
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΟΟΝΜΝΕΝΤΑΒΥ 

ΟΝ ΤῊΒ 

ΗΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΤΒΕΝ: 

ΟΒΙΤΙΟΑΙ,, ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΠΤΊΟΑΙ,. 

ὙΙΠΤῊ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΒΈΒΕΝΟΙ ΤῸ ΜΙΝΙΒΤΈΒΒ ΑΝῸ ΒΤΌΡΕΝΤΆ. 

ΒΥ͂ 

ΤΟΗΝ ῬΕΤΕΒ ΤΑΝΟΘΕ, Ὁ.ΡὉ. 
ΙΝ ΟΟΥ̓ΒΕΟΤΊΟΝ ὙΠΤΞΕ ἃ ἘἈΟΝΒΕΒ ΟΥ̓ θ ΒΝΧΙΝΕΝΈ ΒΌΟΒΟΡΕΔΗ ὉΣΥΙΝΒδ. 

ΤΕΑΔΝΒΣΑΤΕΡ ΣΚΟΙ͂ ΤΗ͂Σ ΟΕΕΜΑΝ, ΑΝ ΕΣΙΤΕΡ, ἩΠΠῊ ΑΡΦΙΤΊΟΝΑ ΟΕΒΙΟΙ͂ΧΑΣ 
ΑΝ ΒΕΣΕΟΤΕΡ, 

ΒΥ 

ῬΗΠῚΡ ΒΟΗΛΤΈ, Ρ.}. 
ὮῈ ΟΟΥ̓ΚΒΟΤΊΟΝ ἩΤΤΗ ΔΥΚΉΙΟΔΗ ὨΙΥΙΠΕΒ ΟΥ̓ ὙΔΛΒΙΟΥΒ ΕΥΛΙΘΈΠΙΟΑΙ, ὈΕΠΟΜΙΝΔΤΙΟΝΕ. 

1 

ΜΟΙ, ΤΡ. ΟΕ ΤῊΒ ΝΕῊῪ ΤΕΞΤΑΜΈΝΤ': ᾿ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΑ͂ 

ΤΗῈ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤΗΝ ΑΡΟΞΤΙΕΝ, 

ΝΕ ὙΟΒΚ: 

ΟΗΑΒΙΕΞ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ἃ Ο6Ο., 6δ4 ΒΒΟΑΡΨΑΥ. 

1866. 



ΑΟἸΝ ΟΝ ΤῊΗΙΒ ΑΡΟΞΣΤΙΙΝ. 

ΑΝ ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ͂, 

ΒῚ 

σΟἸΥΤΉΛΑΒΌ ΥὙΥἹΟΤΟΒ ΤΕΟΗΙΈΕΆΒ, Ὁ.}. 

ΘΟΕΡΙΜΛΕΒΥ͂ ῬΒΟΡΒΒΒΟΒ ΟΥ ΤΗΒΞΟΙΟΟΎΥ, ΔΝ ΒΟΡΒΕΙΝΤΕΝΌΕΒΝΕ ΔῈ ΤΕΙΡΒΙΟ 9 

ὝΙΤΗ͂ ΒΟΜΙΙΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΡΟΙΤΙΟΝΆΗ͂, 

ΒΥ͂ 

Τμ9 Βεγ. ΟΗΑΒΙΕΒ ΘΕΒΟΚ, 
ΒΟΡΒΕΙΒΈΕΝΟΕΜΝΜΈ ΔῈ δΒΊΈΤΤΟΔΕΡ. 

ΦΕΑΧΒΙΑΤΕΡ ΣΒΟΙ͂ ΤῊΣ ΒΕΟΟΝΡ ΟΕΚΜΑΝ ἘΡΙΤΙΟΝ, ἩΙΤΗ͂ ΑΣΦΙΤΙΟΝΒ, 

ΒΥ 

ΟΕΠΑΒΙῈΞ Ἐ. ΒΟΗΑΒΕΕΕΒ, Ὁ... 

ἘΒΟΡΈΒΘΒΟΙ ΟΥ ἸΗΒΟΙΞΟΟΥ͂ ΙΒ ἘΠῚ ἸἘΗΒΟΙΟΘΊΟΑΣΙ, ΒΕΜΙΝΔΕΥ ΟΥ̓ ΤῊΣ ΒΥΛΙΧΘΈΙΙΟΔΙ, ΣΟΤΗΒΕΔΗ ΟΗΒΟΝ, 
ΔῈ ῬΕΙΚΛΌΒΙΡΆΕΙΑ. ᾿ 

ΝΕ ὙΟΚΚ: 
ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ἃ 60., 664 ΒΕΟΑΡΊΤΑΥ. 

1866. 



ἘΧΤΕΒΕΡ, δοοοσάϊηρ ἰο Ασοὲ οὗἩ Ομ κτοβα, πὰ [δ9 γος 1866, Ὁ 

ΟΗΠΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕᾺ, 

Τὴ 8ο ΟἹοΣῖ᾽ 8 Οῖοο οὗ {89 Ὠϊδισὶοὶ Οουτὶ οὗὨ ἐδο σηἰϊοὰ βιαῖον ἴον ἴλ9 βουϊδβογα Ὀϊοισίοὶ 

οὗ Νὸν ὕοῖκ. 

ΑΒ. Β. ΒΟΌΟΕΒΒ, 

Βιοετοοίγρας, 



ΡΒΕΡΑΘΝ Οἷ ΤῊΝ ΑΜΒΒΙΟΑΝ ΤἈΛΝΘΙΑΤΟΒ. 

ΤῈο Αὐλοσῖοδη Τιδηβδίου οὗ σοῦ. ΕΘΗ, ΕΒ Β ΟὈΣΩσηΘη ΑΥΥ οἡ 716 «4οἱδ οὐ ἐλ6 «4 ροδίζεδ, ἩΒΙΟΝ 

οοπειὑτπΐοδ ἃ σοϊυσοθ οὗ τ. ΠΑ ΝΟΘΕΒ “ Βιδεϊιυενκ,," 15 δὲ ΠΡΟΥΟ ὑοὸ τοίου ἰο (86 Ῥχγοίδοθ οὗ ὈΧ, 

ΒΟΑ͂Ι ἴῃ ΥΟ]. 1., ῸΓ ἃ ρζϑῆθσαὶ δουρί οὗἨ (86 Ὑ8Ο]6 ᾿ΟΙΕ.---ΤῊΟ ΕἸΧΕΘΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ποίοϑ, ἀπ ὑδ9 ΠΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΕΙΟΑΙ, ΥἹΘΎ8, ργοβοηὐθα πὶ ἐμ ὑγοβοηῦ γο]ΌταΘ, 7616 ΤΥ ΒΒ οὰ 

Ἦγ Ὧν. 6. Υ. ΠΕΟΒ ΕΒ, Ῥχοΐθαϑοσ οὗ ΤἈΘΟΪΟΡΥ, δὰ βδαροτίπἰοηἀοπὺ, δὖ 1 οἰ σοῖο; 89 ἩΟΜΤΙΕΤΊΟΑΙ, 

ἈΚΝῚ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, ΣΟΙΠΔΓ 8 6γῸ οοη τυ οα ΕΥ̓͂ ἐδ0 Εδν. ΟΗΑΈΣΕΒ ΟἜΕΒΟΚ, βαρογηὐοπάσῃξ οἵ 60- 

οἰοδιαδίϊοδὶ δθἴδὶ γα Ἰὰ ὑμ6 Οἷγ οὗ Βιαἰίρατα (Ὑ ἀγέξοχα Βογρ). 

Ῥχοῖ. Ἰώβ ον μδα Ἰοπρ ῬΘΘΏ ΖΒ ΟΥΔΌΪΥ ΚΠΟΥΤΩ 88 ἐμ δαΐθοσ οὗ ἃ “ϊδίοσυ οὗ ΕΠ ρ 8} Ῥαίατα;" 

οὗ νασίουβ σδ].8}0]6 ἀἸββοσίδἐ!οηβ, δ, 5ρϑοὶδν, οὗ 86 σοσκ οπ ὐϊοὰ: “ΤΏΘ Αροβίο!ο δπὰ ροδὺ- 

Ἀροδίο!ο ἄρϑ, οἷο", (βοοοπὰ οἀϊίίοη, 1867), τ] οἢ 88 οὐ δ μϑᾶὰ 8 τ]ὰ οαἰγουϊδίϊοη ἴῃ ΕΌτΟρΘ; 

λὲ ΟΣ 8 [86 ΥοΘ0]{8 οὗ Η18 ῥῬχοίουηα βίυαγ οὗ ΤῊΞ ΑΟΤΒ, δῃηὰᾶ οὗ {86 οχύθῃβινο “1 ογαίασθ'" οἷπδ- 

ἑαυ ησ δτουπὰ ὑμαὺ ὈΟΟΚ, ΒΊΟΝ Ἀ6 ἀπ᾽ οΥΥαρ αν οομ ϊπαθα ἀσγίηρ ἃ ροχοᾶ οὗ δέθθηῃ γϑδσδ. 

ΙΔ ὑἱβοσουρῃ δοαπδίηΐδηοθ 1} ὑΠ6 Ομαγδοίοσ δηα βρί σι οὗ ἰμαὺ ὈΟΟΚ, δα Ἀ18 ϑιηϊποηὺ αἰέδίη- 

χαοϑηία, δἰοα Βλμ, 1 ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΥ ΤΊΔΏΏΘΥ, ἴου ἐμ ἐδβὶς οὗ Ῥτορδτης [86 Ῥγοδϑηῦ γοϊυταθ, ΒΊΟΣ Ὁ. 

ΤΆπρο, πὶ} δάταῖγα]ο Ἰαἀρτηθηῃΐ, τοαποδίθα πη ἐο αββσηθ. αΑὐ Ηΐ8 οσσὰι γοα ποὺ, εἷς ἔτθπά, {89 

Βον. Ο. ασοτὸκ οὗ βέαϊέρατα, Ομ θ᾽ οὗ ὑμ6 τχοδὺ ἀϊδιϊηρυ δηοα δηὰ ρορυ]δῦ ρ]ρὶὺ οταίοσβ οἵ ΟἸΣΤΩΔΏΥ͂, 

οοπδϑηΐθα ἴο ρσορασο ὑδ9 Ἡου]οἕ δ] ταδίνοσ. [1 ἸηΔῪ Ὀ6 676 σϑιμαγκοα, ὑμδὺ, ᾿πὰ δἀάϊ οι ἕο ἐμ 

οομἐσ Ὀτι 0.8 Ἡ ΙΟΝ ΘΔ ἢ οὗἨ [8686 ΘΙ] ηδηὗ ΤΩ ἢ88 Ἰηδ6 ἰο {μ6 ἐβθοϊορίοδὶ ]Ιἑογαΐασο οἵ (6 Γ- 

ΤΏΒΔΕΥ, ΟΟΥΟΚ [88 8180 ἰδίζθῃ ἃ ὨΙΡῊ ΤΔῺΚ 88 ἃ ροϑὺ. Α οοϊϑοίϊίοῃ οὗ Ἀ18 σϑ]ρΊΟΌΒ ῬοΘτΩΒ, δ ἀἰ]οὰ 

ῬΙ Ἰδ ἴον" (Ρ4]πι-Ἰθαν 68), 18 8ο ΒΙΡΪΥ ῥγ]ζϑᾶ, ὑμαὺ 1Ὁ 88 ΔΙΥΤΘΔΑΩῪ σϑδομϑα ἃ ὑθι ἢ θα λοη.---- 

ἈΒ αἴαχοῖὶς οοπηοοίθ τὶ ΗἾ8 ΟὟ το νοῦ ΤΩ ΔῺΥ Β κοί 68 οὗ ΒΟΙΤΩΟΏΒ, οἷο. ἀογὶνϑα ἔγοσω οὐ μοὺ ΒΟΌΣΟΘΔ 

(βίωσξο, Τάδθοο, οἰς.), ἐμ τοδᾶάθσ Μ1}} ροσοαῖγϑο ὑμαὺ {89 υὙἱϑνδ ῥχοβϑῃ θα 10 ἴῃ 6 ἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΝῊ 

ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, ΤΟΙΏΔΙΚΒ, ἀἴγοσρο, ἰὴ ἃ [ΟὟ 6Ά868 ΟὗὁὨ ΙΩΪΠΟΙ ᾿ωροχίϑμοθ, ἔσοσα ἔβοθὸ το ΓΙΘΟΪΟΣ 

δαορὶδ τη ἰδ0 ΕἸΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, ποΐαβ.---ϑ ἃ βΌΠΟΣΑ] ΤΪ6, ὑμ6 Τοϑοσ ὙΏΟ ΒρΘΟΙ ΠΥ 

ΘΟ. δ ἐδο Ἐχορχούϊοαὶ πούθβ, Ὑ11] ἔγα θα υ πη δα 1.1 0}.8] ὀχοροίϊοδὶ χηδύον πὶ ἐῃ6 ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, 

ΔῈΡ ΕΤΉΙΟΑΙ, ἀοραγέτηθηἑβ. 
ΤῊ ἄγεὺ οαϊδίοι οὗ ἐμθ ῥσϑβοηὺ ΟΣ, ἴῃ (86 οΥρῖπδ] Ἰδηρτιαρθ, αρρϑαγϑᾶ ἴῃ 1860 (Βἰ6]ε[6]4,, 

ῬΙΌ8514), διὰ 8 τϑοοϊνοα γι ἢ ὉΠ ΌΒ ΔΙ ἴΑΥΟΣ; ἐνχο γα ἀϊθογυγαγάβ, ἐμ 9 βοοομα οἀὐϊίλοη, οὗ τ Βῖ ἢ 

Ἐδ6 Ῥτχοβοηὺ ψοϊθσηθ 18 ἃ ὑγδῃβ᾽αἰΐομι, τηϑᾶϑ 105 Δρρϑάσϑῃοθ, ὙΠ} οχύθηδῖνο δἀἀιξίομα δπὰ ἐταρτονθ- 

Σοριΐδ. 

Ῥχοῖ, Τ᾿ ῖ]οῦ μ.45, ἸΏ δοοοσγάδῃοο τ δ (δ 6 σοηθσαὶ ρἰδη οἵ ἐ}6 “ ΒΙ οἰ ποτ," ἀονοίθα ΘΟ βίο γα- 

ΒΘ δἰϊοπ οι ἰο ὑδι6 ἐδοίίοτιεα υαγίω οὗ {80 ἰοχί, τι οαύ, ΒΟΎΘΥΟΣ, βρϑο γίης ἐδ δαϊμογι ἐλο8, ὁΧ- 
οσρὲ ἴῃ ἃ πλρὰ 68.868. ΣΝ ποὺ ἐιϑὶ ἰπίθπἐϊοη οὗ τ. ὕϑηρθ δῃὰ [18 οοδά)αΐοσβ ἰο ἱπίσοάθοθ αἱ 

Ν» 

αν Ἢ ΑΝ 
«Ὁ “ δ αν «" 

᾽ 



νἱ ῬΒΕΒΒΑΟΘΕ ΟΥ̓ ΤΠῈ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΤᾺΑΝΗΕΓΑΤΟΒ. 

ἐδ σαγίουβ σϑδάϊηρα ζασγιϊθῃθα ὈΥ ῥγοΐθϑϑϑοα οὐ οὶ οαϊξλομδ οὗ 80 Νονν Τοδίφιηθηΐ, δὰ ἔπ 

ΒΌΡοΣβοαθ ἐμ Ἰἰδύνοσ. Τωϑ θοῦ Ὦ48, Δοοοχαϊ ΠρΊΥ, βοϊθοίθα Ομ Εν ὑμοβο σϑϑᾶϊηρβ ΟἿ ἩΔΙΟΝ ΒΘ 

διἀορ θα 1η δ΄8 ἐγδῃδδοη, 1 ῬΥθίθσοπμοθ ὑο ἐμ τοθρθοίϊγο σϑδάϊημβ οἵ ἐδ ἐσζάμϑ γεσορέι8. ΤῺΘ 

ΤΥδ;ΒΙ αὐοῦ ἢ88 Ἰηδθ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΆ 016 Δα 1 0ῃ85 ἐο ἐδ18 ρασύ οὗ 86 τοσκ. 516. δὰ ΤΉ] μά, ἱῃ ἰὴ θ 

Νον Τοδίδιχθηύ, ΟἹ Ἰδϑὺ νοϊθσηο οἵ {861} “ Ῥοϊγρίοξίθῃ- Β106],᾽" (ΤΑΔΏΥ ΟΟΡΙΘ68Β οὗ χυ ΒΊΟΝ ΔΘ ΠΟΥ 'π- 

ροτγίϑα ἔγομι ΕἸΌΧΟΡΘ), Θχ Σ᾽ ὑθὰ ἐμ γαγδύϊοηβ ἔγοσα ἐμ ἐδ ύμδ γεοθρίνι8 ἴὰ [(δ6 βουϑσαὶ οάϊξϊοηβ οὗ 

Οτιϑϑθδοι, ΠΑΡ, 9 }012Ζ, ᾿υϑοβιηδπη, Τὶβομοπαοτί, Πδδπ, δμὰ ΤΆ6116; ἔμοθθ αγθ οοἰϊδίοα τι ὰ 

σιοδὺ Ἰυάρτηοηί δηὰ Βα 611, Αἰ μουρῖ μθγθ, ἑοο, ἐμ δι βου 98 τ το ποὺ ὈδΌΔΙΪΥ βἰδίθα, (Μαὶθ 

οὐ ΒορταρΡ Ἀ108] ναγϊδίοΒ, βυοἷι 88 Τβομ τη δῃη Β λήμψεσϑαι, φυνζητεῖν, οἴο., Ὑχογθ ποὺ ποἰϊοϑά.) 

ΤῊ ΤΥΔΗΒΙαὕοῦ ἢ858 Ῥοσίοστωθα ἃ ὑσοίοϊ ἃ Του ἰὼ ὑμὶ8 ἀοραγίχηθηύ. ΕἸσϑῦ, ἴῃ δἀδάϊείοη ἕο ἐμ 

ΥΔΙΪΟῸΒ ΤΟ ηρΒ ἩΆ]ΟΔ ΤΘΟΆΪΟΥ ᾽88 ἰαἰτοἀυοθα, {86 ΤΎΔΗΒΙδύου ὩΟῪ  ΘΧἊΙΟΙ 8 81} ΟΥἨ ὩΘΑΙΙΥ 4]} (μο89 

ΤΌΣΗ Βμοα ὈΥ ΒΈΙΟΓ δηᾶ Τ}6116. Ηθ δαορ θα ὑλ185 ΘΟΌΓΒΘ, 88 οἰὑμοῦ ἢ}. ΒΟΌΣΟΘΒ ἔγοσῃ πολ ἐδ689 

ΤΟΔρΒ ῥχοσοϑοὰ (τη δου ρίδ, γοΣΒΙ ΟΏ8, δύο γ8, ΣΘΟΘΠ51018), ΟΣ ἐδμοὶν ἐπίσι ηδ]ο ομδγδοίορ, Βδανθ 

αἰνοα ἐμοὶ δὼ ἱτηρογίϑῃοθ ποΐ οἰαϊγηθα ὮΥ͂ ἐδο στοδὺῦ τη888 οὗ (86 γαυϊουβ σϑδάΐηρβ. Ηθ ἢ88, 8δ60- 

ΟΠαἾγ, ῥγοϑεηΐθα ἃ [Ὁ]1 εἰδίδιμθηὐ οὗ ὑμοθθ ἘπῸ}8] τηδητιβοσρὺα ἩΒΙΟΝ ὀχ Σὲ [86 χοδάϊησβ οἵ [89 

ἐοαίμ8 γϑοορένιϑ, ἀμ α͵δο οὗ ὑῃο89 Ὑ1ΟᾺ {ΌΧΠΔὮ (86 τοδάϊηρΒ Ῥχοίοστοα ΟΥ̓ Ἰαΐθσ ϑαϊθοσβ Οσὐὁ οὐ β. 

Εὸν ἰδ ἑαγα: ΤΈχτυβ ΒΕΟΕΡΊΌΒ, ἯΘ δΓ6 ἱπἀορ ρα ἰο ὑπο ΕἸ Ζονῖσβ, ὑμ9 οοἰθοσα θα ὑσὶ ϑίθσβ οὗ 

Αἰρδίογάδηι δηὰ ᾿ογάρῃ. Τοῖς ἢγδὲ εὐ λοι οὗἉ ἐμ ατθοὶς Νο Τοδίδσηθηὐῦ δρρϑαχϑᾶ ἴῃ 1624; [δὴ θ 

ἰοχὺ γ1γχ88 Ἰοῃρ' ΒᾺρΡροδοα ἰο ὃθ ἐμεὺ οὗἉ (86 φαὐδίο γοσία οὗ ΒΟΡ. Βίορμδδῃβ (οσ, ἘδθΏΣ 6, οὗ ῬατΙδ), 

πιὰ νδυῖουε αι οσαδέϊουβ. Βαὺ 10 15 ΠΟῪ δδοοσίδηϑὰ (μδὲ μθ ἰοχί ταϑ, πιὰ ὑμ6 οχοορίϊοι οἵ α 

ἴδ Ῥδβϑαροβ, ἱμαὺ οἱ Β6Ζϑ᾿ 8 ἄγβέ οἀὐϊίίου πιὰ 8 1, αὐΐη ἐγαμβ]δίίοη, οὗ ἐμ6 γοαῦ 1666, ΤῊΘ Ὠδῖὴθ 

οὗ ἐδ ογδϊς, οὐ, σδίμον, οὗ ὑπὸ ϑάϊδου, 18 ποὺ ἘΠΟΥΤΏ : ΒοΙ6 Βανθ οοπ͵δοϊαγοα ἐμαὶ Ὁ, ἩἱηΒ᾽05 δὰ- 

Ρουθ θα {86 ποσκ; οὐ 6.8 Βανθ Ῥτοροβοᾶ ὑμ6 Ὡϑηθ οὗ Αηύ. Τγαὶαβ, ΤῈ ϑαϊίοσ, ΏΟΒΘ Ὥδσθ 

οδηηοὺ ΠΟῪ δθ 8δοοσ δ] ηθα, ΤΟΙ ΔΙ Κοα, τι ἢ ἃ οοσίβὶ ἢ ἀορτοο οὗ Ὀο]ἄηθδα, ἰῃ ἐμ6 Ῥγαῖδοθ οὗ {86 566- 

οπὰ ΕἸΖοΥῚγ οαἀϊίίοη, οἷ {86 γϑαῦ 1688: “ 7εχίιπι ορὸ μΑΌΘ8. ΠΌΠΟ 80 οἸμηϊ 8 γεοερέμηι, ἴῃ 400 

ἈΪ811 ᾿Ἰταταυ δίθτα δα οογτυρίστα ἀδχηθβ, οἴο." ΤᾺΘ ἘΥΡΟΡΤΘΡὮΪΟΑΙ ΘΟΟΌΓΔΟΥ πὰ εἰορδηοθ, δπὰᾶ 

[Π9 σοχηραγαίδνο ομΘΑΡἢ688 οὗ ἴδο Ἐ]ΖΘΥΡ Θα οηδ, χᾶνο ἔθη ἀμ βαδὶ ρΟρΡῸ]δυγ, δα βοουχοὰ 

ἐδθ ἔθυον οὗ ϑηαϊπθηΐ ΒΌΒ Δ γΒ. Το ἰαύθυ ϑ οπ8 (θϑνθῃ δ᾽ ἑορούμον, ποὺ οἱρμῦ, ἰῃ ὨΌτ 60) 8ρ0- 

Ῥοδσοὰ 1 1641, 1666, 1662, 1670, 1078. Τλο ἰοχὺ οὗὨ {86 ἰουτίῃ, ΕΠ, δηὰ δι χίῃ οὶ ομβ τγαδ ἐδ 6 

Βδῖηθ; ὑπ6 οὐ ΒΟΥ ΘΠ] 0.18 ΘΧ 1 ὑθα Βοτι σασϊδίοηβ 1 ὑπο ἑοχὺ, δῃᾷ ἴον οὗ ἔμοβο ὙΒΙΟὮ οὔμοῦ ῥυϊπὺ- 

ΙΒ ἰβε}ϑα, ὈΧοίθαβ α Ὁ 88 οορὶθ8 οὗἨ [86 “Τοχίυβ Ηϑοσρέαδ,᾽ ὀχ αἰ οΙὑθὰ ΔΌΒοϊαὐοὶν ἐμ 9 βατλθ ἐοχί, 

διὺ ΟΟΟΔΑΪΟΏΔΙΙΥ ἰηἰτοἀποοα τοϑαϊηρβ ΜὩΪΟΩ ναγιϑα ἤοστὰ οἴου ρτϊηὐθᾶὰ ἑοχίβ. ΑἸ ΒΟ ΡὮ τηδηὰ- 

Βουὶρίβ οἵ οζαϊμθηύ γὰ]}9 ΓΘ ΒᾺΒΘΑ ΘΏΙΥ ὁο]]αὐϑά, ἐδ 9 Θχρυθδδίοη οὗ ἐμὶβ ἈΠΈΒΗ οαϊΐου, ΥἹζ. 

“Τοχίθῃ - - τοοθρύυμη,᾽" ρᾶνθ 8 βαποίοι ἰο ὑ86 ργϑϑοῃὺ ἰθχὲ οὗ 86 αὐϑοὶ Τοϑίδταηϑηῦ, ἴῃ 18 χϑοδθ- 

ταὶ ἰϑαΐαγοθ, ψ ὮΊΟΒ, [Ὁ ἃ Ἰοπρ᾽ ροτοα, γγ188 ποΐ σα θὰ ἱη αποδβέϊοη. νόμο, ΟΘ΄ εοἢ. ἃ. Ἡεὶϊ. ϑολγὼ- 

ἰη Ν. 7 καὶ 406. ». 418, Ἐουσίδ οαϊ. 1864.}Ἑ 

4 ΤΏ δυΐμοῦ, ἃ Ῥσχοΐδαδοσ 'π πο σηἰνοσοίν οὗ δβίσαδθυσς (ΓΔ Πο9), διὰ ἃ σαϑσοῦοσ οἵ ἔδο ἘΠ ΘοΪοκίοα] δου Υ, δα Ρυ δ μοά 

θονογ 8] πόσῖχο, οἰἴπον ἰῃ [π8 αἀοσιαδῃ οὐ [89 ΕΣΘΠΟΣΝ ἰδηβταρο, ὈΟΕΣ οὗ ἩοδΒ 6 δια ρΊοΥα Ἡΐ ΦΑΌΔΙ οἱοβδηοο. ἨΪα μκτοαᾶῖ 

ψοσῖν : “" Η]οίοῖτο ἀο 16 Ἰόοϊοσῖο ΟὨγέ 8:26, οἴο.,᾽ ρροαγοὰ ἴῃ ἃ βοοοηὰ οἀϊίου ἴα 1800, ἰπ ἔπο γνοϊυτηθαδ. Εἶὁ δα τιδάο ἰδ 

ἩϊεῖοΥΥ οἵ 1πο Ῥγϊηϊοά Ἰοχί οὗ ἴπο ἀγοοῖς Τοδίδσαθηξ ἃ σρϑοίδὶ δίπαν, μδο δ᾽ τοδὰγ οοἱἹοοϊοὰ Ὀϑένγθο δ00 δῃᾷ 600 οορίφε οὗ 

γασίουδ οἀϊοηδ, πιὰ Ὑ111 δοοῖ ρτ Ὁ] 6} ἃ ποτὶ οὐ ἐπί ἰηἰογοδίέῃα δι Ὠ]οοῖ, ἩΠΟᾺ 86 886 δὲ φῆ ξίῃ οοτορὶοίοά. Ἠσ δὲ ο0π- 

οἴποίτοι Υ δον ἐπδὲ ἴμ6 ἔοστα “ Τοχίτϑ Ἐϑοσρίπ8᾽ ἰα οὶ ἴο Ὀ6 ἐλ η [δ ἃ εἰγίοἑ δῃὰ διυϑοϊυἷθ βϑῆδο, δ 17 δὶ ἔβοθο φἀ  ἰοῖδ 

Ὑ οἷ Ῥτοΐοδβα ἐο ὀχ ἈΓΌΪ [παΐ ἰοχὶ πότο σεγδαῤέηε ἐπ} βοῖωϑ. Ἐὺρσ ἱπείδῃοο, ἔπ ἰοχέ, Γοδροοί γον, οὗ πο Ἰβγασταίδη οἀϊεοῦδ, 

οἵ ἐμοδο οἵ ἔμιο Ἐδίίοποο (βέθρμοσι8) ζπ  ἶγ, οὗ ἴποδο οὗ Βοζχα, διὰ δἷδὸ οἵ ὑἐμὸ ΕΠσχουϊτίδη οὐ ον, ττῶϑ ΔΣ ἴχοιο θοΐτ ὡνό- 

7ογνῖν ἰδὸ δδῖηθ, δι που ὶι ἐμ 6 γασγίαίίουδ ὧ0 Ὡοΐ ΔΡΌΘΩΣ ἰο ὈΘ ΥΟΙῪ ΒοΓίΟτδ ΟΥ ΤΟΥῪ πιμηόζοῦθ. Ὦγ, Μ|1 ἑοχὲ (1107) α ἐπδὲ 

οἵ {πὸ Ἰδοίϊθη:ο οὐϊείοι οὗ 16δ0, ΠῚ} ὙΟΤῪ ἔδυ υτασίδείοσιθ. [1 [6 ἰδὸ ἴοχί Β1Οἢ ΒΥ δ δηἃ Ασοογίοδῃ οϑάϊξοσα ΟΣ Ρυ  δ,λοσα 

δυὸ 81.811} τορσοἀυοοα (Βαρίοσ, Οτοϑηδο]ὰ, ο16.). Το ὑγοδοιῖ Τεχέμς Ἐφοερέο ἰδ, δα Ῥτοῖ, ἘοΌδα Τοπιοσ κα, ἃ " τοϊχοᾶ 

ἰσχ," ἐ. 4. ἢοὲ οη Ἡδίοδ ὀχ ίδ1ἐ5 186 ἰοχὲ οὗἉὨ ΔΩῪ οχίεἰ πα τοδηυβοτὶρὲ πιίδους ναί δεϊοιδ; ταὶ ο γαγίδίοωβ ψ{1 οὐδ» 

δέοι! "ο Τϑπι ἃ 1} 411 ἔδο βυλοοσουδ οὐ ομα. Ἰμίο ἴδλοὶ ὀχ ρ)δίην ἔδο οἰγουμηδίασιοο ἐδδὶ ἐδο ΒΗ χ᾽ ἶδἢ δα ἐδο ΘΟΣΤΩΔῈ δῃ- 



ῬΒΕΕΑΟΒ ΟΡ' ΤῈ ΑΜΕΒΊΙΟΑΝ ΤΒΑΝΒΙΒΑΤΟΒ. Υἱὶ 

ὝΈῈεὰ Ὦγ. 1ωϑολ]οῦ ΡΟ] βμϑὰ 86 Ἰαδύ οσ βϑοοῃὰ δάϊἴοη οὗ {μὴ Οοτητηθηΐασυ, ἢ9 88 ποΐ γοὲ 
ϑδηϊοᾶ ἴο σοπδβυϊὺ αἰἴδαν οὗ ἰδ ἔπτο οὐ ομβ οὗ 89 ΟΟΡΕῈΣ ΒΙΝΑΙΤΙσυΒ,Ἐ ποῖ ΤΊΒομβοη δου ΒΔ 

βίῃησθ ργοβοῃΐθα ἰο ἐμ ἐμ θοϊορῖοδὶ του] ὰ, Ηθ νγγχαβ, Βονουοσ, τηϑὰθ δοαυδιηἰθα πιὰ ἰῃ6 τοδάϊπρα 

οὗ ὑἐμδὺ τοδυυδοσὶ ρῦ ἸΏ ΒΟγΟΓΔ] ἰταρογίδηςξ ρδδββαροθ, Ῥασίὶυ, ὉΥ ΤΊΘΟ ϑη ἀοΥΆ Δοξίδτα οαἰδιονιὶβ οοὐξ- 

εἷς Βιδέδογτιμη, ϑυνανδιοῖ, ὙΆ1οΣ ἀρρϑασοὰ ἴῃ 1860, διὰ, ρασίγ, ὈΥ ἃ ἀϊσϑοῦ δρρ)οδίου [ῸΣ ᾿πΐοσταδ- 

οι ταδᾶθ ὈΥ Ηἷ8 οΟἸ]Πδαστθ ἰο Τπβομβοπάοσί, ὥἤθυθγαὶ ἱτωροσίδηδ Ῥβββαρθθ, ΒΟΎΘΥΘΣ, Τοπιδϊ πο, 88 

ἐο ὙἘΙΟᾺ ἢ ἔα:]οὰ ἐο οδίαϊῃ 6 χοϑαϊηρ οἵ Οὐὰ, Κ΄. 

1π ΘΟμβΘα  6Π06 οὗ {88 ἱτηρογίθῃοθ οὗ ὑμ18 Οοᾶοχ Κ᾽ παιίλοτιβ (“δ Ὀγϊρ ὐοδὲ ρϑαυ," βαγὰ Ἐϑαβε, 

ἃ 392, ποίο, “τ ΒΟ. ΤΙΒοομἀοτί, ἔ89 ΒΒΡΡΥ ὅπαοσ, ὑσουραὺ Βοσλθ ἤοσὰ (μ9 Εἰαδί᾽,), ἰὴο Ττδη δίδου 

845 Ἰπβοσίϑα ὑπὸ σϑϑηρβ ΜΈΙΟΝ 10 ΧΊΟΣ, 1 811 [86 6Ά8698 1) ὙΠΟ οἰ ν ἮΘ Εἰ τηΒ6 17 οσ 1,6  ἢ]6 Ὁ 

8:28 ἰηὐγοἀποοᾶ ἃ ὙΑΥΙΟῸΒ τοϑάϊηρ. ΤῊ6 δα ΥρΥ δ ρ, ῬΌ ΠΗ 6.8 οὗ ἔμ “ Ῥοϊγρ]οέθῃ--ΒῚΡ61᾽" οὗ 

δα; δῃὰ ΤῊ6110 ἀρρομάϑα ἰο {πο Ἰοατίδ οἀϊοπ οἵ ἐμ9 Νονν Τοδίδιηθηὺ (1868), 8 “ ΟΟἸ]δέϊο ἑοχέπα 

Οατωοὶ δά οηβ Ῥοϊγρίοὐξοο σαπὶ Νονο Τοσίδεαφαίο δ᾽ ΠΑΙ 100,᾿ 88 ΔῈ δρροπαϊχ. ΤΙΒΟΒοηάοχί Ἀΐτ- 

861 ρσοβχοὰ ἰο 1δ ἃ 1.δἰΐπ ἐοβυϊτηομϊαι, ̓ῃ. Ὑ Β1ΟΒ. ἨΘ πἰδὺθθ ἐμαὶ, ὙΠ ἈΝ. ΘΟΠΟΌΣΤΘΏΟΘ, {80 ῥτορᾶ- 

ταίϊοι οἵ ἐπ|8 Αρροῃάϊχ μΒοα ὈθοῺ ἱπίσυβίθα ὅο ἔνγο ““υἱτὶ ἀοσίϊβδιται," ΒΌτὰ Ὧ6 Ὡδίηθθ. ΟἿθ οἵ 

ἔβοῖα οοΠδίοα {πΠ6 ἰοχὺ Βοτοϊοίοσε δἀορίϑα ἰὼ ἐμ9 ΕΌΟῸΣ Οἴὐοδροὶθ, τ ἐμαΐ οὗ {16 Ξίπαῖτας τηδηυ- 

Ὡμοτίξοά γαγαίουδ Ἅσ ἢ ἱξ γσίδεϊοηβ [πὰ ΒΟΙᾺΘ ΟΑ669, ΘαρΘο 81} ἰῃ ἐπ ραποίαδείοῃ, δηᾶ ἐπδῖ (πὸ ΌΣΠΙοΣ γασίο ἴῃ ἃ ἤθη οδϑοθ 
Νοῖα ἴδο στοοῖς ἰοσχέ οὕδοσῃθ οὐϊεουδ οἵ [9 ατοοῖς Τοαίδιρθηὶ, οὕ ΠΠΟΒ 6 ἔδυ ᾿ηδίδῃοοῦ ἸΏΔΥ Ὀ6 ἰουπά ἴῃ Ἐδο “ ἰοχίῃδὶ ατὶ- 
4είατα " ἀρρομοά, ἴῃ Ὀιὶσ τοΐπνια, ἰο ἐμο βούασαὶ δου] ῶϑ ἰπῖο το ἔμ. Βοοῖ οὗ ΤῊΣ ΑΒ [α ἀϊνἀοὰ ὮὉΥ Ι,Φοδ]εε. 

40 ὲ ἐδὶα πδῃρμυδοσίρι Ὦτ. δ. μα τροἶκου ἐμο (ΟἹ οτίπα τοσοδεῖχο (Ὁ. δδδ οἵ 70]. Ι οἵ ἐπὶ ᾿τοτ Χ) : “ 18ὸ ΒΙποῖο Μδουδοεῖρε 
οἵ τδο ΒῖΡ]6, δι ἢ Ῥτοίοεδον ΤΊδο οηἀοτί γοϑουιϑὰ ἔἤγοτλ ἔδιθ ΟὈΘΟΌΣΙΕΣ οὗἁ ἴδ Οοῃγυϑῃὶ οἵ 85.. Οδεμβασίπο ου Μουηὲ Βίοαὶ," τῶδ 

Ὁ ΔΣΟΌΙΠΥ οὐϊίοὰ ἴῃ ἔπτο οἀϊείοηθ ἴα 1862 διὰ 1868." - - “Νο σε! εἶ 8] βοΒοῖασ 88 ἰζῆοσο (Π18 τωδηυυδογρέ μοσοαῖδοσ, οἷο." - - 

ἜἼΏ Ἐ80 Δῦϑϑδοϑ οἵ ἃ δίας τϑδσὶς δατοϑὰ ὉροῺ ὉΥ οτίείον (89 ὑσοροοοᾶ ἀφρεϊβτδίῖοβ Ὁ. ἴδιο Ἡοῦχον δῷ μδ τοὶ γοῖ Ὀθδῃ 
ὡἀορίοά, οἴς.), 1 ἰοἰχοάσοο ἰὲ δἰ γαγε δὲ Οὐνά. ϑίη., οἷο." -ὔῦτ. βοβαῦδε αἰτοῦ οὐ {π:6 υδ! ;Ὡο οὔ ἐλ ταηδηυδοσίρι, ἰΒ τοοοχηϊξοα 
86 οὐετοσὲ ὮΥ δ τῶο Βαυο ὁχδιωΐηϑὰ ἔπο συθήοοξ. Οπο οὗ ΤΪδΟΒοΣ ἀοΥ ᾽ 5 ΘΟΥΤοδροροπὶδ ΤΡΘΒΗΥ͂ τοιμασκοα ἰο ἰὴ ἰδέξος, 
ἴδεαι Βο στοκασάοὰ ἐβιὸ " ἀιϑοόγ ΣΎ οὗ [818 τηδηυδοχρὶ δ ἔμο τλοδὺ ἐβδρογίδηϊ ουϑῃηὲ οὗ ἔδο δξο.""---Ἔοοσ ἔδο δαῖκο οἵ υὐ! ει ἐν, 

διὰ ἴὼ δοοογάδλαποο πὶ τ ἐπο Ὀγδοϊΐοο οὔ ΜΟΥΟΣ ἐπ [86 ΔΙ οὐϊίου οἵὗὁὨ πα Οοτητηθῃίασυ, ἔἶθ Τταηδϊδίοσς ᾿δο σοίδαϊ ποὰ ἐπ ίφ ἀθ- 
αἱξιειίου [ἢ 80 ὑτοδκοηΐ υοϊπιηθ. ΤἸμο τοδιηυθοτρὺ ἀοαϊκηιδίϑα ὉΥ ἐμ Ἰοείοσ Α., [6 Οὐεα Αἰεραπανίπειε, ἀοροεϊοὐ ἴῃ ἔδο 

Βειεα Μοδευπι ; Β. 16 Ουά. Ῥαδίοαιεμε, 'ἰῃ Βοπιθ. Τδὸ δβὸ οὗ [8660 ἐνγο πιθποροσίρεδ (6 πποοσίαϊῃ; ἐμ 07 δὲὸ δδείκησὰ ὮῪ 

ἀιδυτοειῖ εὐ εἰς ἴο ἐμ εἶχ οὐ ΔΙῸΒ δα ατΥ, ἩΝ110 ϑοπιθίε. ρ.. ΤΟ πο πμἀοΣ δϑείβτι ἔδ9 ἰδέξος ούϑῃ ἴο ἴΠ9 Του τιν οϑῃ αι. 
6 ὦ Οὐ. ᾿ρλναδαί (γερογίρίμ), ἰῃ Ῥαχδ(Δδείκιοα [0 ἐμο ΔΙ οϑηίατγ.) Τηιο Ἰοξίον Ὁ. [6 Δρρ! θὰ ὑο ἔνγο ΜΆ3., ἔπ οὔο (ιν - 
ἑαδιυίσίεπείε, οτ, Βεξι), ρτοθοη δὰ ὮὉΥ Βοσὰ ἴο ἔπο Ὀηγοσϑ ἐγ οὗ Οδαιογκο, οοπίδί ες ἐμο ΚουΣ Θοσρο]α, δορὰ ΤῈΣ ΛΟ, 

“ἼἸ οοτηο ἰαοωπα (κδοὶκτιοὰ ἰο ἐδ) βουδηὶῃ οὐ πἰχ ει ὁϑηξκ ἔμ οἴου, ἐπ Ῥαγί (ΟἸδεοπιοῃέδηυδ), οοῃ ἐδ πέης ἐδ ῬΔΌΪ ΩΦ 
ἹΕρίοιϊοα (αδαϊκηοά ἰο ἐπο αἰχαὲ ΟΥ̓ δαγθη τ οϑηί.).--Ἰιΐοε ΒΒ, [6 [π9 ἀεαίκοδίίοι οὗ ἔπτοο ἀϊδεγοης ΜΆΙ͂. πο ἔνο οὔ Ὑ μι ἢ 
εοπέαδξ ἐδο βαπλὶὸ ὈΟΟΐΦ: ἐπο ἧταϊ 15 Ονά. Βαείϊεεπείς, οὗ [6 οἰ ἢ ὁσϑῃξ., σου δι ηἰτρ ἐπο όουν Οοδροῖὶδ; ἢ ϑοοομὰ ἰ4 Οδῶ, 

Ζανδδέσπιιο, ἰὰ ἴμ0 Βοά]οίδη ΠΌΓΑΥΥ, Οχίοσά, οοπίδι ἴης ΤῈ ΑΟΤΒ, Ἡ] ἢ} δόσα οι θ6 029, δὲιὰ δδαϊηϑὴ ἴο {πο δουδηξῆ οὐ οἰχίῃ 

εαἰῖ.: ἔδο (λιτὰ ἰο Ονά. ϑαπρογπανονείε, ΤΟΤΊΔΟΣΙΥ ἴῃ ῬΑΣΊ6, θὰ ὯὩονν πὶ Ῥοίογονασᾷ, οἵ [86 Θ᾽ ΘΥΘΏ ΕΝ οὐ Ἰθη ἐδ ΘΘΏΓΌΣΥ. (Ἐο 

Ἰοέτος Β. ἀοοσ Ὡοὶ δῷροϑασ ἰπὶ {π|9 υοϊα πο δ ἔπ ἀεί ῃδεοι οὗ 8 πιαπυδοτίρε, δἴῃοθ ὯὩῸ ΟὯΘ 80 Ὠδσαϑᾶ, οοπέδί:ϑ ΔΣΙΥ͂ οοπείαθ- 

τοδῖο ρογίἑου οἵ τη Α018.)}--Ο)ο οὗὨ ἰδο ἴ;το9 ᾿ηδιηυθογίρὶν ἀδαίρτιδιοδα ὉΥ ἴδ Ἰοῖίος Θ΄. (Οὐά, Απρεϊέοο- οπιαπμε, ον, Ῥαεείο- 

φοῖλ, οὔ ἔδο εἴ δ οοπξ., δυνά βονν ἰῃ Βοιῆο, οὐ δίῃ ἃ ἴδσξὸ μογεοῃ οἵ ΤῊΞ στὰ. ἘΪδοβοπάοσί Βονν ἀεσϊρηδίοο ἐξ Ὁγ ἐδο οὐ» 
ας 1,--- πο σογοταὶ ΜΗ5. τοοσκοὰ Η. τοδρϑοςὙ9}} οοη δίῃ ΟἿ]Ὺ Ρασίδ οἵ [π6 ατϑοῖὶ ἰοχὶ οἵ ἔδο Νοὸν Τοσίδιχοης (ἘΙΦΟΒΘῺ» 

ἀοεῦ). Οὐά. Ἀπεπενείε, οἵ [6 ΒΙΠΓΝ οσπέ,, [5 6 ἡ ΚΤΩΘΩΪΔΣΎ ΟΟΡΥ οὗἉ ΤῊΒ ΑΟΥΒ. ΤἘδιο ΟἿΆ δ5Ι 0:9 Δ’Ὸ δα] δὰ ὮΥ Ἰδῖοσ δι άρ. 

Τὶ ποα οοἰδίοὰ ὮΥ Βεδμοῖς, δι, εδογνασάν, Ὁ) ΤἸϑοβοιδοτί.- -ὙΕ 1.660 ἔπο, Θ-. δοιὰ Ἡ,-, ἐλο ἐεκύμϑ γοοορόμι, ἰῃ ἘΠῚ σι, 

ὭΦΌΒ11 δατϑδδ, δ6 ἔμι6 στ ο4] ποΐεθ δρρϑη δὰ ἴο ἔμ δούογαὶ δοοξϊοσιδ ἰῃ ἐδ18 υοϊπῦλθ, τι}] δον. Ἠοίδεοποο [6 δοῖὶ πιδὰϑ τὰ 

Ἐμὲ τοϊυσιο ἴο ἐδο οἶμοῦ Ὁποί8] τιδη συ δογὶρῖδ δ [ΠΟΥ διὸ ΟὨΙΘΗ͂Υ οορίοα οὗ ἴπ 9 Θοδροῖδ οὗ ἐμὸ Ἐρίδί]θδ, ἰὩ 8016 οὕ ἴῃ ρῬασί. 

(8εο Βεπύπθ: Θεμβολ. ἄ. Ἀ. ϑελγέεν Ν. Ζ' ἢ 820, ». 398-807, ΤούτΕΣ οἀϊείοι ; ΗΌΚΝΒΒ εγοαεσέοη, Τι ν. ὩΣ (.; ΤΊΟΗΕΝΡΟΚΡ 5 

Οαίαΐοσιε Οὐὐέοσωνε ΟγΘοογμδι, ὑτοῆ χοὰ ἴο δἰ9 οΥ1 1.64] οὐϊείοιν οὗ 6 αἀτϑοῖς Νουν Τοδίδιηοηϊ ; ΑἹΡΟΆΡ’ Β Ῥγοϊεροπεενα, Ὑοὶ. 

Ι. σμβαρι. ΥἹ1., δπά, Τγοζεροικεπα, Ὗο]. ΤΙ. Οδαρὶ, Υ1.}..--Ἐδὸ τοδάϊηξε οὐ δο ογείθε ταδπυβοτίριδ (ἐοττηοὰ ἴῃ Ἐ816 γο]απιθ 

ιόμπεϑεωΐεε, 66 οοπ το σε συϊσποὐ ὅτι ἔδο πιαεϑομζεῖ, (. 4.,)ὄ 9 ὑταἷ4] ΜΑ͂Β, Ἀκυξδ, ἢ 816), διά αἷδο ἴἤοδο Ἰσπῃηὰ ἴῃ ἐδο 

Οιματοῦ Ῥαίδογα, ἩΒΙΟΌ ἐδο ΟΣ ἰ Δ] οὐ οηΦ Γα τ, ἢδνο ποῖ Ὀθϑι 088.4811}} δροοϊδοὰ ἴῃ ἐπ γΟΪ ππ|6; ΠΟΏΘ οὗἉ ἐδ πούμοιδοιιζεῦ 

ἃζο οἷδος ἴδδη Α. Ὁ. 900.--Υδε ἰδἀσδι εἶ κ6 19 ΦΙοοβοη ἀ τ πα, α Ἰδσῖ͵, σποοοοάσὰ ἴῃ οὐδέ ἐς (Π6 Ῥογηιδαίοη οὔ [9 Ῥορο ἰο 
σαν οεὶῖ {Π0 σοῦοχ γαοξεδμδ, ἀἰσεϊπκαίενοῦ ὉΥ ἐδο Ἰοείος Β.. ἴο ἃ ἐποροῦ ἢ Χαμ ὩΔΗΟΏ, ΟΣ 009 ΤΠΟΤῸ οδχοίαϊ ἔδδο Σὲ δὸα 

γοί τοοεϊνοῦ, Κγοτῖ ἰδία ἈεΐυΠοκθ, ἩΝΙΟΒ τα πόνος ἘΠ οσῦο Ὀθοι ἐτδη οϑα ἴῃ [86 Κδιὴ 9 ἄθβτθο ἴο ΔΩΥ͂ 0096 οὗ {δ ΤΏ8ΔΥ Ῥ͵Ο- 
ἐεσϊδείν πο θουρδὲ ἐξ, Ἡοοδονάοέί 6 ᾿δονίοα ἢ ἔτνο οὗ ἐδο Οκτάϊηδϊο, Ἡδοδοὸ ᾿μδησηοο ὙΠ [ἢ 9 ῬῸΡΘ δὲ Ἰϑῃκτη ἰμδυοοά 

18ο Ἰα ον ο ΘΟὐΡΙ͂Σ πίξ 10 τί οὗ 1:0 διίηϑοῖ ἩΠΌΪ164] οὐ ο. Ηδσ ἩΠῚ, δὲ δὴ ϑδυῖγ μαοσίοᾶ, ργοσοωξ ὑπο γϑστὶ δ οἵ εἴθ 
εοιρασου οὗ ἐδο Οοά. ἔξ, τιν ἐδο Οοά. ΒΙη. ἰο πο ἐμοοϊορίοδὶ νουτὶᾶ, Απά 17 (Π9 Βορο ὙΒ|οΝ ΒΘ ποῦν οαἰοτίαίπα, οὗ 
Ὁοίδα Ἐἰ ἰσπιαιοῖν Ῥοτεο είοα ἴ(ο οὐϊὲ ἔδο Οοά. Υαξ. ἴω ἐ}ι9 δᾶσβο δ γῖο ἴῃ Ἡδίο 86 880 οὐϊοά {πο Οοά. Α!Π. δου] Βο ἸΔΙΙοὰ, 

.ο πΠῚ οδὰ πον ᾿ισίξο [0 δία ὈομοΣοα ὩΔΣΩΘ. 



ν.}}} ῬΒΒΡΑΟΒ ΟΡ ΤῈῈἙ ΑΜΚΒΙΟΑΝ ΤἈΑΝΒΓΑΤΟΒ. 

βουιρὺ; [80 οἶος οο]]ύθα ΤῊΞ Αστϑ, δῃὰ [89 γϑιρδί πο οὗ {89 ΝΟ Τοβίαμιθη. Τἰβομβοπάοχέ Γθ- 

ἸΩΔΣ 8 ἰμαὺ ἰμ6 ποτκ οὗ [86 ἸδύοΣ 18 Ἰάοσθ ὑβογουρσὮΥ ρϑγίοστηϑα ἴμδη ὑμαὺ οἵ {89 ἔοσσηϑθσ. Ηθ 

ἄοθδ ποΐ, ΒΟΎΘΥΘΓ, βϑόῖὰ ἴο Ὀ6 ΘῃΠΓΟΙΥ δα δϑῆθα τιΐὰ 86 σοηοσαὶ ΣΘϑῸ] 8 οἱ ἐμοὶ Ϊδθοσχβ. ΤῈΘ 

ταμίου οἵ (815 γοϊαπηθ Του πὰ ἐμαὺ ὑθὶν οοἸ]δύοι 788 Ὁπδδ Ἰβίβοίοσυ ἴῃ ΒθΎ σα] γοβρθοῖβ. Αὐοῦ 

Βαυὶηρς ἰγδηβιδίθα δῃα θπ]αγροα {86 ογ 1081 ποῦθϑ Βρρθπμαθα ἴο ἐδ βϑυθσαὶ βθούϊομβ οὗ ἐδ ἑθχί οἵ 

ὅλο ἢχϑὺ εἰρμῦ οὐ Ὠἷμθ ομαρίοσβ, Β6 ἰομῃα ᾿ἰπιβο] ἢ ΘΟΙλ 6 ]]6α ὕο ΙΔῪ {818 “ΟοἸ]δἐο᾽ ΘΕ ΙΓΟΙΥ͂ βίο, 

88 ἴοι 88 ἰοχύυ δ] οΥἹὑἱοἰβτα 788 ΘΟΠΟΟΙΏΘα, δα ῬΤΟΟΌΓΘ ἃ ΘΟΡῪ οἱ ΤΊΒΟΒΟ ΟΣ Β οὐ οἀϊίλου (1869) 

οὗ ἔμο Οοάοχ διπδιίίουδ, ΤΏο {16 18 σίγθῃ οἡ ῥ. δ65 οἱ Υο]. 1. οὗ {818 σοῖκ. Ηδ ψὰβ ὑδὺ8 δῃ- 

διυϊοὰ ἰο χενίϑο ἐμο αὐ λοδ] πούθβ δἰσθααυν ργϑρασϑᾶ, δῃὰ ἴο ὀχβιθϊ ὑμ6 οχδοὺ γϑϑάϊηρβ οὗ ὑἐμαὺ τη8}- 

αδοχίρὺ ἴῃ 411} ἐμ σαβοα ὑο Ὑυμ οὶ ΤΠ ΘΟΒ]οΣ οσ Β Εἰτηθο] οΔ]]θ αἰὐοῃίίοα. ΤᾺΘ ταδγρίῃδὶ ποίεβ δπὰᾶ 

τοπαοσίηρδ οὗ [86 Δοϊοχιζοὰ ΕΔ, 15} γοσϑίουι μανθ 81} Ὀθθὰ ποίοοα, διὰ [89 “Εοσιοοῦ Τ͵ϑηβὶαο 

ἤοπβ," (Ὑ , 1380; Τγπάα]ο, 1684; ΟΥ̓ΔΏΤΩΟΣ, 1689, ἄθμονβ, 1667, Βμθίτηβ, 1680), βᾶνθ 'δὰ- 

ΔΙῚ Ὀθθα ταθηἐἱοποα 1ῃ ἐλ οΥἹ 08] πούθβ δρρϑπάθᾷ ὑο {89 ἰαχί. 

ΠῚ ταδ ὑμ9 Τυδῃβιδίοσ᾽ Β ζαδῖη οὐ)θοὺ ὕο σοργτοάμποθ 1,Θο] γ᾽ Β ΟὈΟΙΩΙΩΘΩἑΔΙΎ 1 δὴ ΕἸ Ρ ΪΒᾺ ἴοστα, 

γηἰδουῦΐ δἰ θυ ο:Β, οὐ οσαἰβδοὴ8 {Τὺ} ὑμθ Θχοθρίίοι οὗ ἃ ἔθ δϑῃύθῃοθδ, Θχο αΒΊ γον ἴῃ 86 Ηο- 

τα] οδὶ ἀθρατίχτηθηΐ, τ 1Οἢ οοπ δίηθα χοροί! άοτιθ, συ 868 οὗ ἀθστηϑῃ ΟλΌΤΟΙ ΕΥΤΩΠΒ, ϑὲο.}, ΟΓ ΔΗΥ͂ 

οχύθμδιγο δα αιἰομβ. Α ἰασχθ ροσίώοῃ οὗἉ ὑμ9 Ὀοδβέ τηδύθσιδὶβ ἴῃ ΜΟΥ ΘΥ Β ΟΟΙΩσαθη ΑΥΥ δα ΔἸΣΤΟΔΑῪ 

Ῥοδῃ Ἰποογρογαίοα ὈΥ͂ ἐδ6 δυΐμοσς τι ίμ Β15 ὍΤᾺ τοίου. ΤῺθ ΤΊΔΏΔΙ αὐοῦ ἢ88 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΥ͂ Ἰηϑοσίοα 

ῬὨΣΟΙορίοαὶ, σϑορταρ οὶ δηὰ οὗμοσ πούθϑ, ἀοσ υγϑὰ ομἱθῆν ἔτοα ΜΈΥΕΒ, ΑΙΕΌΒΡ, ΗΠ ΑΟΚΕΤΊ, 1. 

Α. ΑΙΨΕΧΔΑΈΡΕΒ, δηὰ ΟΟΝΥΒΕΑΕΞ ΑΝῸ ΗΟΎΒΟΝ; ἴο ΟἸΘΣῸΚ᾿Β ρατί οὗ ἐμθ πσοσῖ, ἃ9 ᾿88 οοοϑϑίου- 

ΔΠῪ δρροπαρα Ῥγιοῖ Βοτα:]ϑίϊοδὶ βκοίομθθ. ΑΧ111 Ἀ18 δι δ] οἢ8 ΓΘ ἹΠΥΑΙΊΔΌΪΥ οποϊοθοὰ ἴῃ Ὀχϑοκοίβ. 

ΗΘ Ἀδὰ οχίρίμδν ἰπἰομαϑα ἰο ϑασῖοι {89 ργθϑθηὺ νου] αμλθ ὈΥ Ἰηδβοχίϊπρ αχ σδοίβ ἔγοσω ὮΧ. ὅσ ΑΕΈ' Β 

“ϊδίονν οὐὗἨ ἰδὲ «ροϑβίοἰϊο Οπυτολ." ὙΤᾺΪΒ ργοάυποίίοη οὗ ὑδθ6 ϑιαϊηθηῦ ΟὨ ΣΟ ἢ -ἰδίοσδη δ θαβ δὸ 

ΤΩ Ό0} Πρ ΟἹ ΙΏΔΌΥ αὐθθίϊοπδ οοπηθοίθα τὶ ἔμ9 ΒοΟΙ οὗ ΤῈ ΑΟτθ, ὑμδὺ 1 σδυ ΒΕ] 6 τϑ- 

δαταθα 88 1} ΒΡΘΏΒΔΌΪ]6 ἴο {Πθ βίυἀοηΐ οὗ {86 Νον Τοδίδταθαί. ΕΗ ἔουπά, μονονοῦ, ἐμ 6΄. οὶ οἵ 

οομαἀοηβδίζοῃ δ8ὸ αι που, 88 ἐδο σαδίοσ ρῥσχοδοιίθα ὈΥ ὍΣ. βοθδῖ 18 ΘχοοΘαΙΟἷν τἱοῖ, δα 58 80 

ὈΙδίγ ἰδοὺ Ὀτιοῖ οχίσασίβ ου]ὰ Ὀ6 4}19 πβα  βίδούοσυ ἴο ἐμ σϑδᾶδσ, δῃὰ υπ)αβὺ ἰο ἐμαΐ “Η1]18- 

ΟΣ," ὑμπδὺ Βὸ νγγ88 οοτῃροὶ]οᾶ ἴο οσοἱὺ ὮὍσ. βοθδῦῖδ 8 τηδίύοσ θη Εἰ ΓΟΪγ, (οχοορὺ ἰἱὰ ἐμ ΟἸσοποϊορίοδὶ 

ομασῦ); ὮὯΘ ΠΟΥ͂ τοΐουβ ἴἢ θ, ΓΑ] ἰο ἐμ “ Ηἰδβίοσυ οὗἨ ἰ86 Αροβίοϊο ΟΒΌΣΟΝ," 88. ἃ Βοῦσοθ ὙΒΘΠΟΘ 

ΨΟΙΣΥ͂ ἱτηρογίδῃἑ ᾿ῃΠοΥτηδίϊοι τ ΑΥ̓͂ 0 ἀογῖγοα, ΟἿ. ΠΟΑΙΪΥ 8}} (86 ροϊῃίβ οὗ ἱμίθγοθἑ ἩΒΙΟὮ δῖῸ Ἰαίσος Ὁ 

ἀποοὰ δηὰ ἀϊδοιβαθά ἰπ {μ]8 Οὐσαπιθαίατγ.--- 9 γατϊδἰΐοπδ ἔγοτῃ ἐμ δυϊμοτιζθᾶ ἘΠ] 8} Υ δγβίομ, 
ἱπρογίϑα ἴῃ ἐδ ἑοχὺ 1ἴπ Ὀσϑοϊοῖβ, ργοβοῃῦ ΓΘ 16 8 ὙἹΘΉΒ, ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ὑμοδο οἱ ἐμ ΤΥϑη βίου, 

ἯΤΟ 18 ΣΟΒΡΟΏ510]6 ἴοὼσ ὑμϑι ΟἸΪΥ 1Ὼ ΒΟ [ᾺΣ 88 ΠΟῪ ΟΟΙΤΘΟΟΥ Θχ Σὺ ΤΠ ΘΟ] 6 Σ᾽ 8 οὟσι ἀθϑοΙΒΊΟῺΒ ΓῸ- 

δρϑοίϊηρ ὑμθ ΓοϑαἸΏρΒ ΟΥ 86 ὑχδῃβ]αἰϊοη. 

ΤῊ6 Τιδηβίανοσ ᾿δα ὙΘΓΥ͂ ὨΘΑΙΪΥ οοταρ οὐθὰ .18 ῬΤΟΥΕ, θη ἢ τϑοοϊγϑα ἰδ 9 ἘΔΙΏΡΌΣΡΙ ἐγϑηβὶδ- 

ἤσῃ οὗ 1, ΘΟὮ]6 75 ΟὈΣΩΤΩΘΏΑΙΥ οὐ ΤῊΒ ΑΟἿΒ ΟΥ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, ὈΥ Βον. Ῥαΐοῃ 1. 6]οδῦ. Δα 

οχϑῃλϊπδίϊου οὗἨ {815 ῥχοαποίοη βαιϊβῆϑα ἐμ Ατωηοσίοδα ΤΊδηβδίοσ ἐμαὶ, θυθῃ 11 Β6 δὰ Ὀδθὰ 809 

ἴο οοπαυϊὺ 1ὐ δὲ δ ΘΑ ΟΣ ροτοά, 1ὑ που]ὰ μᾶνὸ αῇοσαθα Εἰτη ἢο δὰ. Μύ. α]οδρ 85 ποῦ τη869 ΔΗΥ͂ 

δά ιομβ ἰο (86 δ ΒοΥ 8 οὐ 1.8] ποῦθϑ οα 86 οΥρίηδὶ ὑοχί, ὈΥ͂ ἱπβοσιηρ ἐῃ9 πδιμοϑ οὗ [86 τηδῃῦ- 

Βασιρίβ ἔγοπα ὙΒΙΟΝ σϑϑάϊηρ8 δ1θ ἰδ θη, ΠΟΥ ΘἰΒΟΉ Β6γο δἀἀθὰ ὩΘῪ ταδύΐεσ ἰο ἐμ οτρίηδ]. ΤῈΘ 

ὍΟΥΚ 8 οὐ ἀθῃ ε}γ Ῥογίοστηθα ὙΠῸ ΘΟΠΒΙ 0 Υ80]6 Βαδίθ, τι ποὺ ἃ ΘΑΓΘΙᾺ] οοπδοἑαίίοη οἵ [19 Ὀθδὺ 

αογδηῃ Βιοομδτθδ, ἩΠΙΟΔ, 88 1ὖ 15 ΟΟΥΙΟῺΒ ἔγουα ἐδ σοβ 8, ὑμαὺ χη ϑδίου 8ϑΒου ἃ ἢανο ἰὰ 0 

ολ80. πρρ]οοίοᾶ, Ηΐ ἢδ5 οογτϑούθα ΒΟΔΤΟΘΙΥ ΔῺΥ οὗὨ ἰδ ΕΥ̓ΡΟΩΤΆΡὮΪΟΔΙ ΘΥΓΟΤΕ ΟΟΟΌΓΣΤΙΩΡ ἴῃ ἐμ ΟΥ̓͂Ω]- 

ὯΔ] ἱπ :6 βοσὶρίυγΑ] τοΐθυθῃμοοδ, Εζδ σϑρσοάυοοθ ἐμ6 δυΐοσΒ βίδίθσηθηΐβ οἵ ἀϊβίβῃοοθ ὈΥ 8. ΣΡ ]Υ͂ 

ἐχαρρίοιτίηρ ἴλ0 ἤρττγοθ οὗ (πο Ἰα ἑοσ, τ ἰοῖ σϑργϑβοαὲ Οἴσγηιανι το ]68, [Ι᾿ δα] οι ἰο ἃ 6 οὐμαν 



ΡΚΕΕΑΟΒ ΟΕ ΤῊ ΑΜΈΒΙΟΑΝ ΤἈΑΝΒΙΑΊΤΟΒ. ἱχ 

ἴοδίΣγοΒ οὗ ἀγὸ ποὺ βα  ϑίβοίοσυ ἰο μι σϑϑάϑσχ, 1Ὁ 7  δ6 σϑιρδυκοα ἐμαὺ θοΐ ΤΙ ΘΟΙΪΟΥ δηὰ 69- 

ΤῸΝ δΓΘ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ Ταρσοθϑηὐθα 88 Ἕχργθββίηρ ἱβουρ δ ὑμαὺ τηδίθσ}}]γ αἰ οΣ οσα ἰμοϑο ποῖ 

ἐμεῦ Τ68}17 ΟΧΡΥΘΒΒ ἴῃ 8 ΟΥΒΊΏΔΙ. 

ΤῊΘ ΟΒσοηοίορν οὗ ΤΗῈ ΑΟΤΒ 18, Οὐ θββ αν, ἃ ΨΘΥΥ 1ηἰγιοδὺθ βαδ᾽θοὺ; ἐμθ δαῦθοῦ [68 ἔαγηβῃοα 

ΜΟΥ ἴθ ἀαίοδ, δλὰ αὐϑίδι 8 δἰτλοδὺ ΓΟ ἔτοσα ΟὨΣΟΠΟ]ορίοδὶ ἱηνοδυ ρδίουβ. Τὸ (86 ΤΥΔΏ8- 

Ἰδίοσ ἐμ δΌΒθῃηοϑ οὗ ἀδίθβ βοοιηθα ὑο ὃθ (89 ΟὨΪῪ ἀοίδθοὐ οὗὨ {818 ὩΟὉ]6 οΥΚ, Ἡ ΒΙΟὮ, Βοσσονογ, ἐπ9 

Ἰθογα ἐν οἵἱἨ ἐμ8 Απηθυίοδῃ ΡΌΡΙΒΒΟΡ 888 ΠΟῪ Θαδοὶοϑα Ηΐμι, ἐο 8 οοτίαίπ οχίθηὐ, ἐο ΒΌΡΡΙΥ. Ὅτ. 

Η. Α. Ὗ. Μόγγαν Βδὰ ρῥγεῆχοα ἴο ἐμὸ ἐδὶγὰ οάἀϊξοῃ οὗ ᾿ἷθ Οὐσσηθηίασ οὐ ΤῊΒ Αοτθ (1861), 8 

Ἰαῦρθ ΘΒ γο:οΙορίοϑὶ οματί, ργοβεπ ηρ ἃ γ ΣῪ [11] βυμοραὶβ οὗ {μ6 ἀδίθβ βίο 6 Ἀἰγηβοὶ ἢ σϑοορ- 
πἰζρᾶ, δῃα δἷθο οὗ ἐβοβθ ΒΟ ὑδ9 τηοβὺ ϑιαϊμϑαὺ ΟὨΥΟΠΟ]ορΙϑίδ διὰ οοτασχηθηίδίοσβ μδα, Γεδρθο- 

γνοῖγ, δἀορ θά. Α8 ἢθ ὀχ! ἐμ ΤοδῈ} 8 1 Β0 0} ἃ οομνθηϊοαὺ ἔοσῃα, δηὰ ρὴνοδ ἃ φοσορ]οίθ 1ἰσὲ 

οὗ δ18 δαϊποχ θοδ, ἐλ ΤΥΔΉΒΙδἰοῦ 888 ἐγ δίοσυϑα {86 Ὑ80]6 ἰο ἐδ Ῥτοθθηξ γοϊυτη9, δηὰ δααοὰ ἔτο 

ΟΟἸτη18----(9 οὴ0 ΧΙ Ι Πρ ὑμο ἀδίθβ ῥγοΐοσγοᾷ Ὁ ἐμὸ δαίδμοῦ οὗ {818 Οοσωσηθηΐδσυ, 86 οἴδμος, 

ἔδοθο χ Β:Ὀ1 θα 1ῃ ἐδθ “ ΟἸΣΟΙΟΪορΊοΑ] ΤᾺ] δρρομάϑὰ ἰο Ὦχ. βοιιαβθβ “ΗϊδίοσΥ οὗ ὑπὸ Αροκίο- 

᾿ς ΟΒΌσ οι." 

ΤῊο ἰοχὺ οὗ (86 ἘΏρ]Βἢ Ὗ οὐβίοη ὮθΣΘ ὑσγοβουΐθα, πο ἀϊηρ οΥ̓ΒΟσΤΑΡΆΥ, Ραποίαδέϊοιι, οὐο., 18 

ἔμιδὶ οἵ (λ6 (ϑἰδπάδτσα) εαἀϊίϊοη οὗἩ {89 Αταθυίοδη Β1016 βοοϊοίγ, 1861, ΜΊηϊου, Βιοξ, 1θπιο, 

ῬΗΙΧΑΘΕΊΙΡΗΙΑ, ὐμν 26, 1866. Ο Ε΄ 8. 



ριοισοα γα Ο ΟΦ Ια 



ΤΗΝ 

ΑΟἾΡ ΟἿ ΤῊ8 ΑΡΟΡΒΊΤΙΊΙ(Β5. 

ΙΝΤΒΟΡΟΌΟΤΙΟΝ. 

: 

1. ΡΕΟΌΠΙΑΒ ἘΒΑΤΟΒΕΒΞ ΟΕ ΤῊΝ ΑΟἸΞ ΟΕ ΤΗῈ; ΑΡΟΝΤΊ ΕΞ. 

Ικ (86 σαίαϊοραθ οὗἩ [86 τι ηρβ ΤΥ Β]ΟῊ οοταροθο ἐμ Νοῦν Τοβίδηλοηΐ, {818 ῬΟΟΚ οοοαρίθδ ἃ 
Ῥοδι του ΜΓ ΏΙΟΝ 18 ῬΘΟΌΪΙΔΙΙΥ 1.8 οὐσῃ. ΤᾺΘ Ιβίουυ οἵ [89 1118 οὗἨ «6808 18 Ὀχοδοηίθα ἴῃ ἴσαν Θοβ- 
ΡεἾ5, τΒ]οἢ τοίου τη δ  ]Ὺ ἰο 8 Ὀγοῖ ρουοά οὗὨ [γθΘ γϑϑσβ; 86 ὈοοΙς οὗ ΤῊΞ ΑΟΤΒ 18 (89 ΟὨΪΥ ΟΠ9 ἰῇ 
ἐμ6 ΒΙ016 ψΒΙΟΝ οομ ὕπθ5 (δ6 ββοῦθα Ὡδυσϑίγο αὐΐου ἐδ 6 οἷοϑθ οὔ ἐμ6 ἰοστοβίσιϑὶ 1 οἱ ἐμ6 Ε6- 
ἀδοτωοσ, ΘΟ ργθΒο παρ 8 ροτγοα οὗ αὖ Ἰοαδὺ ἐμ τ ν γοδτβ (ἀδουΐ 80-64, Α. })..), ἀμ ὀχ δ ΐηρ [μ6 
1η δτηϑύθ ΘΟΠΠΘΧΊΟΣ ὙΔΊΟἢ Βα διδύοα Ὀούνγθοῃ ὑὴθ βυρβοαυθηῦ ουϑηΐθ δηά ἐδ 116 οὗ 7οδβ8. ΤῊΘ 
βἰαϊδιηοηῦ 18 τηδθ ἴῃ {μ6 ὈΟΟΚ 186] (Ομ ΔΡ. ἱ. 1), ὑμαὺ 10 18 ἐμ βϑοοῃὰ ραχύ οἵ ἰλ9 Θο58ρε] οἵ 1,16, 
80 ἰπιδὺ ἐμι686 ὨἸΒύΟΥΟΆ] δοοουπὲβ οἵ {86 Αροβίθβ δ.Θ ΒΡ ῚΥ δ 9 οοπ ϊπαδίϊοι οὗἉ (86 ἰδίου οἵ ἐμ9 
116 οἵ (86 1ογὰ Ἀϊπηβοῖ, ΤὨϊβ οομπθούϊοι Ὀθύσγθθῃ [86 ΘΌΒρ6] δῃὰ {86 β οὶ Ὀθίοσθ 18, μ88 ἃ ἄθθρ 
δἰ στ ἤσδποθ, ἀπ 18 ΨΟΙῪ ἰπδσυσίγθ; ἴῸγ 1 ὑθϑοῖθβ 18 ὑμαὺ 086 οοΌγθο οὗ δοίϊοῃ δῃηὰ {86 δχρϑ- 
ΤΊ ΠΟδ8 οἵ ὑμ6 Αροβίϊθβ δῃηὰ {86 ϑδυ]οϑὲ ὀοπρυθραίοηβ, ἀγθ Ὀοίἢ {86 ἔτυϊύ οὐ σοπ ππθα ορογϑίϊοι οὗ 
86 ὑογγεβί σαὶ 1ἴὁ οἵ οβαβ, Ὑ Ώ1ΟΝ οἱοδβοα χιὰ ΒῚ5 ΔΒΟΘΉ ΒΊΟΝ, 8Ππα αἶδο (86 γον δέ οη ΟΥἩ ἀδιηοῃϑέγα- 
ἐϊοπ οἵ {86 οο]οβίϊα] 19 οὗἨ ΟΒτιβϑὺ, τ] 0 ἢ ΘΟΙητηθηορα χη ἢ Ὦ18 δϑοθηβίοη. Απα, οα ἐμθ οὐβοὺ Βαπὰ, 
(86 ναγὶϑᾶ ὀχρϑυίθῃοθ οὗ {86 ἀ18610168 δηαᾶ {86 ῥυτα ἔνθ ὁοηρτορδύϊοηβ γ1}} (ΒΘ ΟὨΪΥ͂ ΔΡΡβδ. ἴῃ 8: 
ἴτπο δπὰ δϑογοὰ ᾿ρῃὐ, ψ θη ἰὐ 18 ν]ουγθα 88 86 χοβ}ὐ οὗἨ {89 ὀροσγδί!οῃβ οἵ {86 οχαϊ θὰ Τιοσὰ δῃά' 
οὗ [86 δρι αὖ ΜῈΟ 8 ῬΧΟ 804 δηα βοηῦ ὈΥ δὴ, Β681468, 11 ὑη6 αΟΒροὶ οὗ [Κ6, 88 οοῃττϑα!β- 
Προ ίβῃοα ἤοσι ἐμ οἴμοῦ ἔδγθθ (ὉΒρ6]8, 18 ομαγδοίθυϊζοά, ᾿π ραυ οα αν, ὈΥ ἐμ δῃϊαγροὰ ἀπὰ ἸοΙΥ 
σΊο8 οἵ ΟΠ τ βίλδῃ ῬΕ) Δ ΠΤΟΡΥ ὙΒΙΟὮ ροῦνδάο 10, (86 ὈΟΟΚ οὗ ΤῊ ΑΟΤΒ, ᾿Β]ΟΝ 15 108 οοπεϊπυδίίοη, 
ΠΥ δοοογάβ νὰ 10 1 [818 τοβρϑοὺ. ΕῸΥ [86 ῬγορΒθαῖ68, [86 Ἰῃὐϊτηδίϊοηβ, ἔμ ὑγρϑθ δῃ ἰτηᾶρϑα 
οὗ ἰδ6 ἰοττηθσ, 8.ὁ ρσγεϑθῃίθα ἴῃ {86 Ἰαύίοσ, τ μθὴ ἰΐ βοίβ ἔοσί! ἐμ ἀθοὰβ οὗ ἐμ Αροβέ]θβ, 88 ἐδθ- 
δοίυλὶ] μοῤβέηιενι, ἃ8 [αοίδ ἐμαὶ Ὦδνθ οὐουττοα, 88 Τ68] ᾿ϊἰδίοσψ. 1 [Ὧθ ΤΌΥΤΩΘΥ, ῸΣ ἰπβίδποο, ἀθ- 
βετῖυο5 ἰῃ6 ϑδαγζωηδγιίδη ὙΠῸ Θχργοβδοα Η18 [εσυϑηὺ στα ἐπαθ ἰοὸ 86 ϑαν) ουσ, δῃὰ Ῥσγθδϑηΐβ ἐδ ρασα- 
δ]6 οὗ {π6 αοοα ϑατηδυίδη, {86 Ἰα ύου τοϊαΐθ ουθηΐβ οὗ 8.}}} ρυθδίοσ ᾿τηρογίϑηοθ ΜὩ]ΟΝ Τοουγτοα ἤν 
[6 Ρῥγεϑοηοθ οὗ (89 Αροβί]θβ, ΒΘ ἸΩΔΗΩΥ͂ ΡΘΥΒΟῚΒ Μ6͵Θ σοηγογίθα ἴῃ ϑδτηδσῖδ, δπὰ σϑοοϊγοὰ ἐδ 
Θοπροὶ τὴ ἢ ἸΠνοἷγ ρσταυπἀθ ἀπ ᾿ογ. Απᾶ [ἢ μ6 (ἀοϑροὶ οὗ Πμᾳκὸ Ὑϑοοσβ Ὑϑυ]ουβ αἰΒΟΟΌΣΒΟΒ οὗ 
76508, ὙΠΟ τϑίε ὕο {86 σοηγϑυβίο οὗ {86 αθῃἝ]68, δηα ἰο ἐμὶν ϑῃύγαῃοθ ἱπίο {89 Κιηράοχῃ οὗ 
οά, ἐδ Ὀοοῖϊκ οὗ ΤῊΒ ΑΟΊΒ, ου ἐδ οἰδοσ δῃά, ἀθβουῦῖ 68 {86 τἸηοᾶθ 1ῃ “ΒΊΟΣ ἐμ ποτγὰ οὗ αοα γα 
ετϑάνιδ!ν δηα Βα ΟΟΘΘΘΓ ΠΥ τηδαθ Κηόνσι ἴο ἐμ6 οη.1168, πα ἐμ 6 Ῥσόοθϑβ ὈΥ ΜΟΙ, ΡΥ τοῖο δᾶ- 
χοἰ θα ἰο 411 {Π6 ῥτν]]ορ68 οὗ οἱ 1208 οὗἨ {86 Κίπράοτῃ οὗ αοά. 

Π{1}6 Θοϑροὶ οἵ Τλιϊῖζο 18 ἀϊβύϊηστι Βη6α ἔτοτα {μ:6 οὐμϑυβ ὈΥ ὑμ6 ῬΘΟΌΪΙΑΡ βρὶ τὺ οὗ ΟἸτἸβέϊδη Ρἢ1- 
«ΔῈ ΓΠΓΟΡΥ ὙΒΙΟΣ 10 Ὀγχοαίμοθ, ὑ86 βᾶπθ ϑῃ]δυροα ΥἹΘῪΒ, Ἡ ΒΙΟΝ Θιι το [89 Μ0]6 ΒυτηδΔῊ ΒΡΘΟΙΘδ, 



2 ΤῊΕ ΑΟΤΒ ΟΡ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΒ. 

ΤΩΔΥ͂ 880 6 ΤΘΟΟρΤΖΘΩ͂ ἴῃ Ἀ18 Εἰ βίο οὗἨ ΤῊΞ ΑΟΤΒ οὗ ἐμ Αροβίϊοβ. [ὑ τγδ8, ἴπ γυβα γ, σοτηροδβοᾶ 
ΟΥ̓ ΊΏ ΔΙ ἴον (86 θεποδύ οὗ ἃ ἀθῃ{116- ΟΠ τιβδη, ἐμαὶ 15, (86 βαυλθ ΤΉΘΟΡΣ] 8 ὑο πβοσα [86 ΘΌΒΡ9] 
ὙΔ8 ἀοαἀϊοαίοα; δηὰ ὈΥ ΔΓ (89 Ἰαγρεβὺ ραγύ οἵ δὐ 15 οοουρίοα τι (86 Ὠἰδίογυ οἵ Ῥϑα], ἔμ Αροβί!θ 
οὗ ἐμ ἀθῃθ]οβ. 8.111, (86 δοηνϑγβίοη οὗ 86 θη 168, οσ, ΘἸθῃ.116- ΟἸ τ βύ δ ἐγ, 18 ποῦ ἐμ Ἰεδάϊηρ, 
ΤῸΝ 1668 {86 Θχοϊδῖνο δ ]οοὺ οὗἨ [18 ὈΟΟΚ---Θαοὶ Ἰἰτιϊ θα ψΊοῦγ8 Ομαγδοίουζο 10 δα 11{{}6 85 ἐμ Ὺ 
ἄο ὑμ6 βουιρ (ΓΕΒ [ἢ ρθΏΘΓΑ]. 1,16 τηϑη οδὺβ δ Θα 4] Ἰηὐογοδὺ 1 (ἢ Θομγοσβίοῃ οὗ ἔπ 7618 ἴο 
ἐμοῦ Μοβϑῖδῃ δηά βανιοῦσ, ἐμαὶ 18, 1 ἐδ6 υἀ250ο- ΟἸ τδέϊδη ΟΠ υσο. Απά, ἰηδοοά, {86 οδηὐσαὶ 
Ἰβουρδὺ οὗ ΤῊ ΑΟΤΒ 18 ὑπ οοσἱ παίϊοι οὗ θοΐἢ ρασίβ 88 ὁπ6 Ὑ0]6, ΟΥ [8:6 ΟΠΘ 668 οὗ {86 ΘΒ ΤΟΝ 
οὗ Ομ γτδί, τι μϑίμοῦ ἴῃ [βγϑθὶ οσ διποπρ ἔμθ Θϑῃἐ11685---ἰἢ 6 ἀπΐοη οὗἨ {86 Αροβέϊοθ, τ μδίθυϑυ Ὡδηλθθ 
(Ροίον, Ῥϑαὶ, οἷο.) ἐμ Υ τῃϑὺ Ὀθασ. ΤῊΘ Ἰοδάϊηρ ἐβϑιηθ οὗ ἔμ ῬΟΟΪ ἰ8 ἐοαηὰ ἴῃ [86 τογὰβ δἀάγοδεϑοὰ 
ὉΥ ἴμο Τιογὰ ἕο 818 δροβίθβ.: “Υο 88}4}} Ὀ6 τι ύπθββοα μηΐο τὴ6 Ὀοΐἢ 1 76 ΓΌΒδ θα, δπὰ 1η 81} Τᾶθ8, 
8Δη4 ἴῃ βαμπηατία, δηἃ απὐὸ [86 ὐὐοτταοϑί ραγὺ οἵ [86 ϑασγί ἢ" (οἷ. 1. 8). ΤΏ ὑδδυϊτω ον οἵ ἐῃ6 
ΑΡοβίϊοβ (γγῆο σϑοοϊγοᾶ {μ6 ἀποίϊοη οὗ ἐδο ΗοΪγ Κρ γΐ, ἀμα Ῥγοάπορά στο δπᾶα δραπάδην ἔγυ 8), ΟΥ 
ἸιΣδύοσ! δ] δοοουηΐβ οὗ ἐμ6 Ῥγόρτοβϑϑ οὗ (89 ΟΒυγοὶ οὗἨ ΟἸ σΙδὺ, τ] ο ἢ ποηὺ ἑοστί τοτὰ ὑμ6 7678, δὰ 
οχίοπαοα ἰο ἐμ αθῃ (1168, τη ΔΎ, δοοογαπρΊΥ, Ὀ6 Βα] ὑο οοηβύϊαὐθ [89 οοηὐοπίβ οἵ (88 θοοΚ. Απὰ 
γοῦ 1 18 ἃ βαοσϑὰ θοοὶς δῃα ψΟσΕΥ οὗ ἔμθ ΒΙΌ]6, ΒΟ] 6} Υ ἴου (89 γϑϑϑοὶ ὑμαὺ 10 ἢοΐ ΟὨΪΥ ἀθβουῖθα8 (86 
ἀοσάβ δῃ ἃ Θχρουθηοοθδ οὗ ἸΏ6ῃ, ΟΥ̓ΓΌΓΠΙΒΉ68 ἃ ὨυΤΩΔΠ Ὠϊδίοσυ, Ὀσὺ δἰβὸ ργοβοηὺδβ ἃ ἀἸ γ1η6 δηὰ ἀϊνί6- 
ΒΌΤΩΔΗ ΠΑΙΤΔΕΪΥΘ, 8:09 Σὺ βΒοὲβ ἕοσίῃ {86 ὁοοῃίτγο! Ἰηρ ᾿Ἰπθαθηοο δηα δα οΥΥ οὗ ΟΕ σιδί, δηᾷ ἐμ6 τιῖῦ- 
Ὧ688 οὗ 818. ϑριί γι, ̓ π [86 ἀοθάβ, {8} ἀἰΒΟΟΌΓΒΘΒ δηα (ἢ ΘΧρθ 606 οὗ δΪ8 δροβί]οβ δῃὰ ἢ}5 ΟΒ ΓΟ, 
δῖμοθ 10 ἀοβουθοθ (86 οΥἹῖη, (6 οϑ δ Ἰβῃσηθηΐ, ὑμ6 ἀδνθιορημθηὺ, δὰ ὑ8θ ΘΑΙΥ ῥγόρτοθβϑ δπὰ 
συϊάδηοσ οὗ [86 ομυγοὶ οὗ ΟὨγβύ, ᾿ῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΊΥ βοίδ ἰοσίδ, δ 6 βαζὴθ {τη6, Π6 οἰδσγῃδὶ, [χη α- 
τοθηΐαὶ Ῥυ πο Ρ]68 οὗὐἨ [89 ΘΠ ΓΟ. 1 ΘΥΟΥΥ͂ τοβρϑού, “ ἀ6]] πϑαῤηρ, ΑἸ 16, {86 Ἰηάιν!ἀυα], {μ6 οοπρτθ- 
βαϊϊομδὶ, δηᾶ [Π6 6οο]οβϑιδδίϊοδὶ 118 οὗ [86 Ὁ γ]βίϊδη." ὙΤῊ]18 ὈΟΟΙ 18, ἰμογοίοσθ, 88 βδέδυϊϑ βαυ8, “8 
ὙΠ Π658 οὗἨ δροβίοἱἱο ἀοοίσῃμθ δῃᾶ ὑσι μι νθ ΟἸ ΓΙ Δ}; 8 τὰ] δηᾶ συϊὰθ ἴον 89 ρσονοχηχηθηΐ, 
ἐδο αἰδοῖ ρ!η6 δὰ (8 ογάϑὺ οὗ [86 Ομ ΤΟΙ; 8 ΔΥΤΩΟΤῪ Ὑ ΒΊΟΝ, ΓΒ 68. {ῃ6 ΘΒ ΓΟ τι ΤΘΔΡΟῚ 
ἴῃ 18 οοη τοῦ πὶ ΑἸὐογδῦ; ἃ σϑροβιΐοσυ ἐμαὺ οἴἴθυβ ἃ Ὑθι ΑΥ̓͂ ἴῸΓ ΘΥΘΓΥ 800]- ἀοΒ ΓΟυΥ ηρ᾽ ἀἴθοαθθ 
Θηροπἀογοα ὈΥ̓͂ ΘΥΤΟΙΒ ἰὴ ἐδ (Α10ἢ ἀηα Οβδῃ 68 1η ἐμ 116 δηὰ οοπα ποὺ οὗἩ τη6ῃ; ἃ βίοσθ- ουβθ Ὑ ΒΊΟΣ 
ΔΟΘΠἀΔΉ]Υ͂ ΠΟΌΓΙΒ. 68 ἰλι ἐμ, ραίϊθηοο δηὰ ΒΟΡΘ; 8 ΤΑΊΓΤΟΥ δπα ἃ βύϊπ 1]8, Ῥσοιηούϊηρ ἴον δπὰ 118 
ΔΡΡΙΟμγαίθ ὙΟΣΚΒ; 8 ἐπε ϑΌΤΣΥ, δΟΟΌΠαΙΩρ ἰῃ Ἰοαγηΐηρ δπὰ βουπμα ἀοοίγη6.᾽" 

δ 2. ΤΗῊΗΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΙἙ ΑΟἸΒ, 

ΤῊΘ Ῥτοοῖβ οὗ [9 ρθη ΠΘ. 688 δηὰ 6οο ὁδί ϊο81 δ ΒΟΥ οὗ (86 ργοδοαΐ Ὀοοῖ,, ἀο ποὺ, ἰξ τα 
ἔγῃθ, Αβοθῃά ἰο 8ὸ σοπιοὺθ ἃ ροσιοά 88 {1080 Ὑ ΒΙΟΝ ΤΠ Υ 06 Ῥγοαυοδα ἴῃ [86 6886 ΟὗἉ ΠΠΔΏΥ ΟἶμοΥ ροσ- 
ἐΐϊοπβ οἵ 86 Νον Τοοίδιηοπί. ΕῸΥ {86 Ἰαηχύδρο οἵ (86 δροβίο]ο ἔδί ΒΟ ΓΒ, ἸῺ Ὑ ΒΙΟὮ 8} 8]0 8 ἰο ΘῈ σ- 
δ᾽} ῬαΒΒΑρΘ8 οὗ ΤῊ ΔΟΙΒΤΩΔΥ͂ ᾿ηἀοοα ὃ ἰουπά, 18, πον μθ᾽θθ8, ποὺ οὗ βῃοἢ ἃ ομαγδοίθσ 88 ἰὸ ῥσο- 

ἄποθ ϑηΐῦτο οοην οἴου, Βαὺ {89 ὑοδίϊπλ 08 ΜΟΙ ΓΘ [ΓΗΒ θα αὖ [86 ο1]0860 οὗἨ [Π6 βοοοῃὰ, δηὰ 
ἐπι Θοχησηθποοιηθοῦ οὗ (δ ἰμίγα σϑηὐοσΥ, ΟΥἨ δὖ {86 ὑΐτηθ ῃθ ὑμ6 σϑποι οὗ (ῃ6 ΝΙΟῪ Τοβίδιηοῃὶ 
ὈΘΟΔΠ16 ΤΊΟΙΘ ΤΤΩΪΥ οἰ] Βῃ 64, Δ΄Θ 80 ὨΌΠΠΘΓΟΙΒ, 80 ἩΘΙΘΏΥ, δηα 8ὸ ἀοοιϊαοά, ὑμαὺ πού ἃ ἀουδὲ 
ΟΔᾺ ΤΟΙΛΔ1Π Γαϑροοίίηρ {86 δηοίθηΐ δη ἃ σΘΠΟΓΆ] ΓΘΟΟρΉ οα οὗ ΤῊΕ ΑΟΤἹΒ 88 ἃ βδογϑὰ ὈΟΟΚ, τυ ύθαι 
ΒΥ (6 δροβϑίοἹο ἤδη πδιηϑὰ 1θ1ὸ. Ηρδποθ Εὐὐυβοῦὶυβ ἀϊὰ ποὺ μοδιἑαίθ ἕο δῃηυτηθγαῦθ ὑμὶ8 ΘΟ 
ΒΙΆΟΏΡ ἴθο86 ἩΣΙΏΡΒ οὗ 89 Νουν Τοδίδιηθῃῦ Ἵδποη, ΒΟ ὙΘΙΘ Ὁ ΘΓΒΔΙ]Υ͂ δος πον] άσοα 85 
βοδαΐηο (ΠΠἴδέ. Ἐοοῖ, ΠῚ. 25). ΤΔδ ορροβιομ οὗ οοτίδὶ πη Βϑγθίοϑὶ ραγίθ8, ΒΌΟἢ 88 ὑπο ΕἸ Ιοη ὐδ8, 
Μαχοϊοηϊίεβ, βϑυθυδηϑ δηὰ Μαηὶομθ8η8, γι γοὐοούοα ὑπο Ὀοοὶς 80] 6} ἴοσ {8:6 σθαβϑοῃ ἐμιαὺ 118 βίαὐθ- 

᾿ΣΩΘηΐδ 67 Ἰποοηβὶβίθηὐ ἢ ἐπ ὶν ἀοοίγ!ηθ8, 16 ποῦ οὗ βοἢ ἃ ΠΑΌΓΘ 88 ὕο ἱΤΡϑΙ ΟἿΌΣ οοπβάθηοθ 
ἴῃ 8 ἰδοὺ βαρροτίοα ὈΥ {86 δῃοϊθηῦ δῃα ὉμΊνοσΒδ] ὑθβ τη οΕΥ οὗ (86 στο. ΤῊ βίαίοαθηῦ ἰουπὰ 
ἴῃ ἃ οογίδὶ ἢ Ῥαββαρθ 'η ῬΒοίϊαΒβ, ο ἐμ οβοοὺ ὑμδύ ΒΟΠλ1Θ ῬΘΙΒΟῺΒ Βρροβϑα ἐδ ὈΟθΟΚ ἰο βανθ Ὀθθἢ 
Ὑτιϊίοη, ποὺ Ὀγ [κ6, Ὀαΐ οἰἴμ ον ΕΥ̓͂ ΟἸθΙθπΒ οὗ ΒΟΙΩΘ, ΟΥ ὈΥ̓ ΒΑΙΏΔΌΔΒ, ΘΔ ποῦ ογοδὺθ ΔΩΥ͂ ΘΙ ὈΔΥ- 
ΤΑΒΒΤΑΘὗ, ΒΙΠ06 1Ὁ ἸηΔΥ 06 ΧΟ ΠΥ οχρ]αϊποα ὈΥ [86 ἰδοὺ ἐο τ Βὶοὰ ΟἸγγϑοβύοτα Ὀθδγβ ὙΠ 685 1 Ὠἷα 
Ἡοτλ 1168 οἢ ΤΗΞ ΔΟΊΒ; “ ΤΏΘΓΘ 8ΓΘ ΤΩΔΗΥ," ἢΘ ΒΔΥΒ, “ὙΜὙ)Ο ἀο ῃοὺ Θυθὰ ΚΠΟῪ ὑδδαὺ [818 ῬΟΟΚ 185. ἴῃ 
Θχιϑύθῃοθ, ΟΓΥ Ὑ8Ο σδῃ βίδίθ 89 πϑῖὴθ οἵ {π6 δυίμου" [{ ἸΏΔΥ, ὈΘΒ᾽ 468, 6 ΘΑΒΙΪΥ οοποοιγοα ἰδαΐ 
{μ9 ἀο8ρ6]8, διὰ αἶϑο {Π6 ἀροβίοὶἱοαὶ θρὶ βέ]65 ὙΤΘΙΘ ΆΣ ἸΏΟΥΘ βΘΠΟΓΑΙΥ͂ τοδα ὑμδη ΤῊΒ ΑΟΤ8 (ΤΒΙΟΒ 
ΤΑΔΥ͂ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 8.}}} θ6 0.) ο8886, θύϑῇ 1ὴ ὑδθ χηοϑὺ σϑοϑηὺ {1Π168); ὉΠάΘΥ ΒΌΘΝ οἰΓουτηϑίθϑποθρθ, δοῖὰθ 
Ὀποογίδ ΠΥ γοδροϑοίϊηρ [86 πδῃ)6 οὗἨ [86 ΔΌΪΒΟΥ, ἸΔΔΥῪ ἢδ γα οχὶβύθα ἰῃ 86 πη} 148 οὗἨ ΙΔΏΥ ΡΘΓΒΟΏ3. 



δὲ 8. ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΒΟΜΠΈΕΤΊΟΑΙ, ΤΟΒΚΗ͂ ΟΝ ΤῊΕΞ ΑΟΤΞ. 8 

ΤᾺ ἐδ ταοϑὺ σϑοθῃὺ ἔτηθβ, ἤθη ἀουδέϊηρ 888 δβδδυτηϑᾶ {86 ομδυδοίου οὗ ἃ σϑρα δι ῥχοίδαβι οι, 
ΟΣ Ροϊπΐ, δ Ἰοαβὲ, οοπηθοίθα τ ἢ ΤῊ ΑΟΤΒ, 888 ποὺ Ὀθϑῃ οδὶ]θὰ ἴῃ φαρϑίοη, ΥἱΖ.: ὑμαὺ 86 ὑδιτὰ 

ὐθρ6]ὶ δῃὰ ΤῊΕΞ ΑΟΙΒ ργοοοϑᾶ ἤοσα ἴδ δαηια δαΐμοσυ. Τμδὺ (818 δα [ΠΟΥ τγᾶϑ 106, (86 σοΙηρδη 
οὗ {86 δροβϑέ]θ Ῥδῃ], μ88, 1ὑ 18 ἔσιβ, Ὀθϑῆ τοροδίθα!υ ἀθῃϑὰ, Ὀαὺ (818 ἀδῃ18] 18 βδυρρογίθα ὈΥ δύχὰ- 
ταθηΐβ ὙἘΙΟΒ οὁδημοῦ Ὀ6 Βαϊα ἴο Ῥόββθββθ ψ ΣῪ ὡτοδὺ ποῖρὐ.Ἐ 

ΤΒ6 ἀδίο οὗ [16 οοπηροβι(οη οὗ ΤῊΒ ΑΟΤΒ οδππμοὺ 6 βἰαίθα ιδἢ θη ἶτο Ῥγθοϊβίοη. ΤᾺΘ οἷγ- 
οὐχηδίδῃοο ἰμαΐ ἰδ 6 Ὀοοὶς ἀ068 ποὺ βρϑᾶκ οἵ [86 ἀοαίῃ οὗ [89 δροβέ]θ Ῥϑῃὶ], ἀοϑθϑ πού ἔ}}ν δι ῃουΖ9 
ὯΒ ἴο ᾿πΐου ἰμδὺ 10 γχαϑ τυ θη ῬγΟΥ]ΟΌΒΙΥ ὑο ἐμὲ ονθαί. ΤῊΘ β᾽]θῃμοθ τ ΒΊΟΣ 1Ὁ ΟΌθοσνθδ ὁ {818 
Ῥοϊηὗ, ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΆΔῚΠΥ δου ϑα ἰο οὔμοσ οδβοβ. 9 ΤΩΔῪ ΤαΒΘΣΥ δδβϑύσηθ ὑμδὺ ποὺ ΟἿΪΥῪ {μ6 ἀθα ἢ 
οὗ ἰδ δροϑί]ο Ῥ8ῃ], Ὀυΐ αἰϑο ὑπ ἀοβίγυοίοι. οὗ 76 γΌΒβα] θα ῃδὰ δἰτθδαν οοσυχτοα, θα {1:6 ὈοοΙΚ 
ὙΓΔ8 ττιἐίδη; δηά, ᾿πάοϑά, ᾿γΘμςθ 8 βίδίθα ἰδαὶ 0 Κ6 μδα ττι ύθη 18 αὐοβροὶ (188 οοιηροβιίοη οὗ 
ὙΠΒΊΟΙ, 88 ἔδο ὅτε ρα, Ὁπαυθδϑ Δ Ό]Υ ρχοοοάθα ὑμαὺ οὗ ΤῊ 4.018), αἴθον [86 ἀφαία οὗ Ῥοΐδὺ δπὰ 
ῬΡδα]. ΤῊο ὈΟΟΚ οδημού, μου νου, οα ἐμ6 οὐδοῦ μβαπᾶ, βανθ Ὀθθὰ ττι θη δὖ ἃ τυ ἢ ἰδίου ρογιοᾶ, 
Ὗγ6 χιλγ ἐμοσοίοσθ δδεῖσῃ ὑμοὸ ἀδίο οἵ {6 ὈΟΟΚ.ὗο {89 ροτοὰ 1᾿πὐογνθαίηρ Ὀούποοι ἀ. Ὁ. 70 διὰ 80, 

8. ΤΗΕΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΜΟΒΚΗΓ ΟΝ ΤΗῊΗΕ ΔΟΊΚ. 

ον οαἰδίορτιοθ οὗ βρϑοῖδὶ γουκβ οἢ ΤῊΒ ΑΟΤΒ, οὐ ἰγοδί868. ΟἹ ῬΘΟΌ]ΙΔΓ Βοο 008, 866 ἨἩΕΙΘΕα- 
ΟΕΒ, Τιολῖν. Βιδίλουπι, ο. 7, Ὁ. 810 8; ῬΑΚΖ, ζύηϊυεγβαΐ- Ἡγδγίοτδ. ἃ. ἐλεοῖ, 1.42. Ρ». 170-18; 
ἽΤΈΝΤΗΑΙ, Βιδὶ. Ατολίνατίια, 1145, ρΗ. 868-420; 7. α. ΑΙΟΗ, Βιδίιοίλεοα ΤΠεοίοσίοα, Τ. τ, 
1765, ρ». 654-662. 

ΑἸΔΟΩ δ ΠἸΟΠΟΩΤΆΡΗΒ, {86 [Ὁ] σὶρ οἰδίτη Βρ6ο]4] τηϑαξίοη: ΤῊο δγ- να Ἡοπ"]1ο6 οὗ 
ΟἸἩΒΎΒΟΒΤΟΜ; ὑδ6 ΘΟΙΩΠΙΘὨ ΑΥΙ658 οὗ ΤΗΒΟΡΗΥΙΑΟΤ δᾶ (συ ΜΈΚΝΙΤΒ; 8η8, 1 ἃ ΤΏΟΓΟ σοοθηΐ ρογοα, 

[δ οοτητηθηἶατΥ οἵ ΤΙΜΒΟΒΟΗ, Βοἰίεσγάδμ, 1711; 7. Ε.. Ο, ΑΙ σΗ Β “ βϑογίαξοτιεβ ἴπ Αοία 4». 
3. νοΐβ., 6πὰ, 1766 Ε΄; {80 σϑυβίοῃ δηᾷᾶ δοιησηθηΐαυυ οὗ ΜΟΒΒ, οἀϊοὰ ὈὉγν Πιπάοτγί, 1 οἰρδὶς, 1794; 

ἩΠΡΈΒΒΑΝΡ: 776 Ηἱϊδίοτν ο ἰδ «4 ροϑέἴδ8 οὗ ὕεδιιβ, Ῥγεβοη θα ἴῃ δὴ οχαρϑί!οο- Βουτη πο 8] 
ἴοχστω, 1824; Ξ11ῈΒ: 7.6 Ζλβοοιυγϑεδ οὗ ἐἦδε Αροφίζεϑ, 1829; 24 οἄ, 1861; ΚΒΟΗΒΑΡΕΒ: 77:4 .“4»οδίζα 
Ῥαιιῖ, 1880 Ε; ΝΈΑΝΡΕΒ: ἰϊδίοτψ οὗ ἐδε Ῥίαγίϊισ απὰ Ομάανοες ο ἰλὲ Οὐγίδααη, Οπωτγοῖ, ὃν 

ἐδλε “4»οδίἶεδ. [ΔῈ ἘΠΡ 8 ἐτδηβδομ οἵ ἐμ6 ἐμινὰ οἀϊδίοη οὗ ἐμ6 ογβῖμδὶ ποσξ, ΕΥ ΕΥ]αιμ, τ 8 
ῬΟΌὈΙΙΒη θα ἴῃ ῬΒΠΔαοΙ ρα δὰ Νονν ὝοΥκ πὶ 1844, τι (86 016: ΖΠ βίον οὗ ἰλε Ῥίαπιδισ απὰ 
7γαϊπέησ ο7 ἰδλε ΟἈγιδίλαγι ΟἸγοῆ, οἴ... Βασκ: 7Τλε «ροείζε Ῥαιῖ, 1845; ΒΑυΜΟΘΑΒΤΕΝ: 7}Ὺ6 
ΑΑοἰ οΓ ἐδλε “4 οείζεδ, οὐ, ΤΏ ΟΟΌΓΣΒΟ οὗ ἐπ Πογοϊορσμθηὺ οὗ {86 ΟΒΌΓΟΙ, ἔγοσῃ “6 γΌβδί σα ὑο Βοσοθ 
ἮΔ]]ο, 1852: 24 6. 1859 [ὑταπβ᾽αὐθα Ἰπύο ΕἸ Πρ 88} Ὁ Μοστίβοῃ, δὰ ρα] 1864 τη ΕΔ ΡΟΣΡΆ, 1858, 
ἴῃ ΟἸΑασκ᾿β Ἐοσοῖσιι ΤΉΘΦΟΙ]. ΤΑΛΌΓΑΙΥ, 8 νο]8.; ΠΑΝ ΝΘΕ: 7Ὺὲ «Αροβίοϊϊς Ασο, 2 σγοἱβ., 1864. [Ὀ. 
ΒΟΉΛΥΕ: Ηπδίοτῳ οὗἨ ἰδὲ Αροδίοἶϊο ΟἸγοῖ, 2ὰ οα,, Τιοἰρεῖς, 1864. Τυδηβι θα το ἘΜ ρ] 8} ὈΥ͂ 
ὙΘΟΙΏΔΙΒ, Νονν ΥοΥΚ δηᾶ ἘΔΙΠΡΌΓΡὮ ; Η. 5. ΤΉΙΕΒΒΟΗ: 7.λε Οἠωγοὴ ἀυγῖηρ ἰδλς “Δ οϑδίοζιο Αγ, 
Ῥταυκί. απὰ Εὐδηροη, 1852.1; Η. Ἐπται: ΕΗ ϊϑίονῳ ὁ ἰδ Ῥεορῖε 9 1ϑγαοῖ, Θ.Ὰ νο]., αἰβο ἢ ἐδ 
8106: Εὔεώνν οὗ ἰδὲ «ροδίοϊις Ασε, ἰο ἐᾷ6 Τοϑίγιιοίλον, 07 ὕεγιιδαΐεηι. 1858;7 ἨΑΟΘΚΕΤΥ: Οὔηι- 
πιοτίαγῳ οη) ἰΐες Ογίσυγιαὶ Τετχέ 9 ἰἦδε «οἱ οΥ ἐλε Αροείζοβ. Βοβίοῃ. 1861. [Νον οαϊοι, 1868; 
΄. Α. ΑἸΙΞΧΑΝΡΕΒ: 7}6 Αοίβ ΟΥ̓ ἰλα “4 »οϑέῖε8 Εἰτρίαϊπεά, 2 νοὶβ. Νονν Ὑοσκ, 1867. ΤὨσὰ οἱἂϊ- 
ἔοι, 1864.---ΤῈ.]. 

ΟΥ̓ ΚΒ σον ῥτδοίοδ] δη ἃ Βοχῃ!] δ 164] ταδίίον :---ΜΈΝΕΕΚΝ: Ῥέδυσ οΥ ἐλ 117}ὲ οὔ ἰδ 4.}Ὀο6- 
6 αι, απὰ οΥ ἐἦε Ῥγιηιϊδυο Οὐ γίβίίαγι Οὐτιστοσαζιοηδ, ἀεγιυοα ἔγοπι βουογαῖ ολαρίογε οΥ ἰδέ “«ο(8, 
Βτειθθῃ, 1828; ΒΕΑΤΡΥ: “ «ροείοϊίδοδες Ῥαδίογαζε," οὐ, ΤῊ Αοἰδ, ὀχ μι ιἐθα 88 ἃ ρυϊὰθ ἴοσ ἰδ9 

4 Μοίε ὃψ ἐδ Ἑάϊίον [[Δηξ6]. ΤΌ ΒίΘΉΥ οεἰοοιηοὰ δυίμον [1,90 8]6] ἄοοα ποῖ ἤστο ποίίοϑ ἔδο σϑοϑΐ δέξοιρίδ οὗ ἐδ9 
δεδοοὶ οὗ Βουὺτ ἴο ἀΐδρτονο ἴδα πἱδέοτῖς δὶ δοσίσγαου δοὰ γαίῃ οὗ ΤῊΣ ΑΟΥΒ, ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ [ὉΣ εἐἶτο γϑαδοιδ.: δγϑῖ, δὴ σχίδη θὰ ἔῃ" 

ναοί γλεοη οὗ [ὴ6 δα ]δοοῖ τουἹὰ μανὸ οοσυρίοα ἴοο τ] Ὦ Βραοθ; δοοοθάϊυ, ἐμοϑο διδοῖ οὐ 19 ΤΩΔῪ μον Ὁθ τοχασ θὰ δῷ 

ἰγοδὰγν βυοοιθδίη!γ ΤΟρο] 16. Ἧ76 δἰ ΡῚν δὰ Ἐδοὸ γομασκ Βογο ἐμδὲ 89 σοῦ πο τοίοσ ἴο ἐμὲ δρϑοΐδὶ συ ἠοσξ, δὲ πὸ 1} 

δὸ ἴμο Ἰεούΐπια Ροίῃίδ ἐβοϊηδβοῖνοα ὙΠ ς ἢ 6 Γ6 ἐπυοϊγοά ἐῃ [ἰ ἂτὸ σταϑπεομοά ἐπ οὔτ τότ, ΘΠ ἰοὰ : ας Αροείοϊίϑολε Ζεϊέαϊίεν, 

1. δ 8. [7Ἀε Αροείοϊές 4ρε]. Οτο οἵ ἴδο γείποίραὶ! ννοσκο πίοι σμουϊὰ ὕο ταοῃεϊοτιοὰ ἰῃ ἐπ|8 οομποοξίου, '6 ἐμ6 δι Βοτ᾽θ τλ0» 
ΒΟΡΤΆΡΕ, Θμ 16: ὅς “ροείοϊζϑδολε ὠπὰ Ναολαροείοϊξεοῖς Ζείέαϊδεν [ΤΆε ΑΡοεοϊές απὰ Ῥοεί- Αροσίοϊέο Αρε, ὉΥ Ὁ. Υ͂. 1.56}. 
ἸΕΣ}; 1 τοσείνοα [89 ὑσίσζο οὔπδσοά ΒῪῚ {89 ἔουϊον [ΤὨο]ορίο41} βοοίοἐγ. [ΤΠ Βοοϊοὶγ δὰ οἴογοὰ αὶ ῃχίσο ἴοσ ἐμ "οδὲ ΘΟΩΕῪ 

8ῃ 80 δδβεβεβ οὗ πὸ ΤΌ σοι δοβοοὶ οἱ σονοαὶϑὰ ἐσαΐπ, 1,6. Ὦ]ῸΣ μα δῃ θὰ ἃ δοοοπὰ οἀϊξίου οὗἉ ἐιῖσ ὙΔ]ΌΔ}0]9 ᾿ψόσκ, στο υοἷ 

«ολετεοῦ (686 μα (68), [πὶ 186].--ΤῈ.] 
ἘΜοίς ὃν ὑἱε Ξαίίον [1Ατιᾳ9].---Ὑ τεδει.κλ᾽8 ΟἈτοηοΐοον 47 ἔλε Αροείοζίο Αρε ἰδ οἵ κροοϊαὶ ἱπιροσίδῃοο τ ἢ τοδροοξ δα 

«δγοποϊορίοδὶ νοΐηΐα οοπιμοοῖοα τὴ ΤῊΣ ΑΟΤΆ, 

“«- 



4 ΤῊΕ ΑΟΤΒ ΟΕ 75Ὲ ΑΡΟΒΤΊ ΕΗ. 

ΘΨΔΙΡΘΙ108] ῬΥΘΔΟΒΟΥ δηᾶὰ ῥαϑίοσ ἴῃ 1 8}}Ππρ ἐμ6 ἀπί68 οἵ Ηὶκ οδῖοο τι 86 Ὠλνὶπα Ὀ]οβδίηρ, 
1848,  ΠΙΙΘΕΒ: “ .Βιδίε- λοιγδ,"" οἡ ἐἰδ9 Αοία, 1860; ΙΑΝΟΒΕΙΝ: ϑογηνοτϑ οὐ δε ΔΑ οίϑ, ατἸχοτηβ, 

1852; ΠῈΕΟΝΗΛΑΒΌΙ δῃὰ ΗΡΙΕΟΕΤΉΑΕΕ: ΑἩορπιοίοαϊ Μαγμαζ ον ϑεγηιοηδ οὐ ἐδ ΔΑοίε, 1855; 
Πα Οοβτα: 776 Αοἰε, μογρυείοα ον αδβίογβ απὰ ἐῆς Οἠωγοῖ, ἰχαπἸα δα [ἔτοτα ἐμ αι ᾿Ἰηΐο 
Οδυτη8}]} Ὁ Βοϊδοτί, Βσοιηθη, 1860; ΒΕΒΒΕΕ: 7.λε Αοἱ5, Εἰ ρίαθιοα ὑπ Βιδίε- λοι ζοΥ δὲ Οὐωγοῆ, 
1860. 

δι. ΤῊΕ ΟΒΕΛΊ ΤΗΒΜΕ, ΑΝῸ ΤῊΒ ΟΚΘΟΑΝΙΟ ΑΒΒΑΝΟΈΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΝ ΟΟΝ- 
ΤΕΝΊΞ ΟΕ “ΤῊΝ ΑΟἸΒ." 

ΤῊ {βόπλ6 οὗ ἐδ ῬΟΟΚ 18 ὑπο [0] ηρ:--- Το δροβίϊοβ οὗ {π6 Τιογὰ, δρρϑδσίπρ 88 Ἀ18 τι [6 6868, 
Ῥοΐα ἴῃ Τογυβα θη, πὰ 411 1 πᾶ68, ἀπ 1η βαϊηδγία, απ απίο ἐμ6 αὐῤοστηοδὺ ραγὺ οὗ ἐμ δασίῃ [οἢ. 
1, 8}---σὶί!θ Ομ ΌσΟΙ οὗ ΟἸγιβί, ἀθβουθοα τὰ τοϑροοί ἰο 108 ἐοαάϊηρ, 18 συμάλποθ, δηὰ 18 ὀχίθη- 
δἴοῃ, ἴῃ Ιϑγϑθὶ δῃ!ἃ διηοηρ θη 1168, ἔγοση 9 οΓΌδ8 ] θὰ θυ αηΐο Βοῶθ. ΤὨΒ ἐμθῆλθ οὗ ΤῊ ΑΟΥΒ 
ΘΟΤΩΡΥΘΏΘΗΔΒ ἃ ὙΘΙΎ ᾿ΔΥρ 6 ΠΌΤΑΌΘΓ οὗἉ Βρθοῖδὶ ἔδοίβ, ἀἸθοοῦΓγΒοδ δῃ ἃ ΟΟΟΌΓΤΘΏΟΘΘ, ἩΒΊΟΏ, δὖ {80 βᾶτῃθ 
ἴχωθ, ργοθρυτζο δηὰ βἰκοίοι οαὐ (88 Ὑ80]6 βυ σβοασϑηΐ Ὠϊβίοσυ οὗἩ {86 ΟΠ ΌΓΟΙ, 

ΡΑΒΤ Ὶ. 

ΤῊΒ ΣΟΥΒΡΙΒῸ ΟΓ ΤῊΒ ΟΉΌΒΟῊ ΟΡ ΟΗΆΙΒΤ, ΑΒ Α ΟΕΘΒΟῊ ῬΕΒΙΟΝῈΡ ΕῸΒ ΙΒΒΑΞΙ, ΔῈ ΕῸΒ 
ἸῊΒ ἘΝΤΙῈΒ ΗΜΑΝ ΒΑΟΒ (Ο6Η. 1. ΑΝὉ 11.). 

- ἹΝΤΕΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

«Α γεΐεγεηοο ἐο ἐλε Οοδροῖ Ὁ 1}ῺΛιζε, α8 ἰδ, γϑὶ αἰυϊδίοη οὗ ἐλε τσλοῖοισογῖ υυτίοη, ὃν λπι ((Ἄ.1. 1-). 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1. Απἰδοσαδοηίθ οὗ ἐπ Ἰουηαϊηρ οἵ 86 ΟΒΌΓΣΟΙ (ΟὮ. 1. 4-26). 
Α. Τὴθ Αϑοθῃβίοῃ οὗἨ 76808 δῃηὰᾶ [ἢ9 ἰαϑὺ ἱπβύχτι [0 Π8, ΘΟΠλτ δ ἀτηθηΐβ δηἃ Ὁ σου ΐβ68 δά- 

ἀγοβϑϑὰ ΟΥ̓ ἴτη ἰο ἐὑδ9 Αροϑίίοβ ((Ὠ. 1. 4-11; οοὰρ. Μαιῖς χυὶϊ. 19 Εἰ; 1.Κο χχὶῖν. 
49 6). ᾿ 

Β, ΤῈο σοίασῃ οἵ ἐμο Αροβίϊθβ ἐο 7ϑγαβδίϑια; ἐμοῖς οοη ἰπυθά ᾿ηἰτηδία αηΐοι; ἐμ οοτα- 
Ὀἰϑἕοη οἵὗἉ {9 δροδίοϊο παταρον Τχοῖγο, ὈΥ ἐμθ Δρροϊηἰπιοπὺ οὗ Μαιϊ88 88. δὴ Αροβ8- 
{16 ((Ἐ. 1. 12.-26). 

ΒΕΟΤΙΟΝ 11. ΤῊΘ Ἰουπαϊηρ οὗ ὑπο Ομ τοὶ, 85 ἔπ ΟἸΌΤΟΣ οὗ 411 πδίϊομβ, Ὁ. ἐμ οαἱρουτχίηρ οἵ ἐδθ 

ΗΟΙΥ ἀμδοδὲ οχ {86 ἀδὺ οἵ Ῥομίθοοβί, ὈΥ͂ (86 ἐδϑίμτωοην οὗ Ῥούθσ, ψῇὸ δὰ δὴ ποῖοι ἔτοτα [ἢ9 
ϑριγύ, δῃὰ τβουὰ {86 αἰνίηθ ὈΪοβϑίηρ αὐὐεπά θα, Ὁ [86 οομνθγβίοη οἵ ἔμγθθ ἐβουβαηᾶ Ῥβυβουβ, δῃὰ 
ὈΥ (89 ἀονουὺ [6] τΒὮΡ οἵ (89 Ὀ6]ονοτα (ΟὮ. 11. 1-47). 

Α, Τῇ Ῥρωηῤθοοβίδὶ σαΐσϑοἱο 186}; 118 δχύθσῃδὶ ἐδαίασαθ, δῃᾶ 18 Ἰηΐθσμιδὶ ορογϑίίοῃ, ὈΥ 
ὙΓΒΙΟᾺ ἐπι ΔΑΒοτ  Ὀ]Θα Ὀ6]1Θν 8 Το ΓΘ Β]]οα τι ὑμ6 Ηοὴν αοβύ δῃὰ θηδοϊθα ἕο βρϑδξκ 
χὰ οὗδοῦ ἰοηροοδ (ΟἘ. 11. 1-4). 

Β. Το ἀὐδογθηὺ ἱτηργοββίοηδ Ἡ 1Οἢ ΤΌΣΟ τηϑς ὈΥ͂ 89 ουθηὺ οἡ 060 0718 ΜῈΟ οϑῖὴθ ὍσΑ 
ογϑὶ χη σου γ]68, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ θη ἰμ6 αἰ86: 0108, Β]1οὰ σιν ἐμ ϑβρισιῦ, βρακο πιὰ 
οὐδοῦ ἰοῃρτιο8 (νον. ὅ- 18). 

Ο. ΤῈο ὑοβ τ οΩΥ οὗ Ῥεΐον (νοῦ, 14-86). 
Ὁ. Το οβδοῦ ργοδαοθα ὈΥ ἐμ18 δἀἄγο88, δὰ ὑπ ὀχμογίδιουβ τ ]ΟΝ [0] οτσϑα 1ὕ, ΠΑΤΏΘΙΨ, 

{89 σομνοσβίοῃ οὗἨ (ἤγοθ ὑμουβδηᾶ βου]8, 0 ψγο το δα ἀϑὰ ΟΥ̓ Βαρίϊατα ἰο {1:0 ἀἸ8οῖ }]68 
(νον. 837--41). 

Ἑ,. ΤῊΘ ΒοΙγ, ἀθνουΐ, δηὰ Ὀ]οββοά βίαίθ οὗ {86 ῥυϊηύννο ΟΠ ΤΟΣ (νος. 42-47). 

ΡΑΒΤῚ ΤΙι. 

ἸΤῊΒ ΟἩΘΕΘΗ ΟΥ̓ ΟΗΒΙΒΊ ΙΗ ΤΕΒΌΒΑΙΈΕΜ; 1185 ῬΕΨΕΙΟΡΜΕΝΤ ΑΝῸ ΟΥΙΡΑΝΟΕ; 18 ΟΟΝΕΙΙΟΤΒ 
ΑΝ ΨΙΟΤΟΒΙΕΒ, ΑΟἸΒ, ΑΝ ΒΟΡΕΈΒΙΝΟΒ (0Η. 111.-11.). 
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ΒΈΛΤΙΟΝ . ΤῊΘ Βοδιηρ οὗ {86 ἰδπιθ τηδη, 8ῃ. δροβίο]οδὶ τ ϊγϑοὶθ ψτουρδύ 1η (δ. 6 ῬΟΊΤΕΣ οἱ {6608 
Ομ γιδῦ; 18 οἴοσίθ: πτϑί, Ῥοίθυ᾽ Β ἐββ τη ΠΥ Θοηοοτηΐηρ 7688 ΟἸσΙδϑί, 6  νογϑά ἴῃ [8:6 Ῥσδβθηοο οὗ [89 
ῬΘΟΡΙΪΘ; βϑοομάϊυ, [86 αγτοβὲ οὗ Ῥοίδσ δῃὰ 908η; ὑμού δῖθ, βοῦγουοσ, τοϊθαβοα, δέου μου 16 8}}γ 

Υἱηἀϊοδίίηρ ὑμοιλβοῖνοθ Ὀοίοσο (86 στοαὶ Οουποῖ. Α11 (8680 ουϑαΐβ ὑθμἀϑὰ ὑὸ ϑμοοῦσαρο, δὰ ἴο 



84. ΤῊΕ ΘΒΕΑΤ ΤΉΕΜΕ ΑΝῸ ΑΒΒΑΝΟΈΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΕΒ ΟΟΝΤΈΝΤΗ ΟΕ “ΤῊΞ ΑΟΊΤΗ." δ 

πἐγοηρίβοι (86 δ: ἢ οὗἩ μ6 ΟἸΌΣΟΙ; [86 ΟὨΘΙΘ688 οὗ δρὶ τὲ δῃὰ Ὀγού βου ἰόν οὗ {89 Ὀοϊονοτβ (ΟἘ, 
Ὧ. δηὰ 1γ.). ᾿ 

ΒΈΟΤΙΟΝ 11. ΤῊΘ ΠυϊΓβου]ου8 δηα βάθη ἡπαρτηοπί Ἡ Β]1ΟᾺ ν]δι θα {μ6 δῖ οἵ ΑΠΔΠ188 δπὰ 38 0- 
ῬΒῖγα, ἀθνοσβ ἰμ6 ΟΠΌσοΝ ἔτοτῃ ἃ ἀδῆρν ὑμαὺ ἐμγοδίομηϑα 10 1ῃ 108 οὐσὰὶ Ὀοβοω. ΤῈ οβδοίβ ῥσο- 
ἀυοορὰ Ὀγ (δῖ ονοηΐ, δηὰ (9 ᾿ἰμίθσμδὶ ΡΓΟστΘ88 οἵ ὑλθ ΟἸΌΓΤΟΙ, βυδίαϊποα ὈΥ͂ ΤΙ ΓΔΟΌΪΟΙΒ ΡΟΥ͂ΤΟΓΒ 
τοιίοα ἰο {86 δροβί]θ8 (ΟἸι. ν. 1--16). 

ΒΈΛΤΙΟΝ 11. Αποΐδογ, δηὰ ἃ τωοσθ νἹο]θηΐ 8888], οοηἀποίοα Ὀγ {86 βαδάποθϑῃ Ῥδγίυ, 18 [0]- 

Ἰονοὰ ὃγ (86 ᾿πηιρτδοηχηθηῦ οὗὨ 811 ἐμ δροβίϊθϑ; {}λ}6 ΤΙ ΤΩΟΌΪΟΌΒ 6] γόσϑῆοθ οὗ (δ6 Ἰαύἑον, ὑπο Ὀο]α 
ἀσδίοποο Ὀοίοσο {86 τοὺ ΟΟΌΠΟΙ], δηὰ ἐμ ᾿πύογνθηθίοη οἵ αβιη8}161, αἸ εἰτηαύοὶν 16 (αἴξοσ ἴθ οΥ δὰ 
δα ογοα βῆδσηθ [Ὁ {86 56 Κα οὗ [660.8), ἰο ὑι6 1} τοϊθαβα ((Ἐ. νυ, 17--42). 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΓΥ͂. ΤῊΘ οοταρίαϊηὺ οὗ ὑμ6 Η6]]6π]βὲβ ἐμαὺ {μον τψιάονγβ τοῦθ ἡθρϊοοίοα ΘῈ το] οὗ 
ὍΠ88 σίνϑῃ ἰο 86 ΡΟΟΥ, ἰηάπορδ {86 ἀροβί]θβ ἰο ἀϊγθοὺ ὑμδὺ βϑυθῇ τωθῃ βου] Ὀ6 οὔοβθη πὰ 8ρ- 
Ῥοϊηΐθδα ἴοσ {818 βεσνίοθ ΤῈ6 οοπίϊηαθα στονίι οἵ {86 ΟΒαχοὶ ((Ἶι. νἱ. 1--7). 

ΒΈΛΤΙΟΝ Υ. Βίορμοῃ, ομθ οὗ ἴῃ βἕϑνθη, Ὲο Ἰδρογϑα τι τἢ στοαὺ ῬΟΥΤΟΣ δηα βιοοοβΒ, ἰΒ δοοαβοα 
οἵ Ὀ]ΑΒΡΒΘΙΩΥ ; 86 νἱηἀϊοαύθβ Ἀ]γη86] ἸῺ 8. ῬΟΥΤΕΓΓᾺΙ αἸΒΟΟΌΣΒΘ; 1 ΘΟΏΒΘΑΌΘΩΟΘ οἵ ὑμαὺ ἀἸΒΟΟΌΓΒΘ ὨΘ 
15 βίοποα, Ὀαὺ ἀ168 ψιλὰ ὈΪαΒαθα ΠΟΡΘΒ, ἃ ΘΟΠα ΘΟ ὑβγοῦρ {86 Πϑτηθ οὗ 6808 ((Ὠ. ΥἹ. 8---ἶ!!. 60). 

ΡΑΒΤ ΤΠ. 

ΤῊΞ ΟΗΌΒΟΗ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤ ΤΗΒΟΥΘΗΟΌῚΤ ὕ) ΕΑ ΑΝῸ ΒΑΜΑΞΒΙΑ, ΑΝῸ ΙΜΝὶ 118 ΤΕΛΝΒΙΤΙΟΝ ΤῸ ΤῈῊΒ 
ΘΕΝΤΙΙΕῈΒ (ΟΕ. ΥἹΙΙ.--ΧῚ1.). 

ΒΕΤΙΟΝ Ι. ΤῊο ρογβοσαθοι οὗ ἔμ ΟἸΌχΟΝ ἴῃ 7 γβδ σα, τ] Ὀορδῃ τὺ (δ βίοπιηρ οὗ 
δίορβοιῃ, δπὰ ἴπ ΒΟ ἢ ὅ'8] ΘΒρθοΔ}]}γ ὕοοκ δὴ δοῦν μαζύ, Οοσ 5: 0Ὼ9 {86 ἀἸΒρουβίοη οὗ (86 ὈΘΙΊΘΥΘΣΒ 
ἀτουρδουί 7 πἀθ6 δηὰ βαμλασῖα, Ὀὰὺ 4180 16Δ48 ἰο [π6 Ῥσχουυϊχαίίοη οὗ (89 ἀοδροὶ ἴῃ [8686 ΤΟ ΙΟΏΒ, 
δηὰ Ἔνθ ἴο {86 ΟΠ ΥΒίοη οὗ ἃ Ῥτοβϑὶγύθ ἔγοσῃ 8 ἀἰβίδηὐ οουπίσυ (Ο(Ἀ. ν111.). 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1. ΤῊΘ ΘΟΙΥΘΣΒΙΟΣ οὗ 54}; ἈΪ8 Ἰδθοῦβ ἀπ δχρϑυθῃοθ ἱσητηθαϊδίθιΥ αἴοσσαγὰβ ((Ἐ.. 
ἶχ. 1-90). 

ΒΈΤΙΟΝ 1Π|. Ῥατηρ Ῥοίοτβ ν]Ἱϑι αὐϊοι οὗὨἨ ἔδθ οοῃστοχδίοηβ ἴῃ 7 υἀθ8, ΒΘ 15 ἱπαποοα ὉΥ 8 
πρθοῖδὶ τον θύοι ἔτοπι Ἀθαύθῃ ὑο γιβϑὶὺ ἃ ἀθῃἑ}6 παηιθὰ ΟΟΥΏΘ 18, ὑο Ῥγθϑοὰ ΟἸτδὺ ἴῃ 18 ΠΟΌΒΘ, 

Δα ἰο Ὀαρ(ϊΖ6 δῖπὶ δῃὰ ὑβοβοὸ ἐμαὶ 66 1ῃ 18 ΒουΒΘ; {818 δοΐ οἵ Ῥϑύθυ. Ἧϑ δὖ ἢγβύ γεραγαϑὰ ἴῃ 
7Ζογάβδίοτα τ ἀΙβαρρτοθδίϊοι, Ὀὰὺ γ188 ΟἹ Εἰπιδέορ! ν᾽, αὔλου, ἐμ 6 οσρ δηδίϊοηβ Ὦ]Οὰ ἢθ ρζᾷγνθ, ὙΘΥΥ͂ 
εἰδάϊγ οοτωτηθηαδα ((Ὦ. Ἰχ. 81---σὶ. 18). 

Α. 116 (89 οοπρτορδίϊοηϑ ἴῃ ἐμ ΗοΙΥῪ Τμδπα ΘΕ]ΟΥ͂ Τοροθθ, ἀπ οομ ποθ ἰο ΒοῦτΣΙδὮ, 
Ῥοίογ νἱβι8 ἑβθα. Ὀυχίηρ ὑμὶ8β ρογοα ἣθ [6818 Εἴη648, πη ᾿υγάάα, ΜῈ 8 βῖοῖ οἵ 
[86 ΡΑΪ8Υ, δηά, ἴῃ ζόορρβϑ, γοβδύοσοϑβ Τοιύδδ ἰο 116 (Ο(Ἐ.. ἰχ. 81--48). 

Β. Οοπουστίηρ ἀἰνῖηθ γονϑίδίοηβ οοπαποὺ Ῥοίοσ ἔτοῦλ Φόορρα ἕο (86 Βοϊθϑδῃ θη ΤΟ 
Οογποὶϊαβ, 1 ὕθβαγθα, ὑο τ ἤοστα ἢ6 Ῥγοοϊδιτηβ Ομ γϑὲ, δπᾶ ψθθη {86 ρλ οὗ {86 ΗΟΪΥ͂ 
Οοϑὲ 15 ᾿Ἰπαραγίθα ἰο ΟὈσ 6 18 δῃα οὐμοῦ θη ]θ ΠΘΑΙΟΙΒ, Ῥοΐοῦ αἀἰγοοὶβ ὑμαὺ {μι 6 0 
Βῃου]Ἱὰ θ6 Ὀαρἐ θά ((Ἐ. χ.). 

Ο. ΤΈο οδ)οοοηβ οὗ ρῥγο) αϊοοα 7 ἀ250- ΟἸ ΙΒ 88 ἴο ἐδ δβϑδβοοϊδίζοη σι Οδη [1168 τ Β]ΟΣ 
δᾶ Ὀ6ΘῺ ΘΟΙΩΠΙΘΗΟΘΩ͂, ΓΘ ΒΌΟΘΒΒΙΆΪΙΥ ΔηΒυΤοσΘα ΟΥ̓ Ῥοΐοσ, ΠΟ ΔΡΡΘ818 ὑο {86 ΟὈΥ]ΟᾺΒ 
Ἰαἰογροβιίίοη οὗ ἐμο Τογὰ 1 (δ 6 Ὑ8Ο]6 ἰγαπβϑδοίοη; ἤθῆοθ, (ἤοδα 80 μδα οδ]θοὐθα, 

δῇο ποὺ οὐἱγν βαϊιϑῆρα, θαὺ αἷβὸ οὔ σ ὑβδὴκ8 ὑο αοἂ ἴογ {1:9 Θομγοσβίοη οἵ (Ὧ9 αθῃ (1168 
(ΘᾺ. χιὶ. 1-18). 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤἿ. ΤΏ οϑἰδὈ]ΠΒητηθπὺ οὗ 6 Θθη(116- Ο τ ϑδη οοπρτοραίίου ἴῃ Απίϊοοι, [8 οοτὰ- 
ΤΩ ΌΠΠΊΟΩ ἸῈ [δι ἰἢ ἀηα ον 1} 9 ΥΌΒαΙ θη. ὅ.8.] δηα ἴμ6 Απὐλοομίδηῃ οοηργοραίίου (ΟἘ. χὶ. 19.-80). 

Α. ΤᾺο Ἰουμπάϊηρ οὗ ἰδ9 ΟΣ ἴπ Αηδοοῦ, ἱμσουρ ὑμθ ΘρΘΠΟΥ͂ οἱ Ηδ]]οηϊθίθ (ΟὮ. χὶ. 
19--21). 

Β. Το ΟΒυγοΟΣ ἴὰ Τογτιβαίθση βοηβ ΒΑΥΠΑΡθῈ8 ἰο ΑπΠΟΟΒ; ἈΘ ΘΕΟΟΌΓΑρΡΘΒ 86 τη θ)- 
Ὀ6Γ5 οὗ (89 ΤΟΟΘΙΥ ἔουτηθα οομρτορϑίοη, δηα οοπαποὶθ 588] ὑο ἔμοῖι (νοσ. 22--26). 

Οσ. ΤῊο Απθοοβίδη οοηρτοραύοη σῖνθδ ῥτοοῖ οἵ 118 ἔγαύθγῃδὶ ἀπῖοι σι πὸ ΟΝ βδη8β 1η 
Φυάθα, ὈΥ͂ δθογάϊηρ το] ]οΐ ὕο ἐμ ἰδίου ἀυτηρ ἃ ἴδυλϊηθ (γα Σ. 27--90). 

ΘΕΟΤΊΟΝ ΥὟ. Το ροσγβοουζίοη οὗ δ ΟἸ ΌΣΟΙ τὰ 6 γβαίοὰ ὈΥ Ηοτοά, δπὰ ἰδ δχϑουοη οὗ 
Ζατλοβ; Ῥοΐοσ 18 συ] ΓΘ ΟΌ]ΟΌΒΙΥ ἀο᾽ νογοά ἔγογα ῥγίβοι, δὰ τ άΓΑ ῊΒ ἔτομτὰ 9 ΘΓΌΔΑΙΘΙΩι; ἐδθ Ῥ6Σ80- 

σαθίοῃ 18 ἑοτταϊηδίοα ὈΥ͂ 8 Ἰαάἀρταοηὶ οἵ ἀοα, ψΈΔΟΒ ονογίδικοβ ἐμ ρογβοοαΐου (οἰ. χλ!.). 



ΤῊΞ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕΑ͂, 

ΡΑΒΤ ΤΥ. 
ἸΤῊΒ ἘΧΤΈΝΒΙΟΝ ΟΡ ΤῊΒΞ ΟΕΌΕΟΗ ΟΥ ΟΗΕΒΙΒΤ ΙΝ ΟΕ ΝΤΙΠΒ ΟΟΥ̓ΝΤΕΙΕΒ ΤΗΒΟΟΘΗ ΤῊΒ ΑΟΡΒ σ᾽ 

ΟΒ ΡΑΌΙ, ΤῊΒ ΑΡΟΘΤῚῈ ΟΕ ΤἸῊΞ ΘΕΝΤΙΣΕΒ; ΗΒ ΤΗΒΕῈ ΜΙΒΒΙΟΝΑΒῪ “ΟΌΒΝΕΥΒ, ΑΥ ΤῈ 
ΤΕΒΜΙΝΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ ΒΑΟῊ ΟὉ ΜΗΙΟῊ ΗΒ ΒΕΤΌΒΝΒ ΤῸ ΦΕΒΌΒΑΙΕΗ, ΑΝ ὈΙΠΙΘΈΝΤΙΥ͂ ΒΟ 
ΜΟΤΕΒ ΟΝΊΙΟΝ ΒΕΥΨΕΕΝ ΤῊΒ ΘΕΝΤΙΙΒ- ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΒ, ΑΝῸ ΤῊΕ συ} 0 -ΟἩ ΕΙΒΤΙΑΝ ΡΕΙΜῺ 
ΤΙΥΕ ΟΟΝΟΒΕΘΑΤΙΟΝ (ΘΗ. ΧΠΙ. 1--ΧΧΙ. 16). 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. ΤῊΘ ἢγϑέ τη ββίοΠΑΥΥ ἸΟΌΓΠΘΥ οὗ Ῥδαὶ, δοοοιηραπὶθὰ ΟΥ̓ ΒΑΙΠΑΡ 48, ὑο 86 ἰδ᾽απα αὐ 
ΟΥΡΓΌΒ, ἀπά ἕο Ῥδιηρ νυ) δηὰ Ῥιβιάϊα, ἔτο ρσονίηοθβ οὗ ἀβῖα Μίπον (0. χὶ!. δῃᾶ χὶν.). 

ΒΕΟΤΙΟΝ 11. Ῥαα], [86 δροβίϊο οἵ ἐμ ἀθη]θθ, ἀπὰ ΒδυμδΌαβ, ἈΓΘ βοηΐ ἔγοτ ἀμ οοι ὕο ΤοΥαν 

8816), [ὉΓ [0 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ διτδησίηρ τηδύοτβ ὑμαὺ οοποοζηθα ἀθῃ.116- Οτ]βδηβ; (86 ἘΠΕ ΕΒ 
ἴπ σογυβδ θη, πὰ ἐμοῦ σϑβϑα 8 (ΟὮ, χν. 1--35). 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1Π|. ΤῊΘ βϑοοηὰ τιἸββΙ ΟΠΔΥῪ )ΟΌΓΠΘΥ οἵ ῬδῈ], δοοοιηρδηϊθα ὈΥ Κ'1185 δηὰ Πιπιοίμοῦθ, 
ἴο Αβ16 ΜΙΏΟΣ δπὰ ἘΌΣΟΡΘ (0. χΥ. 86---ΧΥ]. 22). 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΙΥ. ΤΏΘ (λιτὰ ΤΑΙ ΒΒΙΟΠΔΣΎῪ ἸΟΌΓΠΘΥ οὗ {86 δροβί]β Ῥ801---ἰο Αδὶδ ΜΊπου, Μαοοάοπία,: 
δια ἀτϑϑοθ; ΗΝ σούαση ἰο Φοχυβαίθι (ΟὮ. χυἹ. 95΄ χχὶ 16). 

ΡΑΒΤΥ. | 

ΤῊΞ ΑΒΒΥΒΥ ΟΡ Ὑ5ῈῚ ΑΡΟΒΤῚΞ ΡῬΑΌΙ,, Τ1ΗΞῈ ΒΕΒΌΣΤ ΟΥ̓ ΨΗΙΟΗ 18, ΤΗΑΤ ΒΕ ΝΟΥ ΟΥἾΤΥ ΡΙΝῸΒ ΑΝ 3 

ΟΡΡΟΒΤΥΝΙΤΥ, ΕΝ ΤΗΒ ῬΕΟΥΙΡΕΝΟΒ ΟΡ ΘΟΡ, ΒῸΒ ῬΕΠΙΨΕΒΙΝΟ Η18 ΤΕΒΤΙΜΟΝῪ ΟΟΝΟΡΕΝ - ἢ 
ΙΝ ΤΕΒῸΒ ΒΕΡΟΒΒΕ ΗΙΒ ῬΕΟΡΙΞ, ΗΕ ΘΕΕΑΤῚ ΟΟΥΝΟῚΙ, ΒΌΙΚΕΒ, ΑΝ ῬΒΙΝΟΕΗ͂, ΒΌΤ 18 ΑΙ,80! 
ΟΟΝΘΌΟΤΕΡ ΤῸ ΒΟΜῈ, ΤῊΞ ΟΑΡΙΊΤΑΙ, ΟΥ̓Ὠ ΤῊ ὙΟΕΙΡ, ΑΝῸ ΤῊΒ ἘΕΒΙΡΕΝΟῈ ΟΡ ΤῊΒ ΕΜΡΕ- Ὶ 
ἘΟΒ, ΙΝ ΟΕΡΕΕ ΤῸ ΒΕΑΒ ΨΙΤΝΕΒΒ ΤΗΚΕΚ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ σΕΒΌΒ ΟΉΒΙΒΤ, ΓΝ ΤῊΣ ΡΒΕΒΕΝΟΚ ΟΝ - 
ΦΕΥ͂Β ΑΝῸ ΘΕΝΤΙΠΕΒ (ΠΗ. ΧΧῚ. 17--ἰΧχυι. 81. ΟὈΠοΙυΒΙοη). 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1. ΤῊΘ οδι8θ δῃὰ 8 Π6Γ οὗἩ {86 αἰτοδὺ οὗ Ρδὰ] (0. χχὶ, 17--40). 
ΒΈΟΤΙΟΝ 11. ΤῊΘ ᾿αρυϊδοημιθηὺ οὗἨ ἐμ ἀροϑί]θ Ῥδὰ] ἴῃ 9θγιβαίϑιω; 18 ἀϑίθῃηοο Ὀθίοσθ {μι 18- 

ΤᾺΘΙ ΣΟ ΡΘΟρ]θ διὰ ἐμ αγϑαὺ Οοαῃοὶ] (Ο(Ὦ. χχὶ!. 1--χχῖ!!. 11). 
ΞΈΟΤΙΟΝ 111. Ῥδὰὺ] 18 οομνογοϑα ἔγοῃχ 76 γΌβδίοσα ὑο ὕθβασγθα, δηῃὰ ὑμοῦθ Βρθδ 8 ἴῃ ἀθίθμοθ οὗἉ ᾿ 

᾿μπ186]7 θείοσο {89 Βοϊηδῃ ῥγοουγδίοιβ, Ὁ χ δηα Εἰ οβίυβ, 88 Ὑ6}} 85 Ὀοΐογτθ Κἰῃς Ηετοὰ Αρτὶρρα 
ΠῚ ((. χχἸὶ!. 12.--αχνὶ. 32). 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. ΤΊ δροβ]θ᾽ Β ἸΟΌΓΠΘΥ ὉΥ 568 ἴτοσῃ ἴθδδγθα ἰο Βοσὴθ ((Ἐ. ΧΧΥἹ]. 1--- χχν, 15). 
ὅπκοτιον Υ. ΤῊ δροάθ δῃηὰ δῦουβ οὗ {89 δροβί]θ δὰ] ἴῃ Βόσθ (Οἷι, χχνλΔ. 16--81). 
Οπ [9 διτδηροιηθηὺ οὗ {86 ἀοί81]8 ΓΤ Βη6α ΕΥ̓͂ ΤΗΒ ΑΟΤΒ, ᾿δῆρθ [ΔΒ 2816 ΒΟσὴθ ἸῃΠΘΘΏ]ΟΌΒ 

ΤΟΙΏΔΙΚΒ ἴῃ Ὠ18 4 οδίοἶϊο Αε,1. 2, 48 δ, Ἐφ ΟὈΒογνο δ, Ὁ. 1ηϑίδηοθ, ἴῃ Ὑϑίογθμοθ ὑο {μ6 βϑοίϊοῃ ᾿ 
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μ---. 

βὰς 
. 

ΓΤ 

οοπδβὶδύϊηρ οὗἨ ΟἈ. 1}}.--αῖ!,, ὑμδὺ ἤθγο Ρϑυ 8 οὗ οχύθσγῃδι δηὰ ἰηΐθσηδὶ) ΟὈβουγαϊθοῃ δῃμὰ οὗ βριθὺ 
δἰ υθσπιαίθ ἴῃ ὑμθ ΟΒΌΤΟΣ, δπὰ ὑμδὺ ϑδο ρογοά οὗ 18 οὐβουσαίοη 18 ϑυοοοθάρθα ΟΥ̓ Οη6 οὗὨ ΒρΡΙΘΏΘΟΣ, 
ὑβτοῦρ ὑπο ορογαίίοη οὗ {86 ϑρ᾽ τὺ οἵ Ομ σῖθέύ. [ἡ {86 βθοίϊοῃ γυδύ σαθῃ δ] οηθά, ἔογ ἰηβίδῃοο, νϑ ρΡ6- 
τἱοαβ οἵ δχύθυῃβὶ δῃα ἴΟῸΣ οἵ Ἰῃύθυθδ] οὐβουσϑίϊοιι 8.6 Θῃηυπηθγαθα, [ἢ ἃ Β᾽ 1] ΔΓ ἸΩΆΠΉΘΓ, ᾿8ϑηρθ 
ΒΙΓΔΉΚΘΒ, Ρ. 162 Κ᾿, (86 ἸοΌΣΠΟΥΒ οὗ ὑμ9 δροβίϊθ ῬβᾺ], οἷ. Χ᾿}}.---χχὶ., ἴῃ ὑν7ο ΒΟΥΊθ5, ὙΓΕΙΟῊ σοΥτθ- 
ΒρΟμα ἴο Θδοὶ οὐδϑὺ, ὩΔΙΆΘΙΥ, ἐμ ΓῸΘ ΤΩΪΒΒΙΟΠΔΙΎ ἸΟΌΓΏΘΥΒ, δα ἰὮγ06 ᾿ΟΌΓΠΘΥΒ [ΤΌΤ Ἦ18 ΤΙΒΒΙ ΟΏΔΥΥ͂ 
βο]ὰ ἰο 7 ογιυβαίθιαι, 10 ἢ ΤΟ ΌΪΑΥΪΥ αἰ οσηαίθ. Νοῦν, 86 γϑιλαυῖς 18 ὉΠ ἀΟῸ ΘΑ] οοττϑοὺ ὑμαΐ, αἴνογ 
ΘϑΟΪ ΤῊ ἸΒΒΙΟΠΔΓΥ͂ )ΟΌΓΠΘΥ͂, ΕΔᾺ] Γα- υ]βι (θα ΨΘΓΆΒδ θα, δηα ἰμδὺ ἢθ τηδιη απο ἐδ6 οσοππθούϊζομι θ6- 
ἔτοοι ὑμ6 Ομ (]6- ΟΣ β 18} Τα ἸΒΒΙ ΟΠΔΙῪ 8614 δῃα {πο οΥἹ χῖηα] οοηστορδίίοη. ΤῈ βοοομὰ υἱϑὶύ ἕο {89 
ΟἿ 18, Βούσονοῦ, Ἰπαϊ]οαύθα 1η ΟἿ. ΧΥΙ. 22, ἰὰ ἔνθ τογὰβ ΟὨΪΥ, δπὰ 18, ἰπἀθϑᾶ, 80 δ ΠΡ ΟΪΥ ταθῃ-ς 
ἐϊοηθά, ὑμαῦ ΤΔΏΥ͂ ΤΕΔΑΘΓΒ δηα 1η σου γοίθσβ μᾶνθ ποὺ οὐϑῃ ποίϊοοα 16. ΤὨ]8 ΟἰἸΤΟυτηβίδποθ ΒΏΟΥ͂ΤΘ, δὲ 
Ἰοδδύ, ὑμαὺ ᾿μῸ9 ὨϊτΩΒ617 ΟΥ̓ ὨΟ Τ.68}8 8881 164 ΒΌΟΣ Ἰηρογίδῃοθ ἐο ἐπ18 νἱβιὺ ἕο Ψ6γΥυβδοα, 88 ἰὸ 
ἀββοῦθθ 10 ΒΡΘΟΙΔΙΠῪ ἴῃ 18 παυταῦνο. πὰ σι τοδρϑοὺ ὑο [Π9 ἀο! 06 Βοσῖθϑ οὗ ρουϊοάβ οὗ οχίθσηδὶ 
δηα ᾿ηὐοσηδὶ ΟὈβουγδίοη δπα ΒΡ] πάου, 1 ἀο68 ποὺ ϑρρϑᾶῦ δ8 17 (86 δἰϑίουδῃ Ὠϊτηβοὶῖ, τ μθα 86. 
πτούθ ὑπ ὈΟΟΚ, δὰ οηὐογίδι θα 800} ἃ νἱϑ. ΑΒ ὕο {86 δυτδηροζηϑῃὺ οὗ [89 Ἰοεϑάϊηρ ὑορ]ο8 οὗἉ [89 
ὈοοΙ,, ἱπαϊοαίθα Ὀγν (86 τηϑίοσ 1.866], σοὶ ὈΘ]Ίονα ἐμαῦ )1ὁ ᾶνθ ργϑβϑηΐθα 1Ὁ ἱπ [86 ἅν ΡΑΚΤΒ τηθῃ- 
ἰἰοηθα αθονο, ἴῃ 8 ῥΙδῖῃ Ὀαΐ Ἰαο᾽α τδΠ ΘΓ, δηᾶ ἴῃ ΘΟΥΤοβροηἄθηοο ἢ (Π6 πογὰ οἵ (Π9 1ογὰ 1η ΟΝ 
1. 8, ἰὰ ὙΠ1Ο. ραββαᾶρο ἐμ9 ὑδοϊαθ οἵ [6 Ὑ11010 ὈοοΪΚ οὗ ΤΗΒ ΑΟΤΒ 18 διυχηϊδμοὰ, 
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ΒΟΒ, 1 
σΕῪΒ Α 

δξοτιος ἢ) ΤΊ ΖΒΟΠΙΥΠΟΥ ΒΕ 
ΒΕΟΤΙΟ 

ΤΟ] Ἰἐἰς ΡΘῸῈ : Ζὐεαἰιοδγίογὗ. 
ϑΕΟΤΙΟ: 7) } Αἰπιριε μος 1 (έν, 1 Τρ. 

ΤΙ. (ΟἈ. χα! ((ο! ΠΟΙ ΔΟΘἙΙ͂ χν 1} 
5 ἜΡΝΟΣ : 
βποπ οἴ ἐμ Ν, 7 αἰ. «ἴ. 

ὁπ ἔμθῃγ Αγεγκιαίοη, εἰ. 7ο- 
ΤΘΙΏΔΙΚΒ ἢ . πρῖν 
ΟΟὨΒΙβην οἱ ΟΙΠοτ Ἂν Ἰῦγοι- 

αἰ οσηδίθ ἴῃ 4. (! πϑύσσ ψϑ ὃ : (ομρ. {Π|ὸ 

τἱοᾶθ οἵ εχ ἐἠήο ἐν εἰ. 7,οἶνογιε- 
ΔΥΓΒΏΡΘΒ, 

Βροῃὰ ἴο ϑϑί 
β61α ἐο 76γαλ "3. 0.1 ἢ, 20] 
Θ8ΟἾ ΙΩἾΒΘΙΟΣῚ. : 
ἔπϑοῃ ἐμ σε} 07. ὅν Ἀεὶ. Α}. 

οἷν 15, βουσ{ψαί., (δε, 1848. 
ἰιοηρὰ, ἐμαῦ ὅπ ᾿ 
Ἰδαβί, ἐμαὺ 1.4 - Ρ. 892. ἢ-- 
ἀοβοτῖθο δ δ᾽.) (ἸΟΒΟΠΙΝ : 88ὲ- 
δηὰ ἰηΐοστιαῖ ᾿ Ἰεν 
πτοίο ἔμ Βα Ϊ. Ρ. 01 1{ἴ---. 
ὈΟΟΚ, ἱπάϊσα; 
οηοα ἀῦονς 
, 8, ἰπ παῖσὶ ΓΟΘΟρΡΙΖοα ὈῪ 

κῦ ἰο {πὸ Ἰαρί,-- 

“Αροϑίοϊϊοε ΟἸμιγοῖι, 

ΡΤ οί 1) τ(γι {60 οϑί ᾿ 

ἰτ0ῦ.-ἸρΡΕ Ἐπ: 

πιῦδην-- τ΄ πρρρασδαδθ 



ΤΗΕ 

ΑΟΤΞ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΠΈΕΝ. 

ΡΑΒΊ ΕἸΒΗΤΊ. 

ΤῊΞΒ ΟΠατοῖι οὗ ΟἸτίβὲ οπηᾶοά, 85. ἃ ΟἸασοΙ ἀοδίρηοα ἔοσ [βτδοὸ] δηᾶὰ ἴου [89 
θμεγθ Ἀθηδη γᾶθθ. ((Ἡ. Ϊ. δῃηά 11.) 

ἹΝΤΒΟΡΌΟσΟΤΙΟΝ. 

Α τείεγεμοο ἰο ἰλε ΘΟοερεῖ 97) ἴκιζε,α6 ἐδλε ἤγοὲ αἰοϊδίοη, 07 ἐλ6 ιολοῖδ ιοοτῖς εογίξέοη, ὃν ἀδη. 

ΟΠΑΡΤΕΒ 1. 1-8. 

1 ΤῊΕΞ ἴοσττωον ἰγοδίϊβο [ἀἰβοοῦσβο)} μᾶνο 1 [᾿πἀ664] πιδᾶο, Ὁ ΤΉΘΟΡΕΙΪυΒ, οὗὨ 411 {πδὲ 
2 Φε808 Ὀορδη ΒΟΙΔ ἴο ἀο0 δηὰ ἰθδοῖ, Ἐ [001] 86 ἀδγ 'ῃ ὙΠΙΟῺ Ἠ6 ἯΔ8 ἰδ κθη ἀρ, δἵνου 

μαὺ Βα ΤὨτοΌΡὮ [86 ΗοΪγ ΟΠ οβὺ μδα ρσίνϑῃ δοϊωσηδῃτηθηΐβ υαπίο ὑπ 6 Δροβύϊθβ Ὑἤοτα Ἦθ 
2 ᾿δΔά ὁἤοβοη: Τὸ σΒΟπ αἶβο 6 βϑονοὰ [δὰ ΌΤΙ ΒΣΤΩΒΘΙ ΕΓ ΑἸῖνο δἱοσ ΗΒ ῥαββίοῃ 
[56 γ] 0] ΟΥ̓ ΤΏΔΩΥ ἰη 8}}10]6 [οπεΐξ 1η1Ἀ}}10]6} Ῥτοοίβ, Ῥοΐηρς βθθῃ οὗ [1ὰ ὑμαὺ 6 δρ- 
Ῥϑδιοὰ 10] ὑθῖη ἔογογ ἀδγ8, δῃὰ βρϑδκίηρ οὗ [δῃηὰ βροῖθ ὀοποθγηΐηρ] ὑ.6 ὑΒ1ῺρΒ Ροὲ- 
ἰδἰπἰπρ ἴο [86 ἰηρσάομ οὗἉ αοά. 

[Νοτε.--Βοτο Ὧν. Τ᾿, ΘΟ ]16 Γ᾽ 6 ογταδη γοσαίοῃ αἱ ΠῸΣΒ ταδίογί δ! ἤγοτα 86 δι  οτίξοὰ ΕΠ ΊΒΉ τοσδίοτι, ἐδ ναγί δε ῃδ, 85 
Ἐὰν 86 ἴΠ|ὸ ἰάΐοτηδ οὗ ἴ86 ἔνγο Ἰδηρθδροδ ροσταῖς [6 ἸΣΩπδ]δίοσ ἴ0 Γορσοάθοῦ ἔμθδι, ΔΙῸ 8180 αἴνϑῃ, δεμὶ ἐποϊοδοά ἰὼ Ὀὑσδοκοί 
ἘᾺ] 

ἘΧΡΟΑΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γε. 1. α. 9 ἔοσσωοσ ἴσϑϑῖὶθθ.---ὐκθ δ Ρ- 
166. ἐπΐα πϑιὴθ (0 ἷ8 Θ0ΒΡ6}], πρῶτος λόγος, ἐλδ 
αἴ ἀϊδοοιῦ δέ, τοὶ ΟὨΪΥ Ὀοοδῦδο Β6 84, ἴῃ (6 οΥ- 

ἄεγ οὗ ἰΐπιθ, τυυξιΐθη ἰὰ ῬΥΘΥΪ ΟΟΒΙΥ ἰο 186 οΘυρο- 
δ᾽ιἴοη οὗὁἨὨ ΤῊΞ ΑΟΤ8, Ὀαΐ αἷβδοὸ Ὀθοδιδο ᾽ξ Ῥγοβϑηὶβ 
ἴδ6 ατουπάπουκ οὗ 8}} ἰμδὲ Ὀοϊοπβ ἰο {δ6 βυὺ- 
δοαποπὶ ἰ βίου οὗ {86 Αροβίϊθ8 δηὰ ἐμ ΟδΒυ τοῦ. 

ὃ. ΑἸΔ τδαὶ 3ο55 ὈΘβδη Ὀοϊδ ἴο ἄο δηᾶ 
᾿θδοῖ,, δϑ σοϊδίϑα ἰῃ ἐμ αοθροὶ. Ῥμοσθ, μον- 
νον, ἰβ ἐῃ)9 σοπέεμαίίοη οὗ Βα ἢ ““ἀοἴηρς δῃα ἰθ86}- 
ἱπρ,᾽" 881} 9 σοτὰ Ὀθβϑῃ ἱτηρ]}168, ἰο Ὀθουπά 7 [ἰ 
ἸΏΔΥ Πα ΘΒΙΪΟΠΔΌΪΝ δἱ γί βϑοῖὰ ἰὸ Ὀθ [κ᾽ 8 
πηοδηΐηρ ἐμαὶ Βὸ πδὰ ἐχ ἰ οἰ οα (πΠ βιασοοβδῖγο δοὶβ 
δα ἐρδομίηρδ οὗὨ 96808 ὕγοιῃα 89 Ὀορίπηΐην, δὰ 
μδὰ ἰπθη, δ8 1ὑ του]ᾶ Ὧθ 8βο0]-οὐἀδηΐ, οοπίϊπυθὰ 
(86 παγγαϊϊνθ ἐὺ {8 ο10560 οὗ {89 118 οὗὨ 7688 ὁῃ 
Θδτίῃ. 8411}, Βὸ πιυδὲ αν μαα 6 Βρ6014] Τϑᾶβϑοῃ 
ἴον δἰἰδοβίηρ ποὺ ἰο ἐδ 6 σοποθρίϊοη οὗ ἰδ δ6- 
σίιηδισ, δὰ (Πδὶ ΤΘΆΒΟΣ ο8π ὯΘ ἐδμο 70] τίης 
ΟὨΪΥ:--ἸΚο ἀΐδια θη. ἴῃ ᾿ΐ8 χαϊπἃ Ὀοίνγθθῃ 
ἰδ6 επεῖτο γοσὶκ οὐ 7 6δ118 ὁ δ υ ἢ, οΣ ἐλ ὁΠ0 μαπὰ, 

πα 

δηὰἃ ἷθ δοίξοι αὐΐοσ δ ἷθ δβοθηδίοῃ ἰοὸ ποδυθῶ, ὁἢ 
{πὸ οὐμοῦ; δ ν᾽ ουγοα (Π}6 ΤΌΤΊΏΩΘΙ 88 χηα κί πο ἃ ὃ6- 
Εἰπηΐῃ ΟΣ Ἰαγίῃρ ἃ Τουπάδίϊοη, ἴῃ βυσ ἃ Β0189 
ἰαύ 7658 ΒἰτηΒ6] 7, ἰὰ Ἀ18 βίαίο οὗ υτ]]αἰΐοη, Ὀ6- 
ἔϑιι οΥ Βκοίομοα ουὐ ἰδ ποῦκ ὙΒΊοῖ, οὗλον δ δὰ 
ϑηἰογοα ἰηίο ΠἰΒ ΔἼΟΣΥ, 6 σοτῃρ!οἰθα ὑΒγου σὰ 1ὴ9 
ΔΆΘΠΟΥ οὗ ὑπο Αροβίϊοβ (βίδυκο)ς. ΤῊ 8 τἱ ον οὗ 
9 πογὰ ἤρξατο (ΟἸδδυδβοη, ϑο ΒΟ ΠΌΌΤΟΥ, 
Βδυμπραγίθη) ἰβ τελθούθα ὃν οὐβοσβ, Ὀοΐἢ 88 δ.- 
ὈΙΓΓΑΤΡΥ ἴῃ 8 ΘΒ δυοῖν, δῃηα ἃ8 δϑοσϊ δΐἷηρ ἰο [19 
8 [πηοἀ67Ὲ] δι δ᾽ οί γο Υυἱϑνν οὗὁ {89 Θουγβθ οὗ εἷδ8- 
ἰΟΥῪ (40 Ῥοίίο, Μίογογ). Τὰ Ἰαύυον 81 Θ ἴῃ ΘΥΤΟΣ,. 
ἴοτ (86 ϑηξγο ὈοοὶΚ οὗ ΤῊΒ ΑΟσΤΒ, ἔγουι (86 Ὀσρίη-. 
ἷπς ἰο (89 64, ρῬΡοβοη δ ὑπ 6 0] οὶ πς υἱοῦ οὗ (89: 
ΘΟΌΣΒΘ ΟὔΤδ9 ΘΥθηί8 :--- 0 οχα] οα Γοτὰ οροταίοα' 
ἐπ 18 ΑΡοβί]εβ, εοίζὰ ἔμοπι, δπὰ γὺγ (πθπὶ; ἐμὰ8 ἈΘ' 
οοπὐἶπαθθ 80 ΟΣ τ ὶο ἢ 6 δα οομητηοπῃοοα 
αἀυχὶπρ 18 118 οι οατίῃ. ΤΊ ὅγϑ μα Ρίου ΔΙ σαν 
Θχ δῖ Ὁ118 “86 Ἰοὲ τ εἰ οἢ 761} ἀροι Μ δι ἶαβ᾽᾽ δ ἃ 
Υἱβ᾽ 016 βίῃ οἴ ἃ ομοῖδο τηϑδὰθ Ὁγ {μ6 1 οτὰ, “Ὑ8Ὸ 
Κηονοίῃ (Π6 Ποαγίβ οὗ] πηθὴ,᾽) τοῦ. 24. ΤῈ ουἱ-- 
Ῥουσίηρ οὗ ἐδ ΗΟΙΥ αδΒοβὲ 8 δἱ δοί οὔ (ῃ9 οχα]έ-- 
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οὐ [οτὰ, οἷ. 11, 838, ἩΒοΩ δίερβοη, “ δοίη {01} [86 [οτὰ, δπὰ ἐμ δοίδ οὗ ὑἱμὸ δροβίϊθα, 8ὸ ἴδ 8.8 
οὔ (86 Ηοὶγ Θμοδὲ,᾽" βῶνν “9688 Βιἰδηαϊηρ ὁ ἰδ [ {Π60} ΤΌΣΟ ΓΟΔΙῪ δροσίο! τοδὶ ἰδ ἐμοῖσ ΟΠδσδοῖοσ, 
τίρῃι μβδηὰ οὗ αοά,᾽ δπὰ ργαγοὰ: “"[μοσὰ Φ6δ8, 
Τοσαΐγο ΓΩΥ͂ ΒΡῚΓ 1} (μδ΄ ῬΤΑΥΟΙ τψἂξ, δοοοσαϊηρσ 
ἴο ἐἰμ6 Ὀοοὶκς Ὀοίοζα 06, ὁη6 ἩΔΊΘΝ οὐαί ποὰ δὴ 8η- 
δες, ίον ἰ8ὸ οτὰ “Ζ26805 ἰοοὰ {δΒοτα, ΓΕΘΔΟΥῪ ἰο 
Τοσοῖγα δἶπι, οἷ. Υἱῖ. δ, 89. ΤΊ 686 ἔοντν ἰπδίβποοα 
δϑοτὰ βυδιοϊοηὶ ουὐϊάθποορ ὑπδὲὶ (Π 0866 σοπηπιοπίδίου 
ἀο ποὶ οδίγυἂθ ρου ἐδ6 ὈΟΟΙΚ ἃ Ββυλ᾽)θοοίδνε τἱονν 
οὗ 1860 ΘΟΏΓΣΕΒΘ οὗὨ ΒἸΒΙΟΥΎ, Ὀὰ ΟἿἿΥ ρὶνο ῥτγουιὶ- 
ὭΘΏΟ6 ἰο (6 ςοποθρίϊοι ἩῖΟΒ τ68}}} Ροσυδάϑδ 
ἐξ, νυ θη (86 Τορδγὰ ἐμ Ἰοδάϊημβ οἵ (μ6 Αροδίϊθβ 
δηὰ οἵ (Ἐ6 ΟΒαγοι (Πδὺ δῖε γοϊδι δὰ ἴῃ ἰΐ, 8δϑ ἀϑϑὰβ 
οἴ (86 σοτδοὰ Βοάθοιμεσ, δια δὲ (6 δοπίπυδ- 
δὰ Νὴ 811} (δι Βα Ὀοβδὴ ἀπτίηκ μἷ86 πα Ἰβί ΣῪ ΟὉ 
ρδγίῆ. 

ε. ΑἹΙ τ8δὲ ϑοστια ἀἷὰ δηὰ ἰδυρηὶ, Γκ6 ΠΟΥ Θ 
δΔΥΒ (δί ἢ6 δΔ5 ΒΙΤοδὰγ γοοογάθαὰ, Ηθ τοδί ἰδ β 
δὶ μὶ5 δοοουπί οὗ ἰδ 176 οὗ ΖΦ6δὺ8 5 [Ὁ}} δηὰ 
Θοταρ]είς, π|ϊουΐ, Βουονογ, οἱ δἰ πη (μὲ ΘΎΟΥΥ 
ἱποίαδηΐ υἱίμουῦ ἀχοορίίοῃ δὰ ὕθοη τοϊδίοά: 
δι} ἃ ἀοία᾽]εἀ κἰδίοιηοηὶ τὰ αἴνθῃ ποθοῦν ὈΥ 
[ὸ ονδηοϊϊδὶ 90. (χσ. 80) ΠΟΥ ὉΥ Γκ6. [- 
ἀφο, ἰΐ τυου]ὰ ποί μαῦο Ὀθθη μοεοίδίς, Δοσοσάϊῃρ᾽ (0 
Φόοδη χχὶ. 26, ίο ΤοΪδίθ 4}} ἐμ 6 ἀοϑὰβ οἵ οδβιιβ τὶ  ἢ- 
οὔϊλ ΔΗ ΟΠ βαίομδ; ΠΟΙ ΠΟΥ ΜΔ8 ΒΌΟΝ 8 σοῦγϑο 
ΝδΟεδαΤΨ, Βίηος 1ὲ ἰ8 ἱπιροτίδηϊ ἰο (μ86 ΟΥἰ δ ἴδῃ, 
ποὶ 80 τη Π0} (0 ΚΗΟῪ ΤΩΔΗΩΥ͂ ΠῚ ΠΏ 95 ΟΥ 8]1 (Ὠΐπρ5, 
88, τδίδοσ, ἰο οὐίδίἢ ἃ οοτγϑοοῖ κπον]θάρο οὗ Δ}} (μδί 
οοπδίλίυΐοεα τονοδ]ο ἐσ, ἐλαΐ ἰΣϊ ἐς ἑουπὰ ἴῃ 
π6 αοπροὶ οἵ [κ9, ἴῃ ἷὶ5 ΑΟΤΒ, δπὰ, πὰ ΚΘΏΘΓΩΙ, 
ἧπ (Π6 οτά οὗἩ Θοά, 
χα. 2. α. ὉΠΕ)Ι ἴλο ὅδγΥ ἰπ τυ ϑίο! ὮΘ νυδα 

ἴαϊκοσ ὉΡ;---ἱ (Πδὲ Ῥοϊηὶ οΥ̓ ἰΐπηὸ {μ6 (1ο9ρ6ὶ 
Ῥδυδοδ, δὰ (Π Ὠἰδίοσγ οὐδ ΑΟΤΒ οὗ ἐπ Αροβί]εβ 
Βορκὶπαθ. Τὸ δδϑοθηβίου οὗ δοδβ ἰ8 ποῖ οὁΠ]}γ {86 
Ἰοδάϊηρ σνσπὶ τι οἷ 18 Θοτητοοῃ ἰο Ὀοὶδ ἰγοαιδΒ68, 
Ὀαϊ ἰἰ 18 δ'5δὸ ἐμ ὑπγηΐηρ- οϊηύ οὗἩ Ὀοϊδ. [Ιἐ νὰδ 
ἐμο ρφἱογίουδ ἑογιηϊπδίζοη οὔ ΟἸ τί 8. Ὑἱβῖ Ὁ1]0 ταὶ 
ΟὉ ϑασίδ, δηᾶ 8180 ἐμ ορίπηΐϊηρ, δ᾽} 6 τποπλθῃ- 
ἰοῦ δηὰ στίοῖ ἴῃ Ῥγοϊωΐθο, οὗ δἷὶβ ᾿πυ 81 Ὁ]9 Ργθ- 
Β6Π00 δηα δὶβ ορογδίζοῃ οἢ δασίῃ. Ο. Η. Εἴθἕον 
80γ8: “ἼἸΔ6 Ἰογοιμοδὶ ρἷδοθ 18 ΒΟΡῈ δεαϊρηϑα ἰὼ 
86 ἰδίουυ οὗ (9 Αδοοῃδίοῃῃ (0 βοδύϑθῃ, ἱπ ΟΥον 
ἐμδὶ νὰ ΤΙΔῪ σΟὨ ΠΕ Δ]Υ̓ ΓΟΙΠΘΙΏΌΘΡ ἰμαΐ 4}} (μαὶ 
οοσυγτοά ἱπ (δ6 Υἱδβὶ Ὁ1]6 που] δηὰ ἐμλὶ 8 σοϊαϊοα 
ἴῃ ἰμΐ8. Ὀοοὶς, οτἱχίμδίοα ἰὰ ἰμ6 ἰπυΐδὶ]6 που]ὰ 
ἐπ ΒὸΣ (86 οτὰ ζοδυβ ἷβ 70. υ6 Θηἰοτεά᾽ (ΗΘ. 
τἱ. 20). Ηο ψἴῆο ἀοβῖτοβ ἰο υπάοτβίδηα δὶ ρδς 
τὸ ἴοσα δῖοι (μ6 Οδυγοῖ οὗὁὨ ΟὨ γἰδὲ δββυσηθα Οἢ 
ΘΑΡἢ, τουδὶ οΟὨἑΠυ ΔΙΪγῪ ὈΘΑΣΡ 10:8 δδοϑηδίου οὗ 

«Φοδβυιδ ἴπ τη, δηὰ {86 ἰηνἱδὶ Ὁ] 9 Ῥγοσοδδ Ὁ 
ἩΔ16. Βο ἴοοῖκς ροββοϑδβίου οὗὨ ἷ8 ἰἰηχάομι, Δ8 τ 
858 ὑμ6 ζυΐυγθ τηδηϊοδίδίϊου οὗὨ ἰπδὶ κίηράοτμ.᾽" 
ἜΠ6 γῬδγαδδο, ἢ6 νγ88 [8|6}} τπιρ', ἀοβογίθεθ (9 
: ΘΒΟΘΏΒΙΟΙ Δἃ8 Δ φζρεγίοποε οἵ 76808, (μαι 5, 88. 8ἢ 
«Δοὶ οὗ αοἂ (με Εδίμοσ. Αἱ ἰδ6 βϑιο ἰΐτπηθ, ἰμὲα 
ἑόσιῃ ἱπάϊοδίθθ ὑπ {πὸ ονὐθηὶ γγῶδ ποὶ 80 ΣΩ00} 8 
1068] δὰ δοηδύοιβ οχϑ]ἰδίϊοη ἔσγομι θυ (0 μ68- 
γοῇ (Δ μου ρ ἰΐ ἰ8 οὐ κί πδ}]ν ἀογίγοα ἤγοτῃ βοὴ 
᾿πρτοβδδίοηδ η8ὰθ Οἢ 1ῃ:6 δΒ0Π868), 88, ΓΑΙΒΟΣ, ἃ 
.«δρ τὶ 8] δῃηὰ γ08] οὐοπΐ, ἱπ 80 ΤῈΣ 88 796805 1 6 
δοαυϊγοα ἃ Εἰρθον ροπί(ἴοι δπὰ γυδδίου ῬΟΎΟΣ δπὰ 
Ὁ Ὁ 

ὃ. Το ἀδν οὗ ἰδ δδοθπβίου 18, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, 06 
οὗὨ ναδὶ ἱσζωροσίδῃηοθ ἰπ ἐμ ΟΥ̓́Θ οὗ [1κ6, ποί ΟἿΪΥ 
οη δοοουπῖὶ οἴ {Π οχδ)δίΐϊοη οὗ 7οδϑυβ, Ὀαΐ 8180 Οἢ 
φοοουδί οὗ (86 οοζσδη ἀσηδσῖδ Ὑδϊοῖι ἢ6 ἐμ 6 ἢ 
ξβνυο (0 δὶβ οὔοδθῃ ΔΙΡροβίίθα. Τθοδο σοϊηϊηδηάᾶ- 
Ἰ ολ 8 ΟΥ ΘΟΙΩΠἱβδίουδ οομποδίϊιὐοὰ ὑπ ἰαϑὲ τὶ]1] οὗ 

ἐ 

β 

ὝΕΓΟ δΙΏΡΙΥ ὑἰπ6 οχοουίοι οὗ ἐμαὶ ν1}}. 1ΚΘ 
Ἰπάϊοδίθα {πο ἱπιροτίδιηος οὗ (9 Ἰδίίου ὈῪ ΘΙΏΡΙΟΥ - 
ἵπρ (μὸ νοσὰβ διὰ πνεύματος ἁγίου. ΜΒῺΥ ἰμίοτ- 
Ῥγοίογβ (διποῦβ, ἰδ6 πιοοὶ τεοοδί, ΟἸδυδυβϑθο δηὰ 
ἀο  οἰ᾽6) οοπι πο {8666 τογὰβ Ἡῖΐ οὖς ἐξελέξατο, 
ἃ. 6. τολοῖς ἀε λαά ελοδελ ἱλγοισὴ ἐλε οὶ Ολοεέ, 
Ὀαΐ μ6 ογὰοσ οὗ ἐπ πόσὰβ ἴῃ ἰμ6 οὐ ίμ8)] ἀ068 
πού δα πμιϊὶ οὗ βυο ἢ} ἃ δοτηἱπδίξο, τὶς του] Ὀ6 
ἵοτοοὰ διὰ ὑππδίυσὶ. ΤῈ τοοδὶ πδίυΓΆ] δηά 
Β' ΠῚ Ρ]6 Β6Π86 οὗ {1|ὁὸ ἩΟΣΩδΒ 18 {86 0] ὁ της: δεβυδ 
ξϑδνο οοπιιδηἀπηχοηΐδ ἱγοῦρὮ, ΟΥ, ὈΥ νἱἰτγίας οὗ [16 
ΗΟΙΥ Ομβοεῖ; (δαὶ ΐβ, Φ6δϑυ8, γὙῆο νὰ δηοϊηιοὰ 
τὶ} (6 ΗΟΙΥ αΒοκὶ (πο ἷν. 1, 14, 18; Μαδίίδ. 
ΧΙ, 28), “1 (Π6 ροντγοσ οὗ (86 ΗοΙΥ ΘΠ οδι᾽" ρὰνθ 
σοι δηἀπλοηίβ ἰο ἰΠ6 ΑΡοβίϊοβ ἰο Ὀ6 δἷ8 πὶς- 
ὨΘΒΒ6Β, οἰ6., 80 ἐπδὶ δυο ΘοΟΙηδηάπιθπίβ ΟΣ 
αἰσθα ὈΥ ἰδ6 Βρί γἱῖϊ δ18δο. 

Κχβ. 8. αἅ. Τδο οἰτουτηδίδησοο ἱμδὶ (πΠ6 Τοτὰ 
δῃονυνυοα Βἰτηδο} εἰν ἰο 06 Αροδβι]θβ, ΚΘ 
{86 68}} τ Βὶσο ἢ 86 Βδὰ Ῥγου  οΌ δ᾽ Υ γοοοϊνοα, γῶδ 
θοΙδ ἃ Ῥσχγορδγαίίου ἴοσ {δ δοσασλϊβαδι ου ὙΔΊΟΝ ἢθ 
ἔδυνε ἴθ δἱ "8 ἀθραγίυγο, δῃὰ δ͵βδοὸ ἐδ 6 πθοθ8- 
ΒΆΓΎῪ ΟΟΠΟΣοΩ οὗ ἰἰ8 [Ὁ] ΔΙτθηῖ. ΕῸΣ ΒΟῪ οουϊὰ 
δ6 δυο χκίνϑῃ ἔπο (86 ΘὕδΥσο ἰ0 Ὀ6 ᾿εΐ8 τ ϊ 1 ἢ 05868 
ἷπ ἴ86 πογ]ὰ (1. δ. 11. 82), υ]688 6 δδὰ ἔωτ- 
ὩΪΒΒοα ἔποῖὰ τὶϊῃ {89 δἰσοπροδὶ ουνϊάθποο, διὰ μδὰ 
τοδὶ {}}Υ οομυϊποοὰ ἐπ οῖ {Ππδὺ Β6 ἀἰά να δρδίῃ, 
αἴνον μαυϊηρ βυβογοὰ δηὰ ἀϊοὰῖ ΝΟΥ Ῥγϑοίβοὶν 
ΒΌΘΟΝ 8ΔῺ ΔΒΒΌΓΔΩΘΘ οὗ ὕδι(ι, δπὰ βαοῖ 8 δίσουκᾳ 
οομνίοίΐου ἴῃ [86 ΑΡροδίϊϑβ, 88 {πὸ δρροϊπίεὰ ν1.- 
Π68898 οὗ ΟἾτΙδί, ἩΠΟΒΘ ὑοβεϊ ΠΟΥ δου] ῥγοσοοὰ 
ἤσοιαι (μοὶσ οὐτ ῬΟΥΒΟΠΔ] Κποπ]οάρο, τοαυϊτοῦ 88 
8 ὉΔΑΪΒ Ρχοοΐβ δοῃβίβιϊηρ οὗ  αείο---ποὶ οὗ οπέ ἶ8ο- 
Ἰαϊοα ἴδοι, Ὀυὶ οὗἁ πισην (πολλὰ τεκμήρια). [““Τῖδ 
ορί ἐμ οὺ (“ ̓π781}1016} 18 οὶ οσρυοβδϑα πὶ ὕσθοκ, 
Βυΐ ἱβ Σ68}}Υ ἱποϊυἀοά ἐπ (86 τιδαπὶπρ οὗ [6 ΠουΝ, 
ΒΊΟΝ ἰ8 υϑεἀ ὈΥ Ρ]αο διά Ασϊβίοιο ἴο ἀθῃποὶθ 
186 βίχοηροδὶ ρσχοοῦ οὗ δῖοι ἃ βυ δ᾽οοί 18 Βυδοερ- 
1019." (7. Α. ΑἸοχδπάου).---ΤἙ.]. Ηο ρανο {Βὴλ 
ΙΩΒΏΥ δἷζῃβ δηὰ οὐϊάθιοοβ ἐμδί ἃ γδ8 Ηθ ἷτ- 
8617, (80 Οτγυοϊδοὰ Οπο, βοὴ (μον 586 Ὲ7, δηὰ 
ποὲ δῃοίμορ, δηὰ ἐμαὶ ΗοἊς ἰ᾿ἰνοὰ ἱπάθοϑά,---ονὶ- 
ἄἀθηῃςοβ ἰμδὶ Δρρεοδ]ϑὰ ἴο {86 ογϑ, ἰδ: δῦ, δηὰ {μὸ 
του ἢ. 

ὁ. ἙΟΥῚΥ ἄδγϑα.---ἰἰἴ ἢ68 ΤΟΟΟΏΓΥ ὈΘΘῺ δδδοχί- 
οἀ ἐπεὶ ἐμ18 γϑσβο, δοοογάϊηρ ἰο τοὶ ἔουὶν ἀδγΒ 
ἰπίοσυθηθὰ δοίνοθη (806 χτοϑυστθοίϊου δηάὰ (8 
8.ΒΟΘ ΒΊΟΝ, σοί οί [κ0᾽8 608}6)], οΒ. χχῖν. ἱπ 
πο ἢ, 1ὑ 8 ΔΙ] οσοα, 1819 Δϑοθη δῖοι 18 Τοργοδοιιθαὰ 
88 δανυΐϊηρ; οοσυγγοά οἡ ἰδ9 ἋΔΥ οὗ {ξὸ ΤΕΟΒΌΓΓΘΟ- 
οη (ΖΘ]16ν, ἰπ πὶβ Αροείεἰσεδοελ., [Τλὲε Ἀείς, οἴο., 
εγἐἰσαϊ ἐπυεοίϊσαίοἼ, διὰ ΜΌΥΟΣ, ᾿π δὶδ Οοια- 
τοΘηΑΥΥ). ΤῊ δδβουί οι 8 Δ᾽ ο οῖΒοΥ υπουπαοα, 
ἰπδβιη οἷ 88 1 5 ΔΌΒΟΪυἰ6]Υ ἱτα ροβδί]6 ἰμδὶ 4}} 
(86 ογθηίβ γοϊα θα ἰῃ [μκο, οΚ. χχαὶν., ραυ ου ΔΡῚῪ 
ἴπ (86 ρΡονίΐοῃ οσίθηϊηξ ἔγοιῃ του. 18 ἰο ὑμὸ ϑηά, 
δου] δδγο οσσυγγο ἩΣΒΐπ {86 11 π18 οὗ 6 δὶπ- 
ΕἰΘ ἄαγ, δ ἱπάοοὰ ᾿δημρθ [μ88 ἀοχποπδίσαίθα 
(4»οεί. Ζεϊ(αζέεν, 1. 84 (, [7Τ}ε αροείοἱϊε 44σε}}). 1ὶ 
δ ἔσθ ἐμ δὲ Πᾶκο ἀοθ8 ποὶ αγηΐβ Ῥυθοὶδο ἀαίοθ 
ἴῃ ἷ8 αΟΒρ6ὶ] οσΣ ἀἰβέϊη συΐδῃ Ρασίϊουϊαν ροσὶοαδ 
οὗ εἐσηθ ἔγοπι 000 δηοίθσ, δὰ ἐμαί, 1ἢ γγὸ Ροβ- 
δβοδδοὰ πὸ οἰμοῦ δοοουῃῦ οὗ {89 ΟΘΟΌΣΥΘΙΘ6Β ὙΒΙΘᾺ 
ἴοοῖκ ρΡἷδοο Ὀοίγοθοῃ πὰρ σοβυσγοοίΐου δηὰ (89 
δϑοθῃβίοῃ, γ17ἷΟ ΘΟ] πον δυὸ ἱτοδρὶ ποὰ δαὶ 
{π6 ἱπίονγυδὶ Ὀϑίνγθοη ἰλθ ὑτο ουθηὶβ οσιθηαϑᾶ ἰοὸ 
ΤΟΥ ἄαγα. 8.1}}, 18 οἰγσυταδίδῃοθ δ μ ποὺ ὉΘ 
ἐοσπιθὰ 8 οοπίγασιοίίοπ, Ῥαχιϊου ιν πθθη, οὰ ἃ 



'" 
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δἴοδβος ἱπβροοϊΐοῃ οὔ {μ6 608ρ9] (οι. χχίν. 44, 60), 
τὸ διοουίδίη δαὶ ἰῃ6 Ἰδαίου χ᾽ 5 ΟὈΥΪΟῸΒ 
ὮΓΔΟΟδ οὗ ἃ Ἰγβῃ βίο ἔγουλ ὁπ ἱποϊάἀθηΐ 0 δη- 
ΟἾΒΟΥ, οὐδ 1ΥΓ 116 ἀδίθβ δθ ποὺ ῬτϑΟΐ ΒΟΥ {ὉΣ- 
Ὡϊκὶιοῦ. 

ς. Βροαϊκίηβ οὗ - - - ἴδο Ικἰπρβᾶοχῃ οὗ 
(οά.---δυγίηνρ ὑπο ᾿ἰπύουυδὶ Ὀούνγοθηῃ ἐμ6 ΤΟδῸΡ- 
τοοίοῦ δηὰ ἴθ δϑοθηβίοῃ, ἱῃ6 ωογὰ τϑροδίθαϊγ 
Φρροδαχγοὰ ἰο ἰμθ δροϑβϑίϊἝβ, δηὰ ἐδυβ ἤΥΤΩΥ Θδ|8- 
1158 {πον σΘομυλοίΐοι ἐμαὶ 6 Ἧ88 αἱΐνϑ, 8ἃ8 γΧ9]} 
85 ρᾶγο ἀἰδιϊποίῃ!θ88 δῃηὰ βίγθησί ἰο ἐμοὶ 601}- 
δοϊουβηθδβδ ἰπαὶ ἢ 858 ἸΏΥΪΒΙ ὈΪῪ ΠΟΟΣ ἐδοιι; αἱ 
18:0 Β6τὴ6 {ἶπ|0 ἢ6 8150 ἰεἰ Ἰδίοα {μοτὴ ΙΏΟΤΘ ΚΌ]]Υ 
ὌΥ ποτὰ δπὰ ἀοοίτγῖπο ἱπίο ἐμ 6 τηγδβίοσὶϑβ οὗ {86 
Ἰησάοτι οὗἩ Θοά [1μΚὸ Υἱῖῖ. 10] ὈΥ Βρϑαϊείπα 
οὗ ἴδ τη θ5 ὑϑιιαϊπίηρ, ἴο ἴ86 ᾿κἰηρᾶοηι, 
οὗ Θοᾶ.---Τῆῖν Κἰηράομλ νγ88 ἰμ6 τοδὶ βυ )ϑοὶ 
οὔ (πιὸ ἰοδοβίηρ οὗ θδιι8 ὈοῚἢ ὈΘΌΣΘ 15 ἀθαῖ) ΟἹ 
1 σΓΟθ8, δηὰ δου δ18 Τδυτυϑοίϊοι: δηα ἐδ 
Γεδβϑηί ἀἸΒΟΟΌΓΒοδ ΘΟΠΟΘΥΠ ἢ ἰδ 6 Κἰπράομι, τ μῖ 0 ἢ 
τατη οὐ Δίου Ῥγοοθαϑὰ ἐπ δϑοθηβίοῃ, ΤΠ γβηοα 8 
ουπἀδίϊοι ΚὉΓ 84}1 ἐμαὶ ὑμ6 δροδί]θθ ὑπ οσΒ ΟΊ Υ 68 
“414 δηὰ “ἐδυρε᾽ διΡῸΣ ἷ8 ὀχ] δίϊοῃ. 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

ἹῚ. Τὴ ἤγεέ ἰγοδίϊβα οὔ [Κ0 ψβ {86 6806] 
οομδοσπΐίης 96808᾽; {86 ΒΙΒίΟΣΥ οὗὨ ἰῃ6 δροβίο]ο 
ὀἤσο οοουρὶοα (δ 6 Ββοδοπαὰ Ρ]δοθ. ἴῃ ἰδ Ὑ80]60 
αἷἶγαο]ο οὗἨ ΟΣ ῬΟΥΒΟμΔῚ Κοον]οᾶρο οὗ ΟΠ γἸβιΐδη 
ἐγ, (16 πον οάσο οὗ (89 Ῥϑσβοὴ οὗ δοδθὺθ 
ΘΒ σίδι χησδί ΟΘΟΘΌΡΥ ὑπ σϑὶ ΟΣ πἰρηδβί Ρ]806. 
Οπγίδὶ, ἰὴ9 αοὐἀ- ΜδΔη, 18 (86 ἐουηδαίΐοη δαὶ ἷἰΒ 
Ἰοϊὰ ; ποι βῖπρ ὁ8Π Ὀ6 Ροστηδηθῃί ὑπαὶ ἰβ πού Ὀυ1}} 
ὁἢ Μἶπι. 

4, Το ἀὐίοτῳ οἵ (80 ΟΒΌΓΤΟΙ οὗἨὨἁ ΟἈτὶδὲ ἰδ ἐμθ 
οομ ἰπυδίϊοη οὗ {πὸ αἷνὶπ6- ππδ8η Ἰἰΐο οὗἨ ΟὨγὶαὶ 
οὗ οδγείῃ. Α1] ἐμαὶ {π6 δροβίϊθβ, δηὰ, δῇϊοσ μον 
ἄδγ, οἶδα τῶϑ οὗ αοἀ δγὸ Ὑρουρδί, τουδὶ ὍΘ 
ἐγδοϑὰ θδοὶς ἰο ἐμο οοπίιϊ θα δοίλοῃ οὗἉὨ (ἢ 6 ῬΟΥ͂ΤΟΣ 
οἵ Ομ γίδί. ΑΒ δ Τό δὴ ἱπ ἰδα δῇ, 80 [6 
ΘΟΙΕΪΠΌΔΙΙΥ σομιθα ἰπ ἐμ ϑρὶσιι. ΤΉ 18. (86 
Ῥοΐηὶ οὗ Υἱοῦ ἰπαϊοαιθα ὉΥ 186 Β.Ό]6, δηὰἃ ἐδμ9 
οπς ὙΠ ϊσὶ ἔδιϊη (Δ κὸ8 ὙΒΘΏ ᾿ΐ ῬΟΠάΘΣΒ ἐδ6 ἔδοὶθ 
οὗ Ομυγχο ΗϊβίοῦΥ. Ηδ πὸ ἀοδῖίσοβ 0 ὑπᾶ6γ- 
εἰδπὰ, ποί τ ΡΟ ἰπθ γεί ρμαστί, Ὀπὶ δ]80 {ῃῸ 
016, τιῦδὲ ΒΌΣΥΟΥ ὙΪΓῚ 8ὴ δἰἰθηϊνο ογο {80 
οροσγδίϊοιβ οὗ Οσῖδί ἰὼ 818 ΟΣ ΟὮ. 

8. 119 σοίδοηδ δηὰ ἐμο ἐεαολέπσε οὗ 96ππ|86. Τὸ 
Σοχατὰ ἴτη ἸΩΘΓΟΘΙΪΥ 88 8 ἰθδόδοῦ, ἰβΒ ἰ0 αἰνὰ 
Οἰγῖδὲ. ΤΟλοΒῖηρ 88 ποὺ οὐο Δ1Ε βτϑὶ Οὐ οἰντοῦ 
οἴποο, Ὀυΐ, ΓΑΙΒΕΥ, “6 ἄγβὶ Ῥουϊοσιθα ἢἰπλΒΟΗΣ 
ἐπεὶ πῖον Β6 ἰδαρδί, δηά, ᾿μἀθοᾶ, βροπΐ ὑμἱγὶγ 
Θμῖγο ὙΘΆΓ5 ἴῃ ἰδο πιοδῖ αἰ] χὸπὲ ῥσδοίϊοο οὐἁ 4]} 
{μὸ ἀπιΐ65 τ ΐοϑι ο ἀοαὶρσηθα ἰ0 ῥτοϑοῦὶδο ΒΥ͂ΟΣ- 
Ῥδτὰβ (0 τπεθι.᾽ (ΒΒΑΧΌΤ: 4οεἰοἰίδελέε Ῥαδίοταϊζε). 
“ΟἸγῖδὶ »γεαελεα Ηἷβ οΥᾺ ἐϊε, ἀπὰ ἐυεα ᾿ἷ8 οσῃ 
ἀοείτεπε.᾽" Εὐω Ηΐδ8 ἀοοίτῖπο ταν Ὀ6 ἤουπὰ 
Βυ δα! Δη Ἶ8}}} 10 818 δοίβ, ὑὸ ὙΒΙΘῺ Π18 βυ ΟΣ ΡΒ 
αἶδο ὈΘ]οηβ. Απά, ἱπ βοποσδῖ, νΌσΚθ δπὰ πογάβ, 
ἀοΐης διὰ (θδοβίης, θοἸοηρ ἰο οί ν ἱπ (86 ὙΔΥ8 
οὔ οὐ, δπὰ ἐϊ]υδίτοϊθ δπὰ δὶ ϑδοὴ οἱμον. 

4, ΤΠὸ Ατοεπείοη οὗ 7688 γγὰ8 δῖ8. δϑδβυσηρίϊοι 
ΝΗ 2, ἀνελήφϑη; ϑορ. 1 Τίπι. 1, 16)., ΤῈΘ 

οσπ ΟΒΌΓΟΝ φ8ν9 ἦμθ πϑῖπθ οὗ “4πειπιρίϊοη- 
ἄφῳ (ἀνάληψις) ἴο τμ6 {ϑ8ιἴγ4] οὗὨ ὑμΒ6 Αβοοπεΐοῃ. 
ΤῊΟ οἴόγδὶ οι οὗ Οοα τῶβ ασαΐ ἐδῖκθ ἀρ; (86 

βου οἴ ΔΑἴαπ τδϑ ἰδίου ὉΡ ἱπίο ρίοσγ. Τὴ Εχ- 
εἰίοὰ Οπο 5, αϑὰ σοπιΐπυοδ ἰο Ὀ6, (0 8οπ οὗ Μίδη; 

ἐμὸ Δ] ηθ55 οὗ 6 αοὐποιλά ἀννο]]οὶ ἢ Ὀοά ϊγ ἴῃ 
δὲτα (0 0]. 11. 9), δῃὰ τοῦθ 976888 ἀοδίχτϑ ἰὸ ὉΘ 
οββθῃ δ} Ῥγοδοηΐ ἴῃ δἰ Θοῖ ἐγ, μογο, ἴοο, 6 ἀ6- 
δὶ στ ἰο 6 ρτοβθηΐ ἴῃ ἰδ΄ Βυϊηϑδῃ δογρουθδ ἐγ. 
Οομρ. 6:88: ζεγε τὸ αἀδἦ Ῥέγδὸπ Ολτοῖ, 1866, 
ῬΡ. 266 8. [οείγύπε 977 ἐλα Ῥεγϑοη ὁ ΟἈτίδι]. 

ὅ. πο δίδἰθταοπὲ ἐμπδὺ 96δὺ85 84 ἰδγουσῃ (89 
ΗοΙΥ Οποδὶ αἴνϑη δομητηδηἀτηθηίδ πηίο ἐμ δΡοδ- 
1168, 18 ἐπ ϊτηδίοῖν σοπηθϑοϊθα τῖῖα {16 ἀοοίτίῃο οὗ 
ἐλ6 Ἡοῖν αλοεί: ἵπὰ (86 Ἰαίίον, {86 Ἰοδάϊηρς ρΡοϊηξ 
οΥ̓͂ {πὸ τηυΐυ8] τοϊδίλοη Ὀοίνοοη ἀοά ἰδο ὅπ δπὰ 
86 ΗοΙγ ἀδοϑέ, ἱπυ 98 ΤΔΩΥ ΟΥΠΘΥΒ τἩΒΘἢ Δ.Θ 
811}} ΟΌΒΟΌΣΘ. 

6. Ομ τὶδὶ βῃον α ΗἰτΩΒΘΙΥ (0 ἐμ δροδί]88 αἱέσα: 
118 οἱγουϊηδίδποθ ἱπάϊσαῖοδ ἰὴ 6 Ηἰσ ρου 8 96 
οὗ ἐπ τοβυγσοοίοη τῖϊῃ χουροοΐ [0 ΟΌΥ ἔδὶ: 
ΘΟΏΡ. 1 ΟΟΣ. χνυ. 14, 17 . Τὸ ἴβοὶ ἰμδὲ “Η9 
Ἰῖνοβ,᾽ 15. 0(8ὴ9 ἈΥΪποῖρ!ο οἵὨ 11}6---ἰὮ9 γῬυποίει δαϊ- 
εη2---οὗ ΟΣ ΒΟ ΔΆΪΥ ; ἰ 15 (86 τιδῖῃ δυρροτγί---ἰ(ῃ9 
μοδγύ---οὗ 8]} Οτἰβιϊδη ἔδὶι ἢ, ΘΔ δηὰ ΠΟΡΘ. 

1. Τὸ ἀἰσδοομγεοι οὗ (π σίβθὴ βαυϊοῦῦ τϑδρϑοί- 
ἴῃς ἰδο κίησάοιμι οὗ ἀοά. 86 Ἡγογαὰ ἰβ ἰμὸ ἰσὰ 
᾿ς. ΒΥ δἷ86 ποτὰ ἐμὸ Τοτὰ φησ πιδηθὰ ἢιἷ8 
αἰδοῖ» ]οθ5 58.1}} ἔωσι μοῦ ἀπγίηρ (86 ζοΥΥ ἀΔγ8, δπὰ 
ῬΤΟΡδγοα {ποτὰ ΤῸ (Π6 ΒΟΓΥΐΪΟΘ οὗ 9 ψοστά. Ενθῃ 
88 ὑῃ6 ποδτί οὔ (8 ἸΏ ἢ ΒΟ Ὑ6Γ6 σοΐης ἰο Ετητηδυδ 
Ὀυτηοὰ τι πΐη ἰμθῖρ, τ 116 Βὸ οροπϑὰ ἰο ἔμϑιὰ ἴδ9, 
Ββογίρίυτοθ [1 χχὶν. 82], Βὸ ἐπὸ ᾿μοτὰ 8ι1}} ἱτὰ- 
Ῥϑγίβ ᾿ἰρθὶ δα παστηὶῃ ἰο ὈΘ᾽ΊΘΥοΥΒ ἐπγοῦρι {89 
οτα, 88 ἃ Σ068Δ}8 ΟΥ̓ 1800. 

ἩἨἩΟΜΙΙῈΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

γὲμ. 1. ΤἘὴ6 ΖοΟΣΘΣ ἰτϑϑῦϊ9 :---ΤΠὸ αοθροὶ 
οομσορΐηρ Ομ τὶδί, ἷβ ῬΌΣΒΟΩ, δὰ δἷ8 ΟΥΚ, 
18, δὰ ἱπαοορα δ ΥΒ τουδὺ δοπίϊμιιθ ἰο Ὀ6, 186 
δτβὶ διὰ ῥυϊποῖραὶ βυδ]θοὶ οὗ {86 ἰπδβίσχυ οί 088 
τ 6 ἢ 8 ἰθϑοθοΣ ἔσσηΐβηθβ (ΒΒΑΝΡΥ: Α4ροεί. Ῥαδέ.). 
--Ο ΤὨΘΟΡΆΒΣσδ; ΓΑΙ 71] δβοσυϑηίθ οὗ Ο}ιγὶ δέ 
ἩΓΔΙΌΙΒ οὐοὸγ ἴδ 6 8016 βοοῖς τῖϊὰ (Π6 αἰτιοδί δδδὶ- 
ἀυΐλὶγ δπὰ σϑὰ]; Ὀυὺ τι, (Π 6 πα ἃ ΤΉΘΟΡΒΙ]υ8 
ἴῃ ἴδ ἔοοϊκ, ὑμαὺ ἰ8, ὉΠ 65 ὑπο πὰ βου]8β ψπὶσἢ 
ΘΘΥΠΘΒΙΥ 866 κΚ αοὰ διὰ ὑποὶν βαυϊουγ, (807 τσιὺ- 
Ἰγ ἀονοίθ βρϑοΐδὶ διϊθπιΐοι ἰὸ ἐμθ8θ, ἀπὰ οπάθδ-'Ἅ 
ΥΟ ΟΣ ἰο ᾿πβίγυοὶ (μθὴ ἴῃ 8}} ἐδΐπσβ τ οι ὈΘ]οπ 
ἴο 8 Ρογίοοὶ υπάογβιδηαΐηρ οὗὨἩ [6 ἬΔΥ οὗ βα]νἃ- 
10 1».}.-ΑἈΥὗ 811 τὲ ὅοαυα ὈΘβδΣ.--ΑἸῸΣ 
ἐμὸ αἰοτίουβ Ὀορσίπἰηκ, 8 αἰογίουβ ῬΥΟΡΤΘΒΒ ἔοϊ- 
Ἰογϑ. ἸΤΒΘΟρΡΒΙΪυ8Β δὰ πδίυΣ}]γ δα αγοββοα [δ9 
αποβίξου ἰο μἰπι8617: Ηον ἀἱὰ ᾿ὲ ὁοοΌΣ ἰμδι 1 Ὀ6- 
Θδπ6 ἃ ΟὨγἰδιδη ἢ Ηον δου] ὑμ6 α08ρ6] Ρ686- 
ἰχαΐθ θυθὴ ἰοὸ ἤοπιθῦῷ3 [ΚΘ ΠΟῪ ἔπτη ῖδθδ [89 
ΒΔΩΒΊΨΟΙ :---ὐθ808, ὙΠὺπὺῸ δδοομπάἀοα ἰοὸ οδύθῃ, βού 
ἐμ 6056] ογϑῖ ἰο Βοιθ. ΤΒθορ 8, δηα 8}} γὸ 
Ὑ͵ῪπῸ δῖ ΟὨΥ β 88, ὈΘΊΟΠ ΩΣ 88 Βυ ΓΟ ΙῪ ἰο ἐπ Ποτὰ 
Φοβιδ, δηἃ 8.9 88 ἰηἰἰτηδίοὶν οοηποοίθα τ( ἢ Εἶπ 
88 ἰὴ6 οΥἱρὶῃ δ) ἀϊβοΐρ]ο8. Ηο πσδὸ ἰπ (86 Ὀορὶπ- 
πἷπᾷ 6816 18 ΟὟ, 8.88 8180 608]16ἃ 8; ἴῸὉΥ ΟΥ̓ΘὩ 
88 ᾽δ δέσαη ὈοΐᾺ ἰο ἀο διὰ ἰο ἐθδοῖ, υπὶ}} ὑπ 6 ἂν 
ἴῃ ποῖ 9 τγῶὰβ ἰδκθῃ ὕ}Ρ, 80, ἰο0, Ἀ6 οοπένημθ8 
ΟΥ̓́ΘΡ ΔΙΌΟΥ (0 ἀο πᾶ ἰδοδοῖ, 88 8 Ῥσορδνί, ΗΚ "- 
Ῥυΐοβί, δὰ Κίπρ ἴῃ ἰδ εἰ κάοιῃ. (ΒΕΒΒΕΕ: Διέδοίεί.). 
1 18 ποῖ βυδιοϊθπν ἩΒΘῚ γὸ Ὀθρὶη γπ6}}; ἰῦ 18 ΟΣ 
ἀαὶγ ἰο Ροσέϑυοσο ῃ ορθάϊΐθῃοθ ίο ἴμ6 θα. ΤΠΑΕΚΟΣ 
-- τὸ ἅο διηᾶ ἴ680}.--- Τὸ ἀοοίγῖπο δηὰ ἰλ9 117, 
(86 ποσὰ δηὰ ἰδ ψδὶκ, (89 χουοϊαἰιΐοπ δῃὰ ἐμθ 
ζυ] δ) ποδὶ οὗὨ 80 αἰνίηο Ὑ11]1, οΓΘ ΔΙΎΘΥΒ 601)» 
Ὀἰηρὰ ἱπ 768885 ἐδο ΤόΔοΒον, ἰο ἩΒοῦλ ἢ0 ἰθδοῖ οὶ 
ἦᾳ θαυ]; Β9 ᾿ἰγοά ἐῃ δοοοσάδιδο τΐ ἐμδὶ ἩΒΙΟᾺ 

ἀ 



10 ΤἸἨῊΕ ΑΟἸΗ͂ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΒΤΊΕΗ. 

Ὧο ἰδυρί, δὰ ροσίοστωθα δι ἰτηβοῦ 4}} {μδὲ Ἠθ 
δοπιηδηάροά. Ηθ ἰδ ἐποχζοίοτο ποὲ ΟὩΪΥ ἐΐπθ αἀἰνὶῃθ 
Μαβίου, δἱ στ ο86 ἴθοὶ τὸ βδουϊὰ βἱὲ 'π ογὰθν ἰὸ 
Ἰθᾶσγῃ ἔμ τὶ }} οὗἩ ἀαοῖ ἴγοτα δἷπι, Ὀυὰΐ ᾽θ 18 8180 
ουσ ἀϊνῖπο Θχϑιη}]6; ΤΏ 6 Ἧ) Ψ0]]ΟΥ ἴῃ 18 Βίθ 08, 
ἯΘ ΟΔῺ ΑΙΜΤΔΥΒ ὮδΥῪθ ἰῃ6 ὈΪΘδθοα ΔΒΒΌΣΘηΟΟ ὑπαὶ 
Ἧ6 δΔ70 ἀοίηρ ἰδ 6 {511} οὗὁ ἀοὰ. [ὲ 18 ἐπα ἀυΐγ οὗ 
ΘΥ̓ΟΣῪ ΟἸιγίοιαπ οί ““ἰο ἀο0᾽ δηὰ ““ἴο ἰθ80},"" 
(μαὲ 15, Βα τηυϑῦ Ὀ6 ἃ Ομ γἰβιΐϊδη ποὺ ἴῃ ΤΟΓΒ ΟὨΪΥ, 
Ὀυὶ 841ποὸ ἰπ ἀθοα, δία. νἱΐ. 21. ᾿εον : 
κε. 2. α. ὍΠΕΙΙ τἴ869 ὅδγΥ ἴῃ νοοῖ Ὧ6 

885 ἴθ Ὁρ.--Ἴ8οὸ ϑρίγιι οὗ αἀοα Π88 οδτο- 
ΤᾺΣ γον θὰ ὑπαὶ οὖσ Κπονθᾶρε τοδρθοίίπρ 
Ομ τθὶ᾽ 8 ϑἰδίθ οὔ οχδ  ἐδίϊοη βῃου ἃ Ὀ6 88 [1}]} δβ ἰΐ 
ἐβ γοδρϑοίλης 81} ὑπαὶ οοουγΓοά ἴῃ ἢΐδ8 δίϑδίθ οὗ δυ- 
ταὶ]! αἰΐοι ; ΒΘ μ85 ἐπυ5 ἰδ χὶ υ8 ἔγοια πὸ Ὀορίη- 
πίη ἰδὲ δἰ ἰμοβ πουἹὰ δοχατηΐϊξ Δ ΘΙΤῸΣ οὗ 
λυαάκηιοπὶ το δοιὰ ἀθθι ἐμ Ἰαιθν βίδίθ 8] 0ὴ 9 
δα ἑ]οὰ ἴο δἰϊθηϊδοι. (Αροβί. Ῥαβί.).-- -ο οδῃπηοὶ 
ἴοτια α οοτγοοὺὶ λυάκαιθηί Τοβροοίϊης (μ6 Ῥοου]τδν 
ΒΡΡΡΘΆΣΔη66 ἩὙΔΙοῖ ὑδο Οπύσοι οὗ ΟΠ γὶδὲ 0 ᾿Γο- 
δοηΐίθβ οἱ οδγίδ, 0}1688 γὙὋὸ σοηἐ ΑΙ ὈΘΑΓ ἴῃ 
τοϊη, ἄτι, ἰ} 9 δϑοθῃβίοῃ οὗ 688; ΒΘΟΟΒΑΙΪΥ, (86 
ἴσοι ὑπαὶ (86 τπιοὰθ ἴῃ τ ῖϊδῖ Ὧθ Ὀοχὶπδ ἰο ἰδῖκο 
Ῥοββοββίου οὗὁὨἨ δἷὶβ κίπράοαι, 18 ἱμυ 1019; δηὰ, 
ἐδιγάϊγ, ἐπ ἔαΐαγο τηϑηὶοϑίδιϊοη οὗ (μδὺ Κἰηράομ. 

,(Κ. Β. Ἀἰορον).--Ἴμὸ ἄγχει ἰγϑαίβθ, οτ, ὑπ9 68- 
Ρ6] οὗἩ [κ6, ΘΟ θ 668 ἩΪῚ (86 ἱποαυπδίΐοη οὗ 
Φοδὺ8 Ομ τἰδὶ, δπᾶὰ οοποϊυθ5 Μϑὶ ἢ πἷδ δδοθηβίοι, 
ΟΥ ἷβ γοϊγῃ ἰὁὸ (80 ΕἌΓΠΟΥ; {10 Ἰδιῖος 18 [16 (6 Γ- 
ταϊηδίϊηρ ρμοϊηὶ οὗὨ ἷβ νἱδ᾽ 0160 τ ἱκ, 18 ἀοίπσ δὰ 
ἐεαολίπ οὨ Θατίμ, Ὀαὶ ποὶ οὗἉ ἷβ ορογδίϊοῃβ ἴῃ ἐμ9 
ταϊἀ δὶ οὐ Ηἷ8 σοἀρθοτζωθᾶ ρῬϑοόορὶθ, Τμδὶ δδοθῃβίοῃ 
ἦ8, ταί πον, ὑμ6 οοπά το ὁ πο ΟΕ Ἶβὲ᾽ 8 Θοτηΐης 
ἧπ 186 ϑρίγιυ ἀοροπάβ, δπὰ 8 γϑδ]Ὺ ὑδ9 οοπι- 
χηθησοιηθπὶ οὗ {15 σοταΐηρ, ὈΥ ὙΔΊΟΣ ΟἸγῖβί, 80 
ἦβ ΠΟῪ οχαϊ θὰ δῦουθ 80 ΒθδυθηΒ, υπἰπἰογγυρὺ- 
οαἷγ ὈθδΥθ ἱΐπ658 ὑ0 δἰ8Β οὐ ΚΙΗΘΙΥ ταϊρῦ δηά 
ἔτασο; δοποο [ὺ0}Κ6 Ὀοχίηβ δἷ8 ὨΙΒίοτυ οὗ 88 
ΑΡοβί]ο8 δηὰ οὗ ἰμ6 Οδυσοι ὈΥ γοροδίϊης μἷ8 80- 
οδουπὺ οὗ {86 δδοοῃβίοη (ϑοπηδγὰϊ δηὰ 3016 6)- 
δον: “οηιεί. Τα ὦ ζῶ ΑἈροείεἰσεδεὶ.).--- 
ΑΙΙ ἐμαὶ οδουγβ ἱπ ἴπο δι ρ] 9 νου] ὰ οτἱχί πδίθβ ἴῃ 
16 ἰηνίβι 9 του]ὰ; ἰθὺ ΔρΡΡΑγθμΟΥ ἰδηρὶ δὰ 
ἰγοβὰβ οὗ μυϊμάδη δα γ8 δηὰ οὗἨ ΘἈΥΓΒ]Υ ουθϑαίβ, 
ταθοὶ ΔΌΟΥΘ 08, δὰ δτὸ μοϊὰ "ἡ ἐμ μδηὰ οἵ ἐπ 
ΒΟΙΥ δηὰ δ᾽ Υ ΒΌΪΟΣ οὗ (6 ποι]ά; 80, ἰο0, 
πῃ ἃ βροοΐδὶ Ἰηϑῆθον, ὑμδὲ ῬΟΎΘΥ ὙΒΙΟῚ ΘΟὨ ΓΟΪΒ 
ἀπὸ ΕἰδίΟΥΥ οὗ 186 Κίπράομι οΥ͂ ὅοδυ8 Ομ γἰὶβὲ (οἴ 
ὙΦ 1ΟῈ ΕἰΒίΟΥΥ ἰλ6 ΒΟΟΙ οὗἩ ΤῊΒ ΑΟΤἉΗ͂ οΘοπϑί αὖθ 
{86 ἄγβί δῃηὰ τηοδὲ δἰΐγδοιγθ Ῥου(10}), Γϑβὶ ἀ88 ἴῃ 
86 Βδῃά, οὔο6 Ῥίθγοϑα, οὗἨ οὔν Ὀ]θββοὰ ᾿ορὰ δπά 
ϑανίουν, Ὑδὸὺ ἯΑ48 οχαϊ ϑὰ ἔγομι ἢ} 9 ΟΓΟ58 ὑ0ὸ {80 
τἰχῦ παπὰ οὗ ἀοά. 

ὁ. Αἴτοσ τδδῖὶ δὨ9 ᾿ῃσοῦΌ ἢ ἴδ Ἐζοὶν Ομ οδὶ 
μαᾶ ρκἰνϑῃ οοσβσϑὴ ἅμλθεδ πηῖο [80 δΡΟ5- 
1165 ΒουΣ Β6 Βαᾶ ΟΒΟοβθ:.--- στο [86 8Ρ08- 
1105, τ ο86 ΕἰβίΟΥΥ (86 Ὀοοὶς ὈΘΙΌΣΓΘ υ8 Το]αίθΒ, 
δΙ6 ἱπιχοάυοοά, Τὸ βοη αἱὰ ποί τοίυση ἴο {Π9 
Ὀοβοῖῃ οὗἉ ἰμο Εδίμοῦ [96δὰ ἱ. 18] υπ|1}] μ6 μαὰ 
οἴοοίι4}}γ ρῥτονϊ ἀϑὰ ον ἰ6 οοπίϊηυδηοθ οὗ δΪ8 
Οὐ Κ οὐ ΘΑΓίΝ, ὈΥ σοι δηαϊης 818 ΟΠ Ο595 8Ρ08- 
165 ἰο ἀββϑύσαθ {86 οἴ οο οὗ ὑγϑδομίηρ 86 αο8ροϊ, 
δά ὮγΥ νὰ ὁ ψὶϊὰ ὑμθηλ ἴδ6 Ῥγοιΐδο οὗ (6 
ἩἨοΐγ ἀμοβί. ἸΤὴο βοιϑοίΐοῃ δπὰ πλϊββίοη οὗ ἐμ 
ΒΡΟΒΙΪ68, πὰ (86 οῃἀον ηθηΐ8 ΜΟΙ (ΠΟΥ ΤΘ- 
οοἰγρά, οομδὺϊαΐο, πα {πον σοι ὈΪπδίϊοῦ, δὴ δοί οὗ 
{86 ρχορδοίίο υυϊβάοηι, ἐμ 6 βαοοσάοίδὶ Ιουθ, πὰ (86 
ΚΙΏΉΔΙΥ δυϊμβοσὶιν οὗἨἩ οὖν Τογχὰ, οὗ (κκοὸ ἱπιρογίϑῃοθ 

Ηονν οουϊὰ {π6 Κίπαάοτα οὗἩ ΟἸγὶδί βανο οηἀυτχοὰ 
ΔΙ͂ΟΣ ἷὶ5 ἀθρδχζίυσο, υ}]688 (Π 686 Θχθουίογδ οὗ δἰ 
ἰοδίδιιοηί δα Ὀθθπ ἰμνοδιθὰ πὶ 6.1} δα ΒΟΥ Υ 
δηὰ ΡΟΣ ὈΥ δἰ ἮὯ6 Αγ ἀἰβίϊποι])ν ἰῃζοστοὰ 
ἴῃ ἐ89 ἰοχὶ ἰπδὺ ΟἸσὶβδὲ τγγ88 δίκῃ ἊΡ δἰ ἐμ6 υσῪ 
εἶπι8 τ ΆΘΩ 9 γγἢὋ8 αἰνίηρ ἰπδίσυοίί οηΒβ δῃὰ οοϊ- 
ΤΟΔᾺ τη η 5. ἰ0 δὶ8 ΔρΟΒΙΪ68; ὑΠ8 6 ἰδυχσῶὶ ποὲ 
ΟἿΪΥ ἀυσίπρ ἰδ 1110 δῃηὰ δἰ ἷβ ἀθδίῃ, θαΐ 4150 δἱ 
ἷβ δδοθηβίοῃ. ἤηρογαίογεπι οροτίεϊ δἰαπίσηι πιοτί, 
δἰ υεγωπι οοοἰοδίας Οὐτιδίξαπδε ἀοοίοτοτι ἀδοδέ ἀοοεπζεπε 
υἵυεγα, πιογί, οοοῖοας αὐδοεπάετε. (ΑΡοβί. Ῥαδί.).--- 
ΤὨτουκΚὮ ἴ89 ἘΓΟΙΥ Ο,Βοδῖ δᾶ ρίνϑῃ οοσω- 
ΣΏΘῺ ἀτηθ:18.---Τ δὶ πὶοῖ ΟἸγὶδὲ μ88 ἰδυσδὲ 
τουρ ἰλ6 ΗοΙΥ ΟΒοδί, γὸ τουϑὲ 8180 σχϑοϑῖγῷ 
δὰ Ἰοᾶση ἰπσουσὰ ἐμ 6 Ηο]γ αμοκὶ. (ϑιαδσὶκο). 
γε. 8, α«ᾳ. ἴο στο δ'δὸ 86 βδῃονσθϑᾶ 
Βἰ τ δ56 17 εἰὲνο αἷξος πα βϑδδίοσ.-- - ΤΏ οθ6 ἢ ο 
ΒοΒοΪὰ ἰδ9 βυβοντίηρβ οὗ ΟἸσὶβὶ δπὰ βυθὸν πὶ 
μἷπὰ, 8}}8}} 8180 ἔνε δπὰ γοΐψῃ τὶ Βΐτῃ [2 Τῖτα. 
ἰὶ. 11, 12].--- θα τάθα Ῥτόδοῖ ἰλ9 α8ρΡ96], ἱὲ 18 
ἐἱπηρογίδηί (μαὶ ὑμ0Υ βουϊὰ 6 οοτηροίθαης ἰο ὉΘΒΣ 
ὙΓΓΙΠ688 γοβρϑοίδηρ δἷ8 ἐϊε, 68 νν9}} 85 ἢἷβ βϑυ εσ- 
ἴῃρ8 δὰ ἀρδίῃ; ἱπ Ὀοΐὰ τοβρϑοὶβ μ9 δροβίϊθβ 
ὙΟΥΘ αὐδ)᾽ θα ἰο Βρθδὶς ὈΥ ὑπο ὶν ὀχροσϊτηθη δὶ 
Κποπνθᾶχζο. ἘἘἈ9 δαῖηο ἀπ γ οοηίΐη68 ἰ0ο ἀογοϊγο 
ΟΠ [89 ΤῊΘΒΒΘΏΡΟΙΒ οὗ ἰμ0 ἀοδροὶ. ὕη]688 {μπ67 
δῦο Ὀ66η ογυοὶδοά δηὰ μᾶνο αἰοὰ πὶ} Ομ δὲ, 88 
Ἧ6}1 ὉΥ ὑδμδὺ ἴδια ὈΥ τ ΒΙΟΒ 4}} ὑπίηρθ ἃ ἐμ 
οσ [1 Οὐογ. ἰϊϊ. 217, 886. δἷϑὸ ὉΥ. ζ0]] ον ρ δἰπι 
διὰ οτυοἰγίηρ ὑπ οἷν ο]ἃ τηδη τ Εἰπι [Βοχι. νἱ. 
6, ΠΟΥ πᾶγθ πὸ ἰγὰθ Κποσίθασε οὗ ἷβ 118. 
(Αροκὶ. Ῥαϑὶ.).-- -πβουβδηὰϑ ἱπ ἰβσδθὶ βὰν (89 
ἱχποπιπίουβ ΒΥ ἢρ8 οὗ ΟἸσὶδὶ οἢ (ἢ6 ΟΓΟΒ8:; 
δαὶ 6 στοδί ἰχαϊῃ {πὶ ΗΘ γἢο τγ88 ρυὶ ἰο ἀρδί 
ἴῃ [80 ἤδθβιι, γὰ8 υϊοκοηθα ὈΥ 89 ϑρίτὶ! [1 οί. 
11. 187, ἴθ χαδιηϊοϑιϑὰ ὁ. Θδυί [0 8086 Δ]ὁομο γἘ0Ὸ 
Βδυθ 1 ΘΙ ΒΟ} γ68 Ὀ60η αὐ8]186Ἁ ὈΥ ζδὶ ἢ ἰο τοσοὶγθ 
{89 ϑρίσὶν ἴῃ οι ΟἈρ βὺ ̓ῖνθβ ὈοάΣγ, (Β68861). 

ὃ. Βροδαϊχίπα οὗ ἴ8ο9 τὶ β5 ροσίαϊπίηρ ἴο 
τΠ9 κἰπράἄοσι οὗ Θοὰ.---Ἴῦ ἴδ. 5.11} (πὸ ἀυίΐγ οὗ 
τοὶιρίου ἰθδόμ ΓΒ ἰ0ὸ ὀχ αἰ ὈΪϊὲ ἃ {1} δὰ δοϊρ]οὺθ 
ἔταδρο οὗ ἰδοὸ κίηράοιῃμ οὗ ΟἸγὶδὶ ὁπ Θανὶἢ ἰο {πον 
ἈΘΆΓΟΓΒ, 80 ὑπαὶ (ΠΟΥ ΤΠΔῪ 5660 ἰΐξ ἰη ἰἰ8 γδσϊουδ 
δϑροοίβ, δῃὰ ποὶ Ὀὸ τι18]6α ὮΥ ἴΔ180 τἱοννα. [ΓΘ 
Βου]ἃ ἀοϑβουῖθο ἐμαὶ Κίῃ χάοτα ἴο {ΒΘ πὶ ἷπ ρ]αϑαπὶ 
ΤΘΥΠῚΒ 8]0Ώ60, δπα ΓΒΙΟΥ ΟὨΪΥ ἰο {μ6 Ὀ]ΘΒΘΘ΄ 688 (0 
ὙΒΊΟΩ ἰΐ σοπαμποίθ, ὑπο Υ ψουἹὰ αὐἴοσνσασὰβ Ὀ6 
τοδὰγ ἰο (8 κο οὔἴϑησθ τ θῃ ἀν οἱου δ αΚίϑο, δά 
ἰλ6 Κίηγάοιι οΥ̓ ΟἸτῖδὺ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴῃ ὑπαὶ ζοστὰ οὗ 
τ Β1οῖ ἢ6 88 ΒρΡΟΪΚΘἢ ἴ0 ὕβ ῬΓΟΡ Οἰ64}}γ ἱῃ Φοδπ, 
οἢ. χυΐ., δῃηὰ δβονμογθ (ἀροβί. Ραβί.). 

ΟΝ ΤΗΣ ὝΒΡΟΙΕ ΒΚΟΤΙΟΝ. 7᾽λὲ ἀἴαῤιε ολαταξίεν 
07 δε Βιδῖε, Ῥτονϑὰ ἔχοι (86 γομάθυαϊ σοι Ὀπδ- 
(ἴοι οὗ ὌΡΟΣ φμαζτϊεε ἴῃ ἰΒ6 ὍΟΟΪΚα ἩΞΠΙΙΘΙ ΟΘτ- 
ῬοΟΒο ἱΐ: 1, ΤΟΥ τοϊδίθ ἰο Ῥ6ΥΒΟΠΔ) πιδίϊουβ, δπᾶ 
8ΓΘ, πούογ Β61688, ὈΠΙΎΘΥΒΑΙΥ ΔΡΡ 6401... Π. 
ΤΉΘΥ τοῖον ἰο βρθοΐδὶ οἰγουιηδίδησοβ δηὰ οσοᾶ- 
βίοῃβ, δῃαὰ δῖϑ, ὨΘυ γ Β61658, Βυϊίοα ΖῸΓ 8}1 δβαῦὺ- 
ϑϑοαυθηΐ 8568. (Ἰ6 ἀ08ρ6] οἴ [Κ0 δὰ ΤῊΚ ΑΟΤΒ 
ΜΟΣΧΘ ὈΟΙΒ τγἰζθη ΓὉΣ ΤΉΘΟΡὮΣ]8).---7. 6 διυβέ- 
σίοπον 07 (δὲ ϑεγίρίμγοδ: ΘΥ Ῥσοϑϑοηί, 1. Νοὺ θυ ΟΣ 
Ῥοϊπὶ οὗ ζόποτδὶ) ἱπίογοδί, Ὀαΐ, 11. ΑἸ] ὑπαὶ 15 π6- 
ΘΟΒΒΟΥΥ͂ 0 ΒΑ]γ αἰ οη.--- Οἦνίδέ, ον Ῥγορλεί: Ἰ. Τῇ 
μὶβ δοῖίϑ: δηὰ 11. ἴῃ 8 πογάϑ8.---7᾽λὲ οοῃαιαπα- 
πιοηΐδ οΓ Ολτίδί ατὲ δρίχὶ απὰ ἴν [Ζολλῃ τὶ. 681: 1. 
[πδβι οἷ 88 Ἀ6 18 ΒΙ 56] δποϊπἰοα τεῖΐὰ ἰλ6 ΗΟΪΥ 
ϑρίτιι; δηὰ,11. στη Ηογ ϑρ τις ἰο (ἢ θὰ 
(δ8ὺ ΟΌΘΥ δἾπι.---7λε ολεπεε8 οΥ Οοα ἐλα δοη απὰ 
ἐλ Ἡοῖν Οδλοδί.----“ Βεοοαμδα 7 ἴΐυ6, γε δλαὶδ ζέυε 

οὗ Ἡβὶοῖ γγο Οδἢ ΠΟΥ͂ΘΥΣ ἴΌΣΤΩ ἴ00 ἱρὰ Δι οϑἰτηδίθ. | αἰδο."" [9208 χίγ. 19].---Τὰο οσἀεεοσησίοη ἀπά 
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φγάσε ΟΥ ἐδλε ΤΣιοτά, ταδηυϊεϑἰθα πὰ ἰδ ΔΡΌΘΔΥΒΠΟΘΒ 
ἀυτῖηρς [86 ΤΌΤ ἄδγβ τ ῖοἢ βιιοσοοαθα 18 γοϑιγ- 
τοσέΐου : 1, Ηθ δρροδαγοὰ οἥϑῃ; δηάὰ, 1. ΕὈγηἰϑμοὰ 
ζΓΆ}11016 Ῥσοοῖβ ὑμδὶ Ηθ γγδβδ 81109.--- 7λ6 υαΐιι ΟΥ̓ 
ἐλε ευΐάδεποε ἰλαξ Ολτγίδέ τὰναβ: 1. Τὰ ἴ6 19 ἴοπη- 
ἀαιῖοι οἵ οὺσ δίῃ; 11. Τὴ6 ΒΏΘΒΟΥ οὗ ΟἿἿΓ ΒΟΡο. 
---Τ' λὲ δουγδϑο ο7 ἰλὲ ζέησάοπι ὁ7 αΟοὐ, απά ο ἰλε 8α- 
υέονεγ, ὦ ἰλε φαπιε: ἵ. Εἰτδὶ, ἰὴ9 ογοδδ; 1. ΤΊ θα, 
διὸ Ἤσουν. (6. Υ΄. 1,6 6}]61). 

Ζ7Τλε εοπεεγηπρ δα ἰὲ76 οΓ «[εδωδ οἡ, εαγ ζῆ, 
ἐλε γε ἱγεαίϑε: ἰἰπὶβ ἀθθουῖ εν ῬΏΣα86 Τοΐθυθ 
Ι. Το {δο γαϑδὲ σοϑα 8 ἩΐοΣ [δ 9 ΟΟΒΡ61] 88 ὑγο- 
ἀπεοά.---ἶἰ 16. 86 ΖΎΥΤα Ὑ ΒΘΠ6Θ 8]1 (86 5ὰ ἴῃς 
ἀουθιορυλθηΐδβ οὐὗἁ {86 Κιπσάοπι οὗ αΟοα ὁ) Θατ ἢ 
αν Ὁσγοοοοάδθα. ΤἘ6 ΡΈγα89 ἱπαϊσδίθθ, Π1. ΤῈ9 
ΘΒ ΘΟΥ} πα γδοίοὺ οὔ ἐμ σοπίθηίδ οὗ {μ0 (108}6]--- 
γιον θα 88 {80 πιοδβὲ Ὀοηΐζη τηϑϑδδρο 810} ΓΔ]160 
ἸΩΔῚ ΟΥΟΙ γοοοϊυνοα, [{ ΟσΧ  λ8, 11. Τα ὙΟΥῪ 
διυοὶϊοηὲ οΟΥἸρΏ οὗ 6 608Ρ6]---88 Π0 ὑθϑιϊποΩΥ οὗ 
ζαιϊ Ὁ} τ 6 8568 οΟΥ ἐπ ἐχαΐ, Τουηδοά οἱ ὑπο ὶγν 
ῬΟΓΒΟΙΑΪ Θχρουΐθηοθ, (ΥΟΥ. 8,)---Κ(Ω 8. ορροβοὰ ἰο 
δὸ πορϑδίϊτνο δεβουί0}5 οἵ ἃ ἀοβίσχυοι ὁ οὐ (16 181}.). 
--ΤᾺς ἐστοξιμαδίε ἐδείπιοην 97 ὕεει Ολγίοί, ἰλς ζαϊίλ- 
 υὐδπεεο [Βογ. ἰ. 6] : ἰ 15 Τατηϊδμοά, 1. ΒΥ 8]} 
(δὲ δο ὐἰ 88 Μ611 88 ὈΥ 8}} ὑπμδὶ Βο ἑαυσλίέ; 11. 
ΒΥ δῖα δυδοσῖηρσβ δὰ ἀθδί, 88 01 δὲ ὈῪ [18 

αἰοσίουβ οχαϊίδίΐοη; 1Π|. ΒΥ πὸ που υἵ Ηἷ8 
ΑΡοβίϊοῦ, 88 Μ 6}} 88 ὉΥ εἶθ ῬΘΥΒΟΙΔ] δοίθ; ΙΡ. ΒῪ 
πὸ σου γδ6 οὗ ονϑηὶβ πὶ ἐμ Εἰβίουγ οὗ 80 πουϊὰ 
δὰ οὗ Ηἷβ κἰπράοῃι, 88 ὙΓ 611} 88 ὈΥ (89 ἰηίργῃδὶ 
ΘΧΡΘΟΥΘΏΟΘ οὗ ἔσθ Ὀδ] ΘΥ6γ8.--- 7} ἀὅ2ε0 τοἰσίοια 
δισηϊδαποο ὁ ἐδὲ ἱπίεγυαϊ ο7 7οτίν ἄανε δείιρεεη ἰλδ 
τεδιγγοοίζοη απα δά ἀδοοσηδίοπ: 1. ΕῸΥ πὸ Ιοτὰ; 1 
88 8 Ῥογϊοα ἴπ πβῖὶο πο (α) ἑοππὰ 8 ΒΟΙγ, βϑὉ- 
Ὀαίλοδὶ ΓΘΡΟΘ9 δίτος ἐμ 6 σοτιρϊοίλοι οὗ ἷ8 τϑάθθϑῃ- 
ἱὴρ στ; (δ) ἰοχπιϊηδίθα ἰμ6 Ῥδϑίοσαὶ δῦ Β 
π 0 6 δα ρογίζοσιηθα 790. ἐδ6 ἀ18610]65, διὰ 
( ΟΥΓΆΠΥ ἀνϑιιθα μ18 ΔΡΡτοδοβίης οχαϊιαιΐοη. 
Ι. Ἐογ ἰδ6 ἀἰδβοὶρ]08; 1ὑ γ88 ἃ ροσὶοα ἴῃ νν ἰ ἢ 

1Π6Υ (4) δυτϊνοα δὐ ἐμ ο1ο80 οὗ ὑμδὶ ὈΪϊοββοὰ ἰπ- 
ἰθΓΟΟΌΣΒΘ ἩΈΊΟΝ ὑπ0γ πδά οπὐογοὰ ὙΠΕ ὑμὶν 
κἰονβοὰ Μαβίοσ; (δ) βοδυομβδὰ ὑπο ὶν οὐσὰ ᾿θαγίδ 
ΟΣ ΟΒΟΥ (“Βἴμμοι, δοὰ οὗ ΨΦο0188, ἰουοϑί ποιὰ 
τὴ03᾽᾽), δὰ δὰ8 (6) γγογο ΓᾺΠΥ Ῥγϑραγϑὰ 0 ὑθγ- 
ἴοττα ὑπο ὶῦ διροβίο 68] ἸΔΌΟΥΒ ἴῃ ἐπ σον. [Π. 
ΕὸΥ τ; ἰΐ 1Β 8 ἰγρθ (α) οὗἉ ἐμαὺ ΒΔΡΡΥ 1ἴἴδς οὗἉ ζ6 18 
τὶ ΟἸὨτὶδὶ ἰῃ αοα, μῖοῖ 18 διἀάθη ἔσγοτῃ {89 
ποσὶ, 60]. 11. 8; (δ) οὗ ὑἐμαὺ Ὀ]ε5βϑὰ Ἰδῦοσ οὗ ἴονϑ 
Ῥοσίοσιμϑὰ πὶ ὑπ βοαγίβ οὗ ΟΌἋΣ ὕγῖ θη 5 ἴῃ νυἱον οἴ 
ὑπο Δρρσγοδοδβίπρ βερδζγδίϊοι ; (6) οὗ οὖσ ῥογίυϊ 
ἈΟΡΘ οὗ οπίοσίης ἰδ 6 ΠΊΟΣΥ οὗἁ ΒΘΔΥΘΏ. 

ΕΙΒΒΊ ΒΕΟΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΕΟΕΡΕΝΤΗ͂ ΟΡ ΤῊΕ ΕΟΥΝΡΙΝΕ ΟΕ ΤῊΒ ΟΗΒΟΗ. 

ΟΕΒΑΡΤΕΒ [. 4-26. 

Ά. ἸΤῊΞ ΑΒΟΒΝΒΙΟΝ ΟΥ 9 8ῦ08 ΑΝῸ ΤῊΣ ΙΑΒΊΤ ΙΝΒΤΒΟΟΤΙΟΝΗ͂, ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΤΒ, ΑΝῸ ῬΒΟΜΙΒΕΒ ΑὉ- 

ΒΈΕΒΒΕΡ ΒΥ ΗΙΜ ΤῸ ΤῈΞ ΑΡΟΒΊΓΕΒ. (ΜΚ χυὶ. 19 Ε΄; ῃκο χχὶν. 49 8... 

ΟΒΑΡΤΕΒΊΙ. 4--11. 

ΟΥΕΤΕΝῚΒ :-- ΤΠ} [δε τηθοϊίης οὗ 7668 διὰ 18 αἰδοῖ }66; [ἢο σοτιτηδπὰ ἐπδί ἐΘΥ βΒου]ᾶ γοπιδίη ἰῃ Φογύπβδιϑσα ; [9 ῥσοζοΐδϑθ 

οἵ το Ῥαρίδπι πὶῖ πο ἨΟΙΥ αμοεῖ; Ἐμ6 ἀδοϊδγαίίου τμαὶ 189 Αροβίῖοβ, τί ϊβοαῖ Καοσπίης ἴἢ6 {πο οΥ ξ6 Δρῃροδγωμοθ 

αἴ ἴμο κἰτιχάοιι οὗἩ Θοᾶ, δου ἃ Ὅθ πίξῃοδθοα οἵ 96 6τ|3, ἴγοπὶ δογυδβδίουι ἴο ἐμὸ ομβ οὗὨ [80 δδσίῃ; ἴδ νἱαί Ὁ1]16 δϑοθ: βίοι οὗ 

Ζεκυδ, αι {πὸ ἰο δ. ΟΩΥ οὗἨ [0 δΣικ6 14 (δὶ δ6 ποι] σοτθ δααῖτ υἱδί Ὁ. 

4ἭὝἽ ἀπά, Ῥοϊῃρ' δββοι θά ἑοροίμον πῖρι ἐΐεηι,} [116] Θοτατηδηἀοἃ ὕμθπὰ ὑμαῦ {μου Ββου]ὰ 
πού ἀορατὺ ἔτοτῃ «ογαβαίθια, θυ ταϊῦ ἴῸΓ 86 ΡΧΌ 86 οὗ ἐμ Εδύμο, τ πο, δαύἧ, ἦε, 

ὅ γὺ πᾶῦὸ μοαγὰ οὗἩ τϑΘ.0 ἘΒῸΣ ΦΌΒπ ὑγα]ν [οηλξ ὑγα]γ, "5 βαρύϊχοα πιῦ παίογ; Ὀαΐ 
θ γὸ 888}} θ6 Ὀεαρίϊσοα τῆ ὑπ6 ΗοΪγ ΘΟ οβῦ ποὺ πιϑῃῦ ἀδγβ 606. ἘὙ θη {π6 0 {δοΣο- 

ἴΌΥΘ ὝΘΙΓΘ ΟΟΙῺ6 ἰορσοίμον, [ΤΟΥ 80 δα οοπλθ ὑρρϑῦμοῦ ΠΟῪ (οὖν}} {Π6 0 [οηϊ. ὑΠ65]} 
θ 85 64" οὗἉ Βίτη, Βαγιηρ, μοτὰ, ψ1}0 ἐποὰ αὖ {818 ὑἴπηθ τοβίοσ δραΐῃ ἐ 6 Κίηράοι ἰο [ὑ 

Ἴ Ῥθ0ρ]6 01] Ιβγδοὶ ἢ ἘΑλπά [Βαὐ, δὲ] ΒΘ βαϊά ἀπο ἔμθηι, Γᾧ 8 ποὺ ἔθ γοὺ ἰο ἱγπον [ἢ 6 
Εἰπ|68 ΟΥ {8:6 Β6430}8 [ρΘΥΪΟΒ ΟΥ ροϊηἰβ οὗ ὑ1π|6], ὙΔ16 ἢ (86 ΕΔΙΠ ΟΣ Πα ραΐ ἴῃ [ἀοῦθτ- 

8 τιϊποα ἴῃ δοοογάδῃοθ ὙΠ] 0} Ἠΐ8. ΟῚ ῬΟΥ͂ΤΘΙ [Δα ΠΟΥ Υ]. ἘΒαΐ γο 88}}8}} τϑοοῖνβθ ῬοΌΥ, 
δίνον ὑμαΐ ὑπὸ Ηοὶγ Ομοβὺ '8 οοτὴϑθ ἀροῦ γουἷ: δῃηὰ γ8 888}} Ἠ6 “τὶξῃθθ868 ππίο τῺ6 [ΤὩῪ 
ὙΠ ΓΏ 65965] ΒΟΪᾺ ἴῃ “ΘΓυΒΆ]θῖα δηά ἴῃ 41}}6 Τυάθ8, δηὰ ἴῃ ϑατηδτία, δα ποίο ἐμα αἰΐοτ- 

9 τιοβί [884] οὗ {86 οαγίβ. ἘΑΔΛπὰ πῇθη μὸ μδὰ βροΐϑῃ ἐπιθ80 ἐβίηρβ, ΜψἘ116 ὍΠΟΥ 
10 Ὀ6.ι61]4, 9 τῶβ ἰακβῃ ὍΡ; δηά 8 οἱουά τγϑοοϊνρα Ηΐμ ουὐ οὗἁὨ ὑμὶν εἰρη. ἘΑμά τ }116 

ἐμον ἰοοκοὰ βἰθδα Ἀβυγ ὑοταγά Ἀθαύθῃ 88 ἢ σπϑηῦ ἂρ [ἀορατίοα 7, 6 ΒΟ], ὕνγχο τη 
11 βιοοά ὈΥ (Ποιὰ ἰπ Ὑ δύὺθ Δρρᾶγθὶ [ρασγιηθη 87": Ἐ Ηἰοῖ [Υ ΒΟ] 4]8ο βαϊά, Υ 6 τηϑῃ οὗ (18]}- 

ἴ66, ΠΥ βίδα γ6 ρασίπρ ἊΡ ἴπἴο [ον 48] μοᾶνθη ἵ {18 βδῖμθ [οηυΐξ 881}6} «6808, 
ὙΒΊΟΝ [ψ80] 18 (Δ Κη ἊΡ ἴτοτῃ γοῦ ᾿πίο Βθᾶγθη, 888}] βρ [{}}, ἐλεύσεται οοτηα ἴῃ 116 
ἸΔΔΠΏΘΓ Ἀ8 γ6 ἢδγο Β00} Βἶτη 9Ὸ ἰηΐο ἈΘΔΥΘΏ. 
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γον. 4.---Τ 0 τοοδίης συναλιζόμενος 8 αι ἢ 6 ΠΕ διοίαίη σα ὮὈΥ ΠΟΑΣΙ͂, 8Π (80 ΜΒ. [Ὃγ Α. (. ὁ εἰ1), 6. ἢ. Ἑ. διὰ σοδαιπ 
Βιπαδὶ εἰσι], ἐπ οοπ γιάἐπιποιίοη ἤγολ συναλισκόμενος ἰπ Οσὰ. Ὁ. οΥ συνανλιζόμενος ἰῃ Τμοοάοσγεῖ ; [86 ]6δὲ [δ οὐδοῦ ΤΟΟΌΣΏΙΩ, 

ὈΥῪ Οτίοθῦβοι. [Τὸ πιασ κίηδὶ τοπάογίηρ (Ὑ ΟΠ, 1380; ΒΙμοίπηδ, 1680): εαέέηρ ἐορσαίλεγ ιοὐίδι, ᾿ἶνε, 16 δὲι ἀποίοηξ ὀχ ριδιδίζοσι 
οἵ [Π6 ἐεσέεξ γεοσερέιιδ, συναλιζόμενος, δηὰ ἰΒ δἀορῖοά [ἡ ἴπο Ὑ υ]κχαῖο, 
τηοδῖ δαχίηοηξ πιοδοῖζῃ ἰηἰοΓγρτοῖοτα, πρββ τ Μεγον.--ἘῈ.] 

30: 6.--[ΔΟΒιάδηῃ, Τιβδο βοπάογῖ 

οοπορφοεπε; [ἴ μα8 Ὀθθι τοὐθοϊθα δ ὁγστοιβϑοῦθ ΌὈΥ [πὸ 

οἶμοσγα, πανο ΘΟΣΤΘΟΙΓΥ ῥγοίοσγοα ἐδ δἰ ]6 ὉΠ ἥρήτὴν [ὑππᾶ ἰὴ Α.ἕ Β.6. γο. τὰ 
ΟΓ 141) δὰ Οοά. Βἰη.], ἰο ἐμ 9 ̓αθροῦθα ἐπηρώτων, ὙἙΐοΙ ἐδ ἃ σογτοοίίοι οὗ ἔμο ζοσγιροσ, ἰῃ ογὰ σοΐαΐμα ἐπηρ. 

Ὁ. (δοοοπὰ οογτοοιΐοῃ) Ὁ. Β.---κ.} 
δΥ͂οΥ. 8. ἃ.--[186 τοηδοτγίης : ἐδέ »οῖοεν ο7 τλε Ἡοῖψ Ολοεῖ οοπείηρ Ὡροη (σὰ 4]60 ἐπ Το ῦΥ͂ φίτέεε- 

δα εἰρεγυεπίεπίίε ϑρίιγίίωμςε φαποίί), ἰα τοραχάθα ὈὉγ ἐμ ὑυοδὺ πτίίογ (ὙΥμασ : θσϑι. Ν. Ἔα 19.2), 8 1οὯ6 δοουταῖο το 
γοτείου (ΟΥ̓ΔΣΙΟΥ, .)} ῥγοδοῃίϑα ἰῃ ἴπο ἰοχῖ.-- 

4ὙοΥ. 8. Ὁ. ἴη Α. Β. σ. Ὁ. [ἀπὰ Οοὰά. Β[η.} ἰα ὈοέῖοΣ δαρρογίϑα [8 μοι ἱπ Εἰ. 
δος. 8. ς.--ν Ὀοΐογθ πάσῃ [885 ἴῃ ἐεπέ. ΥΤες.}, ἰ6α πράου 

Ο. ὉΥ ἃ ἰδίοσς μδηά. 
δ γον. 10..- πὸ 

οτί σίπμαὶ τοδαίης ἴῃ 

Υ Βρυτγίουδ; ἰξ 9 νδπίηρ ἴῃ Α. δηὰ Ὁ., δὰ τδδ ἰὩδαογίδα ἔσει 
Ἐν ἰδ (ουηὰ α]νὸ ἰαι Β. Κ.. δηὰ Οοά. Βίη., θα ἐκ ἀγορρθά ὃν 1δο}. Τίϑομ. διὰ ΑἹΐ,--κ.} 
πιὰ} ἐσθήσεσι λευκαῖς ἰν ἴο ὈΘ6 ῥτγοίογγοα ἴο ὑπο αἰπᾳ. 

Ο. θυ νδ οῃυηγχοῦ ἰηΐο ἐδ δἰ ΠΧΤΪΆΣ ὈΥ ἃ ἰδΐοσ πβαηᾶὰ. [ΑἸ ογὰ τοχζασὰ 
ἣτι λευκῇ [οἵ ἐεπέ. τε0.}; ἴ.6 ἴοσίαοσ τ|ϑδ [9 

πιο πέρ δε 88 ἴπο Ὀοΐίεσ 
τοϑάϊης ; 1 ἰ5 ἰουπὰ ἔῃ Ὁ. Ε'., ὑπαὶ [μο. δηὰ Τίδον. δάορὺ [86 ὕ]ΌΓαὶ τ Α. Β. Οσά. δίη., Υὰ]..--Τκ.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεῃ. 4. α. Ηορτγχο, δκχδίη, [6 δρθοὶβ65 ποὶ (6 
ἐδηὸ ἰἶπηθ ποὺ {86 ΡὈ͵Ϊ866 οὗ {π6 τηϑοίληρ ; [Π6 Ἰαἰ 6», 
8Δ8 0 ΒΟ ΒΘΑΌΘΗΠΥ ἰθδγη, Υον. 12, γδβ Μουπὶ 
ΟἸίγοι. Τ8ο (ἰπ|68 οὗἨ [86 ΒΕΥ͂ΘΡΆ] ΔΡΌΟΔΥΒΔΏΘΘΒ οὗ 
{80 Ἰωογὰ πιοηἰϊοησὰ ἰπ 10}κ0᾽ 8 Θοδροϊ, οἷ. 24, 68Δ}- 
ποὶ Ὀ9 ἀοδιηοὰ τὴ δη το ργϑοϊβίον, δὰ {86 βϑῖρλθ 
ΥΘΙΔΔΙΝ ΔΡΡ 168 ἰο (89 ἰἰπηθ οΥ̓͂ ἰμ0 Ῥγοβϑηὺ τηϑοὺ- 
ἴπ; ὍΘ ΙΩΔΥῪΥ̓ ἰπΐον ἔχοι Ὑοῦ. 2 ἢ, ἰδδὶ 1ὲ ο6- 
ουττοά ὁ ἴδ οτ οι ἃ ἀδΥ δον (ἢ 6 τοδανσϑοίζοῃ, 
Ῥγονϊὰ θά ἱμαΐ γϑσ. 4 δὰ γον}. ὅ θοὺδ βρϑαϊὶς οὗ (86 
ΒΒ1ὴΘ τηροίϊης. Τ1ΠπΠῸ Ἰδίΐοσ τον 85 ὈΘΘῺ οοπύγο- 
γοτίοα Ὁγ ΟἸδλδυβοη, ὮΜΟ ΒΡ6418 ἰο ἐδθ Ῥ8 γα] οὶ 
Ῥαδδδᾶᾷο, [ὑκὸ χΧχὶν. 49 ἢ, σβόσο ὑπ 6 σοπιιδηὰ 
ἐμπαὺ ὑπὸ ἀϊβοὶρ᾽θ5 βδῃου ἰδ ΥσῪ ἴῃ Φογυδαίοτῃ ἀπ ι1] 
{Π0 Ὁ τογὸ Ὀαρίϊτοα τὶν {π6 βρί τὶ (, θϑϑῖηβ (0 Ἀτο- 
οοϑάθ {86 818] πιοοίλπφ ἐπ ἰδ 6 οτάον οὔ ἰΐωθ. Τῖβ 
διζυϊηθηὺ 88, ΒοΎΤΟΥΟΣ, αὶ }1{{}0 ἔοτοσ, βίποθ ὑμ9 
Ῥδδβαῴο, ἴλικὸ χχὶν, 40, 18 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἃ ΤΟΣ Ὀτίοῦ 
ΒΌΙΩΤΩΔΥΥ Οὗ {80 ἰΔδὺ ψογάα οὗ 7 6818; δά, Ὀθ5: 468, 
οὐϑῃ ἱΐ πὸ βῃουϊὰ δαορὶ ΟἹ ββδιιβθηβ υἱϑὺγ, (ἢ 
ἔτχο ρδδβαχοβδ, κὸ χσχῖν. 49 ἢ, δὰ Αοὶβ ὶ. 4 δ, 
ὙΓ0]ἃ ποὶ 9 ἐοπηᾶ ἰο Ὀ9 ΒίΣ Οὐ} Ὁ ΡδΓ8}161; ἱπαοοα, 
γοΣ. θ 6848 τχοδὲὶ πδίυ δ! ἴο (86 Θοπο]υδίοι ὑμδὶ 
{9 οοηγογβδίίοῃ οοουγγοά δὺ 019 δηὰ {86 δ81ὴ90 
ταθοίϊῃς. 

υ. Βοίπᾷ δδβϑιῃ Ὁ]9ἃ τοβοῖδοι.---ΤῊ 18. δα] 
ταοοίΐηρ οὗ οδὺ8 διὰ μἷβ δροβίϊθβ ἰβ ἀἰδέϊη συ οα 
ἤγοια 8}} ὑπὸ οὐμοσβ τοι οοουγτοά δὐΐον ὑδὴθ τό- 
βατγγοοίζοι, ὈΥ ὑμ6 οἱγουχηδίδποο ὑπαὺ ου ἐμπὶ8 ο6- 
οαδίου ἰδ9 ἱογὰ ἀθαῖγοὰ ἰμ6 Ῥγδδθῃοο οὗ αἱδὲ πἷκ 
ΔΡΟβι]9ο5. πὸ ποτὰ συναλεζόμενος Βὶρφηὶβοδ, 1ὑ ἰδ 
ἔγιθ, ποῖ ΟὨΪΥ, ἴῃ 8 δοίν 8686, α σαίλεγίῃρ ἰο- 
ψείδεν 9 οἰλεγα, Ὀὰὶ 8160, πὶ {π6 τηΐὰ 10 γοΐοθ, α 
οοπιῖπς ἰοσείλεγ οὗ ομγφεῖθεδ.: Β.}}}, ἰὺ ἐπα! οαθ6 85 οίὰ 
{1 Ῥσόβϑῇσο οὗ 8}} ὙΠῸ Ὑ5͵Θ οχροοὐίθα, δῃὰ δ]80 ἰδ 
ἄφθορ εἰρηΐϊδοδηοο οὗἨ (μϊ8 ἸὨ ΘΥΥΙΘΎ, ΓῸΓ ΠῸ ὑθστα 
οὗ (10 βΒᾶπιθ 0888 18 αὐ ρος ἰο 86 οἴ ΒΟΥ ΔΡΌΘΑΓ- 
ΔΠΟΘΒ οὗ {86 τίδοῃ οσὰ. Ὑπὸ βοϊθιμεὶὶν δπὰ δἱρ- 
πίβοδποο οὗ (μἷ8 τωϑϑιϊῃρ ἃΓ ποὺ ἀογί γοὰ δ᾽ ΡῚῪ 
ἔγοτα ἱδπὸ οἰχσουπιβίβδησο ἰδ δὲ ἰξ γδ8 δ Ἰαπὶ οἵ 8]], 
ΟΥ ἐμδὺ ὁῃ (18 οσοσαδίοι ἐδ δροβίϊοβ βδουϊὰ 6 
ἩΪΠιΏθ85805 οὗ ͵58 σ]ογὶουβ δαβυμρίϊοη, Ὀσϊ ΔΤῸ 
ΒΡΘΟΐΔΠ1Υ ἄπο ἰο ἐμ ἔδοὶ ἐμαὶ ΒΘ πον γουϑαϊοὰ δἷ8 
Ιδδὶ νν1} δηὰ ἱπίθηιξοῃβ. 

οε. Οοιρμθη θᾶ ΓΏΘΣΩ.---ΤῊΘ9 18Δ8ὺ σοπιταβηά- 
τηϑηὶ χίνοι ὈΥ (μὸ ογὰ ἰο ἰδ6 δροβί]θβ ἀϊγοοϊοα 
ἰδόπὶ ἰο ατνδῖῖ {πὸ σὶϊ οὗἨ 89 ΗΟῚ]Υ αδοεὶ 'π 7οσυ- 
ΒΆ]οι. [10 σου] ποὺ Ὀ9 ορογοὰ πιίδουὶ {μι ΟΧΟΙ- 
οἶβο οὗ βοϊ [-ἀθι181] οἡ ὑποὶν ρασί. ον 1 (86 γ δὰ 
ἰοϊάοα ἰο 8 παίυτγδὶ βοῃϊτηθηί, πο ἀου Ὀ{16068 

ἱηδυοηοοὰ ἔδοπι, ἰΠ0Υ ψουὰ δυὸ πὶ μάλα 
ἔγοτη Φογυβαίοιῃ, δηὰ (μπ8 τοἰἰσοα ἤτγοσῃ ἰ8}9. ΡΓθ- 
80Π 66 οὗ ΩΘ τὸπι ὑπῸὸν ἀγοδάθα, 85. γ70}} 88 
μδυθ, ἱπ ἃ οοσίδίῃ τοϑϑϑυχο, οδοδροὰ (μοῖσ. οὐγῃ 

Ῥδίηα] γϑοο]]ροίϊο 8 οὗ ἰδ Βυ τ 5 οὐ ἰμὸ 1 ογά, 
δπα οὗ {601} ῬΓΘΥΪΟῸΒ τιΐδι  Ὠ ] 688 δηαὰ ἔδὶηΐ- 
Βοδγίθαηοδβ. Βαὶί 1 νγαϑ 86 Ὑ}}} οὐ αοἀ ἐμαὶ 6 
αν Βμου]ὰ κοὸ ἔοσίἢ ουἱ οὗἩ Ζίοπ, δὰ {Π6 ποσὰ οὗ 
(80 Τιοτὰ ἔχοπι ογαδβδὶθπὶ (186 18} 1ἰ. 1--8)---ἰ δὲ 
ὑπὸ Τουπάδιϊοη οὗ δ18. Μοβαϊδηῖο κίησάοιω βδπου]ὰ 
6 Ἰαἰά οπ (μὲθ ΒΟΙΥ τηοπηίἰδίη---ἰ δὶ, ου ἐπθ δροῖ 
ἴῃ ὙΠΊΟΝ ΘΏΓΟΠΥ δρδὶπδὺ (π6 [ογά᾽ 5 Αποϊηϊοᾶ 
δα δϑϑδιπιοὰ ἐδ τοῦδέ δινίαὶϊ ἔογεα, {π0 ΒΌΡΟΥΙΟΥ 
ῬΟΥΘΓΙ οὗ α͵Υδὸ6 τη ιὶ Ὀ6 τον 8104---δηὰ, ὑμπδὺ ἐλεγό 
186 “ἸΟΥΥ οὗἩ 180 Ὡδῃ)6 οΥ ΟἈνἰδί βιοαϊά Ὁ αἷ9- 
ΡΙδυϑα ἴῃ {16 πιοδὲὶ ὑγἱ παι ρῃδεῦ ΤΔΉΠΟΥ ὮΥ (6 οὖ- 
Γαδίου οΥ̓͂ ἐπ6 δρὶγιί, ὈΥ 086 Θομγουβίου οὗ ἰμοῈ- 
Βϑηὰβ, δὰ ὉΥ͂ δίῃ πὰ πόοπάογε. 

ἁ. Ἐ1.6 ὑσοσζηΐδο.---- 1} (18 οοσυδη, τ ΕΪΟὮ 
ἯὟΔΒ ΟΡΡΓΘΒΒΙ͂ΥΘ ἰ0 ὑ86 1660] 45 οὗὁἨ ἰμ6 αἰδοῖ ρ]68 δὲ 
ἸΏΘΏ, 8 ΒΡ66181 ῬΧΟΙΙΒΟ, ΟὗἩἨ ῥχϑδιαϊηθηὶ τ], 
Ἧδ8 ἱπητ θα ϊδίο!Υ οοπηῃοδοίοα, ΕῸΣ δἷϊος ὑπο Βο- 
ἄθθιθοῦ Ὑἂὄᾶο δὰ Ὀθθὴ ῥχγοπιδοὰ ἰο ἰδο ἔδίοσα, 
δὰ οοπιο, {πὸ στοδίοϑὶ δπὰ χηοϑί Ὀ]οδδοὰ Ῥσοσωΐδθ 
ὙΙΘΣ σοϊηδίὶ πο, δὰ πὶ ἢ 18 ΠΟῪ οἱ ἐπ ον οὗ 
δοίης ἔ0]8]16ὰ, τοΐεστοὰ τὸ ὑπὸ ουἱρουτίηρ οὗ ἐπ 
Βριγιῖ. Φο8Ὸ8 ἰσστὰβ ἰΐ ἴπ6 Ῥχοπιὶδο οὗ 186 
ἘΑΙΒΘΣ, Ὀοοδῦδβο αοἀ {6 Εδίμοσ "84 ρῬσχγου βοᾶ 
{86 αἰτὸ οὗ (86 δρίγιι ἱπτουσὰ ὑλ6 Ῥγορμοίδ πὰ δ» 
ἐμ οΪα οσονγοῃδηὶ, 6. σ. 1[βαὶ. χὶῖν. 8; 506] 11. 28 δ᾽; 
οἰο. Απά ἴῃ {18 οοπποοίξου 9688 γϑηλληὰβ (ῃ6 
αἰβοΐρ]98 οὐὗ εἷβ οὐγὰ ὑγορὰβ: ΘΓ ἱμοχ ἰδ ἃ ἴΣ8ῃ- 
β᾽(ΐοη ἔγοια ἐμ ἱπάϊγϑοὶ ἰο ἐμ ἀϊτϑοί ἕοσιῃ οὗ 6ὃχ- 
Ῥγϑββίοη [ὙὙ810}} (9 ΕΏἸἾ8} ὑἰσδιβίδίοσ ἱπάϊοθίθ 
ὈΥ ἱπβουύης φαΐ ὧδ; 8600, οθο οἶμον ἐπβέδῃοϑα, 
[λκἶτὸ ν. 14; Αοίϑ χυϊὶ. 8; χχὶϊὶ, 22, δπὰ ῸΣ 6ὁχ- 
ΔΙΩΡΪΘΒ ἐμ ατοοκ πυίίοσβ, ΙΝ: αν. Ν. Ζ 
868. 2.--ΤᾺΒ.]. Τὸ Τιονὰ 5 δ δου οδαδοί, Βονη- 
ΟΥ̓́ΟΡ, Ὀ6 ἰο δἰ ΨΟΥΒ γοοοσά θα πῃ [τὸ χχὶν. 49, 
Βἷποθ ἷ5 1δδὲ σοπυθυβαιϊου τ ἢ (89 1861 168 15 
8180 ἔδογο σοροτ θα, θυΐ σαί θμοσ ἰο ραββδρεδ {18 
ἶλικο χὶΐ, 11, 12, δῃὰ ἰο ἐπο ἀἱβοοῦγβοϑ ἰοσπὰ ἴῃ 
ΨΦοΒ π᾿ Β ἀοΒρ9], οἰ. χὶν---ΟἿ. χυὶ. Τ8ο Ἰδίίοῦ οἱτ- 
δυχηδίδῃσθο, Υἱξ.: [81 ὁπ0 οὗ {86 Ηἰγπορ δβὲδ Βϑϑιὴβ 
ἰο γΤοσορηΐζο (80 ὀχ᾿βίθποο οὗ {6 Φοβδηποῖο ἃ18- 
ΘΟΌΓΣΒΟΒ, ἰ8 ὙΟΥΙΔΥ οΥ̓͂ Βροοΐα] δἰϊομηίίοῃ.---Τ 18 
ΡῬΣΟΙἾΒ6 οὗ 8 {01} δῃὰ δοϊωρ]οἰθ Ὀδρίΐβπι οὗ [Π9 
Βρίτιι ἰδ ἴῃ ρΡογίϑθοι ΒΒΥΠΟΣΥ ὙΠ ἐμ6 ρϑγίϊαὶ 
οοτατιπηϊοδίΐοι οὗ ἰμὸ δ ρ  τὶϊ, τ πίοι δα δἰτοδαν 
οσσυγτοᾶ, ὑκο ἰχ. δδ: ΦοΒ χχ. 22. 

γεξ. δ. αβ. Βαρτὶκοᾶ τί ἢ ἴμο Ἐξοῖν αποαδὶ. 
--τδο αἰ οὗ ἰδὸ βρίνὶ ἰδ ἈθΓὸ ὑθσιηθὰ ἃ Βαρένση, 
8πὰ ἱβ ἰπ8 ΟΠδιδοίουισοα 88 Ο06 ΟΥ̓ τηοδέ δρυη- 
ἀδηὶ {Ὰ] 988, δπὰ 88 8 δ πο ϑίοἢ ἱπ ἃ ρυτ γἱ πα 
δῃᾺ [16-αἰνίηρ οἱοταοπί, ΤῈ ἴοστω δηα {86 ἱγ 
8δ7΄6 Ὀοΐδ ἀοτὶγοὰ ὕγοια 186 ψαὺθν- Ὀδρίλϑιῃ οὗ ΦόΒῃ, 
Βυὺ ποῖ τίϊδουῦ δη δά το] 41} υδῖοη ἰο ἰμ6 τϊΐ- 
Ὧ60868 ὙΠΟ ΦόΒὴ ὑπ Βαρίεϊδὲ θοσο (116 111 16). 
ΤΠπῸ ΟὨΪΥ ἀἰβόγομοο ἩΒοΒ ἰδ ἔουπὰ ἰῃ (86 1ΔὩ- 
ξυδρο οὗ 8680 Ρδββαβεθ δοιβίβίδ ἐῃ {86 οἰχοῦτα- 
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δέδυοο ἐμαὶ νῆϑη ΖΌμπ Τοτοίοϊα (0 ὈδΔρίΐδηη τὶ 
89 ϑρίτιξ, Βα ἀοβουι θοὰ 0 88 δὴ δοὶ οὗ Οδυῖβι, 
ἩΒΙΟΝ ἴθ πο ΘΧΡΥΘΘΘῚΥ σοπϑττιαθα ἴῃ {86 ῥγοϑοηὶ 
Ῥαβδδίο, δίῃμοθ (6 οχί ζϑῃοὶθβ οὗ {86 0489 αἰά ποί 
Τοαυΐγο ἐπὸ ρθη θη οὗἩ (86 ἀἰνγίπθ ῬΟΥΒΟῚ Υγουι 
σψῇοπι (86 Ὀαρίϊδπι τ ῖξ [μ0 Ξρί τὶ νου] ρῥγοοσθοά, 
Ὀσΐ ΟὨΥ ΔΗ ἈΒΒΌΓΔΙΘΘ οὗ {8Π0 ζαοὶ 186]. 
-ὁ. ΟΣ ΒΥ ἄδγπ Β6Π06.--- 18 ἰδ θσταθηὶ 

οὔ ἐμο ἐἴὕρε ἰ8 186} 80 ὕγδιιϑά 85 (0 ὑρσοάιοο Ὀο ἢ 
δ ἷο “αδιϊηρ υπίο,᾽ δηὰ 8180 ἃ “"]οοϊεϊης 
ἴον ἴῃ ζδίιμ (2 Ῥοί. 111. 12), δπὰ ἔμιιβ ἰο ΘΧΘΓΟΪΒ0 
ἐδο ἕδίι ἢ} οὗὨ (μ 6 ἀΐβοῖρ]08. 

γεβ. 6. Τι|16 φμεδδοη Ῥχοροδβοὰ ὉΥ ὑπ 858θ1- 
ὈΙοὰ δροδβέῖϊθβ, νγ88 ο8116 Τογτί Ὁγ {86 [ογα᾽ Β οὐῇ 
ποτὰβ. ΠΟΥ δδκ σοποογηίηρ {89 ἘΦ, 88 ἢθ 
μοὰ τοΐοττϑα ἰο 86 ποδῦ δρργοδοὶ οὔ {86 ἐὑἶπη9 οὗ 
ἐμοῖς Ὀδρεΐδηι πὶ [86 ΒΚΡΙΓΙ; ΠΟῪ 881 ΘΟΒΟΘΙΕ- 
ἐσ [0 προσ, 85 6 δὰ σοροδίϑαὶυ βροΐζϑθῃ 
[(ο ἰδβοτη, δάῖοσ "ἷβ τοβυσγοοίίου, οὗἩ ἱπὸ κίηράοτι 
οἵ Θοά, νοσ. 8. ΤΈΘΥ τ Υο 8160 ᾿πδυθποθα ὉΥ ΗΒ 
Τοΐοσϑηθο 0 {89 δρρσοδοβίηρ ουἱρουγίης οὗ (δ 6 
βρίσεὶὶ, πο ἰπΠῸῪ γοῦθ ἐῃ9 ΤΠΟΤ6 τοδαγ ἰὸ 6ο0ῃ- 
ποοὶ τὶ ἐμοῖσ ΘΟ οΘΡ ΐ0}8 οὗ {πὸ ΜΙ οβϑίδῃῖο κὶπρ- 
ἄοπι, δὲ δὶβ ΤοΒυσγθοϊΐου δα γο-Δηϊτηδίοα {9 
τοδὶ οχϑδιἐϑὰ ΠΟΡΘΒ ἰπ ἱμποὶν δουῦ]ϊ8β. ΗθΏ66 ἰδ 6 Ὺ 
δὲ: “1,.ογτὰ, ἀοδὶ ἐμοῦ δὴ τιΐα εἶτα οδίδ Ὁ] δὲ 
(λο κίηρσάοτα ἴον ({μ6 Ρ60}]6 οὔ) 87.890]} ΑἹ] 
ἴδε διάοσ οὗ μαίγίοἱῖο τῶϑθῃ, [ὁ τοῦ {86 ἸΙΟΥΙΥ, 
ἴδ σταθοῦν, δὰ {δ 6 κοῦ οὗὨ (μον πδίϊου 6Γ0 
ὙΘΡΥ ἀσδΥ, τη δ ηἶο8ὲ8 ἰἰ86}7 1 (18 αποβίϊοπ, οοπι- 
Ὀϊποὰ πιὰ 86 ἀδυουὶ ΒΟρ6 ἐμαὶ 4}} ἐπ αἀἰνῖηθ 
Ῥτουιδοβ τ Βῖοῖ δὰ Ὀθ6Σ ᾿Γομρῷ ἴο ἴλ6 Ρϑορῖο οὗ 
θοά, που]ὰ Ὀὸ Φ)18]1.ὡὰ. ἴμο Κίηράοιῃ τ] ἢ ἰδ 
180 οὈ]οσὶὲ οΥ̓͂ (μοῖγ ΒΟΡΘ, ἰΒ ἃ κί ησάοταῃ οὗ [5789], 
8 ἰβοοογδίϊο ἰσἱηράοπι, ἀοτὶ νης 115 οχίβίθῃοο δὰ 
ΤΕΔΙ Ὑ ἔγομι {89 Μοβδίδδ, δπὰ ἱπιοπαϑα ἰο ρσὶνο 
Ἰθοτίγ, χτοδέμοδϑ δηὰ ἀομίηΐοι ἰ0 ἐμ 6 Ῥ6ορ]9 οἵ 
ἰστδοῖ, το ὙΟΓῸ δὲ {16 ἐἶτηθ ΟΡ ϑδβϑα ὈΥΓ 8 θῶνγ 
γόοκο. ΤῈ δροβί]θβ Ὀδ)6γο {μδὺὴ ὑΠ00 8Δ΄ΓΘ 8] πηοβὶ 
δυϊογίσοα ὈΥ δ6 πτοσὰβ ΠΟῪ ρτομουπσθα ὈΥ (86 
ἰοτὰ, ἰὸ ὮΟΡΘ ΥὉΣ δὴ ΘΑΣΙΥῪ Γοϑίογδιοῃ οὗ ἰδ 18 
Ἰπράοῃ.---ἘΠὸ Ἰηἰογργοίδιίϊοι οὗ (6 αποδίΐοι ἱῃ 
(λ9 Ζ0]ονὶπς δοῦβο: ἯΠΠ| ἰοὺ (δ 6 πῃ Σοδίορο {86 
ππσάοια ἰοὸ πο 9» γλῸὸ οτυοϊβοα ὑμοο9ῖ (ἰχαὺ- 
[0οἱ}--οαπηοί, ἴῃ ΟΌΥ ἀδγΥ, ποοα 8 Βρ6618] τοΐυίδ- 
ὕοι. 

γεμ. 7. Το ἰα ποῖ ἴοσ γοῦι,, οἱο.---ΤῊὴο σηδῖοον 
οὐ ἰδοὸ 1οτὰ, ν πεῖς δ88 θθ6ὴ ἔγοαιθηί, δηὰ, ἰῃ- 
ἀεδεά, ἱῃ δοῖβθ 68.568, ΚΥΟΒΘΙΥ, Το βἰ πίογργοιθα, ὁχ- 
ΜΙΟΪ5 δ8 το} ἀἰνὶηθ νγϊϑάουι 8 απηδη ἰθπάοτγ- 
Ὧ085: ἰὰὁ 8 ἱπὶοπἀοὰ ταί ον ἰὸ ἱπδίγιοι (ἤδη ἰὼ 
τοῦυκο. Ηο ἀο68 ποί ἀθῈγ ἰμοπὶ ἐδ6 ᾿Υν ]ορ6 οὗ 
δδκίησ, δαὺ ΟἿ]Ὺ ἐπθ σἰχμὺ ἰο ἀποῖο {π6 εἐἰπιθ8 ΟΥ 
(6 δοδβοῦβ τ οΝ (μ0 ΒΔίΒΟΥ, 0 δ᾽ οὔθ Ροδβ- 
865568 ΒΟΥΘΓΟΙΔῊ ΡΟΎΎΟΥ, ἮΔ5 ΔρΡροϊπὶθοα. 189 βοῃ 
Κυλγὰβ (56 τογὰὶ Ῥσγογοχαίγο---ἰὸ αἰνὶπθ γοθοῦ- 
γαιϊοη---ἰμ9 Ἔχοϊτπδὶνο τὶ ζηΐβ οὔ [9 Ἐδίβοσ. [ἰ 
15, Ὀοσϊἀθβ, ἱποιγιοίνο 0 ποίΐθο ἐμ αἰδιϊποίξοι 
ἘΠΙΟΣ 18 ἱπαάϊοοϊοά ὈΥ 7ϑδβαβ Ὀούτθθῃ χρόνοι δηὰ 
καιροί; ἰποΥ ΔΙῸ »εγίοας δηὰ ὁροοὴδ (βθδβοὴΒ οὗ 
ἔτοδίοσ διὰ 1088 ἀυγαίΐου, γοβρθοιἑ γο9}γ), ἀυτίης 
πΙΟ οοτίδίῃ δοΐβ δὰ ῬΌΓΡΟΒΟΘ οὗ Θοὰ δγὸ 80- 
ΦΟΒΙΡ]Ἰδμοὰ; 6 Κπον]οαρο οὗ Ὀοίι, τοὶ ΔΓ 
Εἰοβοὶγ οοῃηπεοίοί, 15 πὶι 6} ἃ ποί ΟΠῚΥ ἤγοτω συθα 
ἴῃ ΚαΠΟΊΣΑΙ, θα  ΟΥ̓ΘῺ ὕγοτη (ἢ 9 8ΡΟΒί]68 8]8οθ. ΤῈ6 
ἰδιϊϑν ΠΙΔῪ Ὀ6 ΘΕ ρμιοποὰ βοσυδηίβ οὗ Θοά, δυὰ 
γεῖ 86 85 ᾿ξεέϊο οοϊηροίθηὶ ἐὸ ΔΏΒΥΘΙ αὐθοβίΐοῃδ 
ὁοποογηΐηα {λ6 ὑπ) οὗ ΔῊ οὗἨ {80 ἀουθὶοριηθηὶβ 
οἵ ἐβο Κίησάοπι οὗ οἷ δὲ γοσϑ ἰδ ρσορβοίδ οἵ 
ἴδο οἱὰ οοτομδηί, 1 Ῥεὶ. ἱ. 11. 7. Α, Βοηκχοὶ, ἱὲ ἐ5 

ἐσθ, δυρροδοὰ ἐμδὶ ϑύϑῃ ἰζ ἰύ δ ποὶ ρίνϑῃ ἰὸ 
{λ ἀροδίϊεβ ἰο ΠΟῪ ἐμ {π1908, 1Ἅ ἀἰὰ ποὶ ᾿μθπ6α 
ὨΘΟΘΒΒΟΣῚΪΥ ζΟΪΊΟΥ ἐμαὶ δυο Κηον]οχο που]ὰ 
ποὶ Ὅ6 χίνϑῃ ὁ Οἰογβ οὗ ἃ Ἰδαίου ἀδγ---ἰδί, ἴῃ 
ἐδ ἀἰνὶθ ΘΟΟΠΟΙΏΥ, ΤΟΥ] δύ Ὁ τγγ88 ῬΥΟΖυδΒδῖνο--- 
δὰ (μαὶ γα 8 ἯΟΓΘ τηδάο Καόνη ἴῃ ὑμ6 ροοϑ- 
Ιγρβα οὗ Φοδη, νὶο) τΤΟΓῸ δὺ 0818 θαυ] ον ροτὶοὰ 
8.}}} Βιἀάθηῃ ἔγοτῃ ὑμῃ6 δροβϑί]ϊθβ. Τὶ ϑχοϑ]οπὶ 
ΤΩ, ΠΟΥΘΥΘΥ, ἴῃ ΓΒ οπι, ἱπ ΤΏΔΏΥ ΥΘΒΡΘΟίΒβ, ἃ οἷ 
οὗἩ ῬΤΟΡΆΘΟΥ ἀνγοὶί, 8.1}} παδὰθ βαϊ νυ γϑοὶς ΘΟ 6 ΓῺ- 
ἴῃς 818 σδ]ου] δἰἱοΏΒ οὗὨ ἰδ 9 ὑΪπ108 δη4 {ἢ} ΒΟΔΒΟΠ 5 
ζουπά θα οὁΒ (09 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΟ, δῃὰ [88 ἰμ8 [ὉΓ- 
ὨϊΒη θα δηοί ον εἰσι κίηρ ῥτοοῦ ἐμδὶ (Π 6 ποτὰβ οἵ 
ΟὨγῖβίὶ βι}}} δοῖάθ: “1 18 οὶ διϊΐϊηρς ἰδὲ γοὺ 
βου] ΚΩΟῊ Ῥοτὶοβ ΟΥ Ροἱπίβ οὗ ἐϊπιθ.᾿ [716 
δυίμον οὗ (Π6 Οποπιοη δα Ὀδθῃ Ἰοὰ ὈΥ [18 οΔ]οῦ- 
Ἰαϊΐουδ, ΒΊΟΝ ἢΘ το Β0}Ὑ βυδιαϊἰοὰ ἰο {Π0 6χ- 
διηϊπδιΐοι οὗ οσοτηροίθηϊ γιά 686, ἰο0 δβδβί χη {Π|0 ὙΘᾺῚ 
1886 δ ἐμ δοπιηθηοοθιπθηί οὗἩ {π6 Μ|Ι]ΠΘ πη τι. 
Τπ.]. 8.0 ἴαγ, (θη, [6 Βάθϑῖθθν ΒΡΟΪ 6 ΟΠ]Υ οὗὨ 
{λέ ἐέππα, Ὑ ἰσοῖὶ οοπ δε αἰθὰ ἐμ9 οἰ οὗ ρμοϊηὶ ἰπ [86 
απυρδίΐου οὗ (86 ἀροδί]θ8δ. ΑΒ ἰοὸ {π6 ἔβοί 1186], 
[89 οοπιΐηφ οὗ (16 ἀίπσάοηι, δπὰ 88 ἰο 18γ86}᾽8 ρτὶ- 
ψΊ]οαο τὶϊδ τοβροοὶ ἰο [86 Ἰαι ΟΣ, (6 Υ οηἰοτίδὶ ποὰ 
πὸ ἀουδὺ; δὰ 6 [ογχὰ ὙγὋὁ5 80 ΤῈ ἤγοτῃ ἀϊβδρ- 
Ῥγουϊηρ οὗἨ βυσὰ δὴ οχροοϊδίζου, ὑμδί μ6 ὑβϑδίθμον 
ΘΟ τπιοα ἐὺ ὉΥ ἀθοϊασίης ἐμαὶ ὑπὸ Εδίμοσ μδὰ 
ἄχοα μ6 ὑἶϊπ|98δ. ΝΟῊῪ γὙἘῸύ ΚΠΗΟῊ ὑπαὶ ποὲι μον 8 
Ῥοσγίοά ΟΣ δῇ Θροοῖι δὴ ὃὈθ ΔΗ χη ΘΟΠΘΟΓΠΪΙ 
δη οὐδηΐ ὙὙ] οἷ 8 ΟἿΪΥ ἱπη Δ ΣΙ ὨΔΥΥ.--- ΤΠ 056 ἱπίογ- 
Ῥτούθυβϑ δυο δ᾽ ὑΟ ΚΘ ΒΟΥ πιϊδίβ κθ {ἢ Βθη86, ΜἘῈῸ 
ταδὶ ἰδίῃ ὑπ δὶ 7681}58 ὮΘΥ6 ΘΕΓΓΘΙΥ τοὐθοίδ ὑπ 6 6οῃ- 
οορίϊομβ οπίογίδἰ θὰ ὈΥ ἷ8 δροβίϊθδ. γοϑρϑοίηᾷ 
16 Μοββδίδηΐϊο Κη ζάομι, [Ὁ {818 18 ὉΥ ΠΟ Ιχθ8}8Β 
(6 σαᾶ86, Ηθ αἰὰ ποὲ ἀθὴγ ἰδδί δἰ πον ὑπο ὶγ οχ- 
Ῥϑοίδιίου οὗἨὨ 89 ΔΡῬΘΒΥΒΠΟΘ ΟἹ ΘΑΤΣ οὗἁ 8 αἷο- 
τοῦ κΚιισάοιμ ἴῃ 118 ΓΔ}, οΥ ὑμοῖσ Πορο οὗ [δ 9 
εἰοτίουβ αΐυτο ὙΒῖοι πδὶ κἰηκάοῃ οροπθα ἴὸ 
{86 ΡΘ0}]6 οὗὨ βγϑ9], νγδ8 170}} ἑοπη θὰ ; ΒΘ ΒΙΩΡΙΥ͂ 
βυθαποα ὑμοῖ ΘΕΟΥ͂ σα Γ Οδὶὶν σοβρϑοίύώῃς (86 ὑἴπη6, 
δηὰ ἀϊγοοίοα ὑποὶν δὐξθῃίῖος ἰο ἐδ 6 Ργϑοί 68] ἀυ {168 
ὙΓ1οῖὶ (ΠΟῪ ΟΣΘ ἰο0 ΡΟΓΙΌΤΕΙ δὶ {86 ργϑδϑῃὺ ρϑυὶοά. 

ΨΕεΒ. 8. Βυϊ γὺ 6881} τϑοοῖνϑ ροῦνοι:.--- 
116 1 88 πο κίνϑη ἰὸ {10 δροδίϊοβθ ἰὸ ΠΟῪ 
ἐμ {ἰπη98 οὗ Μιεέωγα ϑυϑῃίΐβ, (89 ἀυγ ἰο δοὶ ΟΣ σουκ 
δὶ 86 »γεβεπὶ ἰἰπιὸ γ͵8ὲ8 δδϑὶῃηϑὰ ἰὸ ἱβθηι; (ΠΟΥ 
8180 Τοοοϊνϑαὰ {6 ΔΒΒΌΣΒΩΘΟ ὑμδὺ (ΠΟΥ Βῃου]ὰ 6 
αὐυ8]}186α ἔον ἱμοὶΣ ποῦ ὈῪ ἰδ Ηο]ν Θδοβί, πο 
Ὑγου]ὰ δοσπο ρου ἔποα. ΤΟΥ͂ "' 581} Ὀ6 υυἱϊ- 
ὨΘ5565,᾽ ὦ. 6.») [Π 6} 8}}8}} Ποῖ ΤῊΟΓΘΙΥ δέαν τ  Π 688 
Ρυὶ δὲ τϊς 8808 ἢ (ἢ Οἷ Γ᾽ ΟὟ ῬΟΣΒΟΠΒ, δηὰ {ἐπα ἀϊ- 
γἱῦθ ῬΡΟΥΤΡΙ Ὑ δΙΘὮ 16 ᾿ΧΟΠιΐβοα 18 1.861 ὑπὸ ρἱοάρο 
οὗ ἐδο γαῖ οὗἩ (πὸ ργοπιῖὶβο. ΤΏΘΥ 88}8}} Ὀ6 ν]ὶῖ- 
ὨΘΒΒΟΒ ΤῸΥ 796808 ψὶϊ} γχοδροοὺ 0 ἷβ Ῥογβοι--- 
{ποῖ} υοοαϊϊοι 1.89] 8 ἃ νίίηθθ8. Απηὰᾶ ποτοῦ 
1 Τοχτβα 91 - - - ἴΠ9 ΘΕΣΙΒ.---Τ)ὸ δροβί]οδ 
8.0 ἀϊγοοὶοα ἰο δὈϊὰθ ἴῃ 96 Γ0.8816}} δηἀ αυσδιύ [86 
ΗοΟΙΥ Θμοδὶ; 16 τδ πο] ἐμαὶ ὑποὶς τ 988 
88 υ]ά Ὀ6 μονα ἤγϑί οὗἉ 81} ἴῃ ἐμαὶ οἱἵγ. Βυϊ 88 
(6 βίοῃα ψϑΐοι 18 οδϑὺ ἱπίο (86 τγδίου ογϑθαΐθβ 
οἶτοῖθβ ὙΒὶοῖι ΘΟ 8}}}7 Θχρδηᾶ, 80 {86 8ρο8- 
ἰοἸο νὶϊμοδϑ οοποογπὶηρ 9688, δγδὶ οἴοσοα ἰῃ 
ΦογυβΑ]θ) 85 ἐδθ σΘῃΣ8] Ροϊπὶ, δὰ ἴῃ 8 νἱ- 
οἰηΐίγ, ἰ8 ἀοπίχηοα ἰο οχίοπα 8 ἱηθυθποθ 600- 
Εἰ ΠΥ, πὶ] 1 Τοδοῖ 68 ἐπ Θχύγθιηθ ὈΟυ ΔΚ 68 
οὗ ἰμὸ ϑαῦίβ. ἸΤ88 ἰϑύΐη ἐσχάτου τῆς γῆς ἀ0605 
ποὺ ἀοβίαηδιθ ἐμὸ ἰἰπιῖ [8 οὐὗὁ ΔῺΥ ΘΟΌΠΙΡΥ, 88, [ὉΓ 
ἰμβίϑποθ, (0860 οὗ 6 ΗΟ Ψαπά, Ὀὰΐ {μ0 ἔδτ- 
ἐπεδὲ Ῥοϊπίὶβ οὗ (μ6 8016 θαυ. ΤἘ86 ὅοη οὗ τηδη 
8859 8 οαγί ποϊοῖι Ὀ68ι8 7ὉΣ 8}} τωδη κι πὰ, ουθα 1ἶ 
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πἷ8 οὕ πδέΐϊοη 1168 ποδτοδὶ ἰο ἰύ-- του ἰΐ βδῖνδ- 
ἐΐοι 18 ἰο ῬΡσχοσεοά ἔγοιῃ ὑμ9 7968, δηὰ {πὸ νογὰ 
οὔτπὸ Ιογὰ ἰβ ἰο 0 Του ἔσοτα εγβδ]ο (9 ὁ ἢ 
ὧν. 232. Ιδϑαὶ. 1. 8). Τη6 οδεαγδοίογί δὶϊο ζοαίασο 
οὗ ὉλΊ ΓΒ} γ τ ΒΙΘῊ ὈΘΙο 8 ἰο ΟἿΣΙ ΒΔ 1, οτ 
86 ἀἰνγῖπο ρύυγροβο ἰο ΟΣ ρτδοο ἰο 81} ᾿ηδηκί πὰ 
ἷὰ ΟΠ γτίθί, δοοοσὰβ Ὀοΐδ τιν 1π6 Εἰδβίογῖ σα] Ῥσο- 
τοχϑίίνο οὗἨἁ βγδ0] ἴῃ [8 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ Θοά, δηὰ 
4180 τὶτ (ἢ 6 ἰὰνν οὗ ρτδάδίϊοῃ οὐ. {ῃ9 ὩθΟΘΒΒ 
οὗ δὴ δάνδῃοθ ἵγοϊῃ ἃ ἸΟΥ͂ΘΥ ἰ0ὸ ἃ ΒΙῸΣ ἄσζΓθ6. 
«Τδι τον. 8 Ὀοΐὰ οοπίδίπθ (ἢ 6 ζοΏΘΣα] ἐμ οιη6 οὗ 

{86 τδο]6 Ὀοοΐ οὗ ΤΒΕΙΑΟΤΒ, δΔπὰ 4180 ἱπνοΐνοδ 
86 Ῥυϊβοῖρ!θ δοοογάϊηρ ἰο ψ ΑΙΘἢ ἰδ6 τηδίθυ 415 
ΒαΥο ὈδοῺ δισδηροά, 18 βιονσῃ ἱπ ὑἰ80 ΙΧΤΒοῦῦο- 
ΤΙΟΝ, ἢ 4. 
γε. 9. Δηᾶ 88 Β6 πδᾶ ΒβροῖσϑΣ, οἱο.--- 

Ττηπ]θ 4] Δἰ6}} ΔΟΣ ἰ89 οτὰ δὰ Βροίζοη σογὰβ οὗ 
ΒΌΘΙ ἄθοῃ ἱπιροσί, οι Ὀγδοῖηρ (Β6 1.016 οασίῃ, 8}} 
τοδηκίπᾶ, δπα ὑπ τ8ο01]6 βυοσοοάϊΐηρ οουγθο οὗ 
ΟἈγἰβιΐδη ἰδίουυ, 858 17 8 οο]θβὶϊδὶ Ῥογβρϑοίνυθ 
ὍΟΥΘ Ῥγοβοηϊθα, δΪ5 ΟὟ δϑοθηβίοη ζ0]]οσοὰ. Νο 
οὐμοῦ ρδββᾶχο οὐἁἨ ἐμ βουϊρίασοβ οχθὶἱΐ5 (ἢ 18 
οὐθηΐ 8ὸ ΠΥ δηπὰ αἰ β ΠΟΙῪ 88 ἐμ ρσχγοβοηῖ, ΤῈο 
δδοθῃβίοῃ σοῃβιβίθα οὗ ὑτγὸ ρατὶβ: ἐπ [ογὰ τγ88, 
Ἔγβί, ΥἹΒῚ ὈΪΥ ἰδ ίκθη ὉΡ, 80 ἰμδὶ (ἢ6 δροβίϊοβ οου]ὰ 
ἴοΠ]οΥ Εἶπὶ ἴον ἃ δβιιοσὶ (τὰ τ ἐπι  ὶγ ΘΥ65 85 Β6 
ΤΟΒΘ Οἢ δίχα; ὑμθῃ 8 οἱουαὰ (ῬΥΟΡΔΌΪΥ ἃ Ὀνὶραί 
οἸουά, Μαίι. χυὶϊΐ, δ) Ῥαββίπρ θεπθαίῃ τοοοϊνοα 
εἶτ, δηἀ ἰμυβ γοιηονοὰ ἰπὶ ἔγομι ἰμοῖὶσ υἱὸν 
(ὑπέλαβεν). 

γεα. 10, 11. Απᾶ 116 ΒΟΥ Ἰοοϊκϑᾶ, οἱο. 
-- ΤᾺ Ὑ6ΥΘ 8|1}} διθδά δϑὶὶγ χασίηρς ἰονναγα μο8- 
Υ͂ΘΠ Δ.ΟΥ {8η6 ἀἰβδρροδγδηςοθ οὗ {πὸ Γογὰ, τ ΒΘῺ 
ΔΊΥΟΔΟΥ ἔνγο τηθι δἰοοὰ ὈΥ μοι. ΤΒαὶ ἰἶνθ86 Ὑγ6 γ0 
ὉΠΑΌΘΒΙΣΟΠΔΌΪΥ Δ οἾ8, ΒΡΌΘΔΣΤΕΒ ἔσομαι (δ 9 {0110 - 
πα ἴτοο ὕδοίβ: 86 βυ ἀθΏ 688 οὗ (ποῖν δρροδγ- 
866, ἴὉΥ ΠΟ 0Ππ6 δὰ Ββεϑῇ ἤθη ΔΡΌΓΟΔΟΝ ; [8 68, 
ὑποὶνς πὶίο, βμϊπίηρ ΔρΡΡΑσοὶ---ἃ υἱδί Ὁ] 0 ὕϑρσο- 
βοηἰδίϊοη οὗ οο]θϑίΐδὶ ρα στ ν δηὰ ΒΟ] ηθϑα ; ἰδ δ }γ, 
{86 (ἀἴπζ8 ὙΜΒΐο (μ Ὺ Ὀτουρὺ ἰο ἐμ αἰδοῖ], 
Βοῖπα 8 Ἰηϑββᾶρμο βοηὺ ἔγομι ἤθδύθη ἰ0 ἐμ6 οδτίἢ. 
ΕοΥ ἰμοβθ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΘΒΒΟΉΟΥΒ ὍὍΣΘ δρροϊηἰοὰ 
ποὶ ΤΘΥΟΙΪΥ ἰο οοχηΐοτί δηὰ οποοῦχαρο {πο αἷ8- 
οὗ ρ]65 ὉΥ ὑμεῖὶν ΡῬθδσδησο, Ὀὰὲ 8180 ἴο Ῥτοοϊ δὲν 
8 οογίδίπ συν (οὗ καὶ εἶπον). Τΐθ ἔστ 8 ἔνο- 
Το], ἱποϊυάίηρς Ὀοΐῃ ἃ αυδδίΐοι δηᾶ 8 Ῥσοσαΐβθ. 
ΤῈ6 ἔἰἴοπ (“ὙῺΥ Ββίδῃᾷὰ γὰ μαζίπρ ᾧρ ἱπίο 
ΒοδΥΘῈ 7᾽᾽) ΚΟΠΕΥ ΓΘΌΙΪΚΟΒ [6 σοπίοιηρίδινε, ἰῃ- 
δοίϊγθ εἰθτηκατεῖ δϑπ688 8πὰ Ἰοηρσίπρ οὗ ἰδ9 
αἰβοὶρί.β, ὑβοθδθ ρἴδιοοδ δῃὰ ἱδβουρθὶθ ΓΘ 
5{1}} αἰτοσίοα πραγ, 85 1 [ΒΟΥ τι ῖθμοά ἰμαὲ ἰΐ 
ἬΟΥΘ ΡΟΒΒΪ]6 ἰυ ιδβίθηῃ δὐὔΐον ἐμοὶ [Ἂορὰ, δὰ 
δΌΪάἀ6 ἰῃ Εἷθ ῬΡδβϑθῃσο; ἐποῖν νοσαίϊου, ὁη ἐμ 60Π- 
ἔγασυ, δοῃβὶ βία, ποὲ ἱπ χαζίης ἱπδοιυοῖγ ἴῃ (ἢ 6 
αἰγοσίΐοη ὙΒΙΓΠΟΥ ἢθ ϑαΐ, Ὀπΐ ἰπ Σϑδ]ου δὶ ν ἀπά 
ΤΙΡΟΤΟΒΗΙΥ ἀοίΐπρ κἷβ τΟΥΚ οἢ θαρὶΒ. Τ80 »γο- 
πιΐδε ὙΓΆΪΟᾺ ἐμ Θῃ ροἿ8. 8.0 σΟΙΩτηἰββίοπμοα ἰο μχῖγθ, 
ΤΟΐοτΒ ἴο {86 Υἱδὶ Ὁ]0 τοίυσῃ οὗἩἉ 768085; 1{ 8 ῬΣθ- 
οἴβϑῖγ 818 ῥγοβρεδοὶ ιϊο ἢ ΘΗσΟΌΓΣΘρΟΒ 8}} “ἰδηΐ 
Ἶονο [89 Δρρϑανίπρ" [2 Τίτα. ἴν. 87] οὐ ἰδο [ιοτὰ, 
ἰο ἀο 18 Ὑ111 τῖϊ αἱ Προ σ69 δηὰ ζϑαὶ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. ΤῈ ῥχγοτηἶδο οὗ 86 ΗοΪγ αμοβὶ ἴβ ἐῃθ 
τηοϑὺ ἱπηροτίαπί οοτητηθπηϊοδίίου ἰοῦ; ὑπὸ Τοτὰ 
Τηδὰο (0 ᾿18 ΔΡΟΒΙΪ6Β ἱτητηοαϊδίοΥ ὈΟΌΣΘ ἷδ 88- 
οϑηϑίοθ. ΤΠοτο ἰβ 8 ΑἸΥΠΘ ΘΟΠΒἰΒίθπΟΥ ἴῃ ἰδ18 
ΘΟΌΣΒΘ, δἷποο {89 Ἰογο οὗ αοα {π6 Εδὶἢ ΟΡ, 88 γ0}} 
Δμ9 στδοθ οὗ (μὸ βοῃ δῃὰ διΐἷ8 χϑάϑοιΐηρ νΟτκ, 

ΔΗ͂Κα τοῖον ἰο {86 ΚἹΝ ΟΥ̓ (9 ἨΟΪΥ απο, δπᾶ ἃτὸ 
Θοπδατητηδίοα Ὀγ ἰ, Τηὸ ΗΟΪΥ αμοδί ἰ8 ἐδ 8Ὁ- 
8ο]ΐθ δα ρογίοοῦ ὑπὶτν ἴῃ [86 ἵππος 1176 οὗἨὨ 189 
ἰσίαπο αοα, δηὰ (86 δοχητηθπηϊοδίζοη οὗ ἴπ6 ΗΟΙ͂Υ 
Οδοβϑὲ ἴβ ἴ9 δἰχβοδὺ ροϊπὶ πῃ (86 Ῥσχορτοβδβῖνθ 
ΒΟΣῚ68 οὗ αἰνίπο τϑυο]δίοθθ. οη ὑπ οἰοσπδὶ 
οτὰ οὗ αοἀ νδῦ τηδᾶὰς ἤδθβῃ δῃὰ ἀποὶξδ δτηοης 
18, αοἀ δαᾶῖηθ ΠΟΑΡ (0 6 ἰῃ 8 ποῃάογίαϊ τηδη- 
ΘΓ; Ὀυΐὺ (86 χηοδὶ ᾿πἰϊτηδίο σοι μυπΐοι δα ΘΟ. 
αοα δῃὰ τβϑῃ οὁδοῦγβ ἰπ ἐπ ΗοΪΥ Θμοδί. ἜἘΠ6 
ἱποδυηδίϊοι οὗἩ αοἀἂ ἰβ {λ6 πΐοπ οὗἩ αοα πι [89 
Βα δ Κδ6θ ἴῃ (Π6 ῬΟΙΒΟῚ οὗὁἨ {86 οπέ Μοάϊδίου ; 
18 ἃ ΠΟῪ, ἃ ΒΟΙΥ,. 8 Ἰῆογο ὀχαϊοὰ Ὀορίηπίπρ οὗ 
180 τδοθ ἰῃ ἐμθ βϑεοῃὰ Αἄβι ; ἰδ ουἱρουτίηρ οὗ 
186 βρὶτιὶ 18 16 υπίοη οὗ αοά ἱπιπιοαϊαίον τ Ὲ 
81} {πὸ ἰπαϊν ἀυ81 ΒΔ 800}}8 ἐμαὶ τοοοῖτο {δ6 
Βρίσι υπίο ἱποιηβοῖνοβ. 86 815 1}}}] Σδος οὗἨ σῇ θ ἢ 
πορὰβ ἃ ρυγὶ δοδίίοη δῃὰ 8 ἀθ! γοσ 00 ἔγοτῃ 8.8 
δὰ συλ, οα πα ὁπ δηᾶ, δῃᾷἃὰ 8 Ὡ6ῈῪ 118, ὁἢ 
ἰῃ6 ΟΥΟΓ, 85 Ὑ6Ϊ] 85 δὴ ο᾽ουδίΐοῃ ἰοὸ (οὐ, 4]1 οὗ 
ΜΆΘΩ οΔἢ Ῥχοσοοᾶ ἤγοιῃ ἀοα 810η6. Οτὶδὶ, ἐδ 9 
Οοά-Μαῃ, γῖο ψὰ8 τηδὰθ β'ῃ ΓὮΣ ὕ5 [2 Οον. νυ. 
211], 88 δηϊδιιοὰ ἰδ ΜΟΥ οὗ ΓΘοΟ ΠΟΙ] δἰΐοπ, 88- 
ΒυΠιΘα {π6 βἷηβ οὗἩ [86 που], δηαὰ ἰδίκοη ἱδβόσῃ 
ΔΌΓΑΥ; πὶ Π6 18, Ὀο6581ἀ68, ἐπ6 ψαΥ, [86 ἰγαϊῃ θὰ 
μ6 11ὅὲ, δῃὰ ὌΥ Ηἶπι ΜΘ σοὰθ ἰο {μ6 Ἐδέμ ν. 
Απὰ ἰξ 18 86 Ηοὶγ αδποβὶ ἔγουι βοὴ Ὀοΐὰ ΟἿΡ 
Ῥυνὶ δοδιῖοη δη ἃ ΟΡ ποτ δπα αἰνίπο 116 ρῥχοσοοθα. 
ΤΏΘΒο γα  ῃ8 ἀγὸ ἰηγοϊνγοὰ ἰῃ (86 δομσορίΐοι οΥ͂ ἃ 
“Ὀαρίΐδα τῖ 1} ἴη6 ἨοὶΥ αοδί᾽" πῖο {86 Ἐό- 
ἀθοῖοσ, ὙΔ116 δ] υὐϊης ἴἰο [86 νδίου- Ὀδρίζοτα οὗ 
Φοῖιπ, ΒΟΥΘ ΔΗΠΟΌΠΟΘΒ: 0 88 ἴῃ ἴδ τΙηδὲου αὶ 
ΜΟΥ] ἃ τυδίοσ 885 {π6 ἐἱπό- τ]ὰ οἴἶοοί οὗ οἰοδησίης 
δηά χοοχϑαίϊης ΟΣ Υἱυ Ὑπρ, 80 (86 Ὀδρίΐβτη τι ἢ 
86 ΗοΙΪγ Ομοβὺι 885 ἃ ἱὑπο- ο] ἃ οροτγαϊίου : ἰὶ 
ἀμέρανε (Π6 Βου], δῃ!ἃ 8180 1 808 ἱπίο δ ἀΐγη6 
18 διὰ ΡΟΎΟΥ (ΥῸΓ. 8). 
2. πὸ ἀίηράοηι 0.7 οα ἴΒ οὨο οΥ̓͂ ἰ8ο86 υπᾶδ- 

τη 8} ΘΟΠσΟρί 068 ΟΥ ἐσυ 8 ὁ Ῥογυδᾶθ (89 
νογὰ οὗ αοἂ, Ῥαγιϊουϊασὶν ὑἰμὸ Νὸνν ἸΤοδίδιηθῃὶ. 
Α Κίηρχάοπι οὗἩ αοἀ διδ58 οχἰβίϑὰ ουὐδὺ δἷποθ αοάὰ 
88 ογθαϊθαά δπὰ σονοσπρὰ {μ6 που]ᾶ, Ὀυΐ ἐξ 88 
Ῥαββοὰ ἱβγουχὰ αἰδοσγοηΐ ρουϊοάβ, ὀχσρογίεπορὰ 
υδυΐϊουιϑ ἀουθ]οριηθπίβ, δηὰ ὄχ ὶ 6 πιδηϊζοϊὰ 
ἕοστηβ. θη [86 δροβί]θ8 ργοροβοὰ {ῃ6 αποϑίϊος 
ἴ Ὑϑσ, 6, (Βοὸγ ἱπουχδὶ οὗ [89 Κίπράομῃ οὗ ΦΊΟΤΥ. 
Φοβὺβ τΣΊΒΒ 6] ἔγοτα {μοπὶ Βα ἔγοη 18 ἃ Κπον- 
Ἰεᾶγο ΟἿ οὗ {86 ἰΐτπηθ, Ὀαὶ ἀἰὰ ποῖ Ιοανο {86 βοὶ 
ἰδ} ἰηνοϊνοὰ ἴῃ ἀουδὶ. Νοὺ οἷν ἰῃ9 ϑοσὶρ- 
ἴυγ08 Οὗ (89 ΟἹ, Ὀυὲ 8150 ἸΏΒΗΥ ποῖ Ῥδδδβασο8 
οὗ (86 Νον Τοβιδπιοηί, οβί Ὁ] 188 [πΠ6 σὰ (δὲ 
ἴβγδοὶ τιδγ Ἰοοῖ ζουπαγὰ ἰὸ 4 δυίυτο οοπάϊ 0 ᾿ 
νγΙΟἢ ἰ8 {1}}1 οΥ̓͂ ῬΤΟΙηἾδο, δῃὰ ἰο ἃ οογίδι ἢ" ὕσζο- 
γοχϑδίίτο ἴῃ ἐπ κίηχάοιι οὗ αοα. Βαὶ ἰΐ 8 ἃ Ὁ ΥῪ 
αἰδογοπὶ αὐοβίϊοι τοῦ Ὁ ἯὙΘ6 8.0 οοτϊηροίοηϊ ἴἰο 
ἀοῆπθ ἱπ 815 ἱπιο! Ἰξχοηΐ ἸΏΔΠΠΟΡ (Π8 ΘΠ ΔΓΔΟΙΟΥ, 
ἐμ οχίρηί, δηὰ ἐπ νασίουβ σοϊδιΐομδ οὗἩ (815 ἔὰ- 
ἰαγο Υἱνιοο οὗ ἴϑτδοὶ. ἸΤμδὶ αὐυοίϊοη 8. ποὲ 
δηδιγοΓοα ΔΕ γτο δ ΟἿ} ὈΥ (ἢ 6 ἸΏΔΏΠΟΥ ἴἢ ὙΒΙΘΒ 
ΟὨσιβὶ ἀ6 8158 τι} ἰλ6 ᾿πιογτοβαίζου οἵ 815 ἀϊβοῖ- 
ῬΪΩΒ,--ἢῖβ δἰ χιϊ δοδηὺ βἰΐθποθ οο {86 οὔθ Βαπάᾶ, 
δα, οα ἐῃθ οἰδμον, πὶβ σοὶ Υ ὑσβίϊ ΠΟΥ ΓΘ- 
δΒρϑοίϊηρ ὑπο ἔδοί ἰἰβοῖῦ, 1 15 ποὶ ἩΣΙπουϊ ἃ ἀθοΡ 
ΤΩ Ὡς ἰδ Π6 68115 ἐμοὶν δἰϊθῃμίΐοη (πὰ ΟἿΣ 
οὶ 8180) ἰο ἐδ ῥγδβοηί, αἰγοοῖ, δπᾶ ῥγδοῖϊδαὶ 
γοοσϑίϊΐου 1π {86 Ἰἰπχάοπι οὗ στϑοθ ; ἐπ δὲ γοοδίϊοῃ, 
ὙΠ ΘΝ ἴπ 118 ΒΟΥ, σοι ΡΥ θη δῖνθ δη ἃ ΒΟΠΟΤΘΌΪ6 
ΟΒδυδοίοῦ, δουϊὰ ΠΟ Ὀγθδιλ! ΠΘΕ ΪΥ ΟΟΘΌΡΥ͂ 
ἐπ οῖν ὑπουρμίβ. δυϊμουῖσοβ πθῖὰ ἴ0 6 (86 [ογα Β 
ὙΠ. 658868 ἰο 86 οπὰδ οὗ ἐδ 9 οαγίῃ. [1ὶ ὑπαυθ6- 
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ἘξοΔΌΪΥ ΟΧΡΟδο8 ἐδὸ Ποτα᾽ 5 Βοσυδηΐβ 0 ἸΏΔῺΥ ἃ 
γδϊμίω! οοπδίοι. Τλὸ κἰηρκάοιῃ οὗἨ ᾳτδσο οἴἶθῃ 
Ῥδδδοσ, ἴπ δοοοτάδποο ψ]Ὰ ἰμδθ ἀϊνγίπθ αἰβρθηβα- 

, οι, ὑπάον 9 ΟΥΟΒΒ, δῃὰ 1(8 ταοἰίο 16: βασουσῃθ- 
τις δοοπάποίβ ἰο νἱοίοῦγ. ΤὯπ8ο τοϊέηδεε 8 οἴΐθῃ το- 
αὐυἱϊτοὰ ἐο ὈδοοΙηθ ἃ ᾿παγίνγ, δπα, ἱπάθοά, Ὀοΐὰ 
δοποορίζοηθβ ἃ.06 οοῃηθοίθα ἩῈ ἱμθ ποτὰ 

Βυὺ ὑδο πιοδὲ γἱχοσοῦδβ χζγονίῃ οὗ ἐμπο 
{τ σάοτι οὗ Ομ γχίδι 18 ἔγϑαυθθ!ῦ 8608 ῬΥΘΟΐβ 
πον [0.6 ΟΤΟΌΒ5. 

3. ΤῈὸ 442.επδίοῃ οὗ 76508 5 ὈοΐΒ ἐδο ρἱοτίουβ 
ἐδυταϊηδίϊου οὗἁἨ 818 ἐοσυοϑυσίαὶ, δηα 8180 ὑπὸ κἷο- 
σίου δΘοτηπηθποοιηθηίύ οὗὨ ἷ8 οοἸοϑίϊαὶ 1176. 1 τγ88, 
Ῥδγίϊγ, ἃ υἱβὶ Ὁ]6, Ῥδγὶγ, δὰ ἱπυλβ1 Ὁ]6, ῬτοΟθΒ8. 
ΤῊῈο ρτβάθα) δϑοοηῖ οὗ 80 Ἰμοτὰ, Ἐπὶ1}} ἃ οἱουὰ τό- 
οοϊνοὰ εἶπι, νγῶϑβ υἱδὶ Ὁ] 0; Ὀπὲ ἐδὸ [ωοτὰ᾽ 5 δοΐῃ) 
Τοοορεοι ἰπίο ἤθαυθα 86]7, ΟΡ 6 ἰγὰ ἀνάληψις 
ἐπίο {πὸ φαἴουγ οὗ βϑᾶυθιη, τγ88 ἰπυ δ᾽ Ὁ]0θ. Το ἔδοὶ 
1501} γγδϑ δῃηπουποθα Ὦγ ἰδ Δ 618 (Υθσ. 11), δηὰ 
δὰ δἱβδο θδθθὰ ἰοσγοϊοϊὰ Ὁγ {πὸ [οτὰ Ῥσχουϊουβὶῦ ἰο 
819 διυξοτίηρβ. (99 Πη χὶν. 2 8.) Ηο διδάὰ μἰταβο] 
ΣΘΡΟδί αὶ δρροδγοὰ ἰο δἷβ αἀἱβοῖρ]οβ ἀυσίηρς (10 
ΤΟΥΤῚ ἀδγϑ τ Ἀ1ΟΒ βυσοοοαθα 18 τοευσγοοίί οι, αὶ 
ΟἿ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ οσοαδίου δ6 δὰ τδηΐϊβῃϑα ουὖὲ οὗἁ {πο ὶγν 
εἰσῃὲ 85 βυάάσοηϊν 88 Ἀ6 μδὰ δρροδγϑᾶ; οοτιρ. 
1λικο χχὶν. 81]. Βυὶ πῆθη 6 ὅΠ8}}}7 ρασγίϑα ἤγοπι 
ἐδ 8δεβϑιλ θα δροβίθβ, 8 ροσταϊ θα ὑπ οὶν σίδησθ 
ἰο ἀπο }} ἀἰβεϊ ΠΟ δηὰ οοπ ϊπυοῦβ]Υ ἡ δἷδ 88- 
δομΐ (0 Βοβύθη; ἰδ8, μὸν ὙἘῈ0Ὸ ΟΣ δρροϊηϊοα 
ἰο Ὅ6 ἷθ ΘΟΥ6- ἩΠΓΏΘΕΒ6Β, ΘΓΘ ΡΟΥΓΘΟΟΪΥ δδδαυσθὰ 
ὉΥ ἐμ ἰοδίϊπποην οὗ μι Ὁ Β61η869, 88 [ὉΣ 88 βυοἢ 
οομ]ὰ ὃ σίγοη, ὑμαὲ ἢ6 πὸ ἴογ0 ὈΘΙομροα ἰο {88 
φαγὶ ΟΥ δροάϑθ οἡ 1, Ὀυὺ δὰ, τ βθ 81} γγ88 
δηϊομοά, σοῦθ ἴο ὑπὸ ΕΔ ἤσγοια σοῦ δ δὰ 
δοπθ. Απά, ἱπάἀοοά, 9268ὺ8 88 πιαπ δϑδοϑῃπαοά ἴο 
βιοαυθῃ ; ἴδ γ͵ὁ8 (ῃ9 Αϑ:πο 688 ψῆο0 Πδα ἀϊθα 0Π 
[Π6 6’ΟΒ8 δηᾷ υΐβϑῃ ἔγοιῃ ἰδ 6 ρταᾶῦο ἰδδί, ὁἢ ἐδμἷβ 
Ἰαδὲ οσοαϑβίοῃ, δβδβόι Ὁ] 0 τὶ ἷ8 ἀἰβοῖρ]θθ, δηὰ 
ἐμοπ δδοοηἀϑά. 

4. ΤῸ δδοδιβίοῃ οὗ Ομ σχίβέ δηἃ 8 δεοοπᾶ 
οοιπΐη ἃτὸ ἰο ὃὈ6 νἱονγοὰ ἴῃ μοὶ σοι παίίοῃ ; 
ΠΥ δύο οοῃποοίοα 'π ἰ86 τιοβὺ ἰηὐἱτηδίθ ΔΉΠΟΥ 
ἦπ ἴ86 τηοδδερο ὈσουρὨῦ ὉΥ {86 δηροῖθ. ἴδιο βδγ0 
ΟὨγτίδε τὸ ποοὶ ἰ0 πθανϑι, Ὑ1}} ΒΟΤΟΔΙΟΣ Γ6- 
ἵπτῃ ; Β6 ΜΠῸ ΘΟΙΩΘΒ ἰο ᾿υάρσο [86 Ἰἰνὶπρ δηὰ (9 
(οδὰ, ἰβ ὑπ6 ὅοῃ οὗ τῆϑῃ, ὑπ Οτιυοϊδοὰ Οπο, ἰδ 9 
ΒΘΙΏΘ ὍὯο0 8 πουπαοὰ [0Γ 08, γ͵δὸ γγδϑ ἀοκὰ, 
Ὀυὲ 15 ΠΟῊ ΔΙῖγο ζΟΥΘΥ ΟΣ (9088 γΥ. 27: Βου. 
ἷ, 18, διὰ δοσρ. Υοσ. 18). Τὸ ἈΘΔΥΘΠΗΪΥ πη68- 
ΒΟΏΟΓΒ ὈΘΑΥ ἩΪΓΠ655 ἰ0 ἃ ἰμγοοίο]α ἐγαϊῃ; Ηθ 
«οὐδ τοιϊαττι; 86 1} γοϊα τ 88 ἐδε δαπιδ; Ἠ6 τ]}]} 
τοίαγχη [ἢ ἐζ6 ἩΙΘΉΠΕΥ 88 6 ψοπί, ὑἐμὰὺ 15, ν᾽ Β: ὉΪῪ 
διὰ ἴῃ ροΙΟΓΥ. Τη6 ΔΏγ;6]8 πιδῖζο 50 Δ] υβίοη ἰοὸ 
(πὸ ῥτεοοΐβο εἴπη οὗ δὶ δοτηϊηρ, ΘΥ̓Θ 88 Ὧθ δ᾽τη- 
Βεὶῦ δὰ ἀθοϊετοα ἰμαὲ 86 {᾿πη68 δηἃ ΒΘΔΒΟΠΒ ὙΘΓΘ 
δοοχγοῖθ Ὀοϊοηρίης ἰ0ὸ (80 ΕΔΙΒΘΥ 8Δ10η96. 

δ. πε ἱπίοσύδὶ Ὀοίνγοοι ὑπ6 ὑνγὸ ουοηΐβ, ἐἢ 9 
δϑοοιιδίου δηὰ {πο χτοίατη οὗἩ ΟἸγὶβί, δοπβεϊαΐοβ 
ἰδὲ πιβοῖο ροσϊοὰ οὗὨ {ἰπιο ἀπτίηρ τ Βολ 19 ἰ8- 
ἸΟΤΥ οὗὨ ἐπα δροβί]οβ δηὰ οὗἨ (ἰμ6 οηϊΐγο Ομυτγοῖῦ, 
ΤΌΏΒ 18 σΘοῦτεο. θυγίηρ ἰδ ΐ8 ἰμίοτυαιὶ ὑπὸ Τοτὰ 
τοῖζηδ δέ ἰδ τῖρδὲ μαπὰ οὐὗὁἩ {80 Βδίμοσ, υπὶ θα ν 
νὴ) (πὸ ΕΔΙΒΟΥ ; Ὀι ΒΘ τοὶ ζηθ ἴῃ πο τηϊαβί οὗ 
ἷς ΘΘπ165 ἃ]ῖ8οθ. Ἦοπ {86 6γΥ6 οὗὨ δὶ (ἢ αἸδηο68 
πρνατγὰ ἰο {μδὶ ΖΊΟΥΥ ἰπ τ Βῖ6 ἐμ Οτυοϊδοὰ Οπο 
ΣΟ δἰἐ5 οπίβσγοηθά, δὰ το ΟἸ γίδια ΒΟῸΡΘ6 
Ἰροκα ἴοστυασὰ ἰοὸ δἷκ σχϑίυγη, ΠΟῪ βίγοηχί δυὰ 
707 8ῖὸ ἱπιραγίοα ἰο {μ9 Ὀο]ονίηρ μοδτί. 

Φ 

ἨΟΜΙΣΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ,. 

ψεβ.4. α. Δηᾶ, Ὀοϑίπ αὶ δοδοιῃ Ὀ]Θ ἃ τοκοῖμοσ 
νυ ἱ ἢ ΤΏΆΘΙΩ.---Βοίογο Ομγὶβὲ σδπ δυαὶ} ΠΣπδο] 
οὗ ὑμ80 ΒΟΥΎΪ668 ΟΥ̓͂ ὑθΔ 6 ΓΒ ἴῃ ΚΑΙ ΒΟΥΙ Δ ΤΩ 6 ἢ ἀΐοὸ 
Βἰπιϑοιῦῖ, 0 ὅγδὲ σαί μουβ ἐθοϑο ὑθϑόθοῦβ ἐμ τη- 
Β0]γ 68 ὉΠΟῸΘΡ ὑπ τΐηρΒ οὗὅὨ 818 3Υ806, 80 ἰδὲ, ΑΓ} 
ΠΟΥ͂ ΔΥΘ Ὑδυιηθὰ δηὰ ρῬομποίσχαίοα Ὁ ἷβ ἸΟΥΘ, 
ΠΘΥ ΤΩΔῪ ΤῊΪ ΙϑίοΡ ἰοὸ δὶ. [ωοἱ Πΐτη ψ8ὸ 18 ποὶ 
ξεϊμογοα τ οὐμοτδ υπΐο ΟὨτὶδί, ὈΥ ΠΟ ΙΑΘΒ.8 
δΒΒΌΙΩΘ ἐπ βδογϑὰ οϑοο. (᾿Αροβί. Ῥαϑί.). 

ὁ. Οοτευσηδηδοαᾶ ἴδοιμι [8 ΠΟΥ δῃουἹᾶ 
ποῖ ἄθρατςτί ἔσοσῃ ϑοστιδδίθσω, Ὀπτνγαὶ ίοσ [Β9 
Ῥτοσαἶβθο.-- - Τὸ ἰσὰθ αἰδβοῖρ]ο ἄοϑβ ποὲ 1] }}Ὺ 
μάγον ἤγοσω μἷ8 ροδβὶ, Ὀὰπὺ τγαῖία ἘΠΕῚ] ὑμ9 Τογτὰ 
ΘΟΙΩ ΘΠ ἀβ εἶτα ἰ0 ἀοραγί, οὐθῃ ἱξ ἐμ086 διμοῃᾷ 
ὙΓΠΟΙΏ 6 πιυδὶ ἸΔΌΟΥ, ΒΒουϊ]ἃ τοβο Ὁ ]9 ἐπ 6 οσσα- 
Ρϑηίΐβ οὗ ὑμ9 ἀθῃ οὗ ὑβίουθβ ἴῃ ΦοχΌΒδΙ οσα (1014.Ὶ. 
ΒΟΟΣ ΙΉΘΡ, Ο ΤΩΥ 800], (89 ψεἰ καὺν βαυίης: “60, 
ὙΒΘΩ 726808 68}}]8 66: Παδίθῃ, θη ἢδ6 Οὐδ Β 
166; Ρδδο, θη Π6 τοβίσαΐηβ {860.᾽---ΤῊΟ Ὀυχ- 
ἄθῃ ἱτηροδβοα ὈΥ (1.6 δοτητηδῃά ἰΒ 8] ουϊδιοὰ ἔοσ {86 
ἀἰβοῖρ]οβ ὉΥῚ ἐμ Ῥγϑοίουβ. ροῃιθοοβίαὶ ῬΧΟΤἾΒ6 
δσοπηθοίοα ὙΠ 11. ΤῈ γόκο οὗ (86 ΔῊ 18 τηδ6 
ΘΩΒΥ διὰ Ἰἰχδὲ ὈὉγῚ ἐμὸ 6οϑρ6ὶ. (1θοπμδρὰϊ δηὰ 
Ββρίϑϑ] δα 6}). 

ς. Μαϊὶ ἴοσ [86 ῥσοχιῖδο οὗ ἴΠ6 Ε'δῖο᾽:.--- 
Νο οπε ἰβ ρογιηϊ θα ἰο Ῥγθδο ῬσοιηδίυγοΥ, Ὀ6- 
ἴογο ὑδὸ ἀδγ οὗ Ῥομιθοοβί, 6186 ψουἹὰ δ6 δοὶ ἰπ 
ἷθ οὐ πᾶπ0, 8πα {δὸ ᾿οτὰ που]ὰ ΒΑΥ : “1 Βᾶνϑ 
ποὺ βοῃὺ ὑμι66.᾽ Αἕ ρΡοῃίθοοβίδὶ ΒΟΟΣ τηυδὲ Ρτο- 
6048 ΘΟΥ̓ΘΣῪ ΒΟΓΙΏΟΙΝ, ἱπ ΟΥΟΣ ἰδ αὺ (πὸ ἸδίίοΥ ΤΏΔῪ 
οΡροταὶθ οθοίυ !ν δη ἃ δσαῖκοη τα. ((058Π67.} 
--- Το Ηοὶγ δρίτγὶϊλ ῥγοϊαϊβοα ὃν ἐμὸ Εδίμοσ 18 {89 
ϑριγὶῦ οὗἁἩ δἀορίΐου, (608867.). 
εκ. ὅ. ΕἘῸΣ ὅοόοδῃ ἰχὺϊγ Ὀαριτὶαοᾶ τὴ 

υυϑῖοσ; πὶ γ9 688}} ὍὈ6 Ὀδριὶσϑὰ νυν τ τΠ6 
ΕΙΟΙΥ ΟΒοεῖ.---ΑΥἸΟγ 2688 μβδὰ δηΐϊβῃδαὰ διΪβ 
ψοσΚ, Βανΐης Ὀθ6Ὼ Ὀαρίϊζοά τὴ ἢ ταῖοσ δα Ὑ10Ὰ 
Ὀ]οοά, ἐδ Ῥγοπιΐβο οὗ Φόομη οου]ὰ 6 ζυ]Π]]6ἀὰ : 
“4Ἠδ6 Β88}1 Ὀδρίΐζο γοὺῦ τὶν ὑμὸ ΗΟΙΥ Οδοθί." 
Γκὸ 111, 16. (Β6886:.).-- - 6 ταθαϑαγο πῃ ΒΙΘΒ 
89 1οτὰ στϑηΐβ ἷ8 ϑρίγὶῦ ἰο ἷΒ βογσυδηΐβ 18 ὑγο- 
Ρογιἱομποϑᾶ ἰο {μ6 ψΟΥΪς ἴπ τ ἰοἢ ΒΘ ΘΙΏΡΙΟΥΒ (ΒΘ Σὰ. 
Ἠδ μδὰ ργουΐϊουβ)ν ἱπιραγίοὰ ἰῃὴ6 Ηοὶγ Οαδοβὶ ἰὸ 
Ηἷ8 ἀϊβοΐρ]θβ, (9 χχ. 22), Ὀὰὺ ΠΟῪ ῬγοταΐΒ6 8 
ἰδαὶ ΒΒ 11} στδπί (86 βρίτιῦ ἰῃ ἃ 8ὲ}}1 ἔ}16 τῦθϑ- 
δγτο. Ο ἱδεαὶ νὸ ψου]ὰ χϑοοῖγο δηὰ γοϊαϊῃ {86 
εἰν τ τποτὸ ἀθτοῦί θασηθδίποϑθ Τὴ που]ὰ 
ΔῊ ΟΥ̓ΘΡ ἱΠΟΡΟΑΒΙΠΩ ΤΩΘΔΒΌΣΘ ὯΘ ΒΌΓΟΙΥ ρσίνγοη ἰο 
α8 [90ὰ 11]. 847]. (Αροβὶ, Ῥαβί.).---᾿ οῖ δὴν 
ἅδγα ᾿Θ109.---ΟἸγῖθὲ ἀοοβ ποὺ ΒΡΘΟΙ ΤΥ ἐμ ἀδῪ 
δηὰ (δ ΒΟΌΣ ΣῈ ταδροοὶ ἰο ἷβ Κἰηχάοῃ, Ηθ 
ἀοεῖτοθ ἐπαὺ Ηἷβ Ῥ60}0]6 588}} τψϑδίοι, Ῥγδυ, δηά 
μαὶϊϊ. Τη6 ὈΟΙΐΟΥΟΣ 18 Βρὶ σι }}ν οἀμποδίοα ὉΥ͂ 
Ῥδιλοπὶ οχροοίδίϊοη ; Ὀυὺ 18 Βϑατὶ 18 ϑηοουχαροα 
ὙἘΠ6η ἢ6 ΒΟΔΙΒ ΒΌΟΝ ΟΣΑΒ 85 Π|6860: ““ Νοὺ ΤΔΗΥ͂ 
ἄδαγπ Βοησε᾽'---ἰ 8 11{ {10 8116" --τἰος 6 8014, 1 Θοσὰθ 
αυϊοκ)γ.᾽" (Το. δπὰ ϑριορ6}.). 

γέεβ. 6. Ποσᾶ, υνὲὴἱῖ ἴμπου εἷ πα {ἰπ9 σθ- 
βῖοσθ διδίῃ ἴ86 Ἰσἰηκᾶἄοσῃ ἴο Ταχ86] 2---ΑἹἸ- 
ἰδουρὰ γὸ ν6}} πον ἐπαὺ 80 κί ηχάοχῃ οὗ ΟΠ τῖδὶ 
ΔΙΔΥΒ Θχ 118 1.8 τιοϑί υἱβοσοῦὺβ σον ἀπο 
ἐμ6 ΟΡΟΒΒ, δῃηὰ δ δοαἙἑ Γ08 ΒΌΒΘΑΌΘΗΠΥ 1η- 
ογοδϑοὰ βἼΟΣΥ, γ͵ δἃΓ0, ΠΟΥ 6688, πο] θὰ ὉΥ 
πδίατο ἰο ὙΓ18} 70. {1 ηρ8 οὗἨὨ 18 ΟΧΊΘΣΤΔ] ὈΓΟΒ- 
ῬΟΥΪΥ δὰ βρ]θηον, τδίμοῦ (888 οὗὨ ἰοβθ ἐγ] 8}8 
Ἡ ΠΙΟῚ υδ0}}γ ῥχοιαοίθ 1.8 χτοσί δὸ οἱ ΘΠ (}Υ.. 
(Αροβὲ. Ῥαβδὶ.).---αὖ 89 βδῖμο ἐΐπηθ, {8:9 Βοῃ{ἰτθηΓ8 
Ὑ ΒΙΟΔ (Π9 ΒΡΟΒίΪ65Β ΟΣΡΓΘΒΘ ἰῃ ἰμδ9 αι οδίλοι οδμποῖ 
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Ὅ6 δδἰὰ ἰο Ὀδ6 οὗ ἰμο οἶδΕβ οὔ (οδὸ σι Ῥσο- 
ΥΔἾ]0α ΔΠΙΟΏΡ ΟΓΏΔ] 56 »718ὲ. ὙΠΟΥ δὰ Ὀθοη 85- 
βιιγοὰ ὑπαὶ, Ὀοΐπς Ὀαριϊτοαὰ ψῖϊὰ {μ6 ΗΟΪΥ Οαμδοβί, 
(ΠΟΥ ββου]ὰ τϑοοῖτο (116 Ῥτοιιῖβο οὗ (ὴ6 ΕΔΙΠΘΥ. 
Πδῦσο μον Ἰοοϊιοα ἔογνδγὰ τῖτὰ Ἰογίι ΒΟΡο ἴο 
ἴδγ86}᾽ 8 οηἰδγο τοἀριηρίΐοη ; (80 ρΡ6δοθ οὗ δοδτγί 
Ὑ1Οἢ ὑὸν Θηὐογοᾶὰ που]ὰ Ὀ6 ἱπιραγίοα ἰο {δον 
πδιΐοη ; δῃὰ ὑμβὸ Κιηχάοιῃ, {86 ὈΪοββοάποβ οὗ 
ψΒΐο ἢ ΠΟΥ͂ ΔΙΤΟΔΑΥ οηὐογοὰ ἱπ βρίὶγὶϊ, του], 8 
Β6Ὺ ὑγυβίοα, Ὅ6 τουϑδὶϑα ἴῃ 4}} ἰΐβ τωϊχὺ απὰ 
ΒΡΊΘΠαΟΡ. (6886). 

Υκᾷ. 7, 8.--ΙὉ ἴ6. ἠοῖ ἔοσ γοῦ ἴο ξονν ἴ80 
Ὀχαθα οὐ ἴ1 9 δ50880:8---; Ὀπῖ γὙὁ0 8881} τ6- 
οϑὶνθ ρμρονγοι.--- Τὸ αποϑίΐοη οὗἨὨ ἰδ ἀ183010168 
ΘΧ Εἰ δἰ(θα οογίδίη σοι πδὉ]6 δαί 68, Β οἢ 885 
ἃ ἰοηρσίῃς (0. ὑ86 τηϑηϊοβίδι οι οὗ ὑπο Κἰηρσάοιι οὗὨ 
Βοδυθη---ἃ ΡΓοδοη(ἰταοηῦ ἴῃ ὑπ οἷν βοὰ]5 ἐμαὶ ζγοδί 
ουθηίϑ ΓΘ ΟἹ ἰμ6 ΘΥ6 οὗ ΟΟΟΌΣΤΙ ἢ ρ---ἃπαὰ ἃ το- 
οοχηϊ(ΐοι οὗὨ ἰδθο συ ἐμαὶ πον, θη ἰΒὸ Κὶπρ 
ἯΔ8 δδσθηῃσίΐηρ 816 ΒΘΑΥΘΏΪΥ ἰμγχόηθ, ὑ86 ῬΟΎΤΟΥ 
οἵ εἶα ἰεϊπράοτα οὁα οδτὶ ταδὶ Ποοοδβδυ 0 ΓΘ- 
γοδ]οὰ. Τδο ἐδδίιγο οὗὨ [80 αὐιοβίΐοι τ ἷσι οου]ϊὰ 
ποὺ χϑοοῖνο ὑλ6 ΠοΓὰ 5 ρΡργοθδίϊοι νῦγϑ8 8016} {80 
ἱτηρδίζοηοθ οἡ ἐπ ραχὶ οὗ ὑπὸ αἰδοῖ ρ]θβ, ψίομ ἐς 
Ὀθεοίγδυοϑαὰ ; ΠΟΥ͂ ΘΒ ΧΟΡΙΥ ἀθδῖσο ἰὸ πον ἰμ6 {ἐπὶ 
δηἀ (8 ΒΟΌΓ ; {0} ῬΓΘΒΌΙΤΩΘ ἴ0 ἰπαυΐγο ΓοδρθοίϊηςΣ 
{89 ΤΘΏΠΘΓ, ἰδ 9 ΡΪ406 διὰ ἐδ {ἴπη9 οὗὍὨ 86 σοπιΐηςς 
οὗ ἐμὸ Κίηράομι, οὗἨὨ αοά, ἱπβίοδα οὐ Βυμ Ὁ] ἰη- 
ἐσυδίϊης πὸ ΠΟΤ᾽ Β ΟΣ. ἰο ἷβ ΟὟ οδτο, δὰ οὗ 
ΤᾺ] ΔΙ ρς ὑδοῖσς ῬΟΥΒΟΠΔῚ ἀυίο8 πὶ πο πθδΒ. οὗ 
δρὶγὶι. Τὺ ἱτηραίίομοθ 89 Τωογὰ τὰ] }γ γοάυοοβ 
ἴο βίϊθῃοθ ὈγῪ υἱἱοτίης 86 ψοτγάβ: 1 16 ποῖ ἔοχ 
γοῦ ἴο πον; οὗἩὨ (086 Ροσβοῃδὶ ἀυπί1685 οὗἨὨ 89 
αἰβοῖρ]68 ἴ: ὁπῃσοῦτα ίπρ ΡΓΟΙΙΪ860 σου πὰ ἰμ θυ: 
ὟΘ 85888}} τϑοϑὶνϑ ρονγϑι.--- δὶ βουνοῦ ἰβ ἀθ- 
βἰζποὰ ἰ0 τηδ]κ6 ἐπ θτὴ δροη β ἴῃ παδίθηΐπς ἰδ 9 ΔΡ-] καὶ 
ῬτΟΔΟΣ οὗ [86 ἰἰτηθ δπὰ ὑπ 6 ΒΟῸΓ οὗ {86 Μοβδὶδ ἢ Β 
Κίπζάοτα ὁἢ ΘΓ. ---ΝῸ ὈοιΟΥ ΓΟΙΩΘΟΥ (ΟΣ ἃ 0 Γ- 
Ια ἰοπμάθῃου ἰο ἱπάμ!ρο ἱπ ὑπρτγοβίδ Ὁ] βροοὺ- 
Ἰδ 10 η5 σὴ Ὀ6 ἔουπά, ὑΠδῃ 8 βρὶ γι ιθὰ δουσγβο οὗ 
δοίϊοῃῃ οὐ {86 ρασχὺ οὗ δὴ ἰηδϊνι δ], ὈοὶᾺ ἴῃ πἷκ 
τοὶ ίουβ δὰ ἴῃ 18 Βθοῦ]αῦ 116; δυο ἃ ᾿γο- 
σθάμυτο γΥ1}}} ποὺ ΟὨ]Υ͂ Θ80]6 Εἷτῃ ἰο ἀἶθηι 88 Ρ81"- 
70] διὰ ἱπιρογίαπδίο φυθβίΐοπβ, θὰ 4180 οοπάποὶ 
εἶσι 0 8 ῬΓδΟοΙ08) βοϊαἰἷοη οὗ μὶβ ἀἰΠῇ συ} 0168.---- 
Ὗο 888}]} ὍΘ υἱνίηθαδοα ὑπἴο τὴ9 ὈοΐὨ ἐπ 
ϑοτυδδιθια, δηᾶ ἴῃ 811] πᾶσα, δαηὰἃ ἰῃ δα- 
Ὡλαιία, δηᾶἃ τιηῖο ἴ80 αυἰϊοχτηοδὶ Ῥατὶ οὗ 
[89 Θασῖἢ.---ΝῸὸ τορίοη ἰβ 80 ἀοϑοϊδίθ διὰ πῇ- 
Ῥτοιιϊβίηρ, ἰμαῖ, μ6η ἐπ [Γοτὰ βοηὰβ ἃ τη68- 
ΒΘΏΖΟΥ ἰο ἰδ, ἃηἃ ὑ86 χη ΟΒΒΘΏΘΟΥ 3068 ΤΟτἱ ἢ} δὲ Ηἰδ 
οοιπτηδηά δηά ἰῃ (80 Ρόνον οὗὨ ἢΗἰ8 Κρίτὶϊ, δυο 
τὶ [688 Βῃου]ὰ ποὺ ργοάμοο ἤγυϊν. (ΑΡ. Ῥαϑί.).-- 
«“εγιδαίεηι, (μ 6 Ῥ͵]δοο ἰπὰ σὴ (π ϑρὶτῖ τδ8 ἢτϑὶ 
Ταοοὶγρα, 85 ἀἰδβίμποά ἰο Ὀ6 Ἰ1Ἰκον186 {π 6 1800 
ἡ ΘΒ {πὸ τ ϊΐποββ οὗ 86 ϑρὶτίὶϊ βμου]ὰ ἄχ ὍΘ 
Βοαγὰ ; ἐδο Ἰδῃὰ οὗ ῥτοϊωηΐθε [Ηδθῦ. χὶ. 9] ταβ ἀ6- 
δἰ κηοά ἰο ον (πὸ γβί σου βοπίδὶ 801} ἰο ἐλε »γο- 
πιῖδε ὙῚΘΝ ἰβ 1.861} 6 δ] 688 οὗ βρίσὶ 4} Ὁ]688- 
ἰπρβ, ϑαπιατία, (ἢ 6 τὰ ἰΒβίομΑσΥ Δ6], ““ ἡ Ϊΐ6 Α]- 
ΤΟΘαΥ ἰο Βαγοι" (9Ζολπ ἷγν. 88), 15 τηοῃίοποὰ ὮΥ͂ 
80 Κογά ὃ8 ἃ στορίοῃ ἰηἰογιηθαϊαίο Ὀοίσοοι 20- 
ἀδδ8 δπᾶ ἐδμὸ δουηίχίοθ οὐ ὑ86 αφθηε]οθ. 762 ὠζίεν- 
πιοδί ρατί οΟΓ {6 εαγίλ ΤῊΔῪ ῬΟΒΘΙΌΪΥ ἱπάϊοδίθ 
Βοτηθ, ἴον ἰπδὲ οδρὶ Ά] οὐ ὑπμ6 που] σοργοβϑηϊοα 
811 {86 Κποῦγῃ παίϊοηβ οὗ 86 οδυὶ!. ,)7ὺ 5}8]}} 
πα ἐμπδὲὶ (86 δττδηροιηθηὶ οὗ 6 οΘοπίθῃ!β οὗἩ ΤΗΒ 
ΑΟΤΒ Βί ΣΟΥ ΘΟὨΌΣΙΩΒ (0 818 δυτδηροιμθπὶ οὗ ἱμ 6 
γϊί68808. (Β6ΒΒΘΥῚ). 

γεκβ. 9. ΚΣ Ὦ116 μον Ὀ6Β8ο]ἅ, ΒΘ νγῶδ ἴα ]σθ 

ὌΡ.--- Τὸ ᾿ἱπίοτοδί δὰ (19 δβϑοοιϊοπϑ οὗ ἃ ᾿δσχθ 
ΡΓοροτγίίΐου οὗὨ ἰποϑθ το ἃ΄Θ βίγ] θὰ Ομγιβϑίδη, 
8ΓῸ ΒΌΒοΟΓὈΘα ὮΥ {Π|6 ΔΙΑὶγβ οὗ (π18 [ΓΔΗ ΒΊΟΥ ᾿ἰῖ6; 
ΠΟῪ 56δκ δέΥ ΘδυΓἈ}Ὺ ΟὈ͵θοίβ, δπὰ γίνα 11.116 Οὗ 
0 Ἰιεθα ἰο {Π9 ἔδοὶ ἐμαὶ ΟΠ τῖδὲ δ8 δδοοπθὰ οα 
δἰ. Ηοχο ἴδο ΗοΪγ ΑἸἰιοβὶ ἱπίοσ ροβοβ δὰ ὑσγο- 
6]6 1 15 ἰμΒαὶ ΟἸγὶοὶ ἀϊὰ ποὶ σοηδῖη οὐ οδγίι, θαΐ 
ϑοθησοὰ ἴοὸ ἤράγϑη, 80 ἐμαὶ τ 116 το ἀν 6}} Β6ΤῸ 
ὈθΊονν ἴῃ ὑμ89 ὈΟάγ, γζϑ ὭΔΥ, ΠΟΥΘΣ 6685, ΠῚ Ρ 
ΟὟΥ Βοδχίβ δηὰ μου ρεΐδ ου ἴῃ, δπὰ ποί ρμοτταϊὲ 
ΟΌΓΣΒΟΘΙΥΟΒ ἰο Ὀ6 ΟΥ̓ΘΥΟΒΔΡροα ΤΣ οδτθα οὗ (8185 
116 [υκὸ χχὶ. 84]. Αοοοτγαϊηρ ἰο (μ8 τοῦθ ψ Ὡῖ ἢ 
ΘΥΟΣΥ ΟἈ γί βι ἱδῃ τηυδβὲ δαἀορὶ, ἰ89 Ὀοὰγ δηὰ {86 
οἷα Αἄδι ἸΏΔΥ Ὀ6 οσουρίοα ἩῈ ὑθιαρογαὶ ὑμίησβ, 
Ὀυὺ 806 Βοαγί τηυδὺ 5060 Κ βρ ̓ ν 18] απ οἰογη δὶ 
ἰγϑδϑισϑδ, ΘΥθῃ 88 Ῥδὺ] ΒΔ 8: ““ϑϑοὶς ἔῃοβα ἐδ η ρα 
ΜΓ ΕΪΟὮ το ΘΌοΥΘ, Ὑ το Ο γἰδὶ δἰ ἰοὲ ἃ ου (86 τ χξ 
δδπὰ οὗ 6οἀ.᾽ Οὐ]. ἰϊϊ. 1. ([μι[86.].---Π εσὶβὲ, τ πο 
δδϑοοῃάρα ἰο μοδυθῃ, ἰβ ἰΓῸΪΥ ὑμὸ ᾿ογὰ Ὀοίδ οὗ 
60.896] δηὰ οὗ δοίϊοη---ἰ ὁ ̓νίης Ῥυϊηοΐρ]ο οὗ (8 9 
ἰδίου οὗ ἴδ δροβίϊθβ. (Β6ββ61).---ἃ οἱουᾶ 
τϑοθὶνϑᾶ ἷπὰ οὐ οὗ ΓΒ οὶσ αἰ κ 1.----Α υἱδὶὉ]9 
οἱουὰ τοοοϊγοα ὑπο νἱβὶ Ὁ1]00 Ῥσθβοποο οὗἩ 7688, Ὀυὲ 
οἶμον οἱου β γοτο δάνυδηοίηρ, οὗ στ Βῖο ἢ γγὸ τοϑὰ 
ἰδ ἴῃ δβ8δϊ. χὶνυ. 8: “ὍΓΟΡ ἀονῃ, γὸ ΒΟΔΥΘΙΒ, 
ἔγοτη δΌουθ, δῃὰ ]Ἰοἱ ἐμ βῖοβ ροὺν ἀότῃ σὶρδῖ- 
ΘΟυΒΠη6Ά8.᾽᾽ Α οἱουὰ οὗ νυ ίπ68868 (ΗΠ 60. χὶϊ. 1) νὰ 8 
ογαογχοὰ ἰο ἀἰδῆυδο ἃ Ερ᾿ τ] ταὶ οὐοῦ (86 (δΙγεὶγ 
θαχί. (ΑΡ. Ῥαδεί.).--- 8 {86 οἱουἂβ δῦουο 5 
διὰ δυου πα ὉΒΆΓΘΥ Β᾽ Ὁ]6 τ ΣΙ ΠΟΒΒΘΒ οὗ {πΠ6 ἰΠΥ51019 
ϑανίους, δηὰ ᾿ἷκο ἃ ᾿ἰχθΐ γδὶ] σοπ 668] ἐπ6 οἰθ τη] 
Ηἰχῃ Ρυῖοδί ἔγοϊῃ οὔσ ὈΘα ΪΥ ογϑ8. Βιυΐ 88 Βυτ ον 88 
[λ6 οἱου δ 8.6 ποὶ ΟὨἿΥ ΔΌΟΥΘ ὑ8, Ὀαὺ 4180 δἀγοιηῃἃ 
διηὰ διβοῃβ υ8, δ0 ΒΌΓΟΙΥ 15 Ηο γο 18 δηἰ γοπεὰ 
ὈΘὨἰπα (π6 οἱοι 48, 8180 διδοῖ Εὶ8δ Ῥ60}]6. (Ὑ1}}}- 
6). 
τε. 10. ΔΑῃηὰἃ νν»ὴ]6 ἴδον Ἰοοϊεϑᾶ εἰϑδαᾶ- 

ΤΑΒΌΥ τονυνσατἃ θαᾶνθ:--Ὀ 980], ἴνσο τπθὰ 
βῖοοᾶ ὍΥ ἴΠΘΙΏ.---80, ἴοο, {86 βοσυδηΐδ οὕ 7 ςϑυ8, 
ἴῃ δ ΘΒ060618)] ΠΒΠΗΘΡ, δου ἃ ἂχ 1π6}]} 6γ608 δπὰ 
Βοδείβ οὰ Ηΐπι, ἰῃ 81} (μοὶ ῬΌΓΡΟΘΟΒ δῃὰ δοίβ, ἴπὶ 
{δοῖν βίσιιχρ᾽θβ δηὰ ὑμοὶσ ΒΟΥΤΟΘ; ὑμθη Μ01}} (Π 9 
κἴαποο οὗ δοδυβ τηϑοὶ ὑποὶν σα; ΤῸΓ 8110 ἘΘ 
ἀπο] δὲ οα ἰρῖ, μ6 ΒΟ] οἵ ἃ Β᾽τλ86] ἰο ΘΒ οΙὰ 
{868 {πἰπᾳβ ὑμδὶ ἃσὸ θοϊον. (8. οχὶϊὶ. δ, 6). Ηον 
ἴαλι 7] {πΠ6 ϑαυΐϊουν 18] Ηδ ἷἰβ βου οῦ γοιηονοᾶ 
ἔγοτῃ {868 δἰχμέ οὗ δἰβ ἀϊβοὶ δ, Ὀϑήοτο 6 βοπὰβ 
ἵγνο οὗἁὨ ΕἾ6 ΒΟΔΥΘΩ)Υ͂ ΠΘΕΒΟΏΟΙΒ 'π ΟΥΔΟΣ ἰ0 ΟἾΘΟΡ 
ἐβοῖὰ; ἰὑ 88 ἃ ρἱοὖρο {πὶ ἢ18 ργοδὶ ῬσΟΣἶ80 
σοησογΐης πο τιϊδβίου οὗ (0 ϑρ᾽τὶϊ Βμου]ὰ Ὀ6 [Ὁ]- 
Δ]]οὰ (ΑρΡ. Ραβί.).---τῆὴης ἔνσο 6} ἴῃ νυ ἴθ δρ- 
ῬᾶΙΘ], οἱοϊ οὰ ἰπ Ὀτ1}}[δηὶ ἔοβίϊν 6 κδττηθηίβ (ΜΙ Υὶς 
χυΐ. δ), διὰ (πὸ 9} οὗ 61811166, γῖο ἃτὸ υπ- 
ον ΟΥ ἀοδρίβοα οὐ ϑασίῃ, Ὀπί νν6}} Κπόντῃ πὰ 
Βοδύοῦ, δπὰ τηοπἰϊομοὰ ὙΪΓῸ ΒΟΠΟΥ ἴῸΓ 18:6 8819 
οΥἹ Ηἰπι γ89 νγὰ8 οδ]ϑὰ ὁ Οδ] δὴ [1ὺκὲ χχὶϊ!. 
867, ἀῦὸ ποῦν ἰῃεἰσηδίου υἱἰϊοὰ; ἃ Μδδδπδίπι 
[ὕθπῃ. χχχὶϊ. 2], 6 ἀου]ο οποδιηρπιοπὶ οὗ δ ρ6}8 
διὰ οὔ τηοη---ἰμ ΒΟΥ ΟΒΟΓΟἈ----ἶβ ΠΟῪ οϑι 8} 1889ἃ 
οἵ δ. (ΒΘ68867). 

γεκε. 11. αὄ. Ἧἴἷὁ 9 οὗ 6)411169.---ΑΥ̓ΤοΣ (89 
ΘΔ] Ἰθδ 7685 οοουρίοὰ (μ6 βγη δὲ [86 τσὶξδέ 
Βαπὰ οὗἉ αοά, πο {1{19 οὗἩἨ ΒοποΡ οου]ὰ Ὀ6 σοπΐεγγοα 

οὰ κιἷθ αἰδοῖ ρ].8β τϑοσθ φἱουίουβ ἐμβὰπ [6 016 
πίοι (86 ΠοΡο σγϑοοϊγοα, (ϑοπἢ. δπὰ 506 ᾳ.). 
-- ΜῈ εἰδῃ ἃ γ9 ξαπὶτρ πρ ἰηἴο πθανθῃ 7 

--Τ ὴῖδ Ἰδηζυδᾷο τουΐπὰβ υδ οὗ 86 ἘΔΒίοΥ -ΒΟΤΊΩΟΣ 
οὗ ἐπ δβῃμοὶβ: ““ῬΆΥ δβϑοὶς γϑ {86 ᾿ς διροης 
(πιὸ ἀρθδα 7 [0 Χχὶν. 5]. ἡμρρῶ μπρκὰν 
ταρίυτο πὶ τ ἈΪΟᾺ (86 ϑοσυδηίβ οἵ ἤεδὰβ β819 ὁῃ 
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15 βἼΟΥΥ (πὰ 8150 ἐποὶν ραϊπ ἔν] Ἰοη σίης ἴο 6 αἱ 
Βοῖπθ τ ὶῖἢ Ὠ1Π}), ΘΔ ἢ ΠΘΥΟΣ ᾿ 50} ἱπδοίΐοπ οη 
1861} γνατί, οὐ ἔοτχοι Ὁ] 6 Ξ8. οὗὨ {Π6}} ΟἾΣΘ δπὰ 
σαν. Το 70γΥ οὗἨ ἴΠ Ιμογὰ 18 ἀοβίρηδὰ ἰο Ὅθ 
ἰΒαῖσ βίσεηρι ΓΝΘΒθτα. υἱ]}. 107], θα [Π6Υ 168- 
θοὸν ἴπ θ684]7 οὗ (μι βοι]β οὔ οἴμεσβ. (Δ. Ῥαβί.). 
-- Τὸ δβϑοθηβίου οὗ 6818 88 ὁροῃθᾶ ἃ ὙΔΥ͂ ἴῃ 
ὙΠΊΘΒ τὸ σδὴ ἔο]1ονν Ηἷπ ἰο ϑάνθῃ. (δία Κο). 

ὁ. 5 βαπλθ ὅ68π6ε--5}88}} 5δοὸ ΟΟ116.-- 
“ΦΟΟΘΌΡΥ {1} 1. δοταο!᾽ (1λ|κ0 χὶχ. 18). 10 18 
{115 σοΟσμ τη 9510}, 8Π6 π0 ΟἶΠΟΥ, ὙΕΙΟὮ ἰδ Βουυδῃίβ 
ὍΠῸ 8ΧΣὸ ἱπίγιβιοα τ ῖ(ἢ (86 ἰα]οιὶ οὗἨἩ ἱμὸ ρί γῖΐ, 
ΔΙῸ ΘοΙητηδηθοα ἰο {1]8]. ἘΐΘ 5881} οομηο-- 
δΌΘΝ ΔΙὁμϑ ἃτὸ ἴδ πογὰβ οἵ πὸ δὴ χ6}8 τ ἤθη (ΠΟΥ 
ἱτωρατί σομΐογὶ δη ΒΟρα ἰο ἐμ: δροβί]68β, δπὰ 186 
ΟΒΌΤΟΒ Θομἤοθϑβοβ (ἢ 6 Β8116 ΒΟΡΘ, ἱῃ ΒΙ ΤΊ] ΙΟΙΥ 
Οὗ δῖ, ἴπ 1ἴμ6 βεοοῃὰ αγίϊοϊα [οὐ 7Τὴε Ογεεά: 
ΡΈΟπι ἐμ ησο 6 81Π8]] σοτηθ ἰο ᾿υάρο ἰΠ6 αὐἱοῖκ 
διὰ {6 ἀεδα.᾽ Τ8.]. (Βε8860:).--- σαν, ἢ6 Μ.}] 
ΟΊ. 6 δ ΕἾΘ ΣΩΘΉΏΣΙΘΥ 85 πὸ νεπηὶ ἰηΐο ὨΘΑΥΘῺ: 
μἷ8 φοτὶ Βοὰ ννουπμδβ, (8 6 πιδτῖκβ οὐὗὁ ἷ8 Βυτη1]1δ- 
ἔοη, νν1}} βΒῖπο ἔόσιἢ οἢ ἐμαὶ ἀδΥ ἴῃ (86 βΒὶί οὗ 
8 Ῥ60}]6 δηὰ οὗὨ 411 ἰμ6 που ὰ; ἐβϑὴὰ πὰ}}} 18 
Ῥδορὶθ 46 σοιϊηοτίεοα, βοοϊηρς ἰπαὶ ὑποὶν βανίουτν 
888 “οδίδ᾽ πο δἰθ γ᾽ Π8] γϑαειηρίϊοπ᾽ [ΗφὉ. ἰχ. 12] 
ὁ. ἰποὰ ; υΐ ὑπο] νοῦ Β δηὰ 811 [ἢ 8 Θ,ΏΘΣΙΪΘΒ 
οὗ μἷβ σγοβϑ Ὑ1}} θ6 Δ]16ἃ τιν [Στοῦ ; [86 884]] 
Ἰοοκ ὌΡροὰ Βἷμα ἡγῃοτα ἰπΠ6Υ ΒδΥΘ Ῥἱοτοθα, δπα 4]] 
8}}8}} τηοῦταν 05 οασίμ. [ΖΘΟ6Ἀ. χὶϊ. 10 8.1. (θόπᾺ, 
δυὰ δρῖερ.). ' 

ΟΧΝ ΤῊΞΒ ὝΒΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.---7 λὲς λορε οΥ ἰδλε τίσλι- 
ἐομ πιαπ: ἰἴὰ ἴθ,1. Απ χϑγοῖθο ἴῃ οὐράϊοπορ; 11. 
Το ἔγυϊε ΟΥ̓ ΪΙΔΠῚ; 111. Α ἀυΐν ψ ]ΟᾺ 18 δοηγνοτί- 
δὰ ἱπίο ρα ποβ8 (Ρσου. χ. 28). (1.66 }]67).---Ἰ οἵ 
ἄθορατὶ ἥοσῃ ϑϑστβαίθσω, νου. 4.--- ΤΠ ἀαίγ οὗ 
41} ΓΑ Γὰ] Βοσυδηΐβ οὗ 726808 ἴο δοὲ 88 τὸ πο 5808, 
ἘΞΡ ΟἾΔ }}ν ἔτι οδἰδιηίίοιβ ἰἰτλ68: 1. 1ὑ ἱπηρο868 ἃ 
ἀπο} τἰαβῖς: [{. Τὸ 18 αἰϊοηἀοὰ νιν 8π οχαϊρα 
Ῥτοπι 59.---Ζ᾽ λε σῇ ο ἰλε Ἠοῖν αλοδί, ἃ Ὀαρ δα 
σι ἰμ6 ΗΟΙΥ αμοβί, ἰῃ 80 ἔδυ 88 {86 βρίὶγίιϊ, 1. 
ΟἸοδηβοθ ὑπ 6 βου], 85 Μαίοσ οἰθᾶη868 ἐπ ὈοάΥ; 
διδ,11. φογοαίοϑ δηα βιγθη σι δηβ {86 δβοιι], ἃ 
(8ὲ Ὀδμ το οῦνϑ ὑπ 6 ὈΟαΙΪν βίσοησίμ, (0686). 
-- οτα, τολεηὶ τοῖϊέ λοι τεδίοτο ἐν ξίπισάοηιῦ) Τῖ8 
υσβέῖοι, ΣΟΙ Ῥτοδοηίβ 1050} (ὁ (Π6 πιϊπαβ οὗ 
ἀἰβοῖρ]οα ουὐϑῖὶ ἱπ Οὐν ἄδγ, 18, 1. Απ δυϊμογὶζοα 
αιεβίϊλοῃ ; θη ᾿ξ ρτγοσθθα8 ἔγομα (4) 8 Ὑ}6}1- δϑία- 
ὈΠΙεαὰ ἔδει, ὙΒΘΩ αὐγαὶ 8 ἐῃὴθ σοτϊης οὗὨ ἐμ 6 
[ον 5 ἰσηράοσα; (δ) οομιραββίοπαίθ ἰοῦθ, Μ Ἀ1ΟῺ 
ἀεδῖτοβ {6 βαϊγαίΐοη οὗἩ ἰδ νου]; (6) ΒΟΙΥῪ 8οτ- 
ΤΟΥ͂, Ῥτοἀμορα ὉΥ ἰδ ἀϊδίγοδββ οὐ 86 {ἰπη658. Βαὶΐ 
1 16, 11, Αἢ υπδυιμοσὶζοὰ αἰιοδίϊοι ; Μ᾿ Θὴ 1 Ρχο- 
ἐεο48 ἔγοιω (αἡ ὃ, ΟΣ Δ] ᾿ηρδίΐ πος, ΒΊΟΝ ἀ 651. 68 
ἐπδὺ (86 ῖπ σάοτῃ οὗ αἀοα Βιουϊὰ οοταθ τν 11} ΟἾΒ6ΓΣ- 
γοιίου [1 χυὶϊ. 20]; (δ) βρὶ εἰ] Ῥγαβυμρ- 
ἰἰοη, τ οὶ δἰἰοσηρίϑ ἴο δβοογίϑδὶ ἢ ̓ἰμ8ὺ  ΒΊΘἢ (86 
ῬαιΒον ΒΑ Ρυΐ ἰπ 18 ΟὟ ΡΟΎΤΟΥ, ΟΥ ΤΟΒΟΣΥΘα [ῸΓ 
δὲπηθο 7; (6) τοὶ σίουιβ βἰοἱ ἃ, 160} ρᾶ:68 δἱ ὑῃθ 
οἰου δ ντὶ Το] α ΔΙΠ.8, γ }}16 (6 σγοδὺ νοσδίϊοι 
οὔ 81} γβαυΡοβ Βϑῖὰ ἰὸ ῬΟΥΚ αἰ] ΘΠ }ν ον ὑπ Κίπρ- 
ὅσαι οἵ 6ο«.---7λε ἐγειε τεηιεάν 707 ὁϑρίτΊμα »γοδωπιρ- 
ἔοη: ἵ. Απ υση Ὁ]6 τυδι εἶπ [0 [86 ὨΟῸΣ οὗὨ {86 
ἴογά; 11. ΑἸδοσὶιν δηὰ αἰ] θη 66 ᾽πὶ ρου οττηΐπρ ὑμ9 
ἀπεῖοβ οὗ οὐχ ρδυίσι αν οΔ]] ην.---7᾽ λὲ ἀϊπσάοπι ὁ 
ὕοα ἐπ ἐϊ ἀϊβεεεπὶ αδρεοίδ: 1. ὉπάοΣ ἱμΘ ΟΥΟΒΘ; 11. [ἢ 

108 ΒΟΑΥΘΏΪΥ σἼΟΤΥ. (1.60 }}}61).--- Ολγίδί, οὐν Κύπσ: 
Ι. δασίης, ἄγϑί, ἃ Οὐ οὗ ἱμβοχβ; 11. Αἰἶοσ- 
ΜΑΙ8, ἃ σόν ΟΥ̓ ἸΟΥΥ. (14.).---“ αὐ λ μέποδε ἴῃ 
ἐλαέ ιολίεἢ 5 ἰξαδί, ἰλε ραίλιοαψ ἰο σγεαίπεδ8 ἐπ ἤεξα- 
υεπ. (1ὰ.).---Ο ὐὁλτιδιἑαπτίψ, υἱειοεα α8 α οσαἰὶ ἰο πιόπ ἰο 
δεοοῖιθ τοϊίπο88ε8 : ΔΒ Βιοῖ, ἰὉ γχραυΐτο5, 1, Ἐχρο- 
τίοποο; 11. Αβϑϑυσαηοο οὗ ἤδιιῃ; ΠΙ. ψοσδοὶίυ; 
ΤΥ. ΕἸ ΘΙ ν δηα Ῥογβονθσδποο. (14.).--- Κ7ε δλαὶξ 
δε ιοϊίπεδδε8 ὠπίο πιό' ΘΌΘὮ 18 ΟἿΣ νοσϑίϊοι: ἱ. 
Ιῃ 18. φΊΟΓΥΥ -- . 65868 οὗἩἨ (η6 οχα] ἱρὰ Κίηρ; 1]. 
Ιὴ 118 Ἰον 1 Π688---- 1 68808 απίο ΤΠ πὶ αἰοπε, ποὺ 
ΠΐΟ ΟΣ [ὉΓ Ουγβοῖνοβ; ΠΠ1,| ὙΠῸ 18 ἐγ 1 818----ὐσὶὺ- 
ὨΘΕΒ65 οὗ {μ0 Ιοτὰ ἰῃ ἃ Βοβιῖϊο ποσὰ; ΚΡ. 1Ὲ 
18 ῬΓΟΠΙΪ868----" ΡΟΥΘΥ ἔσο ὁπ δἰ χὰ, [νοσ. 8 ; 
ΖΚ χχῖν. 491.-- 7λε ροῖοεῦ 97 (λὲ Ηοῖὶν αλοεί: 1. 
Ουτ πορὰ οὗ :ἰ: 11. 6 ϑῆποΣ ἴῃ  Β1ΘᾺ ἰΐ 18 χθ- 
οοἰγοά, (ΘΟ ]6Γ). --- Τὰε ΑΑδοεηδίοη οΥ ὑεδιδι 
υἱοννοα 45,1. Τ|16 σ]ονιβοαδίζοη οὗ Φοβὺβ; 11. ΤῈ 
Εἰονὶ οδίϊοη οὗὨ ΟἿΣ Βυμηδη παίυσο; Π]|. ΤΠ6 μἷο- 
τἱ δοαίίου οὗ {86 τ Βο]Ὲ οαγίῃ, (Καρβ'.).--- λ 
ιολαΐ 5επίἰπιεπία 40 10ὲὸ ποῖσ ἰοοζ οἡ. ΟἿΡ αϑδοεπαϊπ 
Ζοτα9 1. ἢ ἄθορ σταϊϊ δ ἕο ἐΠ6 οἰ ἴδ δορὰ 
ῬΤΟΙἾΒΟΒ ἩΓ16}} ΒΘ Π88 Ἰοῦϊ θοπἰπὰ; 11, 1 Β τ οΣ- 
ΟΣ δηὰ ἸΟΥ, δια οπ θα Ὀγ {μ6 ρΊΟΥΥ δἰἰϊθπΐηρ κὲ8 
ἀοραγίυτο; 1Π|. ὙἼ(Β ἃ Ὀ]οββοά μόρα οὗἁὨ δ18 σϑ- 
ἴση, ὙΥ ΒΊΟΝ. ἢ6 888 Ῥγοτηβοα. (ΘΒ  ΘΥΤΏΘΥ 67.).-- 
71πωιδλαΐ πιαΉΠΕΥ αγὰ το (0 ἰοοΐ υρισατά ἰοιραγαὰὶ ΟἿ 
ἀδοεπαεα 710γαἀ3 1. ΒΥ Αἰ ΟΠ Βοαγομηρ ΒΒ 
ΜΟΡα; 11. ΒΥ ΘΌΓΠΟΒΕΪΥ Ββοοκίπς (086 ὑμὶη ρα 
Ὑ ΒΙΘΙ ἀγο ἃ ονα; 1Π|. ΒΥ ἃ βίγουῃᾳς ἀδβίσε (μδὲ Ἀθ 
ΒΒου ὰ ἀγδν ὉΒ απίο ἰπηβοῖ ἢ, (ϑίαγκ6).--- Ἡγλώλογ 
ἄοο5 ἐδ6 ἀδοοηδίοη ο7 (δὲ Ποτά αἰγοοὶ ΟἿ σϊαπος3 1. 
Το πὸ ΤΟΥ]  ΒΙΟὮ 6 Πηϊβι6α---ἰ 6 Ὁ] βδίῃ μβ οὗ 
ὙΒΊΘὮ 6 8Γ6 ἰο οχίοπα ἰοὸ οἰμογϑ; 1. Τὸ μοδυϑῃ--- 
ἱπίο ψΆΙΟΝ ἢ6 88 ἰδ ὕρΡ, δὰ ΏΟΥΟ 6 [49 
ῬΣΟΡδγοϑα ἃ ΡΪδ66 707 τὰ [ΦόΒη χὶν. 27]: 1Π1|. Τὸ δΪ8 
ΒοοΟμα δοιϊης ππίο ἡυαρτηοηῦ--- 816}} γὸ ΓΘ ἴ0 
δνγαὶὺ ΙΓ ἃ ἀσγουΐ δ ἃ Βα Ὀταϑδῖγο βρὶ σι. (᾿δὴρ- 
Ὀ611).---7λε ἰσιιε πιο ὁ Ἰοοκίπσ μριοατα ἰ0 ΟἿ ἐν» 
αἰίεά ϑαυϊομτγ: ἰὰ σοηῃδβὶβίϑ, 1, [ἢ 8 οσογσγϑοὺ υπάὰθῃ» 
βίδηαΐηρ οὗ {πὸ ἱπιρογίδμοο οὗ ἴΠ6 δβοδπβίθα,. 
ΠΒΙΏΘΪΥ, (α) ὑπο ποτὰ σοποθυπῖηρ ὑπο Κη χάοιι, (δ) 
δ ρον" οὗ 89 ΗοΪΥ αδοβί, (6) [86 νἱβ1: 16 ϑυϑῃηῦ, 
88 8}. ΘΙ Ό]Θ Οὗ π6 ὑσαϊῃ ἰμαὶ ΟὨγβί ἸΙΥ68 [01- 
ΘΥΟΡ; ΠῚ. Τπ ἃ ῬΓΟΡΘΥ 80 οὗὨ {π6 ἸαμδοΥ οὗἁὨ ΟἿΣ 6Σ- 
δια ᾿οτά ; (α) 8 ῬΤΟΡΘΟΥ δρρ]ϊοδίϊοη οὗ μ6 ποσὰ 
σΟ ΘΟ ης πῃ Κιηχάοτῃ, ἀπ ΓΘΥθγοηοα ὉΓ ἰδ9 
Ῥτίνι]ορο οὗ θείης δατἰ ρα ἱπΐο 1{, (δ) δδπο 1868- 
(οι ἰὰ {89 Ηοὶγ αδοβί, (6) Ἰογἕν] οχροοείδίίοι οὗ 
[μ6 τοίαση οὗ (868 ωογὰ. (Η81]688).---Τὴε τοδιῖίϑ 
ΟΥΓ τὰς αϑδοεπδίοη 9Γ οἷν Τοτά; ἣΘ 88 ββοοπαρᾷ ἰὸ 
ἈθδυΘΩ, ἰῃ ογάον, 1. ὙΠπαΐ γὁ ἸΠΔῪ ἤδΥο ΟἿΤ 608- 
γουβδίϊοι ἰῇ ποδύθη; 1Π. ΤΠοὺ ν 6 ΤῆΔΥ Πᾶν ῬΘ866 
ΟὨ Θατίῃ; 1Π{ Τμδὶ τ)7ἷὋόθ ΤῊΔΥ γτοοοῖνο (86 καἰ 
τ οἢ νν}}} ΘΠ 4016 8 ἰο ἔοϊονν δὲμα. (Ῥαοίἰπ]).--- 
7}λὲ ργοπιΐδοβ οΓ ἐλὲ οάδοπιοτ αἱ λὶδ ἀερατίμγο: Ἰ. 
“1.0, 1 δὰ ὙΠῸ σοῦ ΑἸαΥ Ὁ [Μαίὺ. χχυ!δ. 20]. 
Ηὸ ἷἰ8 τὶ αι (α) ἴῃ 180 δοτὶρίιγοβ, (ὁ) πὶ [86 
ΒΟΙ͂Υ αἴθοιξουβ οὗ οὔῦν Βου]8, [ πῃ (ἢ ῬΟΥΒΟῺΒ οὗ 
ὑπό99 πὸ ὈΘΔΓ κἷ8 'ᾶρο. [1. “«7}}}8 9658 588]} 
80 δοτηθ.᾽ ἘΕγθη ΠΟῪ Πα 18 δἰγοδαν δοῖη6 δα] 
πηΐο ἡπα ρπιοηΐ, ἴῃ 80 ΤᾺ. 88 ροϑὰ διυμὶ οὐ 6 ἢ 8.9 
(α) ἰ1κὸ τοδάθ πον ΟΥ οπαγδοίογϊξοὰ ὈΥ Ὠἷτη, 
(δ Βοραγδίϑα, δὰ (ο) οοπαυσίοα ἴο [Π6 Ρ͵8668 
Τοδρεοίγ 6 }} δβδίρηῃβα ἴο ἐἰβοιι. (ΘΟ Ε] Θ᾽ ΟΡ μΘ ΘΒ 61.). 
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Ἐ.. ΤῊΒ ἘΕΤΟΈῈΝ ΟΥ ΤῊΞ ΑΡΟΒΘΤΙΒΒ ΤῸ ΦΕΒΌΒΑΙΕῈΜ; ΤΗΕΙΒΕ ΟΟΝΤΙΝΌΕΡ ἹΝΤΙΜΑΤΕ ὕΚΙΟΝ; ΤῊΣΚ ΟΟΜΡΙῚἙ- 

ΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΞΒ ΑΡΟΒΤΟΙΣΙΟ ΝΌΜΒΕΒ ἘΉΎΒΙΜΕ, ΒΥ ΤῊΞ ἈΡΡΟΙΝΊΜΕΝΤ ΟΣ ΜΑΤΤΗΙΑΒ ΑΒΑΝ ΑΡΟΒΊΣΕ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ Ί. 12-26. 

ΟὈΝΈΕΝΤΒ :---ΤπΠὸ Αροβίϊοδ, αἴϊον σοϊυσηΐης ἔγοσα Μουμπί ΟἸἱνοῖ, οοπε πο πὶ ὁη0 δοοοτὰ ἴῃ ὑσγαγοῦ, τὶ τὰ οἴοτα, τοσ. 12- 

14; Ῥοίασ Ῥσόροϑοδ {86 δρροίηἰπιϑηΐ οἵ ἃ ψί ΐποαϑ οὗ [86 τοδιγγοοίίοῃ οὗ 9960, ἱῃ ἐλ ΡΪδοθ οὗ ὑπὸ ἰγαϊίογ Φυάδε; ἵπο 

ῬΈΣΘΟΙΦ ΔΙῸ ΟΠΟΘΘΏ ; Μδι δ 16 πυπι θογοά ὙΠᾺ ἴμ0 ΒΊΟΥ. 

12: Τδοη τοϊαγποα [ΠΘΥ πἀπίο «ΘΓ Βα θὰ ἔγοτα (6 τιουηΐ οΔ]]6ἃ ΟἸϊγοὐ, τ πὶ ἢ 18 ἔγοτη 
18. [π68Γ] “ογυβαϊθῖα [, Βοὶπρ ἀϊδβίδη!7 ἃ βαρ δῦ ἀαγΒ ᾿οῦσηου. ἘΑπὰ σῃθη ὉΠΘΥ ΕΓ 

ὁ0118 1π, ὑΠ6Υ θη ἊΡ ἰπΐο δὴ [{86, τὸ] ἀρροῦ τοοῖὰ, Ὑἤθγα [{Π 6 Υ {8:68} δροάο[,7 ῬοΙᾺ 
Ῥοίοσ, δῃὰ «διηο8, )ῃὰ “ο.η, δηὰ Απάτον, ῬΆΠΠΡ, ἀπὰ ἸΤβοιλδβ, Βαγι βο] πλοῦν, δπὰ 
Μαιμον, Φαμλθβ ἐΐε δοη οὔ ΑἸρῆδυβ, δπὰ δϑίπιοη Ζοϊοίθβ, δῃηά «488 ἐΐε ὅγοιίλεν 

14 [ογειϊί---οἰῇς δγοίλεγ} οἵ δῆηεβ. ἘΤΒοΒ6. 411 σοπυϊπυθα πὶ β οπ6 δοοογὰ ἴῃ ὈγΆΥΟΓ δηά 
ΒΡΡ]οαὐϊοη,} τι ὑπ6 πομιθη, πὰ ΜΑΤΥ ὑμ6 τποῦμον οἵ Ψ6βυ8, ἀηὰ πὶῦ ἢ18 Ὀτοίβτοη. 

16 ἘΛπά ἴῃ [8086 ἀδγ8β Ῥοίδθσ δίοοὰ Ἂρ ἴῃ {δ τιϊάβὺ οὐ {π6 ἀϊδβοὶ ρ]68, δη ἃ βαϊὰ ((Ἀ6 παμ- 
ΔΓ οὗἁἨ πᾶπιο8 ἰορούμον σότο [{μότο γγὰ8 ἃ τη] δ οὗἁἨ ῬδΥβοηβ (ΒΟ ΓΙ δὐουΐ ἃ 

16 Βυπαγοά δηὰ ὑπϑηίυ,) ἘΓΥ6] Μ΄ ϑη απά Ὀτοίβγθη, (18. ϑογιρίαγα τηυδὺ πϑοάβ ἤν θη 
0] 8}16ἀ, τ ἰοἢ (π6 Η οἷν αΠοϑὺ Ὀγ ὑπ6 τηουῦ οὗ θανιά βραΐζα Ὀθίοσθ δοποογηΐηρ ὁ πά 88, 

11 πὮ0ἢ} γα8 [γ80 Ὀδοδπι6 8] συ ΐϊάθ (0 (6 {Πᾶὺ ὑοοΚ 9 6808. ἘΞῸΓ μα γὰ8 πυμηρογοᾶ τ} 
[Δποη 5] υ8, δηὰ δὰ οβίαϊποά ραγὲ [ἀϑϑιυπηθα Π6 100] οὗἨἁ {18 Τρ] ἰΒΌΓΥ [ΒΟΓΥ]ΟΘ]. 

18 ἘΝΟΥ͂ ὑ818 πιᾶπ Ρυτο 8864 ἃ Β6]4 [8 ρίθδοθ οὗ στουπα] σι ὑμ6 γτοπτασγὰ οὐ Ἰηϊα αν ; 
δὰ (Δ]}Π1πρ Βοδα]οηρ, ἢ6 Ὀυγϑὺ δβαημὰδσ πὶ 086 τηϊάδύ, δηὰ 411 ὨΪ8 θον 618 συβμθα οαξ. 

19 ἘΛμπα 10 νγγχὰβ [θϑοδῖ6} Κηοῃ ἀπῖο 8}} ὑπ 6 ἀνγ ] 6 γΒ αὖ Φ᾽ ΘΓΌΒΑΙ πα; Ἰμβοιηπο ἢ 88 [80 
{Π80] ὑπαῦ 861] 18 ὁ04116 4 ἴῃ ὑμ6 ὶγ Ῥσοροῦ ἰοῆραθ, Αοοϊάδιηδ, ὑπαὺ 18 ὑο βαν, ΤΏ: [οηιΐ 

20 Τ}16] 64 οὗ δοοά. ἘΕῸΣ ἴδ 18 πυϊτθη ἴῃ ὑμ6 ὈοοΚ οὐ Ῥβδ]η)β, [οὐ ἢϊ8 παδιξδίϊοη 
Ὀ6 [Ὀ66ο0π|6]7 ἀοβοϊαίθ, δὰ ᾿ϑῦ ἢο πιδὰ ἀ76}} ὑμοταίῃ: δηά, ΗΒ θβμόργιοκ ἢ ἰοῦ δηούμοσ 

21 ἴακ6.. ΕΥ̓ Βογοίοτγθ οὗ [Ππ686 πιθὴ τ ὶοιὶ [ὙΠῸ] μᾶγθ ΘΟ ρδῃ θα ἢ ἃ8 8}} 0Π6 ἰἶπι6 ὑμαὺ 
22 ἰδ Ιμοτὰ Φ6808 πϑηῦ ἴῃ πὰ ουδ διποὴρ υϑ, ἘΒΒορ  ππίηρ ἔγοτα ὑπ6 Ὀαρύϊβαι οὗὨἨ Φοδῃ, 

ππίο ὑπαύ ΒΆΤη6 ἀδύ ὑμαὺ ἢ6 νγὰβ ἔδκϑη Ρ ἴσγομπι 8, τηυβῦ οὔθ Ὀ6 οτγἀαϊποὰ ἰο Ὀ6 [πηυδβὲ 
28. οὴδ ὈΘΟΟΠΙΒ, γενέσϑαι] ἃ ὙΪΓΠ68Β ὙΠῸ} 8 οὗὨἁ [8 τοϑαγγθοίίοη. ἘΛΔπὰ {μ6 0 δρροϊηϊοά 
24 [ρ]46647 ὕνο, “ΦοΒ6Ρἢ,, σ41]1.ἀ ΒΑγβαθαβ, 0 γγχἃ8 Βυ γπδιηθα «᾽ υδίαΒ, δὰ Μα ἢ ἷα8. ἘΑπὰ 

ΠΟΥ ῥγαγϑά, ἂπά βαϊά, Του, 1ωογτὰ, ποῖ [π|ι0] Καονοβὺ 6 ᾿θατίβ οὗ 4]} πιθη, ΒΗΘ Ὺ 
2 ΜΒΘΙΒΘΓ οὐἨ (Π686 ὕπνο ὕποὰ ᾿ιϑϑὺ οἴιοβεη, ἜΤ βαῦ Ὧδ ἸμΔῪ (ΔΚ6 ραᾶτύ [τϑοοῖνο {86 Ἰοὐ δ] οἔἍ 

[818 ΠΝΪ ΠΙΒΌΓΥ δΔη ἃ Δροβί] ΘΒ  ρ, ἔγομ τ οἢ  ὰἀ48 ὈΥ ὑγαπβρτθδϑίοη ζ8]] [ υἀδ8 ὑὰατποά 
20 48146], ὑμαῦ ἢ6 τηὶρῃῦ ρὸ ἴο 18 οὐ ρ]δοθ. ἘΔαὰ ὑΠ6Υ σαγθ ἔοτί ὑμοὶγ Ἰοΐδ; δὰ (}6 ἰοί 

611 ἀροὴ Μαιἶδβ; δῃὰ Β6 γγὰβ πυμιρογοά τι} ὑΠ 6 6] αν ἢ ΔΡΟΒΌΪΘΒ. 

1Ύαν, 14.--{Ἰπὸ τοδάϊης οὔ (ἢ ἐεαξ, νέα. καὶ τῇ δεήσει, αἴτον πὶ χῇ, ἰα Τουπὰ ἴῃ Ο, (ϑοοοπᾶ σοτγτγϑοϊίοη), Ὀπὲ 15. οτἐϑὰ 
ἴη Α. Β.0. {τ 881) Ὁ. ΚΕ, Οοά. δ[η., Ὑ1.. ἀπά ἐμ σδηοο] θὰ Ὁγ ἰδοτβηη, ΤΊ Πποη ον, δηὰ ΑἸίογά.--Ὰ. 

ΣΎ ον, 17.--ἰ  Β] ΓΒ ἰγβδ δ  οὴ ἰπαϊοαῖοβ ἴπαὶ πο, ᾿Κο ΑἸ τά, γαΐοοίῖα σὺν οἵ {Π6 ἐεσέ, γ6ο., ΔΒ Το ἢεἰ πῃ πηοσὶ οἴ ἴδ τα πη - 
Θ0166, ἀπά Γαδ ἐν, ἰπ δοοογάδῃοο ψἰτἢ ἢ 8 ὕὈσϑὲ τη υδβογίρίδβ, τίζ., Α. Β. Ο. ἢ. ΕΒ. σοα, 8΄η.; ἀπὰ εμἰβ τοδάϊης [6 ῥὑγοίεσγοα ὉΥ 
ὨΘΔΑΕΙΥ 861} γοσϑηΐ ογὶ {ἰς8.---ΤᾺ. ] 

δ γον. 20.--α. [δ  Ἀ]ῈὉ Γομάογβ {Π6 ογκίπαὶ, ἐπισκοπὴν, Ὁ Αι δελεναπεῖ, ᾿ΠΓΟΥΑΙΥ, οὐδ θεν ΟὔἿοε ; 16 πηαγαίπ οἵ 189 
. ἘΒΟΙ δὰ ΒΙΌ1]6 ὑγεθθηὶδ ἢ 6 τοηἀογίης : “ αῶΕοε (αϑπονα, 1667}, ΟΥ, ὁολαγρε.᾽" ἰδ ἰγδιῃ)ϑ᾽αἰϊίοη δίγ ΠΥ σοὨίογωδ ἴ0 {πο οτὶχὶ- 

84] ἰπ Ῥεαΐπὶ οἶχ. 8, ! ; Ἵ 9; ΘΟ. ΝΌπι. 'ν. 16. Ῥοίοσ δογο ἀοδίχηδίοα ὈΥ ἴδ ἴογηι, δοοοσάϊηρ (0 Μογοσ, ἀ9 Ῥοίο, οἷς. 

ἕο οΠοε.---- 
γον. 20.---Ὁ. [λάβοι, οἴ ἐεχέ. γεα., τϊ ἢ ΕΒ. “16 ἃ οοσοοίίοῃ ἴο συ] πο βορὶ.᾽" (ΡΒ. οἰχ. 8).Ἅ (ΑἸΓἘΞΊ δος. Τίρος., Βογηθ- 

τηδηη, δηὰ ΑἸ΄, τεδὰ λαβέτω, πὶ Α. Β, Ο. Ὁ. Οοά. Βις.--Τὰ, 
δ ὙοΓ, 258.--[ ον κληρον, οΥ̓͂ ἰεσί. τες., ὈθίοΓο τῆς διακ., ν᾿ (ἢ τ ΠπδΟῸ 168, θα δ᾽δὸ Οοὰ. βίη. 1δοὴ., ΤΊδοι., Βοσῃ., πὰ ΑἸ, 

τοδὰ τόπον, 11} Α. Β. Ὁ. (οτίείῃμδ!) ἢ. Ἅα]ᾳ. ((οσιινι.)-- ΤῈ] 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. {86 Ἰοοδ  ν τι βυβιοΐοην Ῥσγθοϊδίοθ. Α δβαῦ- 
κα, 12. ΕἾοΣΣ ἴ86 τροτῖ.--- ΤῊ γοσϑὸ ἀ18- Ὶ ὍΘ ἀδΥ 5 ἰΟΌΣΩΘΥ (2,000 ουνὶι8 ογΥ 4,000 

Εἰ που] δἰιον 8 (μὲ {π6 τπηουπὲ οὗὨ ΟἸΐνο 5 νγ88 {πο | [ἀ Θγτηδ8}] ἴθοὶ [δου [ΠΥ66- αΔΥΐΙΘΥΒ οὗ δὴ Εηρ- 
ΒΟΘΏΘ Οὗ (ῃ60 ἀβοθηϑίοῃ. ἴῈ0 ΠΑΓΤΑΙΟΣ δβδυϊμο8 Ϊ [188 ταλϊο. Κη) ΨᾺ5 Π6 οχίθπίὶ οὗ 8 ψχαὶκ αἷ- 
(δ δ 1168 ΣΟ οΥ ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ ΡΟΒΒΘ6568 ἃ ΖΘΠΘΓᾺ] Κπον- ον θα ὁπ ἰμ6 ΒδΌ δἰ ὈΥ [πΠ6 ΤΌ ἱηἰἷς ἰΓβα 1005 : 
Ἰοάχζο οὗ ἴα ρμἷδοο ψβότο {πὸ Τιογὰ δβοοπἀοᾶ; | [818 ΦΡΧοσχ  πιδίθ τρϑᾶβιγο οὗ ἰπ6 ἀϊδίδποθ οὗ (6 
ὙΒΘῺ ΒΘ ΘΣΡΓΥΘΒΒΙΥ ΓΟΙΠΆΥΚΒ ὑπαὶ (Π6 Δροβίϊθθ γϑ- [ τηουπὶ ἴγοιῃ ὑπ οἷΐγ 18 ἔπ δ 6 ὈΥ [μαἶχθ 8[πι- 
(πτπδὰ ἐο δ οτβδί ολο 7 γοπὶ (λ6 πιομρπί, ᾿6 ἀρβουὶθ68  ΡΪΥ Ὀθοδυδο ΤΘΟΡἿ]ι.9 νγ88 ποί δοαυδὶπιοθα κι ἢ 



ΟΒΑΡ. 1. 12-26. 

[86 ΗΟΙΥ 1ἀπἃ ἔγοπι Ῥ6ΥΒΟΠΔ] οὐδβουυδίϊοη. ΗΪβ 
εἰαϊοπιοηΐ, ΠΟΎΘΟΥΟΓ, ΓΟΙΟΥΒ ΟἿΪΥ ἰοὸ [89 σθηθΓ8) 
ἀϊδίδηςς οὗ ἀπὸ πιοιιπί, δὰ ἀοδθβ ποὺ ἱπτηΡ}]Υ ἐπί 
ΒΌΘΟΒ 88 (80 ἐχϑαοὶ αἀϊβίδῃοε οὗ ἰδ0 βροὺ ΤἈΘΏΟΘ 
{πὸ Κογὰ δβδοομπάθα. Τὸ Χο γκ ἴῃ [6 8 ἀο8- 
Ροὶ, χχῖν. δ0, ἰμδὶ εβὺ8 1Ἰοα (8 ἀΐ8ο1}]68 οιιἱ οὗ 
ἐμὸ οἱἐγ ἕως εἰς Βηϑανίαν, α5 7α7Υ ας ἰο Βείλαπν, 
ἀοε8 ποὶ οοπίγβαϊοι {Π6 βίαδιϊοταθηὺ 1 ὑμ6 ῬΓθβοπὶ 
Ῥδββδαζο, 88 Βοὴ6 ΘοΙμιηθηίδίοσβ, ἀο Ῥοι(ο, [ῸΓ 
ἰηπίδησο, δαγνο ἰπίϊπηδίθα. ΕῸΓΣ ἱμαὺ Ῥδβϑαρθ ἴῃ 
ἐδοὸ αο5ρ61 ἀοθθ ποὺ δββοσί ἐμαὶ (6 ΔβΟΘ; 8108 
δὰ οοσυχτοῦ ἴῃ ἴμ6 ἰττηοαϊδὶθ υἱοϊπὶὶν οὗ Βοιἢ- 
ΔΩΥ͂, ΠΟΙ (068 89 0η0 ὈΘίΌΓΟ 8 δβϑβοσί ἱμδὶ 
Φοδυβ, δ {ῃ6 τροϊηθηΐ οὗ {π6 διϑοθῃβῖίος, [ι8ϑὰ 
ΒΟ 85 ΒΟΘῚ 88 ἃ ΒΑΌΡΔΙΒ ἀδΥΒ ἸΟΌΤΠΘΥ ἰ0 96- 
ΤΌΒΔΙΘΙΩ ἢ [1)0 ΤΌΣΙΏΘΥ Ῥαθθαρ 6 ΤΔΘΤΟΙΥ δβίϑίθβ ὑπαὶ 
[86 ΟΟΟΌΣΤΘΩσΘ 8ἃ ἱδκοὴ μῖδοθ ὁπ ἰμ86 ΨΔΥ ἰὸ 
Βοίμδην, ὑυ οὶ γ͵88 δἰ υδίοα ο ἰδ 6 οδβίθυῃ ἀ6- 
οἰ νιν οὔ {ὸ του [““8[ 1η6 πιουηὶ,᾽" πρὸς, ΜΑΣ Κ 
χὶ. 1; κῸ χὶχ. 29.---ΤῈ.}; οὐϑὴ ϑίγδυβϑθ ὁοἢ- 
οορἀφορὰ τδαὺὶ ἰμΒ6 ὑπὸ ΡῬδββαροβ 40 ποί ᾿πΠΥΟΙ͂Υ ἃ 60Ὲ- 
ἰσδάοίῖοι.---Αβ ΒοίΒΔΩΥ ἰΔΥ αἱ ἃ ἀϊβίδῃοο οὗὨ δ:- 
ἰοο βίδαϊα ἔσοτα 76 γι Βδ] θ (908 χὶ. 18), δηὰ ἃ8 
ΟἿΪΥ͂ 51Χ βίδα ϊα δ΄Ὲ δϑβίηδᾶ ἰο ἃ ΒβΌΡδί ἢ ἀδυ᾽Β 
ἸΟΌΣΠΘΥ, (86 Ῥτοοῖβο ροϊηΐ ἔσγοτῃ τ᾽ ΒΙοἢ {μ6 [μοτὰ 
δϑοοηᾶοα, τμδί ᾿ἰ6 Ὀοι 6 (686 ὑνγὸ ΘΟΧ(ΣΘΙΩΘΒ. 
(ΒΟΒΙΝΒΟΝ : αϊεδίϊπε, 1. 268 ἵ.; 278). 
γε. 183, 14. ΤΟΥ νυϑῖ ὑΡ ἰηῖο ἀπ [16] 

ὌΡΡΟΣΙ τοόοοιι.---ΠΘη [86 ΔΡΟΒΙ]68 τοϊαση θα ἴἰο 
(6 οἶἵγ, (ΠῸῪ ἀϊὰ ποὶ αἴβροτεο, θυὺλ τὶΐὰ οἢ6 
διοοτὰ σοπίϊπυοα ἰοφοίθοσ, δπαὰ αἰ] ΣΟ ΠΥ Ῥτα- 
ῬΑσοὰ, Ὑϊΐὶ ῬΥΑΥΟΣ δηὰ βυρρ)]οαίοα, [ῸΣ (δ 6 
Ῥτοπιϊβοὰ οὐυξρουγίηρς οὗ ἰδ ἥρίχὶι. ΕῸΥ {8185 
Ῥύτροβα ἰβὸγὺ Ὑθηΐ ἃρ ἰηΐο {Π6 ὈΡΡΘΙ ΤΌΟΙΩ, 
ἐμαὶ ἰβ, 8 σἴδΙΡΟΣ ἴῃ (Π6 δἰρῃαβί δἰοΥΎ οὗ 8 
δοτίαίὶπ ΒΟΏΒΘ, ᾿πτη ΘΙ] δίοΥ Ὀ6]ο ὑπὸ 8δὶ τοοῦ, 
ΜΠ οτο, τοιηοΐθ ἔγοιῃ ἰδ ἰυταυϊὶ οὗἩ ὑπ που], {6 Υ 
Θου]ὰ ἀστοίθ {βοῖηβοὶγοβ σι πουΐ αἀἰϑία ΓΌΔΠποο ἰὸ 
ἰμεῖν ΒΟΥ οσσυρδίϊομβ. [ὑ νγ͵ὰϑ ποὺ 8 ΟΒΙΏΌΟΣ ἴῃ 
ἰμ6 ἰθωρ]α, 88 βοΐηδ ΘΑ] ΔΓ ἱμἰογρυθίθυβ παΥο 
«Βαρροβοά, Ὀὰὺ τ)88 Οὴ6 ἐπὶ Ὀθ]οη βοα ἰο {μ6 ῥυϊναὺθ 
Τοδιίάρηςο οὗ δὴ δ βογοηί οὗ 93681.5:; [ὉΓ {86 βἰδίδ- 
ταϑῃὶ ἴῃ [ΚΘ ΧΧΙΥ. 88, τδαΐ, ΔΙΟΥ {8.6 Δϑο ἢ ΒΙ0., 
(86 δροβί]οβ ΤΟ 6 ΘΟΠΕΪΠῸΔΙΥ ἰπ ἐμ ἰΘΙΏ}]6, 4068 
ποῖ ΠΟΟΟΒΒΑΤῚΥ ἱπιρῚΥ ἰμδὺ ἴῃ [86 ῬΓοβοηῦ ρϑββδμθ 
ἰδ ἰδυιρ]Θ 18 δραῖῃ ἰοὸ Ὀ6 ποραγα θα 85 (89 ἸΟΟΔΠ Ὺ ; 
δἰ}}} 1688 ἀο ἐπ6 ἔτο δἰδίθιηθπὶβ σορ σδα οὶ 680} 
οἶδεν, 8ἃ5 ϑιγϑιϑβ δὰ οἰ βοὺβ τηδϊηϊδῖη. ΤῈ0 
πογὰβ ἴῃ (ἢ6 ΘΟΒΡ6] σ8}) ΟἿΪΥ Τη681, ἰῃ ΒοσΟΓά8 60 
αὥὶ 1} 61} (ἢα οἰχουπιδίθῃσοδβ οὗ ἐπ 6886, ὑπαὶ ΒΘ ΠΗ 
81} [186 Ῥ6ΟΡΪ6 Υἱβιἐβὰ 1110 ὑθιωρ]θ, ΠΆσΆΘΪΥ, αὐ ὑπὸ 
ὍὯΔΑ] ΠΟΌΣΒ ΟΥ ῬΤΆΥΘΙ, [86 ΔΡΟΒΙ]68 ᾿ΠΥΔΥΙΔΌΪ, 
Οδπο {ΒΊΛΒΟΡ 4180; {πὸ Ῥγοϑϑῃῦ Ῥαβϑδρο ἱΠΙΌΣΙῚΒ 
8 ἰδὲ αἱ οὐλόγ ἱπίοστηθαϊαια {ἰπι68, (ΠΥ ΔΌοαθ 
ἵὰ (6 σπδίη θοῦ δἰγοδὰγν ἀθβου 64. ---ΤῊὴ 6 ΠδΙη68 
οὔ (6 οἰσυθῃ δροβίϊοβ δῖ Βδτοὸ γσίγϑῃ ἱπ [Ἐ]] αἱ 
[1:6 σοχητποπασιηθηὺ οΟὗὨ (86 ΠΑΙΥΔΙΪΥΟ, ἔοὸγ (86 ρυγ- 
Ροβ6 οὗ ρἰδοΐῃ ς (680 ἴῃ 8 Ῥτοτηΐϊ ποηΐ ροϑίϊο ὙἘῸ 
οσοηϑιυἱοα ἐμ σοπίσαὶ ροϊῃὶ οὗὨ πὸ ΟΒυγοῖ οἵ 
Ομτίεῖ, δπὰ ἰοὸ ὙΠΟ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪ {86 ῬΓΟΙἶδβα οὗ 
ἰδς ϑρίτι βδὰ Ὀθθη σίτου. ΤΟΥ χοιηδ πο τὴ 
0π6 δοοογὰ ἰοροίμοῦ, [Ὁ “ἴῃ τπΐοῃ ὑμογο 8 
διγοηρὶ.᾽" ΒΞΜ1.1], (μὸν αἀἱὰ ποὺ γνδίῃῖν ἱπιαρὶηθ 
(δὲ ἐμ. Ῥοββοββοὰ 8Ὼγ βίσοηρίἢ) οὗ ἐμοῖσ ονῃ; 
οἢ ἴῃ ΘΟΠΙΓΔΓΤΥ, (ΠΟΥ ἀΘΟΡΙΥ ἴδ] (ΠΟΙ ΘΔΈΠ658 
διὰ ΡΟΥΟΓΙΥ, δα ΘΑΥΠΟΒΟΪΥ Ῥχαγοα [Ὁ ἰμ60 ΡΟΊΨΟΣ 
οὗ ἴιο Ηοὶγ Θμοδὺ νοῦ δὰ Ὀδοη τοι θοά.--- 
ΤΆΣΥ 6ΥΘ, ΤΟΥ ΟΥΟΡ, ποὶ 16 ὈΥ γττίάο οὗἉ οὔἶ!ήοο (0 
ἄσγδν ἃ ᾿ἶπὸ οὐἨ ἀοιηδσοδίίοη Ὀοίνγθθῃ ἐμ ιμβ ον 68 
διὰ οἰβοσρ, Ὀπὲ, οἱ [86 σομίσασυ, οοσα 181}Υ ππλιοὰ 
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ἴῃ ῬΓΆΥΘΟΥ δπα βΒυρρ] ]οαίΐοι Ἡ10}} 411 οὐμογ8 ΒΟ 
ὈοΙϊονοὰ ου ὕ68ιι58. Απὰ Ποῦθ {δ γθ0 9τοὺ8 οὗ 
ΘΙ ΘΥΟΥΒ ΘΡΡΟΑΓ, Ὀ6Β᾽468 16 Θροβί]θβ: (1.) ΤῊΘ 
τοοπιέη ὙἘὯῸ δὰ 91901]]ὁ»ν 9 76808: βοιμθ οὗἩ ἰἤδθτὴ λα 
δἰϊοη ἀρὰ Βΐτὰ ἔγοτῃ 6 811166 ἰο Φοσυβδίοιῃ, [ΚΘ 
χα], 49; διηοπς (μ650 ΜΆΓΤΥ͂, (Π6 τηοίμοῖ οὗ 96- 
ΒΒ, ἰΒ ΒΙΟΠΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ Ὠδιηοᾶ; Β.}6 18 ποὶ ἀρϑίη 
τλϑῃ ]οποα ἴῃ {π6 Νὸνν Τοβίδιηοηὶ. (2.) Τ᾽ λε ὀγείλ- 
γέπ οὕ ὕέεδιιϑ, 0 Βδα ΤΟΥΤΊΘΡΙΥ (Φό0Βὴ νἱΐ. δ) Ὀ6 θη, 
ποὲ γον, θαυὶ σσαϊγδί ἶμα, Ὀὰὺ ὙΠῸ ΠΟῪ ὑπαῖι68- 
ΕΟ Δ ΌΪν Ὀοϊῖοτα οὐ Εἰ [1 18, ΙΟΤΘΟΥΘΥ͂, ΜΟΥ ΕΥ͂ 
οὗ οὈὐδβογυδίϊου, ἐμαὶ ἰμ6 ὈΓΟΙΒΓοΩ ΟΥἨ ΨΦ6808 8.6 
Β6γθ, ὁ ἐμ ομθ μδηᾶ, ῥ]δίηὶν αἰδβιϊη σι οα 
ἔτοια, ἴ:6 οἰ ϑύθῃ ΔρΟΒῖ] 68, δηαᾶ, οα ὑμε οἶμον, οὉ- 
ΥἹΟΌΒΙΥ ῥἰδοο ἴπ 8 σογσίαἑῃ οσοπιθοίΐοη τ ἢ {89 
ΤΟΙ ΠΟΥ ΟΥὗἨ 6508; ΠΟΠΘ6 ἀΐ ΙΏΔῪ Ὀ6 ἰηΐεγτοῖ, δγβί, 
ἐμαὶ Ὀτοί 6 γ8, ἴῃ ἰλ αἰγοοὶ Β6η86 οὗ ἰὴ 9 ψοχα, δπά 
ποΐί σου ΒΒ Οὗ 6808, 8Γ6 τηθδηΐ, δη, ΒΟΟΟΒΑΪΥ, 
ἰμαὺ πὸ οὔὸ οὗ ἰμθπὰ Ψὰ8 αὐ [1.16 ϑ81ὴη6 {ἴπ26 88 
δροβίϊθ. (8.) Εδν [86 οὐδεν αἰδοΐρίοθ, 866 γϑὺ. 10, 
γε. 1δ. «. Ανοιπῖῦδ Ἀπηἄτθἃ δῃἃ ἔνυγϑηῖν. 

-- Βοδίἀ68 μ6 ἀπόστολοι, ν 6 Υ. 2, [86 γυναῖκες δῃᾷ [ἢ 9 
ἀδελφοὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, Ὑ6Υ. 14, ἃ ἸΆΓΚΟΥ ἈΒΒΘΙΏΌΪΑρα οὗὅἁ 
μαϑηταί ΔΡΌΘΑΥΒ ὈΘΙΌΣΘ 8, ΘΟμΒἰβίληρ Οὗ {86 τὴ Β019 
ΠΌΤΟΥ οὗ ἐμοβθὸ ψὸ τοσοϊνοα {968118 88 ἐμ οἷν 
Μδβίοῦ δηὰ Τοσά, δηὰ σοσὸ Ψ1]Π[ης ἰο γἱοϊὰ ὁ06- 
ἀΐδῃοθ ἰο ὐτω. Α πιϑοίϊηρ 8 μο]ὰ ὁῃ ομθ οὗ 
ἔλοϑε ἄανϑ, ἵ. 6., ἀν ς {86 ἸΠΟΥΎΔΙ ΟΥ̓ ἰδ ἀδ 8 
δοίνθοι ὑπ6 δδοθηβίοι οὗ {6808 δπὰ ἐμ ουὔρουγ- 
ἱπᾳ οὔ πὸ ϑρίσιϊ, δὲ τ μῖο} δϑουΐ 120 ἱπαϊν! 818 
ὝΟΓΙΘ ῬΓοβοηΐ: (μἷ8 ΠΌΤ 6 ̓ ἀοι Ὀΐ1688 ἸποΪ 4685 {868 
ΔΡΟΒΙ]68, {86 Ὀχοίγοη οὗὨ Φοδβιβ, διὰ οἰμ ον ἀϊβοὶ- 
Ρ]68:; ἰδ Ἰδδβὶ, οὗἩἉ δοῦγβο, σομβίϊαΐθ (6 τ ον. 
ΤΙ ΐΒ βίδίοιηθηὶ οὗὨ [6 πυτ 6 Γ᾽ ̓88 Ὀ66ῃ γορᾶτάοὰ 
ὉΥ Βοιηθ ΧΙ ΘΥΒ ἢ δυδβρὶοΐοη, δηα ὈΘ6Θ ΠῚ ΤΘΡΤΘ- 
βΒοηϊθαὰ 88 ἱπδοδυγαίθ δῃὰ ὉπὨϊβίοσ 8] (ΒατῈ: 
Ῥαώΐζωδ, ». δ7; Ζει,, Ἐπ: “Αροείεἰσεδοῖ,». 117 1.}, οα 
(86 σγουμπά ἐμπϑὶ 1 ἰ5 πα σοη ϊοὶ τ τ ῬΔα] 8 νου 8 
ἐπδι 9 6818 ““τἴ|λ8 Β66ῃ οὗ δῦρτο ἔτνο ῃυπαγοαὰ Ὀτοί}- 
ΤῸ δὺ οπορ. 1 Οογ. χυ. 6. πο σομδι ἀθγδ(] 0}8, 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΙ, ΒΟΥ ὑπαὺ ἷ8 ψΟΓΒ Ὁ ὯῸ ΙΩ68}8 60Π- 
ἐγϑάϊοι ὑπ6 ργοβοηὺ ραββαρο: (1.) κα ἀο68 ποὺ 
δύ 8}1 ἱπίοπὰ ἰο βίαίθ 'ἴῃ ἐδ Ῥγοϑοηῦ ραββαρα {ῃ9 
ῬΓΘΟΙ͂ΒΟ ΒΌΤΩΌΟΣ οὗὨἨ αὐΐ (Π ἀ15851}}68 οὗἉ 76518 'π (89 
Ὑ0]6 ΘουίΣΥ, Ὀθ} ΒΙΤΩΡῚΥ ἰο τοροσὺ {6 ΠΌΠΛΙΟΣ οὗ 
[μο86 ὙΠῸ ΘΓ ργεέδεηΐ αἱ 1818 τηϑοίἱηρ, {μ6 οὐ͵δθοὶ 
οὗἨ τ ΕἾΘ τῦδϑ 0 Δρροϊηῦ ἴῃ [86 ΘΟΙΏΡΔΏΥ οὗ (9 
ΔΡΟΒΙ]6Β 8 Βιισσο580} ἴ0 {86 ἰγδϊίου 488. (2.) 
Ῥϑι], οα {ἢ 6 ΟΥ̓ ΒΟΥ απά, ἀο68 ποί ΒΡΘΟΙΥ, ἴῃ (Π 6 
Ῥδϑβᾶροὸ ͵υδὲὶ τηϑηϊἱοποά, (86 Ῥΐδοθ ἱπ ΒΙΘΒ (89 
Ἰιογὰ δρρϑαγοὰ ἰο {μ6 δ00 ἀϊ8.:}16.5β. Τΐβ ουθῃΐ 
ΤΏΔΥ πᾶγὸ οσουγγοὰ ἴῃ ΟΔ]1160, ὙΒΟΓΘ {π6 ργτοδὶ 
ΤΑΔΊΟΥΣΥ ΟΥ̓ (80 ἀἰδοὶρ]68 οὔ 92685818 τοβί ἀβα: 8 
ΘΟΙΩΡΆΓΑΙΎΘΙΥ 8118} ΠΌΤΟΥ ἀνγοὶῦ ἱ ΘΓ ΒΔ] ΟΤΩ, 
πῃ ψ ῖ ἢ Οἱἵγ ονθῃ 86 Δροβίϊ6β ὑπ Βοῖν 68 δα γ6- 
τοδὶπμ θα ΟΠὨΥ͂ ἰπ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ (ἢ ΘΧΡΓΤΘΒΒ ΘΟΙ- 
τηϑῃὰ οὗ ἰμ6 Τόσα; 860 ΕΘΗ; ἘΒ᾽ Β [186 Δι  μογ᾽8] 
4»οεἰ. ὠ. παοσολαροεί. Ζεϊίαζίεν. 2 Αὐῇ. ν. 278 . 

ὃ. Διυᾶ ἰῃ ἴποβο ἄδγα.---Ῥοίοτ βἰοοα ὺὑρ ἴῃ 
(868 τιϊαβὲ οὗὁἨὨ ἰμ6 αἰδοῖ ]οβ, δ ἀγβββὰ ἰδδπι, δπὰ 
τηδάο 8 οοσίδί ἢ Ῥγοροβιίίοῃ. [ὑ 18 δρρδγοπὶ ἱπὺὲ 
“ἢ 18 ὑπο του οὗ {π6 ΑΡοβί]68 δὰ ἐμ ὶσ δου - 
ῬΒϑυβ,᾽᾽ 88 Ομιυυβοβίοτῃ Β8Υ8; 8ηᾺ, ἱπᾶβϑα, Βθ οο- 
ΘΌΡῖ68 ἰδ ὅγβι Ρ]866 ἰῃ [86 Ἰΐδῦ οὗἨ (Ποἱτ μδπιθ8 ἴα 
τοῦ. 18. 8.111, 6 ἀο68 ποὺ δἰπι8βοὶῦ χεραγὰ Β18 
ῬΥΪΙΆΔΟΥ͂ ἴῃ ΒΌΆΘΝ ἃ ἐρῃΐ 85 ἰὸ αββιπιθ [Π6 αἰ ΠΟΤῚ Υ 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἰδ νϑοαίοά ὑπο ἢ ἀροϑίο]αΐθ, 88 ἢ μ9 
Ῥοββθββϑα βουϑγοῖ ῃηὶ ΡΟΤΟΥ; ποι ΠΟΥ ἀο {86 ΒΡ08- 
1165 6] ἴθτα ἐμδὲ ουθῃ {Π6γ μδγα, οΟἸ] ον οἾν, δὺ- 
βοϊοπὶ δυϊμοσὶγ ἰο 4}1] ἃ Ὑδοδῃοῦ ἩΔιοὰ μδὰ 
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οσουγγοὰ ἴῃ ὑμοῖγ πυταθοΓ, ὈῪ 8ῃ δοὶ οὗ μον ον, 
ἱπμἀοροη θη! οὗ ἰμ6 δοιϊοη οὗἨ οἴμβεσβ. Οἱ με 
ΘΟΒΙΓΑΙΎ, [0 ΒΡΟΒί]68, 'ἰῃὰ ῬΟΒΘ Ὡδλ6 Ῥοίοσ δοίβ, 
Βιιταϊ (815 τλαίίοσ, ἩΒΊΘΏ ΘΟΠΟΘΤῺΏΒ {πο ὶν ΟΙἾΟΘ 
δηὰ το ἰβίσυ, ἴο [8.6 Β5βοι δ] θα ἀ1801}}68, π ΟΥ̓ Σ 
ἀπαὺ ΤΟΥ 4}}, 88 ἴ.6 ΟΌ ΣΟΙ, Δ ἀο]Ι οΓΤαίθ, Γ6- 
βοῖνβ, δπὰ δοΐ, ϑ00 ἢ} ἃ ΘΟΌΓΒΘ ννὰϑ ΔΟΘΟΓΤΑΙΏΡῚΥ 
δἀορίοα ; ἴὉΓ ἰδοβθὸ 0 δρροϊπηίθα Βδυβα 88 
ἐηὰ Μαι(πΐδ8 (γον. 28), ψγβὸ τοίοσγοα ἴο ἐπ ὕντο 
Ἰδαῖον ἴῃ (ΘΙ ῬΓΑΥΘΣ (ΥΟΓ 24), ἀπὰ ψο, ΒΠΆΠΠΥ, 
ἔαγνο ἴογί {μον Ἰοΐβ (Υ6Γ. 26), 6Γ6, 88 ἰῦ ΡΡΘΔΓΒ 
ἔγουα ἰμ86 δοππροίΐομ, ποῖ (ἢ 6 ΔρΡΟΒί]68 δ Χο] βίου, 
Ὀὰΐ 81} (86 8ϑββϑιῃ]θα ἀ1801}}68.---Ηονν αἰ ποτοηὶ 
{16 οοπάποὶ οὗ Ῥοΐοσ Β6σο ἰβ8 ἔγοιῃ ἐμαὶ οὗ 1.18 ὑΧ6- 
ἰοπ 46 βιισσοῦδβοσ ἴῃ Βοιμο  Ηον χοϑ ἢ ἢ 9 60η- 
Ο0468 ΙΌΘΙΥ οὗὁὨ δοίϊοῃ ἰο [80 οοηργορδίϊοι. οὗ 
ὈοϊίογοΥβ, δἱ ἃ ἰἶτηθ, ΠΟΥ ΟΥσ, θα ἰΒ6Υ Βα ποὶ 
γοὶ γοορὶγοα μα ρὲ οὗ ἰμ9 Ηοὶγ αμοβί! 
κε. 16. Οοποοσχῃίης 9. ἅ88.---ΤῊὴ:ο δἀ το β8 

οἵ Ῥοίον σϑΐουβ ἰο ὕνχο ΟἸΟΒΟΙΎ οσοππθοίρα Β}760(8: 
86 ἀοραγίαγο οὗ ὁμ6 ΔΡροβί]θ, δῃὰ (86 πϑοθββι 
οὗ δρροϊῃίϊης δῃοίμοῦ ἰῃ Ϊ8 ὉΪδοο; 6 Ῥγθβοηίβ 
οὶ ἴῃ (δ 6 ᾿ἰχμὺ οὗ (μ6 ποτὰ οὗ αοά. Τμο οἱχουτ- 
βίδῃσο πα Δ δροβίϊο οὗ (89 Τοτὰ οου]ὰ {8}1 80 
ΔΘΘΡΙΥ 85 ἰοὸ Ὀθόοηθ 8 χυϊὰθ ἱο μοι ἰμδί ἰοοῖκ 
Φοδβυδ, δπὰ ἐμαὶ 6 βοὴ αἱϑὰ 'π 80 β)ιοοκίηῃρ 8 
ΤΏΔΠΠΘΓ, ταϊρῆῦ ΘΑΒΙῪ ΔΎ θη σγάνο ἀουδίβ ἴῃ (86 
ταΐη 8 οὗἁὨ οἰμοσβ, δὰ οδιβο ὑβοτὰ ἰο βία ὉΪ6. [Ιὲ 
γγ8.5, ὑβογ ΌΓο, οὗ στοαὶ ᾿τροσίδῃοθ {Πα ἐπ 6 ψ}Π0]6 
δι) θοἱ Βῃου]ὰ 6 ρῥἰδοοὰ ἴῃ [8 6 ῬΥΟΡΟΣ σα. ΤῊΪΒ 
ἰ881.. Ῥοίοσ ροσίοσμηοϑα. Η θοχὶηβ ψὶϊ (86 ἀθο- 
Ἰαγαϊϊου (δαὶ (6 οἰτουτηδίδποοβ σοῦδῖὶ τθθᾶκ 
[ἐδει] οὐ; ΠΥ ἃΓΘ πο ΠΟ ΚΟΥ δοοϊ ἀδηΐΑ], Ὀαϊ 
σοῃϑίίαϊο {1.6 Ὁ] Δ] το οὗ ΡΥΟΡΆΘο168 1 οἢ (ἢ 6 
δουρί ΓοΒβ δομίδίη (νον, 10 δπὰ ἫΝ θανὶὰ μδά--- 
86 σομίϊῃ 68---ϑΡΟ ΚΟ ὈΣΟΡΒΘΟΙΘΑΙΪΥ, ὈῪ ἰπθ ᾿ἴπ- 
Βρὶγαίΐοη οὗἩ ἰ6 ΗΟΪΥ Ομοβί, σοῃοογπίηρς 7688 
διὰ {μ6 ἀρφβοϊαϊίΐοη οὗ δ16 Βα ίαἰΐο, δηὰ αἷβο 
σοποοτηίης {μὸ Δρροϊηἰμηθηῦ οὗ δποίμοσ ἴῃ δἷ8 
ῬΗἷδοθ. [Ι͂ῃ {89 1Οθ0ὰ Ῥβα]πὶ, τ ΒΊΟΝ, ἢ ὑῃ9 ΘΑΡΪΥ 
898 οὗἩ ΟἈΥΙΒυ Δ ὨΪγ, ν88 ο4]16ἃ ἐδθ “ Ιβοδγίοἱὶο 
Ῥβδ]}ιη,᾽᾿" δηὰ 8]80 ἰπ ὑμ6 69} Ῥβα]πι, θανὶά, {86 
{γρ6 ἴῃ ἰδ ΟἹα Τ᾿ οβίδιιοηίΐ οὗ [μ69 Θά ΘΙ οΥ, ΑΘ Ρ 
οογίαϊ ἢ ΥΟΓΣΥ ΡῬΔΙΏ 1] ΘΧΡΟΥΪΘΠ6ΘΒ, ῬΟῸΥΘ ΓΟ 41] 
δἷβ ἢ] ηρδ: ἴῃ ἰὴ 6 σουγΒο ΟΥ̓ Β͵8 δΟΙΏΡ] Αἰ 8 6 
αἶβο υἱέογϑ ἔδαυ Ἃ] τη ΓΘΟΑ ΪΟἢΒ 15 ΤΟΌΓΘΠΘΟ ἰὸ 
ἀϊ|ο86 ϑῃθτηΐοβ 10 ἰγεδίθα (Π6 Αποϊηἰθα οἵ αοὰ 
ὈΠΠΊΟΓΟΙ γ. Ηθ 58 Υ8, [Ὁ ἰῃηβίδῃοο  “1μοἱ ὑπο ὶγν 
μαθιίαἰΐου ὍΘ ἀφβο]αὶθ; δηὰ Ἰοὺ ἤομο ἀν 61} ἴῃ 
{ον θη 8." Ῥβ. ᾿χῖχ. 2ὅ, ““1,οἱ δῖβ ἀδγβ Ὧθ 
ἔονν ; δηὰ Ἰοὺ δῃηοίμον ἰδ κο ἢἷβ οἶος." Ῥϑ. οἶχ. 8. 
Απὰ 88 9658 γγ88 [16 δη(γρ6 οὗ {ἢ} ΒΟΥΓΘΙΥ ΡΟΓΒ6- 
οιἱοα δπὰ ἀονουῦὶϊ ίης, Βο 1ἀλ8 νὰ8 (86 ΔηΠΠὙῸ06 
ΟΥ̓ ἔῃ οϑο δα υ θοῦ οηοιηΐοα οὗ ἀοἀ δηᾶ [ἷβ Αὐοϊπίοα ; 
ἦῃ ΨΦυάδΔ8, Δοσογαϊμῖν, (80 ουγβο δῃᾶὰ 8180 ἴΠ086 
ἐτηρτοσα 008 ΘΥΘ ὨΘΟΘΒΒΑΣΊΥ 70]18]1., ΑΒ Ῥοΐον 
β {0}}} σομνὶηοαὰ ἐμαὶ [8686 ψογὰβ ἢ 86 ὈοΟΪς 
οὗ Ῥβαῖὶτηβ σόγὸ ἔὉ]8]16α ἴῃ Βίτη ψἘο Ὀοίγαγοα 
Φοβυβ, ΒΘ σβληζοδ {86 Ρἷυγαὶ ἰπίο {86 ΒΔΓ 
ὙἈ6Ὼ Π6 ΓΟΙΘΓΒ ἴ0 {.16 Β6η86 οὗὨ {πο ᾿δηριιδζθ οο- 
ουγτίπς ἰῃ Ῥβ. ᾿Ἰχῖχ- 6 ἄοθβ ποί, Βοθυου, ἱπίοπὰ 
10 δββοσὶ ἐμαὶ θανϊά Ηἰτωβϑὶῦ μδὰ ΘΟ,ΒΟΙΟΌΒΙΥ ἀπά 
ἀἰειϊποῖν γοΐοσγοα οχοϊυβίγοὶυ ἰοὸ Φυ 848 δηᾶ ἢἷ8 
ΔΡΟΒΕΘΒΆΪΡ ; 0 δ ἀοθβ ποῖ δ8γΥ βοσὸ ὑμδὶ αυϊὰ 
μιδὰ βροϊκδῃ οὗ πᾶ 68, θυὺ ἱμδὺ ἐλ6 Ηοὶν αλοϑί Ἀδὰ 
ΒΡΟΚΘῺ ΡΤΟρΡ Θἰ64}}γ ὍΥ͂ [86 σοῦ οὗ Θανὶᾶ 
γον. 16) σοποογηΐης 7.488. Τΐβ ἕαοὶ ΖῸ}} δο- 

οοχὰβ τὶΐ ἰπ 6 ζ0]] ον ης υἱὸν :--- αν α ὀχργοββοα 

ΤΗῊΗΕ ΑΟἿἸΞ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΞΤΙΕΒ. 

γγ͵88 δί {86 βδῖηθ {ὑπη|ὸ δῃϊτηδίθα ὈΥ ἰμὸ ΞΡ σι οὗἁ 
᾿σοά, Βο αἰϊογοά που ρίβ δὰ σοσὰβ τσ πο που]ὰ 
86 δου}! 18]16ἃ ἴῃ ἴμ6 τηοβὺ ρογίβδοι Ἰπϑ ΘΓ 
ΟΗΪΥ ἴῃ {μ6 Θχρεσίθησο οὗ ἴμ6 βϑάθϑιηοσ; ἤθποθ 
Ῥοίοσ ΔΡΡ.168 (6 ψΟΓαΒ᾽ ΒΡΘΟΙΔΙ1ῚῪ ἴο {86 δοσυγοᾶ 
ἰγαϊίοσ, οὗ ὙΒΟΒ6 ὀχρυϊβίοη ἔγομι ΟΠ α δ Πουτὶ- 
16 οῃηὰ δὴν Ῥσχγουΐουβ ἀθροβί(ϊοη ἔγοσῃ οἵου νου]ὰ 
δἤοτα ΟὨΪΥ 8 196 60]6 ἰτηᾶκο. 

γξὲεβξ. 17-20. Ηδῤθ νοβ ὐτηϑιθᾶὰ υἱϊδ 
«[διροῃρ] Ὧ8.---Ἰὴ ογᾶον ἰο βοῦν ὑπαὶ (16 ῬγΟΡ  ΘΟΥ͂ 
1ηὴ ΡΒ. οἷχ. 8 88 ΧΘΔΠῪ []8]16ἃ ἴῃ Φπ 88, Ῥοΐον 
τιϑῃἰοηβ, ἱἢ γογ. 17, (86 οἰτουτιδίδηοσο ἰπαὶ {π6 
ἰΥΑΙΟΣ δα ΟΠ66 ὈΘΟΩ ἃ 16]107-ϑροβϑί]α, νι ουΐ 
νι] ]οἢ (86 ψοτγαβ οουι]ὰ ποὺ 0 ΔΙ ἰδ ἰο Ηΐτα: 
Δη(, ἴῃ γὙο Ὁ. 18, Β6 σίου ἰο ἐπ6 ῬΧΟΡΟΥΪΥ οὗ Ζυδδα 
ψ ῖοἢ δα Ὀδοοτηο ἀοβοϊαίθ ᾿π ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΟ οὗ 818 
ΔΎΩ] ἀοαῖῃ. Ηο 65 8} 15}: 68 {Π6 ΤΌΥΤΊΟΣ ἀθοϊδγϑ- 
ἰἴοῃ ὈΥ δα ἀποίης ὑπο ἔδοὶ ἐμαὶ 5488 δὰ δοί! 4 }}Ὁ 
66 δῃηυτηογαίοα διηοης ἰμ6 ΤἸνοῖνο δηθὰ μδὰ ὁὉ- 
ἰαἰποα 116 τα πιὶδῖσν, [8 18, (μ 6 δροδβίοϊδίθ, ἃ5 (8 9 
Ῥογίοι ΒοΙοηκίηρ ἴο αἰ. ἩΒοα Ῥοίον (ἴῸγ ἰΐ 18 
6 ἯἜὮΟ ΒΡΘδ ΚΒ ἴῃ γοῦ. 18 Δὲ. δηὰ ποὶ [λιὸ 1ἢ 8 
ΟὟ ῬΘΥΒΟῺ) ΤΘΙΘΤΒ, Β ὈΒΘα  ΘὨ }Υ, ἰ0 {86 ῬΓΤΟΡΕΟΓΣΊΥ͂ 
οὗ Φυάδλδβ, δπὰ ἰμθὴ ἰο 18 ἄθδαίδ, 1 σαπηοὶ ὈΘ 
ἀορηϊοά ἐπαὺ 86 ψοΓ 8 ΔΓΘ 80 7γαπηϑὰ ἐπὶ, στ ουΐ 
[86 δἱὰ οὗ 116 Ῥ8781161] ρβαββαρο ἴῃ Μαί(. χχυἹ. 
δ 8΄., 1 ττουϊὰ μᾶνο οσοσυχτοα ἴο ΠΟ 086 ἐμαὶ Ζ7τπΔ88 
δὰ ρου ιβϑῃθα ὈΥ σομητϊληρ δβυΐοϊάθ (“Βαδηροᾶ 
δ᾽ πι861᾽᾽), δηὰ ἰμδὺ {μ6 ““ β61α οὗἨὨ Ὀ]οοᾶ᾽" πΒαὰ θδ6θπ 
ῬυΓοδαβοὰ ΟἿ αὐΐοσ ηἷβ ἀθαίῃ. ΤΤμθ πογὰβ 
Ὀοῖογο ὰ8 υπάουθίθοαν Β60 πὶ Υδίμον (0 ΘΟΏΥΘΥ [ἢ 6 
Ἰάθα ὑμδὺ διἀ85 Βαὰ Εἰτηδο}7 ρΡυτομαβοὰ {μαὺ ρῖθοθ 
οὗ στουπά, δπὰ ᾿ιδὰ δϊουγασαὰβ Ὀδοη ΚΙ]]εα ὮΥ 8 
Υἱοϊοηὶ [4]}. Ναονουίβοῖοβθ, ΠΟ ΤΟϑΒ0Π8 οὗ βυΐ- 
βοϊοηὺ τοῦ οχὶδὺ ἰο βυβίαϊπ. (86 δββογίίοη (μα 
(86 ὑψο ρϑββϑδρϑβδ σοί ϊοί 686} ΟΥ̓ ΒΟΣ, ΟΥ 10 οουη- 
ἰθῶδποο 86 ἰβΘΟΥΥ ἰμδὶ ὑνγὸ Ῥοδι γον αἰγνογροιπί 
ἰγδα τ οβ ΔΥῸ ΒΟΙῸ ἱπάϊσαῖοα, ΕῸΡ ἰΐ 16. αυἱϑ 
ῬΟΒΘΙ]6 ὑπαὶ Ῥοίου. ΒΙΩΡΙΥ οχργοββοὰ Ἀἰμη56}} 
τοίονί Αγ, 88 1ἢὃ Φπἀδ8 Εἰπιβοὶῦ δα ρυτομδβοά 
(ἢ δεϊὰ, Ἡΐοῖ πγα8, 1ὑ 18 ἰσὰθ, Ῥυτομαβοα ΟΠΥ͂ 
ΔΙ͂ΟΣ δἰβ ἀοαίῃ, Ὀαὶ ΓῸΥ ψ ὶοΝ Ῥαυταθηΐὶ γ)885 τὴ 848 
ὙΠ (86 πᾶροβ οὗ δἷβ ἰγοδόθοτυ; δηᾶ ἰμδὶ (ῃ9 
ΤΔΔΏΠΘΙ οὗὨ ἢΐἷ8 ἀοδίῃ, 88 Β6γ ἀθβουὶθοᾶ, ({8}1Πὦ2ο8ὶ}ὃὸσ 
Βϑϑάϊοῃᾳ, πρηνής, ΒΘ Ὀτπιταὶ ΘΘῸ: θυ, εἰς.) σϑῃ 
6 ΘΑΒΙΪΥ ΓΘΟΟΠΟΙ]οα πὶ} Μαιμον 8. βιαἰθτηθπέ 
(δυϊοϊά6, ὈΥ μδηρίπρα ὮἸΤΩ5616) ἰβ 6} πον 
[““ΌΥ ΙΔΘΓΟΙΥ Βυρροβὶης Ὑδδὶ 8 Θοπιβίβϑ {1} ΟΟΟῸΓ.- 
τίηρ ἴῃ ΒΌΘΙ οαΒο8, ἐπὶ [86 ΧΟῸΡΘ ΟΥ ὈΓΔΠΘΒ ἔγοσα 
ΠΟ 6 ψβ βυβροπᾶάοα ὈΓΣΟΪΟ, δηα ἢ6 ναϑ 
ΥἹΟΪ μέγ ἄγονα, οἷο.,᾽ (ὅ. Α. ΑἸοχαπάοθσ, αὐ. ζος.) 
ΤΕῈ.}.--Αα οογίδίπ μἴοοτα, ἱπιοπά θα Ὀγ {86 ΒρΡΟΔΚΟΓ, 
ΒΟΥ͂ΘΥΒ ΟΥ̓́ΔΣ (ἢ 6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ ἴῃ ΥὙογ. 2ὅ, ἰμδὶ ὅπ488 
Πδὰ ροὴῆθ ἴο δία. ΟΥΤῺ ὈΪ806Θ; ἴΠ6 Ὑοταὰβ οδἢ 
ΘΟΠΥΘΥ͂ ΠΟ Οἶ ΒΕΓ Β6η80 ἔμβῃ ἱπαὺ διάδ8 δὰ ροῃ9 
ἴο 8 Ρἷδοθ οὗ δομάθιημδίϊου, ΘΓ 8 οἰ θ 8] 
συΓΒ6 δηὰ ἀοδίγαοίίΐοῃ ἃ. Του πα. 
ΕΒ. 21,22, Ὁ  Ὠοσϑίοζσθ - - - τουδὶ ΟἹΘ.--- 

Αβ ἰὺ ἴβ πον δβϑίδ Ὁ] βη6α, ἱπ σοηβοαιθησο οὗ [89 
δι] δ] το οὗἨὨ ἐμ Ῥγορ θοΐθβ δἰσοδαν τηθπίϊομϑα, 
ἐμαὶ ἃ ὙΒΟΆΠΟΥ͂ μδὰ οσσυγγοά ἴὰ {Π6 ρ͵δοθ δὰ 
ΟἴἾἕ66 ὈΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ αβδὶρηϑα ἰο 7 ἀ48, ἰὑ 18 6β8θῃι18) 
(μαὺ {μ18 Ὑϑοϑηοῦ βΒῃου]ὰ 6 ΒΡ) θα, δὰ (89 
ὨΌΠΙΌΟΥ 7ιρεῖυα Ὅσα γοβίοτοἁ, [1ὑ νᾶ, ὈθΒΊ 685, 1Π- 
ἀἰβρθηβ8]6 ἰμπδΐ ὁη6 οὗὨἉ {086 τι 6 Βιλο]α Ὀ6 δα ἀοὰ 
ἰο {π6 ΕἸ τ α 88 8 τ ἐπ 88 οὐ {89 Τοβυγυθοίΐοι οὗὨ 
Ζεδυβ, γοὸ δα οοῃίϊηυ!γ δδεοοϊδιϑὰ τῖ (89 
ΔΡΟοΒί]6958 ἀυτγίηρ 86 Ὑ801]6 ρΡογὶοα οὗ ἰμ6 Τιογὰ᾽ 5 

Βἰθ οὐαὶ ρτίοῦ ἴῃ μοβὸ Ῥβαϊπιβ, δπὰ τοΐογγοα ἰὸ | ἰπίθοουσθο τὶτὰ ὑπὸ αἰδοῖ ρ]68, δχίθπαϊηρ ἔγοσπι 
Αἰ8. οὐτη. Θμθτηῖ08 ἩΒΟΣΙ ἢ ΜΨ6]1 ΚΗΘῊ ; αὶ 88 Θ᾽] 80 βγδὺ δρροδσδποθ οὗ Φοόοδὰ ἰο (86 ἀδὺ οὗ (89 



ΟΗΑΡ. 1. 12.-.26. 21 
Ἔξ τ  -- : τς -Ξ».. --- τς - Ὁὐὐτὸὃ τς τ το σον ςς τ 0. ὅδὺ ὁ φοοντιττ τ ἀν 

Τιοτα᾽ 5 δβοθηβίοῃ. Ῥοίδὺ τη θη θη ΟἿΪΥ οὁπε οὗ (δ 6 
αὐ8 1 σδί] 05 οὗ ἰμοβθ ὙΠ5ΟῸ το βυϊϊοὰ (ὉΥ {πο 
ΔΡΟΒΙΙΟΒΗΪΡ, ΠΔΙΊΘΙΥ, 85 ἀπ πἰοΥτυρίοα δββοοϊαί οι 
ὙΠ ὰ Φ96805 δηα 8 αἰδοῖ ρ]68 ἀστὴρ ἰλ6 Ὑ80]6 
Ῥογϊοᾶ οὗ ἐμ [οσὰ β τοϊηϊἰβίσυ. Ηθ 15 Βόγὸ Ῥτὶ- 
ΤΆΤ ᾿πθυσπορα ὈΥ ὑπ σοί ἀογαίϊοι ὑπαὶ (6 
ἱπαϊντ 4] το 50}8}} Ὀ6 οΒΌΒΘΏ, πιαϑὲ Ὀ6 8 το 688 
οὔ 1655, πὰ ΒΒου]α ἐμ υ οἴ ΓΘ ΠΟΟΘΒΒΑΥῚΪΥ ΡΟΒΒΘΒΒ 8 
ῬΟΙΒΟΏΔΙ δπὰ ἀϊγθοὶ Κπον]θᾶρο οὗ ὑπ 6 Ῥούβοη δηὰ 
186 νι 0]6 ΠῸΠι πὰ ψοσὶ οὗ «6808, ἃ8 Ὀοΐἢ δὴ ἐγέ- 
ψὶΐπο58 δηἂ δὰ δα7-ὙΪΠπ0655. Τ 18 αὐ] βοδίϊοη, 
Βονγονοσ, ἰο  πϊσ ἢ ῬοΙοΣ. ΚἾΥ 65. ῬΤΟΣΛ ΏΘΠΟΘ, 18 ποὶ 
ΤΠΏΟΓΟΙΥ ΟΥ̓ 80 ΘΧίο ΓΔ] παίαυσζο, 88 1ὅ τοϊχΐ, αὐ {116 
Ὦτγϑὶ νἱοῖν, βοϑὰ ἴὁ0 6: 0 ἐπ 5Βιοϑ βί 685 οἵ᾽ 
ΔΩΥ͂ Τη8ὴ ὙὙ80, ἔγοπι {86 Βορίππΐηρ οὗ {6 ΡῈ 0116 
ταἰ ΙβίΓῪ ΟΥ̓ 6818 ἰο ἢ18 δδοοῃβίοῃ, δα αδἰϊδο θὰ 
Εἰτηβ6 1 7 ῬΟΥΤΙΔΏΘΕΓΥ ἰο ἰλ6 ΘΟΙΊΡΘΔΏΥ οὗ (Π6 ἀΪ8- 
εἶρ]68, τσᾶϑ ὉΠ θη ΔΌΪΥ δὴ ουὐϊάθηοο οὗ δἷβ ἱππταγὰ 
εἰδῖο 1 Ῥχγογϑα ἐπ αὺ βοῖ δὴ ᾿παϊνίἄιι81 ροββοβϑοα 
δ αὐδ.λὲ 168 οὗὁἨὨ δαοΙ ΠΥ δηα ῬΟΓΒΘΥΘΥΆΠΟΘ 80 61- 
ἸΠΘΗΓΥ 88 ἰο }ι.5} } (Π6 δοί οὗἉ γίνης ἴση τ] 
οουδάσπῃοθ 8 ΒΡ6014] 08}} ἰο ΙΔΌΟΤ ἴπ ἰδ 6 Κἰπσάἄοτῃ 
οὗ αοα, 45 ΓᾺ7 88 ἰμαΐ 9411] ργοσδοαϑὰ ἔγοϊῃ τη ΘῈ. 
ΤῊ βοηζ ποηΐβ Οὗ ὁη6 ΣἘιῸ δα δαδβεοσγρὰ ἰὸ 6808 
80 ἸΟὩΖ δῃάα 80 δι }}Υ, ἀθὰ δα ΠΥ αἰΐδομ ρα 
Αἰπιβοὶῦ ἰο ἐπ6 ἀϊδοῖρ]6β, δὰ θοαὶ βυδ]οοίοα ἰο ἃ 
δυϊπεοϊοηὶ ἐσῖλ]: 1 σου]ὰ ποὶ Ὀ6 ἀουδίοα ἰμδΐὲ {116 
κυϊάδλησο δηά ἰπδαδηοο οὗ «.96818 δὰ ἱπρατίοα ἰο 
δῖπὶ 8 ἰσόϑβαγα οὗὁὨ το] Ιου Β ΘΧΡΟΥΘΏΟΘ. 

γεε. 285-26. Διηᾶἃ ἴδον δρροϊπϊῖθοᾶ.---ΤῊο 
ἐδοῖος οὗἩἉ ἔμὸ ὑπο ἴ ἢ Δροβί]6 ἀπιβιθδὰ οὗἩ 788, 18 
ῬΑΙΟΓΥ ἃ πε, πα ῬΑΓΕΥ 4 ἀϊνίηθ δοῖ; (86 ἔοτ- 
ΟΡ ΤΔ5 ῬοΥ οτιποα ὈΥ [86 Θη ἾῸ ΔΒΒΟΘΙΔΌΪΑρΟ οὗ 
δου! οὔθ Βυαπάγοα δπὰ ὑπῆν Ὀο]ονοσα. ΤΉΟΥ 
ἜΤ σοηΥ σοῦ ὮΥ {ἰπ6 δά άγοββ οὗ Ροίοσ, ὑμβαὶ ἰἢ6 
Ῥίασο οὗ 7088 οὐχῆϊ ἰο Ὀ6 ΒυρΡ»]}}16 ἃ ὉΥ δποίμοῦ, 
δὰ (Π6Υ σοπουττοῖ ψἹ} Πἰπὶ ἰῃ {86 ΟΡί πος δαὶ 
6 σδηά᾽άεῖο βΒου]ὰ ἤᾶγνο αἰϊδοιθα ἈΪπιβ6}} ἰὸ 
δεδὰ8 δπὰ 18 αἸβοὶ 165 ἔγοτη ἔὸ ὈθαΙ πῖην. [ἢ 
δοοογάδπορ ψ ἢ (18 υἱόν, ἰὴ6 δβδβοιη Ὀ]ο Ὦ6- 
Ἰίονοσϑ Ῥγοσθαα ἰο βοίΐοη, Ὀαΐ σομῆπο ἰμαΐ δοίϊοῃ 
(ο 186 ποτηϊπϑίϊου οὗ ὑνγ ῬΡΘΥΒΟῚ 5 διηοπρ (ἢ 9 ὙΠ0]6 
ΒΌΤΩΌΟΡ ΟΥἨ {Π080 0 ὙΟΥΘ αὐΔ]}1ῆἔ4!}8ὁἀ; ἰπ680 ἅν 
Ἰη6Π, ὙὙἘλῸ ὑγοῦο Ὀοΐ᾿ ρχοβοηΐ δἱ {π6 {ἶπιθ, ΘΓ 
πο ἀϊτοσίοα ἰο βίδηὰ ἕοσίῃ πὶ 86 τον οὗἉ 8]} 
(ἔστησαν) Τὴθ πυμθογ---ὐνγο--- ᾿γοροβοα Ὀγ ἰδ6 
τηδοίϊηρ σου] ογοαΐθ πὸ ΘΙ ΔΓ δβδιηθηΐ, βῖη66 
ἰλ6 φυλ]πσοδίϊοι πῃ] ἢ Ῥοίου δὰ τηδηϊϊοποᾶ δηὰ 
86 τιϑοιΐπρ μΒδα δοκπον)οαροα δ8 πᾶ ἸΒΡΘΏ540]9, 
δου] Ὀ6 ΓΟΔΑΣΥ, δπά, ἱπαθοα, ὈΠΟΥΥΙΙΥ τοοορς- 
πἰσοα. Νεῖΐθοῦ (6 Νοὸν Τοβίδιηθηΐ ΠΟΥ Αἰϑέο συ 
ΓΙ Β..65 ὉΒ ψΪΓῸ ΔΩΥ ΟἾΟΥ ἱπδοστηδίοη τ ῆαΐ- 
ΕΥΟΡ τοβροοίϊηρ {6 το ῬΟΥΒΟῚΒ τηθηϊϊοηοα ἴῃ 
ὙΟΥ. 23, ΠΟΥ ἀἋ068 οἰΐποῦυ Μαιιΐαβ, τδο Γοσοϊνοα 
ἐμ δροβέοϊδίθ, οσὐἁ 9 βορῃ, (ῃ68 βοὴ οὗἨ 5η8ῦα, νγβο 
ὍΔ5 ΒΥ ϑτηθα διδῖῃ5, ΔΊΟΥ ΓΒ ΓΟ-ΡΡΘΆΥ. 
[8λεδα οσοὰγβ 88 ἃ ῬΤΌΡΟΣ πδπι6 ἴῃ 2 ὅδπι. χχ. ], 
δηά ἀε οι 6, τὶν οἴμβοσβ, {πἾπ Κ8 ἰδ ῬΧΟΌΔΌ]Ο ὑπαὶ 
ΒΔΓ- ΔΑ 088 18 [ογτηθα δοοοτάϊης ἰο ἐμ:6 ΔΏΔΙΟΘΥ οὗὨ 
Βατ.͵ομα, δι. χυἱΐ. 17, οὐ Βδσ-͵θβυβ, Αοίβ χὶϊὶ. 
8, Ὀυΐὺ πο οἰ ΥΤἹΠΟΪ]ΟΖΥ ἰδδὲ πὰ5 γοὶ θθθ ρτοροβϑὰ, 
[85 Ὀ6Θ ἢ ΘΟΠΘΡΑΙΠΥ ΤΟΟΟβΙ 264 85 οσοττοοί.---ΤᾺ 7. 
Τμπο σοπ͵οοίατο 18 ποὺ ψν6}} βυρρογχίοα ἐπδΐ {86 Ἰαΐ- 
ἴον 58. ἰάθη σαὶ τυ 93 0868 ΒΑΡ ΠΔΌΔ5 τηρηίϊοποᾶ 
Ὀοῖονν πὶ οἷ. ἰν. 86, β'ησο ἴαἶκὸ ἀοδβ ποὲ ἔμ γα 8]- 
Ιυάθ ἰο {π6 ργεβθηὶ ρϑββαρα, θὰΐ σδίβοσ ἰπίσο- 
ἄποοβ ΒΑΥΠΑΡΑΒ 848 88 ἱπάϊν ἄυα] τὸ Βεα ποὶ 
δῆ Ῥτονυϊου 5} τπϑηιἰοποα.--- Το δββοιι]οὰ θ6- 
στον ἀϊὰ ποί γοραγὰ ἐμποιηβοῖνοα ἃ8. δι μβονὶζοὰ 
ἰο ἴἍΚ6 δὴν δά ϊ. 0.8) βίορϑ, Ὀαΐϊ βυδιιἰοᾶ [86 

ὉΠ|Τηαἰο ἀδοΐϊβίοι γοβρϑοίϊηρς ἴπ6 Ρατγ σι] ἐπα - 
υἱάμαὶξ ἰο {6 [ογὰ, Ὠοοδυβο δ6 ψ88 ἰ0ὸ Ὅ6 ἰδ6 
}οτα" 9 Δροβί]ϊ9. Ηδποο, ἱπ ὑμ6 Ῥτϑυο ΒΟ ὑπο Υ 
οετοά ἰο 6 ᾿οχὰ “80 Κπονοί (η6 ἈΘΑΤῚΒ οΥ̓͂ 
8}1 τιθη,᾽ διὰ ὙΔ1Ο 88 ἀου .16858 4͵80 Ῥσο- 
πουπορα ὉΥ Ῥοίοῦ δἃ8 “186 τηουίἢ οὗ {86 ἀϊποὶ- 
ῬΪ68,᾽ ὑδὸγ Ὀοβουχὺ ἰμ6 Ψοτὰ ἰο ἱπάϊοαὶο ΥΐΥ͂ 8 
βῖζχη, ἰδ ἢ οη6 οὗ {86 ἔγχὸ τὴ Ηθδ Βϑα οἸιοβθῃ. 
Οοπητηοπίδίουβ ΑἸΒῸΣ ἱπ ΟΡ πον οἢ {86 ροϊηϊ 
ὙΒΘΙΠΟΡ (8 ὈΥΆΥΘΙ γ88 δαἀατοββοὰ (0 αοἀ ἰπ9 
ἘΔίμοΥ, ΟΥΓ ἰο ἐμ οχδ]ίθα Τοσὰ 9658. ΜΘΥΟΣ, 
0 δἀορίβ {6 ΤΟΥΤΏΟΡ τἱϑυῦ, ΔΡ0684158 ἰο οἢ. χυ. 
1 ἢ, σποτο Ῥοίοσ σϑρϑδίβ {86 ἰαστ καρδιογνώστης 
δη4 ΔΡΡ]168 1Ὁ ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΚ ἰο αοά, οὗ βοτὰ δ 8180 
ΒΑΥ5: ἐξελέξατο διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ 
ἔϑνη, αἴο.; ἐμ18 Ῥαββαρζϑ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἀο68 ποῖ ΤΟΙῸΡ 
ἰο ἐπα ομοῖδα οὗὁἩ 85 δροβί]ϊθ. 6 σογγϑοίῃδβε οὗ 
188 βοοοπὰ νἱον---ἰ δῦ {π6 ῬΓΔΥΟΣ 85 δἀ ἀγοββοᾶ 
ἴο 7680.8---ΡΡοϑτβ ἔγοσῃ (86 ζ0]] ον ρ ΘΟμ 51 ἀ6γ8- 
{10π8; (1.) ἴῃ σοῦ. 21, 726βὺ8 18 Ἐ ΡΥ ΒΒ}Υ ἰοστηϑᾶ 
ὁ κύριος, ἰο 16}. αὐτοῦ ἴῃ γ6 Ὁ. 22 γοΐουβ, ὙΠ Θη66 
δ ΡΡΘδΥΒ ἐμ κύριε 'ἰπ γ6 Ὁ. 24 ἴ8 παίυ γα ἰο ὈΘθ 
ΓΟΙοΓΥΘα (0 7688 Δ]80; 4) ΛΒ (89 ἱπαϊν 8] 80 
ὙὙΑ5 ἰ0 ὍΘ ΟΟ86Π5 γὲ88Β ἀοϑὶ σηθὰ ἰο 6 8ὴ ΒρΟΒίϊθ 
οὗ ὕδδιδ, 6 σμοἶθ6 τγᾶβ ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ ἰο 6 Βιι ταὶ ὑ- 
ἰθα ἰο 7}68ὺ8 4180; (3.) ΑΒ ὑπὸ Τιογὰ Ζ76888 εἷμ- 
8617 οσἴο8θ 18 Δροβί!θβ οῃ ϑαυίἢ (Υ ν, 2, τοῖς ἀπο- 
στόλοις - - οὖς ἐξελέξατο; ΘοΙΆΡ. γον. 24, ἐξελέξω), 
Β0, ἴοο, ἀξ οοβα οἡ ἐπὶ οοσαβίοῃ Μαι1885 ἃ8 88 
ΒΡΟΒΙ]9 ὮΥ ἃ αἀἰϊτοοὶ δοί, δἰ ποι σὰ 9 μδα δϑοθηἀοᾶ 
ἰο ΒοδΎΘΏ, ΟΥ̓ 88, δί ἃ ἰαΐοσ ρουϊοᾶ, ἣθ σῇ οβθ 
ὅδ], ἢ. ἰχ. 1δ, 17. Τῇ να, Ὀοβὶ 65, σοτρᾶγο [ἢ 9 
[ΟΥΙΏΒ ΟΟΟΌΓΥΪΗΩΣ ἴῃ γον. 17 δπὰ 2 τοβρεβοί νΟἹ 
[1ἴπ Ὀοΐὰ ἐπ βδῖὴηθ ψοχάβ, τὸν κλῆρον τῆς διακονίας 
ταύτης.---ΤᾺ.}, γγὸ τοοοῖγο {π6 ἱπιρτγοββίοη ἰμδὲ ἢἡ8 
ΨΦυᾶδπ δὰ οὐίαϊη θα “186 Ἰοἱ οὗὨ {818 τ] ΙΒΕΓΥ ̓̓  ὉΥ͂ 
{6 ομοΐδσο τ ποῦ 96808 τηδάθ οὗ Ὠΐτη, 80 ὁΠ6 οὗ 
186 ἵνο ἀϊθοῖ 0165 ἤονν πουπιϊπαϊοα νοι] 6180 σό- 
αἶγα “(86 Ἰοὶ οΥ̓ {118 χαϊπἰβί συ "ἢ ὈΥ ἰῃ6 ΒΡ6618] 
ομοΐο6 οὗὨ Ομ τἰβι. 

ΨΈΕΒ. 26. «ἅ. ΤΏΘΥ βανθ ἔουτ ἢ τμοὶσ 1οἵβ.-- 
ΤΙ τοβοσύ ἰο {86 Ἰοὶ ἴῸΓΣ (86 Ρτγροβο οὗ γοδοἑπα 
ἃ ἀροϊβίομ, τγὋδβ 1 ΘΟΠΤΟΤΙΪΥ ἰοὸ {86 υδᾶζθ ἢγθ- 
ΑΙ Πρ ὉΠ 6 Υ ἴμ0 οἱὰ οονθηδηί. ΤΌ] οἰ8Β, ὁἢ 
ΜΕ ΪΟΒ (ἢ 6 πϑιη68 οὗ ΦΟ56 0 δπὰ Μαιπὰ8 6 γ0 
τὶ απ (Ὀαΐ ποὺ αἶσα, 8ἃ8 βϑοπὶὸ δ ύθ ΒΡ ΡΟ56α), 
ὝΟΙΘ οἸπρ]ογοα; ἐπ 686 ΤΟΥ ΒΏΔΚΘ 'π (86 γ886 ΟΥ̓ 
ΟΥΟΣ γδ 886] ἴθ σπΐοῖ ΠΟΥ δὰ Ὀδοη ἀσδροδίϊαα, 
δηὰ {πο Ἰοὺ τυ ῖ οι ἢγβι 7611 οαἱὐ (ἔπεσεν), ἔα  πἰ56 
ἐμ ἀοοϊδίοι ; ὑπὸ Ὀοϑὲ 1Πυϑ γδί!οη 8 οὗἩ {π6 Ἰαι 6 
Ὑ11 Ὀ6 ἤουηὰ ἴῃ 1 ΟἌΒτου. χχὶν Ε΄, απὰ χχν. 8 ἢ 
Τ8ῃ0 Ἰοΐβ ΘΓ ΔΏΠΌΔΙΥ δαβί, ὑπ ον {16 ο]ἃ οοΥθ- 
πδηΐ, Ὄροη {μ6 ὑνοὸ χοδίβ, ψῇθὴ (ἢ 6 ἀΔγ οὗὨ δίοῃθ- 
τηθηΐ ανὐχίνοα, Τιουϊἱ. χυὶ. 8: ΝΜ β08 οοπιπηδηοα 
{πδὲ {π6 Ἰδπὰ οὗἩ Οδηπδϑδη βου Ὀ6 ἀϊν ρα Ὀν Ἰοῖ, 
Νυ. χχχίν. 18 : (Π σοτηταδῃ ἃ ΜὙᾺ5 Β ΒΟ] ΘὨΕΥ 
οὈογοά, 208, χὶν, 2; χυἱῇ. 2. ΤῊΪΒ δϑϑὶρηπιθηΐ 
οὗ ἀἰδογοηὶ ρογίϊοῃβ οὗ {π6 (οΥΎΊΟΥΥ ἴο [86 1Υ10}68 
οὗ 5.86] Βρϑοῖδ]]ν οσουγγοά (0 ἐπ ΔΡΟΒΙ]68 88 ἃ 
ἰγρο: {86 οοα οὗ δ Δροϑίϊθ γγχα8, 1 ΟΠ 86η86, 
ἰΐο ἱπμου απο Ψ ἈΪΘὮ ἃ Ῥϑυ συν ᾿πάϊ γἱ ἀι8] οΟὉ- 
ἰαἰποά---ἰἢ α Ἰοὺ {πῶ| [611 ἀροι Εἷπι (κλῆροι, γον. 17, 
26θ).---Ξ αὶ [86 δροβϑί]θβ ἀπά [6 ἈΒΒΘΙΠΌΪΥῪ οὗ Ὀ6- 
Ἰίουοσβ ἀϊὰ ποὶ ρῥτοσοϑὰ ἰο οηβί 1οἱβ 1} ἐλ νυ πὰ 
ὑμοηβοῖνοβ ἀθοϊ θα σοηβαοϊ οἱ ΟἸΒ]Υ ἴῃ δοοογάλησο 
πἱ ἢ ἘΠ ΟΙ͂Σ ῬΟΥΒΟΙ αὶ Ἐπον]θάζθ, ἃΒ ΓᾺΡ 85 ΔΗῪ δα- 
τηδη ἀροΐδίοι οουἹὰ ἀναὶ]. [10 τγα8 ΟὨ]Υ {πὸ πηαὶ 
ποτά---ἰμαὶ ποτὰ σὩῖο τοαιγοὰ 8. ῬΓΟΥΪΟῸΒ 
Ἰδῆοο ἰπΐο {86 Ὠθατύ--ν αῖ ἢ ὙΠ 6Υ Ὀοδουρα (ἢ 6 
ογά ἴο Ῥγόποῦποο ἱβγουρῃ ἰμ6]οἱ. ΤΉΘΥ Ψ6ΓΘ 
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88 ΤΏΟΓ ΘΆΒ1}Υ αἀἰθροβοά ἰο δἀορὶ {μπὶ8 σουτδο, 88 
186 ὅριγιῦ Βαὰ ποὶ γοὺὶ Ὀθθὴ ρουγοὰ οὔνδ ΡΟΣ 
ἀπο: Ὀὰΐ ΔΥῸ ἰπδὶ ονυϑηὶ, τ 6 Ἰοὺ 88 ΠΟΥ͂ΘΡ 
δξδίη διρίογοεα. 6 8}} (686 οἱγουχηβίδποοδ 
ΔΙΡῈ σοῃϑίἀογθά, πὸ δῦυδο οὗ {8 Ἰοὺ σδῃ 6 }08ι}- 
βοὰ οΥ οὐ Ὀ6 οχίθπιδίθα ὈΥ͂ ΔῺ ΒΌΡΘ8] ἴο {86 
Ῥτοβϑηΐ 6886. 

ὁ. Διἃ ἴτἴ89 ᾿Ιοῖ 611] ὕὑροῦ Μαδιίδα.---ἴ 
888 Ὀ66ῃ δϑϑουίϑα ὈΥ βοῦ!θ ὙγὶΓ6 18 (δὶ (μὶβ τ 0]6 
Ῥιγοσθάυγο---ἰΠθ βιιθϑιλιαἰΐοη οὗ δι  ἷδϑ 85 δὴ 
δΡΟΒὲὶ]6 ἴῃ ἈΪδοο οὗ 5 ἀ88---γ88 ὑχουιδίαγο δηὰ ἴῃ 
ΟΡΡοδί(ΐου ἴο 186 ν᾿ }}} οὗ αἀοἄ, βϑἷποθ Ῥδὰὺ] δὰ θθθὴ 
ΔΡΡοϊπίρα ἰο ἰδῖκθ ἐμ ρ͵δοθ οὗ Φπ485 88 δ 8008- 
116, δἰ βου [86 04}1 νγὰ8 δοίι ιν αἴνϑη ἰο μι 
ΟἿΪΥ δἱ ἃ ἰδίας ροσϊοὰ. ΤῊ υἱοῦ 85 δίῃ Ὀθθῃ 
δαγοοδίοα αὐἱΐθ ΓΘΟΘΏΓΥ Ὁγ διῖον (εάεη ἀἐτ 4». 
186], 1. 16. [έποουγδεε 97 ἰλε Αροείϊε4, 2ὰ σα. 7), 
Ὀαΐ ἢο γα] ἃ δῦζυμπθηΐβ τ δίουου δ 6 δἀἀυσοά 
ἰῃ ἔατον οἵ ἰι. Νοὶ (86 Ἰεαϑὶ ἱπαϊοδίϊοι ἰβ σίνθῃ 
δὶ ΔῺΥ ἰΐτὴὸ ἐμαὶ αἀοἂ ᾿δᾷ δἰ χηϊδοα 8 ἀϊβαρρτο- 
Ῥαδιῖοι οὗἁἩ (818 οἰοοίϊου ; [Ὁ ἴῃ αἰχουϊηδίδησο (Βα. 
{89 ἸΑΌΟΥΒ οὗ Μαί88 ΔΓΘ ποὶ δέίθσ σαυὰβ Τ26Ὲ- 
ἰἰομοά, 88 11{{16 Ῥσουθβ (δαὶ 6 τχα8 ποί ἃ ζοπυ πα 
δα ἰγὰθ δροβὶ]ὶθ δἵϊοσ ὑ86 ποσί οἵ αοά, 858 ἐϊι8 
δίϊθποο οὐδβοσυϑὰ ψὶῖ} τοβροϑοί ἰοὸ ὑπ 6 ἸΔΌΟΥΒ οὗ 86- 
γ6Γ8] οὗ (6 Ττοῖνο ψου]ὰ ῥσοόυο ἐμαὶ (μ6Υ, ἴο0, 
αἀἰὰ ποὶ ροββϑδβ 89 ἰγὰθ δροβίοὶἱοδὶ ομδγδοίου. 
Απά πὶ γοχαγὰ ἰὸ Ῥδϑυὺ], (0 υἱὸν τοΐογγϑα ἰὸ 
δΌονο [“ῬΔ0] ψ͵88, ἰῃ ΡὉ]806 οὗἩ Μαι(μἷδ8, ΟἿ, Ἰποῦ 6 
δοουγϑίοϊγ, οὗὨ 7068, 6 ἰτὰ ΤΟΙ ΝᾺ δροβί]ο,᾽" 
διίεν, ἰοο. οἱΐ.---Β.], 18 σου δ  ΔΙῪ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ; [ῸΓ 
ῬδῈ} Εἰτηβοῖ Υ ΠΘΥΟΣ ΟἸΑἰ σα, ΟὨ ΒΏΥ ΟσσΒΒ,0η, ἰδ δὶ 
86 85 056 οὗ ἰμ0 Ττοϊνο, τ 116, οα (6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 
89 τηλῖκο8 ἃ Ὁ]δίῃ αἱβιϊποιΐου Ὀούπγοοῃ (μοι δηὰ 
ΗἰΒ6 1 ἴῃ 1 ΟὐΓ. χυ. δ. Ηοσ σδῃποῖ, ἱπάοοα, Ὀο 
θη οΥδίθα διηοης ὑΠ|6Π|, Βῖη 69 ἈΪ8. 68}} οοῃβιὶ- 
ἀπο ΐτὰ ἰμ9 Αγροβί]ο οὗ {86 ἀἰδῃι 1168; δ 15 {808 
ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ σοπ σα βιϊ συ θα ἴγοιῃ ἐΠ6 ΑΡροβί] 68 
οὗ ὑμ6 76 1718 (Ἑοπὶρ. 6]. 11. 9); Βα 5. “189 Αροβ- 
1186 οὐὗὁἨ Ῥγογζσϑββ᾽" (ὕδῃρ0), ὙΔῚ16 (6 Ἰδί(ο" δΓ8 
ἴμοθα ψ0 ρῥγοβί θὰ δ ἐμο οὔ χζίῃ δὶ ουπαάϊης οὗ 
186 τψοΥκ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. 7.6 ζεζπίπιεπί ο7 ἰλε ϑογίρίωτγει ἴα (6 ἰπόχὰ 6 
οὗ Ῥεοίοχ᾽ 5 δά γ688; 'π Βυ ἢ 8 ᾿ἰσἢΐ πὸ νίονγα ὈΟΪΒ 
(6 ονὐθηίβϑ σοῃηδοίοα νιν Φιάδ5, δηἃ 4͵]80 (6 
ΒΘΟΘΒΒΙΥ ΟΥἨ ΒυρΡΙγίηρς ὑπ ὙΔΟΔΏΟΥ τμΐσ {86 
Ἰαϊοσ πιδάο 1 {Π 6 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗὨ μ6 δροβϑί]οβ ἢδθ 
Ὅ88 ἀου Ὀ 1688 πῆ οπορα ἰῃ δἀορίϊηρς 656 ν᾽ θὺ78 
ὉΥ ᾿π0Ἰπιδί] 08 τ ἰοὴ πὸ δὰ ΡΓΘΥΪΟΌΒΙΥ τοοεϊνοα 
ἵγοϊω Φοδὺ8. Απά δὶβ σοῦγξα νν88 βίυ οἱ] σογγοοί. 
Ἐον (ἰεὶβὶ 18 Ὀο᾿κ (Π6 Ποασὶ οὗ (86 ο]Ϊἀ δονοῃδῃί, 
δὰ 680 ἰῆ6 Τουπαδίϊοι ὁυ ψἀϊσὴ ἰξ τοϑίδ: [86 
τηοδὺ ΒΟΙΥ βοῃιπηθηβ ἩδῖοΝ οΠδγδοίουϊσοα {ἐδ 6 
ΒΌΪΓἰ 08] 116, ἴη6 σοηδάθησο ἱπ αοἂ, δπὰ {Π9 Ρ8- 
εἰοὺ οχροοίδιιοη οὗἠἨ ἀθνουὺ τηθπ οὗ ἰδ οἱὰ οονο- 
Ὡδεαί, ΓΟΔΙΪῪ τοΐογτοα ἰοὸ ΟΒ τὲ 85 ὑπ ῖν τοδὶ οῃὰ, 
Δι οι ἢ Β6.6}} ὈΘΙΣΘΥΟΥΒ ταϊρὶ ΟΥ̓ΘῺ ἢ ΘΙ ΒΟΙν 68 
Ὅ6 υποοῃβδοΐουξ οὗἉὨ [ἢ 18 χγοδὶ συ. Απά, οἡ {86 
οἰον δηᾶ, 189 τηοδί ραϊῃἴ] χα ρουΐθησ68 οὗ ἐδ6 
Βουυϑηίβ οἵ αοα υηά ον ἐδ οΪἀ δσογοηδηί, δηὰ ὑπο ὶν 
ἀροΡῚΥ ψουπάρα {6611 18, ΒΘ (ΠΟΥ͂ ΟΥΘ Τηΐβ- 
υάροά, ᾿ηδυ]οα, πὰ ρογβοοαϊθα, ποτ ΟὨΪΥ 858Π8- 
ἀοννβ δῃὰ φγοϊυάθα οὗ {86 ΒΒ ΓΙ 5 οὗ μ6 Β6- 
ἀδοθοσ. ὙΏοη Ὀανὶὰ, [1}} οὗἨὨ Τα! ἢ ἴα {86 ἰσυ ἢ 
διὰ {πΠ6 γἰίθουβ τοι δυϊίου οὗὐἠἨ αοά, ἀφπουποοὰ 
ἴδ πο .λ168 οὗ ἀοἀ δῃὰ οὗ Βἰτηβο], Ηἷβ ΟΣ 8 ΟΓΘ 

ἰο Ὀ0 δοΐᾳ4}}Υ 7018}}6ὰ ἰπ {110 6886 οΥ̓́{ 86 ΖΔ} 1658 
τὴ8ὴ 0 Ὀοιγαγοα (μ6 μοτά. Ἐγνϑηῃ 1 δανὶα πἶχα- 
86]7 νγγἂαϑ ποὶ δύϑγα οὗ {18 ἔδοὶ (τσ ιΐσθ, ἱπαοοα, 
Ῥοίοσ ἀοοβ ποὺ 888671), δ.}}} “186 δρίγιι οὗ Οσῖδὶ 
ψ ΠΟΙ γ88 ἴῃ Ἀϊὰ. ,. ἰοδιϊδοα Βοίογοβαπὰ ἰδ9 
Βυ ον ρμα οὗ Ομ χιβὶ.᾽ 1 Ῥοῖ. ἰ. 1]. 

2. Ῥεῖοσ συϑοορῃΐζοβ ἐξ (τσ. 22) 88 (86 ργτοϑδί 
Ῥύτροβο οὗ ἰδ νοσδίϊοῃ οὗ ἐδ δΔροβί]οβ ὑμδὶ (Β6 
Βου]ὰ ὈῸ τ θ8868 οὗ ἐλε γεδιγγεοίίοπ οΥΓ «ζ6ε; 
10 Ἰδίίου ὙΔ5 {μ6 ἀροϊδῖὶγα δοὶ οὗ ἀοα. ΤΒαὶί 
ονρηΐ διἰἰοβϑιθὰ 186 όγδοπ δῃὰ ογσον ποὰ (6 Ἡογὰ 
οὗ Φοβυβ; 1: σοπδιϊἰυϊοα ἰπθ ἰουπάδιϊοι οὗ ἐδὸ 
ΟὨ τ βίη Β 18 }1Π, Νοὶ ΟἿΪΥ 88 ἰΐ οΥἱ αἰ 8}}γ 8.9 
ιοαὶ δῃὰ ργδ-  ΠΘΏΥ ραἸογίουβ ἴδοι οὗὉἨΛΝ 6 Βἷ8- 
ἸΟΥῪ οὗ τραφιρίϊου ἴῃ (δ 8 6γ68 οὗ (80 ἢγβ ἀϊδ8οῖ- 
ῬΊοδ, θα 1ΐ 18. 8(}}} τοραγάθὰ ἴῃ {μι Ἰῖγῃι ὮΥ 8}} 
Ὁ, Θνοσθ. Ἡ μδί γϑβιυὶῖα δουϊὰ (86 ἱποαγηδϑίϊοι οὗὨ 
αοά, οΥ 18 ογυ οἰ βχίοη οὗ 79 6818 δυο ργοἀμοορα, 
υἱοῦ (818 ΓΘΒΌΓΣΓΘΟΓΊΟ. ἔγοια (ἢ 6 ἀ68Δ4 5 ΟὐμΡ. 
1 ον. χυ. 14-19θ. Το γοβυσσθοίίοι οὗ δοδυ8 8.}}} 
Δογὰβ ἃ ἰοδβὲ ἱπ οΟὐἷγ ἀδυ, τοί θυ, ἢ Θϑβθο 18} 
Ῥοϊπίθ, 8ὴ ἱπαϊνὶιι8) 18 'ἢ Ὀοπάδβρο 0 ἀπο] 1οΐ, 
ΟΥ ΠΟΙ ΒΟΥ 6 ΟΠἾΤΒ κὶ8 Ὠοτηᾶχο (0 ὑμ6 ἰγὰ ΓΔ11}. 
Ηδὸ σῆὸ οδῃηοὶ ργον 81} οἡ ἰτηβ86 17 ἰο χοοοὶυο 80 
ἔδοὶ οὔ 86 ΓαΒυΣΓθοίίοη οΥὗἩἨ ᾽δδυ5 ἔγοιη 189 ἀοδὰ 
ἴῃ ἴδὶ ἢ, 88 οί γα, Θύθῃ ἷπ ἃ ζοΠΟΓΔ] τοδβροσὶί, 
δοαυϊγοα ἃ οογγοοὶ Κπον]οάρο οὗ ἰμ6 ὅομ οἵ Θοὰ, 
ἴον ἢ6 ἀοθ5 ποὺ ΚΠΟῪ {86 ἐνίπο ΟΠ δι. 

8. 119 Ῥοίον ἀοπιαπάβ, οα ὑπο ὁη69 δδπά, 
δὲ {8:9 ῬΘΥΒΟῚ ὙΠῸ 88}8]}] Ὀ6 ο]δοίοα, βδουϊὰ δυθ 
Ὀ66} ΓΟΖΌΪΑΥΪΥ ἴῃ 08:6 ΘΟΙΏΡΒῺΥ οὗἁὨ 796808 1κὸ (δ 
ΟΥΒΟΣ αἰδοῖ 685, ἔγοῃ [86 Ὀδρίϊδυα οὗ Φόδμη ἰο ἐ86 
ΔΒΟΘηΒΙ0Ώ, Β6 85Ββ ζΏ9, ΟἹ ἴδ 6 οἴδον, δοσγίδὶῃ ἃ]- 
Ἰονγδ 6 1 δι ο 8 οὗ ἐμαὶ Ῥογβοῦδ) κπον]οᾶρθ 
οὔ ἐμ9 119 οὗἉ 7688 τ Βῖο 1 18 1 ΒΡΘΗΒ8 0016 ἰδ δὲ 
δὴ ΑΡροβί]θ ϑιουϊἹὰ ροϑβοθ8β. ΕῸΣ 1 (86 δὶ Υ 
ΥΟΔΥΒ ΒΟ 6808 ρϑββϑὰ πῃ 68] τοὶ γοθθηΐ, Ὡπ- 
ἀοιιθίθ αἱ γ σοί! υϊοα ποῖ ΒΏ8γΘ ἰο {86 ποτ οὗὨ 
τοαἀδιρίίοῃ, 8..}}, ἰὺ 18 ἰὰ {μ 1|ἴς, ὑπ δοὶβ δπὰ (89 
80 ογίπρΒ οὗ ἴπ0 Τογὰ ἀυτίηρ (6 (ὮΤΘ6 γοασβ οὗ 
18 τρὐἰϑίσυ {δδὺ {π6 Του διΐοη οὗὨ οὐσ ἐβ1 0} ἴῃ 
Ηἴπι 15 ἴο Ὀ6 Βουσῃί. Τὸ ἔδο ἱΒδὺ (86 Ὠδυυα 68 
ΟΥ̓ [86 Εγδη μο 188 ΣΘΥ͂ΟΥ δ)τηοϑί Χο  υΒΊ ΥΘ ἴο 
(818 ροτὶοα, δπὰ ἰηίγοάμοθ ΟἿΪΥ 8 ἔδν πο οπίβ 
Ὀοϊοησίης ἰο ἐμαὺ οὗὨ {86 ΘΕἸ]ἀΠοοά οὗ 6808, ζ0}}γ 
δρτθοβ 1 118 Υἱοῦ. 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ. 

γε. 12. α. 6 σοϊυσηθᾶ ΠΟΥ πηΐῖο 96- 
Τα 88 ]61}.---Αϑ ἱμ6 Τιοτὰ ῥχοσοοάρα ἔγοπι ΤΔΌΟΥ, 
{μ6 τπηουπὺ οὗὨ ἰγαπϑῆ κυνί. (08 τ ΒΙΘΒ Ῥοίοτ ἀθ- 
δἰγϑὰ ἰὸ 8 ἰΔΌΘΓΠΔ0Ϊ08), 0 (80 Β66Π6 οὗὨ δἷ5 
ϑυ δ Υ ηχ8 δηὰ ἀθδί, 80, ἴοο, ἴδ ἀϊδαΐρ]68, 8. Σ 
βατὶη δι πη ΟρΡϑῃ ψϑίϑ οὗ πρᾶύϑῃ, ἃγὸ ἀϊτοοιοᾶ 
ἴο τοίυγῃ [0 (80 ΒΟΒΙ110 οἷΐν, ἴῃ ν Βοἢ (ΠΟΥ Ὑ6ΥΘ 
βιβὲ οὗἩἨ 41] ἰο ὍΦΔΡ ἩϊπΠ6865. Αμπὰ Ββο, ἰοο, ἐδ 
Ομτίδιϊδη τηυδί οἵνθηῃ ἀδβοοπὰ ἔτγοϊα {μθ ΒΟΪΥ͂ 
Βοϊ μία ἴο τ πίοι 6 δὰ Ὀ6ΘῺ σδγγὶ θα ὉΥ 9 ἀ6- 
γΟΓΪ 008] οχϑγοΐβοδ, ἀονῃ ἰο Ηἷκ θαυ ]ν 8614 οἴ 
ἸδΌοΟΣ δηὰ Ὀαϊ116. [{1}8ηβ6 δάάϊιοο8 νοὶ ἐγ γοδ- 
ΒΟΏΒ ἰῃ {1Π|6 γβί τοἱ. οὗἩ {π6 υγοϑϑοηΐ ρῬυ)] οαιοη 
(Μδι. χυὶϊ. 1) ἴῸ7 σοὐϑοιπρς ἰμ6 ἰχδάϊ( οι [δαὶ 
Ταδον 88 186 τηουῃὶ οὗἩἨ ὑγδηβῆρσυτγαι οη, 85 αοσοῖς 
ΒΟΣΘ Δ8ΒΌ1η68.--- ΤᾺ.] 

ὃ. ἙΎοτὰ ἴ86 τποὰυῃΐϊ ΟεἸ]θἃ ΟἸέναϊῖ.---Νοὶ 
ἔδν ἴγοταῃη (Πΐ8 τηουπΐ ἐμὸ Βοάδολον ϑηάδυγοα ἢ 18 
τηοβὶ ΔΎΟΙ ΔΡΟΩΥ οὗ βου]; Ὀυΐ ΠΟῪ ἢ Δϑοθπὰβ 
ἔγομι ἐΐξ Βυσησηἶϊὺ ΥἱοιοΥἹΟΌΒΙΥ (0 ΒΟΔΥΘΏ; 80 ὩΘΔΡ 
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οί ΒΥ, ἰοο, δγὸ ἐδ βυδονγίηρ5 δὰ (86 μἸΟΥΥ οὗ 
1:6 δβοσυδηίβ οἵ Ομ γῖϑὶὲ. ΤΠ οὶν Ὀδιι16. 6145 Ὀ6- 
ΘΟ 1Π6 Β0ΘΠ68 ΟΥ̓́Λμοἷν ἰσρ ἢ. (Αροδὶ. Ῥαβί.), 
--ΒΙΟΒ ἰδ ἔἴτοσα ϑοστιδαίθιῃ ἃ Βα ἢ 
ἄδιυ᾽'Ββ Ἰοτσηθν.---Αδ Μουηῖ ΟἸϊνοὶ νγδ8 80 ΠΟΔΣ 
ἐμαὶ (86 26 ν 18 ἰΓϑα ἐἸοη5 ρογιηϊ θα ἰμ6 αΐδοὶ- 
Ηὶοδ ἰο υἱβὶὶ ἰὑ ὄὐθὴ οὔ {1:0 ΒΑ ὈΌΔίἢ, ὑμοὶνγ ὁ0ῃ- 
Φἰπυοθα δοοὰο ἴῃ 96 γύβα 6 ὈΘΟδΙῚ6 ΘΓ Ὁ]6 δῃὰ 
Ούθὴ βϑδεϊδίδοίοσυ. (ἮΝ 1Π1ς6Γ.).---ἰὰ Ἡ μδίουοσ βροὶ 
ἐμ ΟἸγϑίϊδη πὸ ἀν 6115, 115 ἀἰδίδποθ ἔγοιῃ {6 
τηοὰυπέ οὗ ΟἸϊνοὶ ἀ068 μοὶ ὀΧοοθα 8 ΒβΌθαι ἢ ἀδΥ᾽Β 
ἡΟΘΌΓΠΟΥ; 16οὐ Πἶπι, ἐβογοίοσο, ἀδῖν κὸ {μὲ 1 0 ἴῃ 
δρῖτγιῖ, ἐβρθοΐα ν ΒΘ ΡΘΒΟΘ[Ὦ] Βα Ὀρδιΐο ΒουΓΒ 
Υἱδὶί Ηἷπι. ᾿ 

γεε. 14. 11.059 61} οοπιϊπυθᾶἃ υὐὴῖ ΟἿ Θ 
δοοοτχᾶᾷᾶ, εἰο.---Τ 1 δὰ ἀδγϑ ψὩ6ἢ ἰηἰογυθποα 
Βοίνθοι ἐμ Αβοθηβίοι δπὰ Ῥεπίθοοβί----Ὀθί 66 ἢ 
ἐδ ἀορατγίατο οὗ [86 Μοχὰ ἴῃ [9 ἤδ8.ι δῃὰ ἢΐ8 σϑ- 
ἴτη ἰπ ἴμ6 ϑρ᾽ τ} ὺ---οοηδι υὐθα ἃ. ΙΠΘΙΔΟΓΒΌΪ]6 ρΡ6- 
τὶ οὐ οὗ ἔθ: ἱπ ϑοιηθ οὗὨ 18 ΓΑ ΌΓ6Β 10 ΤοΒοι ὈΪθα 
86 γνογὶοὰ ψμΐσ ἢ ἰπίογυθηθαὰ Ὀείψοοι {μ0 ἀθϑὶῃ 
δηὰ (86 γοβυγσγοοιίοη οὗ ἴ80 ᾿ογὰ. Αμπὰά γοί ἰδ6 
ἀϊδοὶρ]68 ΠΟῪ 8586} Ὁ}]0 ὉΠΔΟΥ ὙΟΤῪ αἰ ογοπίὶ δηὰ 
ΚΑΤ ΓΠΟΓΘ ΠΔΡΡΥ οΟἰγουπηδίϑησοβ. [{ὙΠ60Υ 870 δρδίη 
ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ 88 5.660 ΒαυἑὩ ΠΟ ΒΒ ΡΒ ογα, ὑΠ ΟΥ̓ ΔΥΘ 
ποί ]1οἀ τ βδΠ 688 8η6 ΘΔ 88 ὁΠ06 ὑΠ60 Ὁ ΘΓ, 
ἈΘΙΙ ΘΚ ἀο ΠΟΥ Ὑ66Ρ ΤῸ ἐμ [οτὰ 88 01 ὁ.ὴ6 1.0 
'6 ἀελα. ΤΟΥ ΚΠΟῊ ΠΟῪ δαὶ μ6 ᾿ἴῖνοβ, ἰμαὺ ἢθ 
'6 οὐ Βγοῃϑθαὰ ἴῃ Βοδυθῃ, πὰ ἰδ ἢ6 18 Γι ἰδ 
Ῥεδορὶα αἰσαν, οὐθ ὑπίο {86 6πὰ οὗἩ 86 νου], 
ΤΆΘΥ ΔΓ δρϑίῃ δδβοιι υἷθα ἰπ ἃ βοοϊαἀοὰ βροί, θαὶ 
βανο ποὶ δρβίη βαΐ 86 ἀοοΥ8 ἴῸΓ [687 Οὗ ὑπ Φ6:}}8 
[39ὁμη χχ. 19], ποῖον ἀο {μ 600 ὑγϑι Ὁ]6 δῃὰ 66 
88 ΒΘ ὙΒ6Ὼ (86 το] 18 σοταϊησ, ΤΈΉΘΥ ΔΥΘ 88- 
Βοι Ὀ] οὶ ἰοοίμοῦ ἴῃ οδ] ὀχροοίδιϊοη δηὰ Ὑἱὶἢ 
ΒΟΙΪΥ ΒΟΡΘ6Β ᾿π ὑπ 61 800]8; δηᾷὰ ὑῃ00 τοιιϊηα 8 οὗ 
8 τοῦ οὗἁ σὨΙ]ἸάσΘη παῖ ρ ἰὴ 8 ἀδυκοπθα Ομ δ 1- 
Ὀ6ῈΡ οὐ ΟἸΥἰβὶ πλαβ-ουο, απ (ἰὴ οχροοίοα Ομ τἰβί- 
[88 φἰἕι5 5}}8}} ἤᾶυθ 66 Π ἀΟΥ δτγδηροᾶ ἰπ [86 
δ ϊοϊηῖπς; δρϑγιηθηΐ. ΕῸΣ ἴῃ ὑγυ ἢ ἃ ΒοΆ8Βο. ΚΘ 
Αἀγοῆΐ μδβὰ πονν Ἀσυῖνοα ἔὉΥ (6 α1861}]68, ἢ Ῥ ΑΘ ἢ 
186} ναὶ τὶ} Ὁ] βϑϑὰ ΒΟρο ΤῸΣ {16 σοπιΐηρ οὗ 
{πὸ οτὰ ἴῃ (λ6 ϑρ1τῖ!.--- ὙΠ πα γδυὶθα παίυγαὶ σὶ 8, 
ἀϊδροδίἐἰοηπ, ρἰ 8 οὗὁἨ σταοθ, δπὰ βρὶ εξ] θη 6η- 
οἷο, 8ΓῸ τοργοδοηίθα ὃν (86 Πδῖη8β οὗ {680 6]6- 
το Αροβίϊοθ Αμὰ γοὶ ὑμ9 πδίασο οὗ θϑδϑ οι, Βον- 
νον ἀἰβογοπὶ ἰὴ 6 056 ΙΏΔΥ Ὀ6 ἔγοπι ὑπ οἴ ΠΟΙ, 18 
ὩΟῊ βαποί: δοά δηὰ δ πο] ἃ ὈΥ {πὸ ρστδοο οὗ Ηΐπὶ 
ὙΠῸ 18. 8016 ἰο ΘΠΙΡΙΟΥ οδοῖ ἱπαϊνιάυαὶ 1 ἢ 8 Β6Σ- 
Υἱοῦ ἰο ἰπ6 ῥσαΐβο οὔ 18 ζίουῦυ. Εσϑῃ ορροϑὶΐα 
ζδδίαγοβ οὐ ομδυδοίοσ διποιρ ὑμ 6 ηὶ τὸ ὈΘϑα (ΠΥ 
ἰορΡοτοα δηὰ δεβοοϊδίθα ἱῃ Ὀσγοῖ ΒΟΥῪ Ἰἰοτο Ἀπ 6. 
086 [οτὰ, 8ο ἰδδὶ ὑῃ 6} σα οΧοϊδιτα: Ηο 185 ἐδ 
Ηεδὰ, νὰ δὺθ ᾿ιἷβ ἸποΙμ ΓΒ; Ηρ ἰβ ἐμ ρῃΐ, τὸ 
δτγα ἐμὸ χοδοοίίοι : Ηο ἰΒ (6 Μίαϑίοσ, νὸ ἅγὸ Ὀσχοίἢ- 
Το; Ηςφ ἰδ ΟὟΣΒ, πὰ νὰ δ.ὸ Π185!-- -Ὁ 8 [Ὲ6 
ὍΟΣΩΘΙΙ, δη ἃ ΜΑΣΥ ἴδ τηοῖμοϑὲ οὗ ὅ6βι.--- 
Ηον νοὶ] τηαίυτοὰ 8δηὰ ρυσχὶ δορὰ ἴῃ βρὶγιξ ταυϑὶ 
Μάδτγ Ὅο δἱ (8158 ρετνϊοα, δ οΥ (μ6 Ἰοπρ διὰ υδτὶ οὰ 
Θχροσίοπσο Μ8|ΟῺ} [Ὁ] ονσοα 86 βα]αἰδίϊοι οὗ ἰῃ6 
ΔΉ]! 86 Ὑ8086 βου] γ88 ρ᾽ Ογοϑα {Ὀγοῦσἢ ὙΠ} 
8 ΒΉΟΤΩΑ, γῦ88, ΠΟΥ Θγ  Π61688, Ὁ] 6980 ΔΙΠΟΙ, ὙΤΟΤΩΘΏ. 
μα τὸ ἱ. 42; 11. 8δ.1. ὙΠῸ ψδὲ ἑοηάογ Ἰονο δῃὰ 
οὐοτιὶ ΤΟΥΘΣΘΠ66 Ιηλδῖ ποὶ ΟἿΪΥ ΦοΠπ, ἰο ΠΟΤῚ 

189 ᾿οτζτὰ οἡ {86 ΟΥΟΒ85 Δα ρσίνθῃ ὮΟΡ 88 8 ῬΥΘΟΙΟῚΒ 
Ἰεζϑδου, θαὶ 4180 811 οἰμοσβ, βαῦο Ἰοοκοᾷ οῃ, δῃὰ 
τοϊηἰαίογοα ἰο, (μ18 τηοὺμοῦ οὗἩ ἰποῖν ᾿ογὰ Απὰ 
χοί, ΒΟΥ ὉΠ ΘΒΒΏΤΩΪ ἢ {86 ΤΠΔΏΠΘΥ 8 ἴῃ Μ ΒΙΟΝ 5116 
Ῥγοϑϑηΐβ βουβοὶ Γ ΟἹ ἐμ18 οοσϑβϑίοη 8180, ΒΘ Ὴ 886 
ἷδ τηϑπἰοποά ἴοσ {88 1Δ8ὺ ἐἶτηθ ἴῃ {μὸ δοσϊρίυ σα! 
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ΗδΣ πϑπιο ἰ8δ βόῦο {80 ἰαδί οὗὨ 4]], δηὰ ποί (ἢ ἢγπὲ 
οὗ ὑποβὸ σοοογαρὰ Ὁγ 1κὸ; Β8ὴ6 ῬΥΔΥΒ υἱέϊ 189 
οὐμοσβ, ποὶ 30γ ἰβϑι, 85 ἃ βδηάιηδια οὗ ἰμο [ογὰ 
[1ὰῖκὸ 1. 88], ποὶ 88 ἃ αι δϑῃ οὗ δβοάνϑη!---Απὰᾶ 
νυ ἢ Β]5 Ὀσθῦδτϑῃ." --ἼΠοΥ, ἴοο, το δὰ ποὲ δὲ 
ἢτϑι Ὀοϊϊουθα ἱπ ὑπὸ αἰνὶμθ ομασδοίογ οὐἁ 9}6808, 
δα δὰ γτοιηδὶ ποα ἔν ἔγοχῃ ΒΪ8 ἰηρσάοπι, Βα 9 ΠΟῪ 
Ἰορατηθα ἰο Ῥγοβίγαϊο ἐμβοτωβοῖυθδ ὈΘΙΌΓΟ ἐμ οτυοὶ- 
βορὰ δπὰ χίβοη [οτὰ, 88 9080} 8 Ὀγίβγθη ἴῃ δὴ 
ΘΆΡΙΪΟΣ ἃρὸ ρδϊὰ μοιγηδζο ίο ἐμοὶ Βοπογθὰ δπὰ 
Ρρονογία Ὀτοΐδ6Σ.--- 76 διέιεδδεα δοπιπιεπιοταίί ὁοῃ Ὁ 
Ι. Τὸ δρργοργίϑιθ δρρὶ)ϊοδίϊοι οὗὨἩ ἰδ Ὀ᾽θββίηςς 
τοσοϊγοα; 11. Τὴ δρρσορστὶδίθ ὑσδυϑγ ἔοσ ἔυυί δ ο Ὁ 
Ὀ]οββίηζβ. (1.1860.). 

γεε. 1δ. Διιυᾶ ἱπ ἴποδθ ἄσγα Ῥοῖοσν βϊοοᾶ 
ὉΡ.--Ηὸ γῸὺ δὰ 1941100 80 ἀθθρὶῦ 88 δυύθὴ ἰο 
ἄθην κἷθ [ογὰ, 88, που μθῖοβα, ἐμ 6 σουγαρθ ἰο 
ΒΡΘΔΙ οὗ (86 ὑγθδοι ΓῪ διὰ ἀγοδάδι οπὰ οὗ 90- 
ἀδβ Ὀθίοσθ 4}} ὑἰμβὸ Ὀγσοίμγοη,. ΕῸΓΣ ἢἣθ Ὑὃβ 60}- 
ΒοΪουΒ ὑμαὺ Ἀ18 58'18 ΟΣΘ ἴογρίυθη, δὰ γγὰ8 ἰἢ- 
δυθηοορα ὮΥ (80 μογὰ Β ποτσὰβ: “θη ποὺ δχὲ 
σοπγογίθα, βίγοηρσίμοη ἐγ Ὀγοίγοη.᾽---- ἡ ΒοᾺ- 
ΟΥ̓́ΟΣ [1 Ἰοοὶς αἱ Ῥοίθν, ΠῊΥ ὙΟΥῪ ποατὶ 6805 [Ὁ 
ἦγ. ον διδβουρῃ 1 δὴ) 8 ῬΟΟΥ ΒΙΠΠΟΡ, οί 
8180 ΔΒ ἃ ῬΟΟΥΓ ΒΙΠΏΘΥ; ἱΥ 1 βῃου!α ρμαδϊπί 8 ρβοσ- 
ἰγαὶ οὗἩ Ῥοίοσ, 1 ψου]ὰ ραϊηὐ οἢ ΟΥ̓́ΘΟΥῪ [61 ΟΥ̓ ΕΪ8 
Βοϑά ἰδ σψόογὰβ: “1 Ὀδίϊονο ἴῃ {86 ζοΥ βίο μ 88 οὗ 
Ββ'η8.᾽ Ο Ῥείΐοσ, ἰἢ ἰπμοὰ μαδὲ Ὀ66ῃ βαγϑα, 1, ἴοο, 
81.8}} Ὀ6 βανοα.᾽ (Ἰλι{Β 67]. 

Ηὸ σἴ0 ἀδὲ]ν οὐἰδίηβ 8. ΟἸΘΆΓΟΣ ΥἱἹΘῊῪ ΟΥ̓ ἰδ8 
του] δηὰ ΘΙ ΠΟΙ 8Βη688 ὁ ἷ5 β'πδ, Ὀὰΐ ΠΟΘ 
σοηνϊοίϊοη ἐπαὺ [πὸ Ὀ]οοά οὗὨ Ο Υἶδὲ οἰ 868 ἔγοζα 
8}} βὶη, αὖ 080 Β8116 {ἰὴ ΠΟΥ Θ8.568 ἴῃ ῬΟΥΘΥ, ν01}} 
δῖ 8 βίαπα ον ἰκο Ῥοίον, δπαὰ δυδὶὶ ἢ ̓ 86]7 
οὗ ΘΥΘΥΥῪ ΟΟΟδ βίο ἢ ὙΠΟ 6 ΟδῺ ῬΟΥΪΌΥΣΩ ΒΗΥ͂ 
σοῦ ἰο (Π6 ῥγαΐδο οὗ μθ κ]ουίουβ ζῦϑοθ οὗὨ δι 
Μοαϊδίονς δπὰ ϑάθομιοσ. (Αρ. Ῥαϑί.) 

γεβ. 16-206. σομοοσσηρ, ὅπᾶδ85, 108 
νγϑ8 μυϊᾶο, οεἰο.---Ῥοΐοῦ ΒΡ6Β.5 οὗ (86 ργίϊθονουϑ 
810 δηαἃ Βουτῖοϊο ἀθδί οὗ Ψιἀ88 ὙΠ (6 σγοδίθδι 
ΘΆΓΠΘΒίΠ658 δηὰ οδπάογ, Ὀυΐ 8180 τὶν ἀογτοῦς 
ΒΟΓΤΟῪ 88 ἩΠΓΠΕΠῃ) ρζΘΏ ]ΘΠ6886, Ηθδ ΒΡΟΔΚΒ, ἴοο, 
ὙΠΕῺ ΘΔΥΏ ΘΒ 658 δη ἃ ΘΔΠ6ΟΥ οὗὨ {Π0 ἰΓΟΒΟΠΘΥΥ δπὰ 
ἰμ0 βυϊοϊάα οὗἨ 118 ἔ6}1ὁγγ- αἰβοὶρ]θ, σῆο ἱμῃγοϊνθα 
ἈἰτηΒ6 1 δηθὰ [ἷ8 Ὀσοίμγοη ἴῃ ἀἰβρτασο ὈῪ ἢΪ8 1η]- 
αυϊΐουβ οοπάυποί. Νοὺὶ ἃ ἰγϑοθ ΔΡΡΘΔΥΒ ΒΟΓΘ οὗ 
ἐμαὶ υοσίδν ἀοδῖσο ἩΒῖοι, πὰ βυοι Ραϊηζαϊ 
08868, ΒοχηοΟἰ 68 ῬΧΟΙΏΡΙΒ Ι6} ἰο σΟη 608] ἰδ 
ἰγσαϊὰ δπὰ ρῥγδοίΐβο ἀδοθρίΐοῃ ἴον {89 β8Κὸ οὗ 
δυοίαΐηρα ἃ 1088 ΟὗἨ ΠΟΠΟΙ ; ποί ἃ ἰχΧ866 ΔΡΡΌΘΔΙΒ οὗ 
δροβίοιο υυἱάθ ΟΥΓ Ὁσ᾽ θϑίνΥ ῥσὶάθ οὗἁ βίδι!οη, 88 
ἱ πὸ Ὀ]ΘΙ18}} οου]Ἱὰ Ὀ6 ροστϊ θα ἰο Ὀ6 Β66ῃ ἴῃ {89 
Θμδυδοίου οὗἩ ἰΐο80 ὙΠΟ ᾶγὸ ἱπυθδίθα τὶὶὰ ὑμ9 88- 
οΥὐθα οοθ, Οὐ 88 ἰξ {60 ΜΟΥΘ ποὺ διῃθη8}0}0 [0 
οἷν] ἸαγΒ ΒΟΡ ρῥἱοἀχοᾶ ἰο τοβρϑοὶ ρᾳ 116 ορἰ πίοι. 
Ῥαίθῦ, οὐ 188 ΘΟΠίΓΣΑΥΥ, ΤΟΐΌΓΒ ψ Ϊ ἃ ΠΟΙΥ 68 Ὁ- 
ΠΟδίη688 ἰὁ 186 ἀἰνῖηο ᾿υαρτησηί τ Βΐοἢ δὰ οΥογ- 
ἰδκθῃ 86 ψγοίομοὰ τδῃ, δπὰ δον ἰμδὺ θυ 
ὑπ18 ΡδΙΏ 1] ονοαΐ Ῥτοιηοίθα ὈΥ 18 γϑϑυ]β ἰἢ9 
ΒΟΒΟΣ οὗ (6 ὁπ0 σι αοὰἃ; 818 ρυπίἰίίνο δι1σθ 
ΔΡΡΘΟΒΓ,Β ἴῃ 18 τι] δίυ, δηὰ {86 Ῥσορῃθοῖθβ οὶ 
8 σπογᾷ σοπίδίηθβ, ΟΤΘ πιοδὺ ΣΘΙΏΔΥ ΚΑΌΪΥ ἢ0]- 
8]16ἃ : [8ὺ8 ἐὸ σα886 οὗ 70 ἋἋ)δΔ8' ΘΏΔΌΪ6Β Ῥοίον ἰὸ 
εἶνο ἃ δοϊθιῃημι νη ΐηρ ἰο 8}} βυι  ο θα ηρ; Δ368 Γθ- 
βροοίϊίηρς ἰμ6 5Βο] -ἀοοορίζοη ἰο ᾿ ΠΪΘὮ δῖ οοπάπυοσίβ. 
Απὰ γοὺ Ῥείου Βρϑδβ οὐ (818 “βοὴ οὗ ροσαϊ οπ᾽» 
[3 ́ὁἈὴ χυϊὶ. 127 ἱπ σϑηί]ο ἔοπ68, δὰ τὶ ἃ ΒΟΥΤΟῪ 
ποὺ υπτηϊηρὶοα πὴ οἱΐγ. Νού ἃ ἰγ8οθ ΔΡΡΘΔΙΒ 
οὗἩἨὨ [πο86 Ὁπομαν [40]0 ῥα ρτηοηΐβ τ ΙΘἢ ΔΓ οἴθη 
Ρτοπουπορα ἴῃ βυσὰ ο8868---ῃποἱ ἃ ἰγδο6 οὗ ἰδαΐ 



24 ΤῊΕ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊῈΕ ΑΡΟΒΤΊΕΒ. 

Βδυρὶγ, 861“ οχϑ! πρ βρὶ τὶς τσὶ πο ΟἸτῖδ- 
ἄδμβ οἵϊοθη Ἰἰοοῖς ἀονῃ ὌΡΟῚ 8. Ιλΐβου 8 Ὁ]6 86]ἴ- 
ἹΠΆΓΑΔΘΥΟΥ ; 50 ΟἰδοΥ ἔθο] ης 15 ΠΟΥΘ τουδὶ θα ΒαΥθ 
ἐμαὶ οὗὁ ΠΟΙΥ͂ ΒΟΥΓΟΥ 107 (86 Βοὺ] ἐμπδὺ 18 Ἰοϑὶ, Ἀὸ- 
ὑθ0 Ὁ 8 ἰδῆριδαρθ 8 ομαγδαοίουϊ θὰ ὈΓ τηοάογδίοη 
δοῖδ ὙΒΘη 6 ΒΡΘΔΚΒ οὗ ἰδ ἰγοδοβοῦγ οὗ 0888 
(“89 νγὰβ χζυϊάθ ἰο {μθπὶ ὑπαὶ ἑοοῖ 6518), δπὰ 
6 η δ6 ΒΡΟΔΚΒ ΟΥ̓ δῚΒ δέθγῃδὶ ἰού (“80 ψϑηΐ (0 
Ἀΐ8 οὐγῃ Ρ]806᾽᾽). [1ῃ ΒΌΟΘΙ 8 βρὶ γἴ τὸ βου] γὸ- 
ἸΩΘΙΠΌΘΡ ΟἿΓ ΟὟ ἰηῆγτα 68, ἴῃ ΘΥΟΥΥ ση86 ἰπ 
ὙΒΙΘΒ ΟΥΠΟΥΒ ἸΠΟῸΣ (10, δπᾶὰ ΔΡΡΙΥ Ναί δῃ᾿ 8 
ΟΣ 0 ΟΌΓΒΟΪΙΥΘΒ: “Του ασί ἰδ 6 τηδὴ ἢ 

Ψεκ. 21, 22, νοχϑίοιθ - - - ζωυδῖ οὔθ, 
οἰο.--- )Ὡθ ἰθτῃ Σ δῖ [δεῖ] ΠΟΥΘ Χο ΥΘΓΒ ποὺ ΟὨ]Υ ἴο 
1ῃ 6 ποοοβδϑιίγ οὗ Βυρρ᾽ γίης (6 γδοδπὶ ρἶδοο οὗ π- 
ἀδβ8, Ὀιυΐ αἰβο ἰο ἢ 6 Θββϑῃ 8] αὐ] σαί ὁ. οὗ ἰΠ 6 
ῬΘΓΒΟῚΒ ὙΠῸ 8}8}} Ὀ6 ποιηϊπαίθα. ΤῈ6 ἸΟΥΥ ἀπὰ 
ἸΥΤΘΥΘΤΘΩΘΘ οὗ {80 ορίπίοη ἰμαί ἰἰ 18 ἰηἀ θρά δὴ 8ά- 
νδπίαρο  Π 6 ἃ θοῦ ῬΟϑΒΟΒ868 (86 αυ8]}1868- 
ἀἱοῺ 5 Ὑν 10}} ἃγὸ ἀδοτιδποά ἴῃ ἰμ6 βογὶρίαγοβ, Ὀυΐ 
{πδ [1680 ΔΥῸ ποὺ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ, Βῖπο6 ἢθ 
ΤἸΔΔῪ 0 8 ΔΌΪΘ6 ῥαδίου νἱϊπουΐ δοαυϊγίηρ ὑμοαι, 
δΔ΄6 ΓΠῪ οχροβοα ὉΥ ἰμῖ8 αἰνίπο ορογίεί. (ΑΡ. 
Ῥαδί.)---Ὅ 1] 0} Βᾶανο οοτηρδιὶθᾶ νυ τ 

“811 [86 16, οἱο.--- γοὸ αὐ} σαι θη Δ.Ὸ ἈΘΓΘ 
ἱπαϊσαϊθά : ἤτβὶ, α οσουίαϊη τρϑθᾶβυσο οὗ ΟἸ γἰβιίδη 
Κηονίθαρο; ἰμ6 ἱπαϊνί 0.8] τ ΒΟ 18 οἰοβθῃ, πιδί 
ῬΟΒΒΘΒΒ 8 αἰτοοὶ Ῥϑύβοηδὶ Κπον]θάχο οὗ ΟΠ γ βι 8 
Ῥογβοὴ δηὰ ᾿ξ οἡ θϑτίδ ; βθοομαϊΐυ, 8 οδοσίϑϊῃ 
ΤηΘΘΒΌΓΟ οὗ ΟΠ γι βίΐδη δ 6}}}γ ; Β6 τηυβί ἢδΥο ἔδι}- 
ἔν} δαδμογοὰ ἰο 96βὶι8 ἀυγίπρ (86 τ Πο]6 ρογὶοά 
Βροοϊδεά, ψιςουΐ πανΐηρ οΥ̓οσ χοῦθ 80 Κ 8 
τὶ. 60] ον ἰβκϑῃ οἴθποθ. Βοίἢ οὗ (686 υ811868- 
ἐἰοῺ5 8:6 8.}}} χοαυϊγοά οὗ {086 γῆ δῦ δ}- 
Ῥοϊηίοα ἰο ῬγΘδΟΣ (6 αΟ8ρΡ6] επὰ ἔδοα {μ0 Ηοοκ 
οὗ ΘΟ γιϑί---ὃ Ἰἰνίης Κπον]οάχο οὗἁὨ ἰῃ6 Ιιοχτά, δηὰ 
βίποογο ἀδυοίϊοη ἰο πἷτῃ. ᾿ 
Α υνἱΐῆθδβ Ὁ πιὸ οὗ δἰα τϑδυχχϑοιίου. 

--Ἴὸ (οΒΕἸ ΠΠΟΠΥ ΘΟΠΘΟΓΐης (86 ΧΟΒαΣγθοίΐοη οὗ 
9 6805 ΘΟΙΏΡΥΘΆΘΠ ΑΒ ΘΥΘΙῪ ΟἰΠΟΥ ἱπηροτίϑῃῦ ἰορ]6--- 
Βὶ5 ἀθαί ἢ, 15 116, πὰ ἷ18 ἀοοσοίγὶπο: ἴον νἱμοαΐ 8 
βἰδίοπιθηί οὐὗὁ (8680 ΡοΪπίδ, {Π6 βἰχηϊδοδησθ οὗ αἷ8 
ΣΟΒυΥγθοίΐου οὁδημοὶ Ὀ6 ηϊοϊἀρἃ. Απά, ἔαγίμθγ, 
ἰμδὺ ἰθβεϊ ΠΟΥ οοηδίϊίαθ8 {16 οσόνῃ δηὰ σἿΟΥΥ 
οἴ ἰλ9 ρῬγοδοβίηρ οὗ ΟὨΥ μι Β ΒΘ : [ὉΓ ὙΔῚ16 Βὲβ 
ἀοοίτπο 18 σ]ογουβ δπὰ ἷ8 116 ΠΟΙΥ, διὰ Δ 1]16 
18 βυβουϊηρβ δῇοοί ον 966] ρ8 δὰ 18 ἀϑδίῃ 
ἀΘΘΡῚΥ ἱπηργθββοβ 118, 58.1}} 1Ἢ τγῶϑ ΟΠΪΥ  ΉΘἢ ἷ8 
ΣΟΒΌΓΣΓΘΟίἰοη οὁσσυγτοα ἰπδί π6 τῦδϑ ἀβοϊαγθα ἰο Ὀ6 
ἐμ ὅοη οὗ ἀοα τὶ Ῥοντοσ, δπὰ ὑπὸ βαυϊοὺσν οὗ 
86 σον]. [Βοπὶ. Ἱ. ᾧ ̓ 

χε. 28. Δηᾶ ἴον δρροληϊθᾶ ἔνγο, οἱο.--- 
οί ροββοββϑὰ 86 αὐ] βοαιῖοπΒ το Ῥοΐον Βδα 
Ῥαυισυϊανϊ θα; ἰμὸ βοϊθοίΐοῃ οὐ οἰΐπορ ἔον (89 

. ΟὐοΘθ πουἹὰ μαῦθ ΘΟ ΒΘ ΘΗ Ὀθοη ᾿υα] οἱ ο8. 
Βαϊ (Π086 ΓΘΟΑΙΠῪ ἰθιρὺ αοἀ το ποιηϊηδίθ ἱποοϊη- 
Ῥοιθηὺ ῬΘΥΒΟΏΒ ὑηὰ6 Ρ {Π6 ῥγοίοχὺ ὑμαὺ αοὰ π|]}]} 
"ἈΘΥΘΥ Π6]685 80 ΟΥΟΣ ἐδ6 ΘουΓΒ6 οὗ δυϑηίβ 858 ἰῸ 
Ἰοδὰ ἰο {μ6 ποϊθοίϊοη οὗἨὨ ἰδ ἱπάϊνι ἀα] πὸ ἰ8 
δοσορίδὈ]6 (0 Βἷτῃι. (Αρ. Ῥαβί.).--- βίο ἰο [86 
πηΐδου οὗ {[1λ.0 (ἴγ66 Ομ οΣ 8 ΤΥ ΒΙΟΙ ἃ, βίγιοΚ αὐ (18 
αἰθοίίοπ οὗ 6 Ὀΐϊδῆορ! Τὸ δαογεά οἷς ἀἰτοοὶβ 
ἐμαὺ οἱδοίο ἰπ 86 11-ἀοπγίπρ Βυτ]γ ; {86 σοη- 
στοσαίϊοπ γ᾽6118 ἃ γο] πίΔΡῪ οὐθάϊοησθ δηὰ ργο- 
Βοηΐβ ἔνχὸ ΟἸΟΒΟΏ ΟΠ6Β ἰο {πὸ Ιοσὰ - 276, ο ἐβ 
0 8βΒοῖθ ραίγοῃ οὗ μ18 Οδμυγοῦ, 15 οηἰγοαιθα ἐὸ 
ἀθεϊςηδίο ὑπ ἱπάϊν  ἀπ14] τοτὰ Ηθ μὲ8 σἤΟβθῃ 88 
8 οἴογϊπρ ΤΟΣ ἰδ6 οχίθηϑίοῃ οὗ δἷβ Κιηράρτα. 
(ἔϑομλ. δὰ 8ρ.). 
γε. 24, 2δ. Ῥτιαγοϑᾷᾶ, δηἃ δε.ἃ, οεἰο.--- Τ 8 0Ὰ- 

ΕΥΒ ΠΟ ΒΑΥΘ ὈΘΘῺ ΠἾΎΘΩ ἴῃ ΘΏΒΥΟΥ ἴο ὈΓΒΥ͂ΘΙ, 
δηὰ σΒοῖ ἀσγουΐ ΡΓΔΥΘΡ δἰἰοπα θὰ ΒΘ (ΠΟΥ 85- 
Βυϊηρα οἴἶοσ, Θ)ΟΥ (16 ἀἰϊγίπθ Ὀ] βίης, ὙΠ 6 8 
{6} 8180 ἱβοιηβοῖυθθ οομίϊηθ ἰμβίδηϊ ἴῃ ῬΓΑΥΘΥ 
οὐ ἰο {86 οπᾶ. (Αρ. Ραβί.).- -ου, Τιοσᾶ, 
ὙΥΒ ἢ Ἰσπουσοῖ [16 ἈΘατίβ, εἱο.---ἰἰ 18 ΘΠ οΥ- 
ἴπς ἰο (86 δολτί ἰο ΒΌΣΥΟΥ {86 ἱπεϊππδίθ μοσβοῦδὶ 
ἰπίοσοουσχδα τ ΒΙΘἢ (8.6 αἰδοῖ} 1685 τη πίϑ τὴ} (Π 6 
οχϑ] θὰ Γοτὰ «680.8, ὈΠΙηοΟΥΘα 88 ἰμ6 Ὁ 816 ὈῪ ἐμπὸ 
οἰγουτηβίαησα ὑπαὶ {ΠΟΥ ΘΥΘΒ. ΠΟ ἸΟΏρΡΟΣ Ὀεἰιο]ὰ 
δῖ. ΤῈ6 οἱοοϊΐοη οὗ ἱμο ἱνοἢ ΑΡΟΒΙ]9 8 δὸ 
οΥΓάεοσγθὰ 88 ἰο Ὀ6 ἰμ6 ὅσϑί σου ὙΒΙΘΒ ΒΔ6Υ ΟὉ 
οδυίῃ, δηὰ Ηδθ ἱπ ἤθᾶυθη, σοῦ] ὑπλί αν ρου ΐοστα 
ἴῃ {π6 Ηοὶγ αμοϑβί. ἐρνελὸ παραρονλι - - χηονν- 
δεῖ ἴῃ9 Ποασὶκ οἱ 811 :6}---ἃ ἀοβοσὶρίΐοι οὗ 
οἷν αοἀ δηὰ δανίουῦ, οὗἩὨ ποῖ ἰμ6 ἰσϑοθοῦ οὗ σϑ- 
Ἰἰχίομ βῃου]ὰ πόυϑσ ᾿ἰοβο βίχῃῦ. Ὁ 6 ΤΩΔῪ 80 ἴϑθοῦ 
ἴῃ {μ6 βἰρῃΐ οὔ τθθπ (δύ ΟἿΥ ῬΥΔΙΒ6Β 588}} Ὀ9 
Ιοπαάϊγ ῥτγοοϊαϊπιθά, “«αΐ ἐπ ογχὰ Ἰοοκοὶμ ο (}19 
᾿ϑαγί." Ι ὅδιι. σχυϊ. 7]. (ΑΡ. Ῥαβί.) 
γε. 26. Διιυὰἃ ΠΟΥ βανο ἔοσῖἢ ὑποὶσ Ἰοῖδβ. 

ΤῈ αἰδοῖ ρ᾽θβ ἀδβίγο ὑπαὶ {πο ῖ ῬΥΘΥΘΡ: “[ογά--- 
δον ἩΒΟΙΠΟΣ οὗὁἨ ἐδοθθ ἵτὸ ἰποὰ παβὲ σΒόβοῃ,᾽" 
βου Ὀ6 δηβυνογοα ὑμγουρῃ ἰμ6 τιράϊπθτῃ οὗ [86 
ἰός ΤΏΠΘΥ δ68Κ ἰπ6 Τογὰ ἰο Τ6Υθ 8] ἰὸ ἱμοῖα Ἀ18 
ΨΠΠ1, ἀηα, 88 ἰπ (86 σα80 οὗἩ {86 οἴμεσ δροβίϊθβ 
ἱπ ΘΔ}1166, 50, ΠΟΥ, ἰ0 68}} πα σῃ 086 Εἰπη8617 {86 
ἱσ ἀροβϑί!ὶο ἱπ ἐμ0 ρ͵δοο οὗ 428. ΤΒ6 οἴω- 
ῬΙοΥπιοπί οὗὉἩ ἐδο Ἰοΐ, ΔΙ Βου ἢ 8 δι! αν Ῥγδοίΐοθ 
ἀπᾶον (86 ο]α οογοηδηί (48 ΠΘΏ ἰΠ6 Ἰαπαὰ ν88 
αἰνίἀοθα Ὀγ Ἰοΐ διβοῦρ ἱμὸ ὑποῖνο ἰγὶθ68β, ΝΟΣ Ό. 
ΧΧΥΙ. δῦ, οὗἩ ν»ϊο ἢ (πο ἔνγοῖνα Δροϑίϊοβ τ γο ἀθ- 
βἰηοα ἰο Ὀ6 ἰπο γοργοβοηίδϊνθβ), 18 ποὺ ὁῃ 66 ΓΧΘ- 
Ροϑίϑα ἴβ {6 Ξβογίρίυχοβ δου 86 ἀἂγ οὗ Ῥοεπίο- 
σοβί; 701, δέίζοσ {6 Ζ]Π 688 οὗ 86 Ηο]ν ϑρὶγιΐ 
μαὰ θδθοι ρουγοὰ ουὔἱϊυροι πὸ ΟΒΌτοΙ, {86 ἸαίίοΣ, 
ἷπ ἀονουΐ ονοάϊΐομοο, 88 χυϊἀοὰ ΌΥ ἰμαὶ ϑ'ρ᾽τῖς 
ἰηΐο 8}} ἰχαϊ ἢ. Νοῦν {πὴδὲε “σὰ ἢ, ὁυθὴ 1 οὖν ἀν, 
18 8.1} πὸ οἰμοῦ δὴ (88 Του θα] δα ποσὰ οὗ ἐδς ΟἸἹὰ 
δθὰ Νοὸν Τοβίδιηθηίβ. ΒΘ π νγὸ σοοοῖνο ὑμ6 νοχὰ 
οὗ αοἀ 88 ἃ Ἰαπὴρ υπίο οὐν ἴεθὲ, πὰ ἃ ᾿βΐ ἀπίο 
ΟἿΣ Ραμ, τγ 8}8}} ποὺ νυδ]ῖς ἱπ ὑ86 ἰρμὺ δπὰ 
βία] 6. ἮΒΘη τὸ ΒΟΙΌΪΥ αίγο βορὰ ἰὸ {δ6 
Ἰοδαΐπ δ οὗ ἰμ6 ᾿οτὰ, δπὰ ἴῃ ῬΓΑΥΘΥ σοταχηϊὺ ΟΌΓ 
ὙΓΔΥ ἴἰο Εἶτα, 6 σοπάπιοίϑ 18 ἴῃ (89 ρϑίμ8 οὗἉ σἱ βμὺ- 
ΘΟΌΒΏΘ6Β5, δηᾷ ᾿ο848 8 ὈΥ [ιὶβ ϑρὶ σι Ἰπἴο 86 ἰδῃὰ 
οὗ υρτῖμίμοβθ. (Πθοι. δπὰ 8}.). 

ΟΝ ΤῊΗΕΞ ΜΉΟΙΕ ΒΕΟΤΊΟΝ.--- ῬΓΟΥΘΥ, {6 ΤΘΔΡΟΙΝ οὗ 
80 ΟΒυγοῖ. (βίαυκο).--Ἃ88, Δὴ ᾿]αΒίγαϊίοι οὗ 
186 ἄφεορ χυλὶ  ἰοῖ δὴ Ἰπαϊν] 8] τᾶν σοπίγϑοῦ, 
80 ὈΟρΙΠΒ γ06}}, Ὀὰΐ δομ πη 68 ἰο γἱο] ἃ ΟὈΘα θη 06 
ἰο ἃ 58:16 δβἰῃ. τλοο, ἐμμίλτῳ πιαν απ ἱπαϊυϊάμαὶ 
δὲ τεσαταεὰ αΑ τοοῖϊὶ πιίεα απα Ῥγεραγεα [0 ἀδδιεπιε ἐδ6 
δαογεά ομῆήςτε3 1. Θὰ μ6 ΤΑΙ ΒΓ Δάβουοβ ἰὼ 
Φοϑὺβ δηὰ ἰο ἷβ ἀΐβεὶρ]9; Π. Το 9 6808. ἶτα- 
861} ἀνγ 6118 ἰπ ἷβ ϑαγί. (10.).---ΤεῪ ἐγ οΥ πιαπ, α 
7οωγηεν ἰο ἀΐδ εἰεγπαΐ αδοάε; 1. ΤΏΘΥΘ δγ ἵτνο 
ὙΑΥΒ;:; 11. 160 8 ΘΟΟΒΘ 86 ὨΑΓΤΟῪ πᾶν ἱ (1014). 
.--Τῇῆε πιαππεν ἔπ τολιολ ἰδε ιρεΐζαγο οὕ ἰλὲ Ολυτοῖ 
τσαδ δοοιιγεα αἱ ἰῃλε οἰδοίίοπ οὗ αιίλίας ; 1.  δὺ- 
ΟΥ̓͂Σ ΟἾΘΟ δὴ ἱπαϊνί Δ} ἱπ ὑπ9 ΟΒΌΓΣΟὮ ΤΩΔῪ γτὸ- 
σοἶγο, ὑνγὸ Ροϊπηὶβ ἃτ6 οὗ ῬὈΥΪΤΩΔΥῪ ἱπροΥίδπο6: 
ΟΙοαν υἱϑνβ οὗὐὁ ἰ8ὸ αἀϊνγίμα Ὑ11, διὰ ᾿ηνῖο 8 10 
βάρ] ἑν πὰ 116 ἱπιϊδίϊοι οἵ. ΟΒχῖβι ; 11. Ατωοης 
ΟὨ ϊβιΐδηβ, πὸ οἰθοίϊΐοα σὶϊπουὶ ΡῬΥΘΑΥ͂ΟΣ δῃὰ (89 
ἀἰνίπο Ὀϊοβδίης ; ΠΙ. Τὸ Ἰοὺ ᾿πβι 188 0]6 88 ἃ 
ΤΏ 68}8 οὗἉ Θχοϊυαΐϊπρ ῥγϊναί ᾿ἰπἤποποθα, τ Β6ῃ Ὀοΐὰ 
οὗ ἐμθ Ῥϑυύβοηβ ποιηϊηδίοα ΜΟΥ ἴῃ 8]}} τοβρθοίβ 
θα 0.4]. (ϑΟὨ] οἰ θσταβομο:.). --Τλαΐ ἰδ6 τοοτά ὁ Θοά 
ἐς οἱ οπῖψ δα σωΐάε ἐπ αἰβέίουϊε εἰἰμαίίοπιδ ΟΥ̓ ἐΐ6: 
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1. Τὸ ἐδασῆθβ 18 ἰ0 ΘΟ βίον θυ (ἢ 6 τηοδί ΘΔ Γ- 
ΤαΒῖηρ το 0.5 ἴῃ Ἡ ΠΙΘὮ ὙΓΘ ΤΩΔΥ Ὀ6 ῬἨΪδορα, 88 
ἀἰσροπβδίϊοῃβ οὗ Ῥτουϊάοπος; ΠΠ. 10 ἰβδοῆ 68 08 ἰο 
ζοττα ΘΟΙΡΓΘὨΘΏΒΙΥΘ δηὰ ΟἾΘΆΡ Υἱ 8 οὗ [μο86 οἷτ- 
σπτβίϑ μη 685 γΡ 1 ἢ ΤΩΔΥῪ δἰ ἃ 8 1π Βπαϊηρ (π6 τἱρμὶ 
ὝΑΥ; {Π. 1ἰ ἰθϑο 68 τυ.8 ἴ0 ῬΓΆΥ ἴῃ [1 ἢ, ἀπὰ ἱμ68 
δα ταϊὺ ὑπὸ Χ]] ηδίθ ἀθοΐβίου ἰο 6 ᾿οΓα ΕἸτηΒΟΙ, 
(μη ρθοῖη).---Τὰς τσασὲς Ὁ εἰπ, οΥ, Τὴε αιοξεΐ 
ἅεαίλ ἡ “μᾶας ]βεατιοὶ : 1. δ Βιιοι]ὰ δᾶγθ Γο- 
Σλαϊποὰ ΟἸγδί Β αἰδβοῖρὶο; θυ ἢ6 Ὀοίγαγοα 8 
Μέαπείον ; Π1. Ηδ βμουϊὰ Βανα δάιηϊηϊβίογοα ἃ 8- 
ἐγοά Ἵμαυρο; Ὀυὺ Πα ρυγοβαβοα ἰδ 86]α οὗἁ Ὀ]οοὰ ; 
111. Ης βιουϊὰ Πᾶνα Ῥγοδοῃϑα (ἢ ἤδιῖηθ οὗ ἐδ6 
τΐίβοη ϑαυϊουσ: Ὀὰΐ ἢ σοτῃηχηϊ θα βυϊοϊάο; ΤΥ. Ηδ 
δου ἃ ἤανο τοοοϊνοα ἰμῃὸ ΗοΥ αμοβὺ; θυΐ Πα 
ὙΓ85 Ἰοδί όγουοσ. (ΕἸΟΓΟγΥ).---7.ὲ ολοῖσε 97) Ταϊ- 
ἐλίας ὃν ἰοί, απ ευϊάεποε 97 7}αἴὦ : ἃ [αἰ 1},1. Ἡ ἰσ ἢ 
Ἔτοη ΔΙ ῬΑ π[Ὦ] ἐγ141}8 σου ΒΘ ΒΟΥ νάϊ οα {86 
ΥἹΟΙΟΥΥ͂ οὗ ἴπ6 Κἰπράοχῃ οὗ Ογῖδὶ ; 71.  ΆΪΟΙ [}}Ὺ 
τοσορηϊζοα {110 ἸΟῪ ῬΌΓΡΟΒΟ δπὰ ἰδ βἰ χη ἔσδποο 
ΟΥ̓͂ ἰπ6 Δροβί] βαρ; ΠΠ. ὙΒΙΘ, δομβοίϊουβ οὗὨ 1ἰ8 
ΟΥ̓ ὙΘΆΚΗΘ65Β, ἴῃ 4}} {Βίηρβ βι δυο (6 ἀ6- 
εἰβίοῃ (ὁ ἰδ 1,ογά. (ΘΠ. δπὰ 83}.).--Το αἰοίπε 
εἰεοίίοα: 1. Τὰ ῬγοσΘοαΒβ ἤσοτῃ ἴμ6 ἴγϑο στύδοθ οἵ 
Οοά: 11. Τὸ ἀοφιηλη 8 8 τηἱϊπα δπὰ ἃ γα] οὗὁἨ τ ὩΪΟᾺ 
Θοά σϑη δρρζτονϑ. (Καρβ.).--- Οη ἰοοκίησ ὡριοατά ἰο 
Θοά, τλε δεατολεν 9. λεατία; ἰἷβ Ῥτδοίϊοο,, Ηυτα- 
165 {86 Ὠοδγί; Π. διγοηρίμ θη 6 ποατί, (Ὁ. ΒΕΟΚ: 
ον. Κερ.).---τᾺε ἀ είρίεε ο7 ἐδε Τοτά, τοαϊίέπι 7ῸΤ 
Δ ϑρίγξ: 1. ΤΟΥ ΟὈΘαἰΘμΟΥ δῦοάθ ἴῃ Φογυδλ- 
οι, νον. 18: 11. ΤΟΥ χοιμαϊποα τἱ ἢ ὁη6 δοοοχὰ 
ἐοχοίμον, υογ. 14; ΠΙ. ΤΆΘΥ γῥγαγοά, υοῦ. 14: 
({156ο]ὴ.---7λε ΟἈνίδίΐαπ, τοαϊπσ ὠπίῖΐ ἐλε 7,ογά 
δλαϊϊ δὲ γευεαϊεα : κα ἰῃ 6 ἀ1861}]65, γᾷο δΌοαθ ἴῃ 
ογδδίοτη, 1. δ ΟΌΘΥΒ, ἴον 6 18. {0}1 οὗ (α 1 ; 
1, Ηο ἀν ο}}8 νι ΟΥΠΟΥΒ ἴῃ ὉΠΣΙΥ, ΤῸΓ δ 18 70}] 
οὗὔϊονο; ΠῚ. Ηδ ῬΥΆΥΒ, ἴῸ δ ἰβ ἣῺ1]}}] οὗ ἢοΡ6. 
(14.ὴ.---Τλαέ εὐόη ἰλς ἀροδίαϑῳ 977 ἰο46 τολο λαά το- 
ἐεϊσεα α δρεοίαὶ εοαἰ ίο {δὲ πιϊπέδίτῳ, σαπποί τείατα 
ἐλε ργοφγέδβε οὗ ἐλ ζίησάοηι οΥΓἹ Οοα οπ εατίλ: 1. 
Το μοὶ ἰμπδὶ δυοι Ἰπα νἀ. ]8 δὲ ἐἶτηθ8 δροβίϑδ- 
420, τοσ. 1δ-20; 1. ΤῊΟ οοτίδιηνυ ὑμαὺ {ἢ 686 
ΟΘΟΌΥΤΘΙ 68 οδπηοὶ ΒΟΥΪΟΙ5}Υ σοίδγὰ [86 ῬΓΟΖΤΘΒΒ 
οἴζπο Κίηράοπι οὗ αοά, γον. 21-26. (14.).---Τ΄ό 
ἀευοιΐ εριίτΐ απα ἐλ λαγηιοην ο7 ἰλὲ ἢγδί αἰδείρίοε, 
απ ἐχαπιρῖίε 70. αἷξ αἀσεϑ: 1. Α ἀονουὶ ϑρὶ γὶῦ Ρογ- 
Ῥοϊυδίοβ δπὰ βαηοίϊθοβ ἐπ 6 ΒΔΥΤΠΟΩΥ οὗἁὨ ὈγΘίΒΠΥΘΩ : 
ἮΙ. Τμδῖ ΒΑΓΙΏΟΏΥ σοΙηται πἰσδίθ8 ΠΟῪ ΔΓῸΟΣ διὰ 
οἰοναίίοη ἰο 84 ἀονουῦ βρὶνὶν. (1,660 }}67).---ἰδὴν υλαί 
εοπειεγαίίοπε δλομία τος δὲ ἱπαϊμοοα (0 ρεγδευεγε ἴη 
Ῥγανεν3---Β ἰῃοβο ἀογϊγοᾶ, 1. ΕΤΟΙΩ ΟΌΡ υτροηΐ 
παδηΐβ: ΠΠ.- ΕὙΟΤα ἰδ Ῥγϑοίουϑ Ῥγουαΐβο8 οὗ Οοῇ. 
ἰ4ά.}.--ὄΤΠ] Δ6 δουγεῦα οΓ Ολτίδίϊαη ἐπετσν ἀπα δοϊάπεϑ, 
45 1Πυπίχαίοα ἴῃ {86 6486 οὗ Ῥοΐθ6Υ): 1. Π6ῸΡ Υἱοῦ β 
οἵ ΟΟΣ ΟὟ 5 ΠέΌ]π688; 1. Δπ οχρουϊτηθηίδὶ Κηον- 

Ἰοᾶχο οὗ ἀϊνὶπο σΓδοθ δῃὰ {ἢ δἰοηθιηθῃὶ οὗ Ο τἰδὶ, 
(ἰΑ.).---ἢἸκάας απὰ Ῥείεγ, υἱονυθαὰ 88 τλομυτλθηίβ οὗ 
αἰνίπθ ᾿υδιῖϊσθ δπὰ σγδᾶοο. (14,).----7π τολαί πιοάε 
διαὶ ὧδ 7μάσε απᾶά δρεέαΐ οΓ᾽ ἰΐς δἴπ8 απὰ ριιπίδἢ- 
ππηεηίβ οὗ οἰλεγε 3---ἰ. 11 σ ΟΣ δηα ἰγυί : 1Π. 
Ὑ1ὰ ΒΥ δηὰ βο] - οχδιυιϊπαίίο ; ΠῚ, 1} 
ετὶοΐύ, βονίηρ ἔγουῃ ΟἸ τἰβέϊδη Ἰουθ. (1α.).---Τὴς 
φταάσμαὶ ααἀναποος ὁ δὶπ, ἸΠ]αβιγαίοα Ὀγ {π6 Β᾿ἸΒίΟΥΥ 
Οὗ Φυἀ88. (ἰά,).---Τὰε ἴουε οὗ πιοπεν, (δε τοοί οὗ 
αἰὲ ευἱὶ. ῃ Τίπι. νἱ. 10]. (14.).-- Τό ὑτγουογὸ : 7ὲ|- 
φοίίεπ, ἐἰ{-δρεπί. (1ὰ.).---ε ιοοτάὰ ὁ (ἰοά, α ἰἰσλὲ 
μπιίο οὧὖν ραίλ, [ῬΒ. οχὶχ. 106]: 1, 1 σίνεβ ὃ τἱρῃὺ 
ΥἹΟῪΒ ΟΥἩἨ ΟἿΣ ΟΘχροσίοποο οὗ 16; {{. 1ἴ Τηδῖκ68 
Κπόον ἰοὸ 08 811Κ οὐῦ ΖΘΏΘΓΆΙ] δηα ΟἿΥ βρϑοΐᾷὶ] 
αἀυῖ169.---7Ζ 6 πεοόϑεατῳ φιαϊιβεαίοηδ 97, α ἱεασλεῦ 
67 τεϊσιοπ : 1. Ασουγαΐα Κπον]οᾶάρο οὗ 6 ἔσο 
ΜΉΟᾺ ἷἰβ8. ΟΣ μοά]πο88 [Τ|ϊ,1. 1]; Π. Ῥον- 
8018} ΘΟΙΩΤΠΠ ΠΟ τὐῖα Φ68.8. (1α.).---7 6 οὔὲεε 
ΟΥ̓ α ἰεασλοτ, υἱεισεα αϑ ἰλαί ΟΥ̓ α τοῖϊϊπ688.---- Οοπμῖπς 
τανε; ἰὺ ἰδ, 1. ΕἸ]] οὗἩἨ γουθῦοπμοθ δηα ΒΟ ]Υ, 
88 ἴῃ {Π6 Ῥγϑθβθῆοα οὗ (86 αἰνγῖμο τη) 6517 ; 1. ΕὉ]]} 
οὗ δ: δηὰ δοπβάρησο, 88 ἃ δοῃγοχβαίϊοη Ψ1Ὲ 
ἐμ ἔγιομα οὗἁἨ ΟἿΣ ΒΟ0}8.---7Τὰ 6 ἰεδεοπξ ἰαμσὴΐ ὃν ἐλό 
ἰγιίὰ ἰλαΐ ἰλδ6 Τοτά ἴα (δε ϑεαγολοῦ ὁ ἀεατία : ἰὰ 
οοπαποίϑ ἰο, 1. Ηυπι0]6 561 - που]οάρο; 11. ΟΒ1]ἀ- ο 
11 οοπδάδηοθ 'π αοά. (ἰ0]1α.).--τ-όνκαάαϑ ἰοδέ, Καἱ- 
ἰλίαϑ σλοδεπ; 1. δ 88 Ἰοβί, (α) ποὺ οῃ. δΔοσοιπὶ οὗ 88 
δηϊοιη πη Αἰγη6 τΟργοὈδίϊου, θὰΐ (ὁ) οἢ 80- 
οουπί οὗὨ ἷβ ΟὟ ὑγδηϑρτοδϑίοη, ΚΟ ἢ ΠΟΘΟΒΘΑΓΙΥ͂ 
ἀφπιδηαρα (6) ἰδ δοίΐϊοι οὗ ἐδ6 ριπὶινο 1 Βι166 οὗ 
αοὰ; 11. Μαιΐδβ οβόβθη, (α) ποὺ οῃ δοοουπὶ οἴ 
ΒῺΥ το] οὗἨ μἷὶβ ονῃ (ΤῸΡ ὙΒογοΐη 88 Βα Βὰρ60- 
ΥἹῸΣ ἰο ΒΑΓΒΑΌΔΒ ἢ), (ὁ) Ὀαὺ ὉΥ ἰμ6 ἔγθθ στδοθ οὗ 
αοά, ἴο ν]ιϊσῖ, μούνου ον, (6) 6 ἀου οι! Υ Βι Ὀ) οἰ α 
Ηἷβ οὐσὰι Μ11] δὰ ἢΪβ8 016 1176.---αγβαδαδ ἰλό 
7ωδί, [Φυβίαβ, τοῦ. 28], απά Ἡαι(λίαδ ἰλὲ Ολοϑεπ 
Οῆς, οΥ, Ην Οἴτασε ὦ δι )εϊδηςξ 70} δεε.! [2 Οον. 
χὶϊ. 97.---Μαΐϊλίαδ, πιηεδεγεά οὶ (δε αἀροδίΐεα, αἢἡ 
ἔπιασε οὗ ἀϊπι τοῖο ἀϑϑιιηιε8 (λ6 οὔὴδε οΥ ἰδέ πιϊπιδίγῳ 
αὐἱίλ ἰδὲ αἰυΐπε δίοδεῖπο; 1ἰὄὈγ6 6. σοῃα 08 πχαδὲ 
ὮΘΓΘ Ὀ6 οὈδβεγυϑὰ; 1. ΤῈ9 Ββρὶ γἰ νὰ] βύπ 688 οὗὁἨ ἰῃ9 
ἱπάϊν ἀπ], νον. 21, 22: 11. 16 τ ρΌδῦ Ἔχί θυ ἃ] 
68}1, γασ. 28, 24: 1, Τα ἀϊνὶπο σοηδγτιηαίίοη οὗ 
ἐμ δοί, νοσ. 2ὅ, 260.--- 7.6 οοπϑιἰίαίἑοπδ 9 Ολτὰ- 
ἐξα: 1. ΤῊ βρὶ τὶ ἴῃ ΒΙΟΘᾺ ΠΟΥ ΓΘ οοπάιιοίεα ; 
8 ΒρΙ͵ΓὶΌ ΟΥ̓ (α) ΌΤΙ Ὁ]6 ἔα (ΡΓΑγ6Γ--- 006) ; (6) 
ὈτΟίΒΟΥΙΥ Ἰονο (ΤΟΥ ὈΘΆΤΔΠΟ6Θ) ; (6) ΒΤ  Υ (86]- 
ἀθῃῖ41}) ; (4) ϑδσυπϑϑίῃ 688 οὗ ργροβο (4660 ἱπίογ- 
68); 11. Το δοίϊοῃ 'πὰ τ ΐοἢ {86} τοβα]ὶ; 10 8 
αἰδεϊησυϊθηθὰ ὈΥ (α) ἃ βίποουθ σοῆσοσῃ [ὉΓ ἰΠ0 
ΒΟΙΟΥΡ οὗ το] ρίοπ (ὁ οἶ69 οὗ πη68}8) ; (ὁ) ἀϊδίπίο- 
οβέθάποβα (σοῦ σογτι ΟΣ ἰδ 6 ἰθιηρο τ] δηὰ βρίτὶἰ- 
8] ψ Άγο οὐὗὁἨ οἰ μ6 8 :) (6) 264}; (ΠΟΘ ΡΣ γ}); (ὦ) 
ῬΘΥΒΟύΘΡΔΠ66 (ποῖ ἀἰβοουχαρθα).---ΤῈ.] 



ΤῊ ΑΟἹΤἸΒ ΟΕ ΤΗῈῈ ΑΡΟΞΤΙ ΕΒ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΙ. 

ΤῊΕ ΕΟΥΝΘΌΙΝΕ ΟΕ ΤῊΕ ΟΗΌΒΟΗ, ΑΚ ΤῊΗΕ ΟΗΌΒΟΗ ΟΕ ΑΙ, ΝΑΤΊΟΝΞΒ. 

ΟΕἜΑΡΤΕΒ 1]. 1--47. 

Α. ΤΗῈΕ ΡΕΝΤΕΟΘΟΒΤΑΙ, ΜΙΒΑΟῚΕ ἸΤΒΕΙΡῚ 1186 ἘΧΤΕΒΝΑΙ, ΡΕΑΤΙΒΕΒ ΑΝῸ 115 ΓΝΤΕΈΒΝΑΙ, ΟΡΕΒΑΤΊΟΝ, ΒΥ 

ΜΗΙΟΗ ΤῊΞΒ ΑΒΒΕΜΒΙΕῸ ΒΕΙΙΕΥΕΒΒ ἩΈΒΕ ΕἸΨΙῚῸ ὙΙΤΗ ΤῊΝ ΗΟΙῪῚ ΟΗΟΒΤ ΑΝ ἘΝΑΒΙΕῸ ΤῸ ΒΡΕΚΑΙ 

ΜΙΤΗ ΟΤΉΕΒ ΤΟΝΟΌΕΒ. 

ΟἜΠΑΡΤΕΒ 11. 1--4. 

ΟὌΝΤΕΝΤΒ :-- Οὐ ἴΠ0 ἄδγ οἵ Ῥοπίοοοσί, ἔμ ἔοαίἰνδῖ, απὰοσ 1η6 οά σονοπδηΐ, οὗ ἐπ 6 οομηρ]οζίου οὗ 6 Βαγυοδέ, [.6 ὑγΌσΣ 89 

Ὑ88 110}16ἀ, δΔηὰ {πὸ ΗΟ ΟΠοδὶ νγ85 ροιιγοὰ οὔὐ ὩΡΟῚ πο Δββοπ ] ἃ αἰδείρ᾽οα: σα ΤΥ δἰζηθ δοοοσηρδηὶθα ἴπο σνοηξ; 

διὸ ἱπίοθσῃδι [Ὁ] 685 οὗἩ ὑπὸ ϑρίγΙ  νγσὰδ τπηδηϊ οϑίοα τ ϑὴ {μὸ ἀἰδοῖ 168 δρακοὸ πὶ (ἢ οὗμοσ το ρτιθθ. 

1. Αμὰ σἤδη [νψἘ116] {6 ἀΔΥ οὗ Ῥομῃύθοοϑῦ γγὰ8 [ὉΠῪ οοτμθ [3 1 (6 οουγεθ οὗ δεΐην 
2 {018}164}], (μ0Ὺ στασθ 81}} σι ομ6 δοοογὰ ἴῃ ὁπ ρΐδοθ [δοοοσά ἱοροί ει]. ἢ Ἔ Αμπά 

ΒΌΘΑΘΗΪΥ (ΠΟγΘ οδὴθ ἃ Βουπα ἔγοιῃ Ὠοᾶνθῃ 8ἃ8 οὗ 8ἃ υυβϊηρ τὰὶρην τὶηα, δηὰ ἰξ 
8 [οπιΐξ 11] 8116 ἀ 4}} (ῃ6 όυβθα ποτα {Π6 0 676 Βιἐἰηρ.2 ἘΛπα ὑπο γ Δρρθαγθὰ ππίο ὑπ 6 πὶ 

οἷονθῃ ὑοηρα68 [Ουρια 68 ρατύϊηρ; (ογ, ἀἰδυγὶ δας η 5) (ἢ ΘΙ Β61ν 68] 116 88 οὗ ἤγθ, δπὰ ἴὑ βδὲ 
4 [βεϑιϑὰ 1086} ἀροὰ θδοἢ οὗ ἔβη. ἘΛηά {ΠΥ τψετθ 4}} οαἃ τί ὑπ86 Ηοὶγ αδοβί, 

8Π4 Ῥορδῃ [0 ΒΡΟΔΚ ὙΠῸ} ΟΠΟΣ ἰΟΠρΌ6Β, 88 ὑπ ὸρὶτιῦ ραν ὑβοῖὰ αὐΐοσϑῃοθ. 

ΕΥ͂ΟΥ 1.--4Ετπαντες ὁμοθυμαδόν [οἵ ἐεχί. γεο. πἰἴἢ Ο΄, (θ66. οοτ.) Β.7 5. Ῥγοίογα]6 ἰο πάντες ὁμοῦ οὗ ΙΔομπηλδη [δπἃ ΤΊ δο μϑῶ» 
ἀογ], ἩΜῚΝ Ἰδείογ γοδαϊης ἰ8 ἐοαπὰ ἰῃ Α. Β. δῃὰ οἴμοσ τηδπδο ΡΒ [4180 Ο (οτῖς.); ΜΟΥΟΙ αἷδο δορί ἴ᾽0 Ἰαϊίοτ, τ Ἀ116 
ΑἸΙογὰ χοίβίηκ ἴΠ0 γοδαΐπρ οἵ ἑεχέ. γϑ.---Οοα. Β΄η. οἴμεϊθ ὈΟΓ πάντ. διὰ ἄπαντ., δηὰ δχλ Ὀἰα δ ΤΡΙΥ ὁμοῦ, ναΐ ἃ ἸαίοΣ 
Βιδηὰ (Ὁ) ἰπδογίοα πάντες.---ΤᾺ] 

Ξ γογ. 2.---καθεζόμενοι [(ὑυηὰ ἰη Ο. Ὁ., αηὰ δΔήἠορίοα ὈΥ [λοἢ., ΤΊβοἢ., Βογτι., δηὰ Α11.] ἰβ τπογο δοσυγαϊο ἰθΔη καθήμενοι 
[οἵ ἐεχὲ. γεο. ἴῃ Α. (Β. 6 δἰ1) ΚΕ. δηὰ Οοά. 8[:.-- ΜΟΥ ΟΣ ῬΓΟίογβ [Π 6 ΓΌΓΠΛΘΙ 88 ἴῃ 1688 1160}8] ζ0ΓΠ).--ΤῈ.] 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γε. 1. α. Κα βἰδίθβ (86 ἐϊπιθ οὗ {1 ὁ ὁσσΌΥΓΟΠΟΘ 
νἱ βυποϊοηΐ ὀχδοίῃθββ ὈΥ πιο οηΐηρ ἴμΠ6 ὅδ 
οὗ Ῥϑῃῖϊθοοβί, ἑ. 6. ἤθη {Π18 ἀΔ Υ τγὰβ γεν σοτηα, 
ΟΥ, ἰπ ἐδ σουγβο οὗ {μὶ8 ἄδν, ψὶῖ τ σὰ 186 
Ῥοσϊοὰ οὗ ΒΓ ἀδγβ δου ὑπ 6 Ῥδβϑουοσ οἱοβοά, {86 
ετοαὺ ὀνθηῦ οὐσιγγοᾶ, [786 ΗΠΥ ἀδγβ Ὑ6ΓῸ 
σοπηίοα ἔγοτῃ “{Π6 ΤΠΟΥΤΟΥ͂ δὐΐον ἴῃς ( ὀραμμοι 
ΒΕΔ Ὰ,᾽ [ὲ6γ. χχὶϊ. 18, 16: [6 ατοοκ ογϊπα 
πεντηκοστῇ Μ68 ΟἸΕἰπιαίο Ὶ ν ΘΙ ρ] γα 88 ἃ ποι, ΟΣ 
ῬΤΟΡΟΣ πϑιὴθ (40 Ἦ εἰΐ6), Θααϊνα]οπὶ ἰο “ἐμ ΕἸ - 
(οἰ ,᾽ 80 ἐμαὶ ἴῃ (89 Ῥγθϑοηΐ ραββαρθ, δοοογάϊης 
ἰο Μουον, δπὰ ΑἸξοσα, ποὶϊ ποῦ ἡμέρας ὯΟΣ ἑορτῆς 
ἷβ ἰο Ὀ6 Βυρρ]Ἴοα.---ΤᾺ.. Τὸ πογὰβ οοσίδί Ὠ]Ὺ 
ΡΡΘΔΣ (0 ρἶνο βρϑοΐδὶ Ῥγοῃλΐπϑποο ἰο (6 σοι ρῖ6- 
ἰΐομ οὗ ἐλί ραγίϊσωϊαν ἀδγ, δπὰ οἱ (Πΐβ οἰτουπ- 
δβίδηοο ΜΙ ΟΥΘΓ γ8 ρτοδὶ δέ Γ 658 (ἐν τῷ συμπληροῦσϑαι 
τὴν ἡμέραν τῆς πεντὴηκ.); Ὀχπΐ 86 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ 
πληροῦσϑαι ἰδ ἸΠΥΔΥΙΔΌΪΥ Θιῃρ] ογοα Ὀγ [κὸ (6.08- 
Ῥ6], ἰχ. δ1 ; Αοἱβ ἰχ. 28) πὶ ἐπ 86Π86 ἐμαὶ ἃ οουίδὶῃ 
Ῥογοα οὗ ἐἶπηο 18 ΠΟῪ τοδοπίηρ 19. 61086, ἀπ ἢ6 
ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰὴ6 ψογά ἴῃ βιισἢ ἃ Β6η86 ἰη ἰΒ6 
Ῥγοβοηΐ ραϑϑαρθ. ΤῈ ζοβιΐνὶ οὗὨἨὁ ἈῬεοηϊοοοβὶ τν 88, 
Δοοογα ΡΥ, [86 ἀδν ἀυγίπηρς (ἢ 6 οουγβα οὗ ν᾽ ῖσο 
ἴ.6 οὔδπιιδίοι οὗ {δὸ ϑρ'τὶὺ οσουγγοὰ. Τ}ι18 ζδδδί 

οὗ (βθυ}) ὑγ6 6 8 ( 'π.} μα τ ΔΗ͂ Ἐχοά. χχχὶν. 22) 
-- 

γγ88 ΟΟἸ]οὈγαἰοα οἢ ἐμ οἱ ἢ ἀδΥ αὐΐου ἐμ τϑὶ ἀδῪ 
οὗὐ {πὸ ῬάββοΟΥοΣ ἔδβίϊναὶ. Τὺ δοῃβοαιθηῦ οο- 
ΘυΣΓοά, ἴῃ (ἢ 6 γϑᾶὰσ πῃ ὙΒῖοι Οτὶδὶ ἀἰδὰ, ὁπ {Π6 
βγδὶ ἀδν οὗ 86 6 Κ, ΟΥ οὐῦ δυπάδν, ἢ τὸ ἈΒΒΘΌ Πη6 
ἐμδὲ ἴῃ ἰὴ βαπθ γϑῶνρ ἐμ ἤγδί ἀδὺ οὗ [86 ρΡα88- 
ΟΥ̓́Θ᾽ Οσου γα οἢ ἃ Εὐϊάαν, δπα {6 βοσοῃά, ἔγοπι 
γΒἸοῖ {86 ΠΥ ἀδγβ σογὸ σοπηϊθα, ὁἢ ἃ βαίαγαδγ. 
Τ818 βίδιϑιιθηὶ ἰ8β βυβίαδϊ πο ὈΥ ὑμ6 ὙΟΥῪ δποὶοπὶ 

ἰγδαϊἰοπ οὗὨἨ ἰδ Ομ υγο ἢ ἰμπδὶ {86 δγβὶ ΟΒγδίϊδα 
Ῥομίοοοβίδὶ βοαϑοὴ Ὀσουγτοὰ οἢ ἃ βυπαλγ. ΤῈ 
Μοβαΐς ἤοβίνδαϊ οἵ Ῥοπίοοοβέ, τ οὶ 885 ὁπ6 οὗ 
89 {8 γ66 δῆπυδὶ Οὗ ζτοδὶ ἔοβίϊνα β οὗ [βγϑδοὶ, γγδβ, 
88 80 ΔΡΡΙΟρταίθ ρδββϑᾶρόβ οὗ {86 1,δὺ7Κ ΒΥ, ἃ 
Βαγυϑϑὶ Γι 178], ΟΥ, βί ΥῚ ΟἿ ϑροδκίηρ, ἢ εδίϊναιὶ 
οὗ (πο σοταρΙ οί οη οὗἨ {8 Βαγυεδί ; [86 δοΟΙΠΤ 6 66- 
ταθῃὶ οὗἩ {πὸ Ἰαιίον οοἰηποϊἀρα ὙΠ (86 ῬΆΒΒΟΥΟΘΣ, 
δηἋα 15. σοτηρ]οἰΐϊο ψγὋὰϑ οϑ Θυγαϊθα Ὁ 8 π8ηΚ- 
οδονίπς ΟΥ̓ (π6 ἄγβι- ἔγαϊίβ οὐ (80 σι πϑαὶ παγυοδὲ 
ἱπ Ὀτοδα Ὀακοά οὗ 89 ποὺ χταΐῃ [Εχοά, χχὶϊὶ. 16; 
Ὠοαυὶ. χυὶ. 9.1. Τμδὶ [86 ἔοβίνναιὶ οὗ Ῥοπίθοοδβε 
8 8160 ἱπίθηἀοα ἰο δοϊητηθτηογδίθ {μ0 αἰνίηρ οὗ 
{80 ἰαῦν οἱ β΄: ηδὶ, 15 δὴ ορίῃίοη τ 16 ἢ ΓΘ ΒΒ ΤΩ ΘΓΟΙΥ͂ 
ΟἹ ἴδ δβουιϊομδ οὗ Ἰαίοσ ΣϑΌ 1 1641 ἩΓΪΙΟΓΙΒ; 1 
ἀογίνθβ ἢο βυρρογὺ ψμδίρθυον ἔΓΟΤΩ ΔΩΥ ρδββαζο ἴῃ 
(80 ΟἹὰ οΥ ἰὸ Νονν Τοβίαπιθηί, δμἃ ΠΟΠΘ, ΤἸΠΟΥ6- 
ΟΥ̓ΟΣ, ἔγοιῃ {86 υυἱυημβ οὐ ῬΆΪῸ δοὰ 9 οβορῃυβ. 
ΤῊ ΟΒυγοῦ Εδίμοσ (Ογυβοδβίοιῃ, Ὁ ἰπδίϑηοο), 
Βδγο, δοοογϊηρὶν, τοραχα θα ΟὨΥ {π6 Βαγυοϑί ζθβ- 
ὑλνα], διὰ τοί 4180 ἰὴ 5ἰπαὶ(ἷο σἰ νης οὗὨ ὑπο Ἰδν, 
85 ἃ ἰγρ6 ἰπη {80 ΟἸ]ὰ Τοδιδαιοηῖΐ, οὗ (86 ουΐρουγ- 
ἴηρ οὗ (86 ϑβρίτιι ; δῃὰ 186 δοτσηοῃ Ῥτδοίΐοο οὗ 
ἰγδοίῃςς ἃ Ῥ8Γ81161 Ὀούνγοθη (6 Ῥοπίθοοβί οὗἉἨ {89 
Νον Τοβίδιηθηΐ δηὰ ἰμ6 ρίνίπρς οὗ ὑμ8 Δ Ὺ 05 
δίπδὶ, 18, δἱ Ἰθδαβδί, οὗἨ Ὑϑσὺ ἀου Ὁ] δυιῖμουίγ. 
Βαϊ, οχ (86 οἴβοῦ Ββαπὰ, δὴ ΔΗΔΙΟΘῪ τᾶν 6 ἰγϑοοά 
αὶ λυ τλοτο σοηδάσποο Ὀοίνγθθῃ ἐδ 6 Ὡ6Ὶ ῬΘΕῈ- 
ἰεδοβία)] δὰ 89 μαγνοϑὶ οβέϊγαὶ, αὐζουῦ (ἢ 6 ΙΏΔΙΠΟΥ 
οὗ ΟἸββδυβϑη, [Ὁ ἰπβίδῃσο, ἰῃ 80 ἔδυ 88 “"δἱ 189 
Ομ γι βιΐδη ἔοαβὺ οὔὗὨἨ Ῥοπίοοοβὲ 1π6 δ 6 παγυοϑί 
οὗ 86 92ον 18) ῬΘΟΡ]Ο Δ Ὀθ Βδία ἴο ᾶγθ 06- 
ουγτοά, ΒΘ ἴΠο86 ὙΠῸ δὰ τἱροηθὰ υπίο ἰτὰθ 
Τοροπίϑησα δηἃ οοηνοσβίου, ΘΓ σδίβοροα ἱπ, 
δα οοπβοογαιθα ἕο (οἀ :" 80, ἰοο, δοοογάϊηρ [0 
Φοδῃ χὶὶ. 24, ΟἸγὶβί, υἱουοα 85 89 σοχῃ οὗ ἡ οδὶ 
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ταί ζ6}1 ἱπῖο ἐμ στουπὰ δηὰ ἀϊ6α, οῃ δηὰ αὐΐϊον 
ἐδδὶ ἀδὺ Ὀγουχσεὶ Σου το} ἔταϊί, ΟΥ, ἃ στ ἢ Π8.- 
τοϑί. 

ὃ. Τὴ ἀοβουὶρίϊοι σίυθῃ ὈΥ Τὺ ἀο68 ποὶ ἰῃ- 
ἀϊοδία ἐμ μέασε ἴῃ ὙΒΙΘᾺ ὑπ6 ουθηί οσσυΓχοα, 89 
αἰδι ΠΟ 88 ἴπ6 ἰἶπιΘ. ἸΤμὸ ἢγΓβί ὙΘΓΒΘ ΙΔΟΓΘΙῪ 
δίδῖοβ {μδἰ 81} Π6 41861}}68 ἡ 6Γ6 8886: Ὁ] 6α ἢ 066 
δηα [δ 6 Β81η6 ΡΪΔ66, δὰ {πο Βοοομα 8418 ΟὨ]Υ μοὶ 
[86 ρἶδςθ οὗ τηθοίϊης γ)88 ἢ 8 πουδο, τὶϊποαυὶ σὶ νης 
ΒῸΥ ἸΠΙΓΌΓΠλΔίϊοη Γοβρθοίἑηρ (Π}6 6495 οὗἨ Ὀυϊ]ἀϊηρ5 
ἰο τΐὶσὶ 0818 ουΒα Ὀο]οημοά, [{ γγᾶβ, Ῥσορ Ὁ] Υ, 
ἃ ΡΥἰϊναΐθ ἀν] ]ἶηρ, δη, ῬΟΒΒΙ ὈΪγ, (6 ὁη6 ΜΙ 18 
τηοηἰϊϊοποαὰ ἰπ οἷ. ἱ. 18, 838 Βαυϊῃρ ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ 
δοταοα 8 ρῥἷδοο οὗ τηϑοίϊηρς ἰο (μ6 αἰδοῖ ρ]θβ. ΜδὴηΥ 
1 ΥΡγοίοσΒ (δηοηᾷ ἰδ τοτο Γοσθηΐ, ΟἸΒΆΒΌΒΟΙ, 
Βδυπιραγίθη, 8 η06) δέβαπι ἐμαὶ {ῃ6 μουβθ ἴῃ 
ὙΒΊΟΒ ὑπ ἀἰΒ01}}65 8δαΐί, θα χοὰ ἰο ὑπ ἰδιαρῖθ. 
Δηα νκϑ ὁοὴ9 οὗ {86 ὑΠΊΣΕΥ ΔΡΑΓ ΤΏ ΘΠ(8Β ἴῃ {86 Ὀ011α- 
πρβ διίδομοὰ ἰὸ ἐδ θῆρα, Ὑῖο ΦοΒΟΡ 5 
Ἀπὲ. Ὑἱὴιϊ. 8. 2,1 ᾿'ὰ8 Ἰκον8ο ἰδγιηθα οἴκους. 
αἱ 45 ἰδ ᾿δησιάρο οὗ ἰδ ἰοχί ἀοθβ ποὺ δὐϑθῇ 

ΤΟΙΟΙΟΙΥ ἱπάϊσαϊθ ΒΒ 8ὴ ἰηὐογργοίδιίοη, δηᾶ 
85 ΠΟ ΟἾΠΟΡ βυβιοϊοης Γοϑβοὴ οδϑὴ 60 δαάαιοοά 
ἰῃ δυρρογὶ οὗ 1ξ, γα αῦθ πὸ δΔυ ΒΟΥ ΓΤ δϑδῖρῃ- 
πὰς ἐμ6 »ίασε ἴἰο οὴὯ6 οὗ ἰδὸ Ὀυϊ]ἀϊηρ8 δα )οϊπίης 
π6 ἰδιρ]θ. ΕῸΣ ἰμ6 ορὶπῖοα ἰμαὺ οἢ ΒΟ} 8 
ἄδυ, ψ ΒΘ 8 ἱμροογαίϊϊο ἔδϑιϊυὶ οσουγτοα, πᾶ 
δὶ 6 γαί ΠοῸΓΡ οὗ Ῥγάυοσρ, 86 ἀϊδοὶρ]65 οουϊὰ 
δατὸ τ] ῬΤΟΡΓΙΘΙΥ 8586} 0]04 ἴῃ ὯῸ ΟἾΒΘΡ 8ροῦ 
δὴ ἴῃ ἐμ6 ἔδιαρ] 6, ΤηΔΥ Ὀ6 Ρ]ΔῈ 5116, Ὀΐ γταβϑίβ Οἢ 
πο 50] στουπὰδ. ΤΈΘΥ μαα υπαάἀουθίοα)ν δ ββθιὰ- 
Ὀ]οὰ Ἰοὴς Ὀοΐογο ἴμς γϑί ΒΟῸΣ οὗἨ ὈΥΘΥΘΥ ; δῃᾶ, 88 
811 (ἢ 686 ΟΟΟΌΓΣΥΘΏΘΘ6Β ΣΟ ΓΟα {π|6, ΒΟΥΟΓΆ] ΠΟῸΓΣΒ 
δϊον {πον τβίὶ πο δ ἴῃ [80 ΤΟΥ ΠΙΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ 
ΔΙΤΟΔΟΥ οἸαρδβοά δὲ ἐἰὸ πποπηθηΐ ΘΠ Ῥοίον Βαϊ : 
471 15 Ὀπὺὶ (86 ἐμπίχα Ποὺ οὗ ἐπ ἀδν,᾽" γϑν, 1. 
ἴι σαπποὶ, Ὀθβ᾽ 468, 6 βΒυρροβϑα ἰδμδαὺ (86 ἀ͵801}}68 
σου] Βαῦο 8556 Π}0]6α ἰοχοί μου ἴῃ ΔῺΥ ρατί οὗἩ 189 
ἰοταρ]6 ἴῃ Β1 6 ἢ. ΠΠΏΌΘΥΒ, δηα 88 ἃ υηϊίςα ὈΟάΥ οὗἁ 
ἸΏ 6 ὙΠΟ δυοϊαθά 4]}] δαγοϊχίασο 1} οἶμον Φον8, 
τὶ ποὰν ΒΡΘΟΙΔΙΥ δἰΐγαοίης ΡΟ αἰξοηϊτοι. 
ΤῊΟ του θ, ΤΟΥΘΟΥΟΥ, Μ ΙΟὮ σδηα ἰοχζοίμοσ, 
τοῦ. 6, ἀοο8 πο ΠΘΟΘΒΒΔΥΠΥ͂ ἸΠΡΙΥ ἰμ6 Ῥσοχί ταν 
οὔ {μὰ ἐδῖρῖο, θυΐ ΒΙΠΙΡΙΥ τᾶ ΚοΒ ἰὴ6 ᾿ΡΥΓΟβδίοῃ 
(μδὲ ΒΟσῆθ βρδοίοιιβϑ βροὺ οχἰβίϑθα ἴπ 6 ποῖ ζῃθον- 
μοοῦ οὗἨ {86 Βοιιβο ἱμθὴ οσουρὶοα Ὀγ {11|ὸ ἀϊδοῖ 168, 
τ ΒΊΟΝ δὔοχα θα βυδοϊοηί χοῦ ἴὉΓΣ 8 ἴα 60]] οἰ 10} 
οὔ ροσξοιβϑ, Τὸ δυρυτϊηθηί, ἅπαν, ὑπαὶ (6 ψ}1016 
Ῥτγοσθάυγτο βοαυΐγοβ ἃ τυ οῖ ἀθοροῦ βὶ χη ἤσδποθ, 
1 πὸ αϑϑίρη (ο ἰὑ {16 ἰθῖηρ}]6 88 86 ρίασε (“ 186 
δοϊϑιοσι δ ρσυγαίίοη οὗ {μ6 ΟΒΌΓΟΝ ἴπ ἰλ6 βδποίυ- 
ΔΙῪ οὗ ἰδὸ οἱὰ σονοηδηὶ ᾿" τ ἜΠΕσΣΤῚ; .88 ἰπμ6 
ἰεαβὶ γοῖρμὶ οὗἁὨ 81}; 18 ἴοσοθ 18 ἀοσὶνϑα οὨ]Ὺ ἔγοχῃ 
(16 ᾿ληρἸπδίίοη. 

ς. Ὗδο δῖὸ (6 φεόγϑδοῦδ ἰμδὶ Ὑ6ΙΘ 85ΒΘΙΩὈ]6α, 
δηά ἰμαὶ τϑοοϊνοα ἱμ6 μἶἕἔοἔο οὗὁἩ ἱμ6 ΗοΟΙΥ αμοβὶ ἢ 
Ἧς 416 ἱΠΙΟΓΣΙΩΘα, γον, 1, ἐμδὺ ἘΒΟΘΥῪ ὍΤΟΙΘ 8]} 
τὶῖϊ ομο δοοοσχὰᾶ ἰῃ ΟὯΘ Ρῖδοθ. [1ἰ 18 αὐ ὁπ66 
οὐνίουδβ ἐδαὶ ποί ἰμ6 δροβίϊθβ αἴοπε, θὰ ΟΥΒΘΡ 
ἀϊβοῖρ] 685 8180, ογο Ῥγοϑθηΐ, δῃὰ σχϑοοϊνθα {μ6 
εἰ οὗ 180 Ηοῖὶγ ἀμοβί. Τρ σογγθοίῃ 688 οὗ (818 
Υἱονν 18 ΓΌΪΥ γγονθὰ Ὁ. συϑσ. 74, πῃ ΒΘ ἢ ἰδ6 
ὑἐποῖτο ΒΡΟΒι1]68 ΓΘ Ῥ]ΔΙΏΪΥ αἰδιϊη σα 86 ΤΟΙΣ 
Οἰδοσ ῬΘΓΒΟΠΒ ὙΠῸ ΟΓ͵Θ 830 1168 τ τ} [86 ϑρὶ τὶ 
δηἀ Βρακα νὴ Οὐ Θ᾽ ἰοησαοθβ, 381111, ούθῃὴ Ψ ΘΗ 
{π18 ἴδοὲ 15 δατηϊ(6ἀ, ὁη6 Ῥοϊηΐ ΤΟΙΠΔ1η8, ΟὉ ὙὙΌΊΘΒ 
ἃ ἀἸ όγοπςος οὗ ορίπΐοη οχ βίθ:-- -Ἦ ογΘ ΟὨἹΥῪ {80.120 
ἀϊβεῖρ]68, τηϑπίϊοηδα ἴῃ 6Β. 1. 1δ, ῥΓϑβθηΐ, ΟΥὁ υὐ88 
ἃ 5111} ΙΔΓΖΟΙ ΠΌΠΛΌΘΙ Οὗ ῬΘΥΒΟῚΒ 88861η}}]6α, δπὰ 
ΤΟΣΟ αἱ 680 ἐπάονοαἂ τὰ ἰλ6 ΗοΥ ϑριὶγὶϊ 

ΤᾺ60 ΤΌΣΟΣ ΟΡ᾿μΐοη 18 ΖΘΏΘΓΑΙΥ δαἀορίοά, αὶ 
186 Ἰαξίον Ὑ| }}} δρρϑᾶγ ἰο Ὀ6 Ὀδί(ο γ᾽ Βιβίαϊποα ψῆθα 
ὙὙ6 ΟΟΠΒΙΔΟΥ ὑμαὺ 16 ἀδὺ 88 ἃ Ηἰψὶ Ζοβίϊνα) οὗ 
(η0 οἷά οσονοπδηί, θη ἰμο86 αἶβοιρ]65 οὗ 6818 
το αἰὰ ποὶ γο5814 6 ἱπ 790 γΌβδ θα, ΟΥὁ οῖὰ 8 δ χ- 
ῬΓΘ88 σΟΙΠ8 Πα οὗἩ ἰμ6 ᾿οτὰ Ππαὰ ποὶ ρῥὲδθυϊου ΒΥ 
ΒΟ θα, γγ0γ6, ἀοι!Ὀ11685, 8180 ρσϑβθηὶ ἴῃ ἐϊι0 
οἷν; ὁ 18 πδίυσαὶ ἴοὸ ϑιρροβα (μαὺ (Β6Υ, ἰοο, 
ΨΟ1]α ἀββθιβ Ὁ]6 ἢ 186 οὗλον ἀϊδβοῖρ]ο8. Οοη- 
ΒΟαΌΘΩΓΥ, ποὶ ΟὨΪΥ ὑμ6 ἔνοῖνο δροϑί]θβ, θαὺ (86 
1016 ΠΟΠΙΌΘΥ ΟΥ̓́Δμ6 αἶ801}168 οὗἨ 7688 τῆ ῬΘΓΘ 
16 Ῥγϑβοηίΐ ἴῃ {6 ΟἸἰΥ, ΓΘ ΔΒβοιῃ]δὰ ἱορ οί ΒΟΥ 
δη4 ΒΒεγϑὰ ἴῃ 186 οΠϊιιδίομ οὗἩ ἰδ6 ϑρί τὶϊ. 

γεπ. 2, 8. α. Το ουθηὶ Ὑ ΒὶσὮ ἢοῦ ΟσΟΟΥΤΟΩ, 
ἴοοκ ρ᾽δοθ δα δάθιην (ἀφνω), ἱμαὶ 18, ἀποχρϑοί- 
οαϊγ. 8.0 ἔδυ Ψψ γθ {89 αἰ Βοῖ 0 }]65 ἔγοτῃ Ἰοοκίῃνρ [ῸΓ 
δὴ ΘΥ̓Θηὗ 80 ΘΧΙΓΥΔΟΓΤΟΪΠΑΥΥ͂ πὰ ἱπιργοδβδίνθ, ὑπ δ 
{Π0}ὺ ὙΟΥΘ ἰπμποιιβοῖγοβ δημαζοά. Βαδυτϊηραγίθῃ 
(4» ρεδολ. 1. 86) ΒᾺ ΡΡΟΒΕ68, ἰὑ 18 ἰσια, ἐμαὶ {86 α18- 
ΟἾΡ]68 μιδὰ βυβιοϊθηῖ σγουηᾶβ ΤῸ Ὀο]ϊονίηρ ὑμδὶ 
ΒΌΘὮ ἃ οΥἶϑὶβ νγὰ8 δ ῃδηά, δῃὰ γεῦθ δηχί ου8}7 
διε ς ἴον ἰ, ὙΓΆ116, ΠΟΎΘΥΘΥ, 716 ΤΥ ΤΟΒΑ ΠΥ 
δϑουὶθθ ἰο ἐθιῃ ἃ ἀδνυουΐ ἔγϑῃιο οὗ τυϊπ, ΘΟΥΤ68- 
Ῥοπαϊηρ ἴῃ ἴδ συοῦ ἰο {86 σμδυϑοίου οὗ θη οὗὨ 189 
τηοϑὺ δβοϊθιλῃ οὗ ἐμ 6 Βγϑοὶ το Τοϑιϊγα}8, τγ οδη δηὰ 
Ὧ0 ἱπαϊσδίλοι ἐμαὶ δον ὀχροοίοα ρῥγθοΐβοὶυ δἱ ἐμαὶ 
(6 ἃ δ] πγοηΐ οὗὨ {116 Ῥγοσαΐβο ψπὶοῖ (6 Τιοχὰ 
μὰ ρίνϑῃ; ὑδδὶ [1] πηοπὶ νγγϑ8 ΘὨ ΕἾΤ ΟΙΥ ὑποχροοϊρα. 

ὃ. Α βουπᾶ, οἱἵο.--- 6 οχίογηαὶ ταϑηϊοβίδ- 
ἄομβ δῃὰ β'3ῃ8 ὙΒΪΟΣ αἰϊοπμἀδα ἰδ 6 ουἱρουγίηῃς οὗ 
[86 ϑρίγιι, γοσὸ θοΐἢ 8 ϑουπα δπὰ ἃ ἐϊφλί, (9 ὁπ 6 
ΒΡΡδδ] ηρ ἰο ἐμ 6 ΘΑ Ρ, πὸ οἶμον ἰο ὑμ6 θογθ. ΤῈ 
Βουπᾶ ὙΙοΝ οαθ ἀοτῃ ἰο ἐμ θασίἢ ἔσουα 
Βθανθα, νγὯδ ὙΟΥῪ Ἰοιιὰ (7χος), Ἰἰκκο ἐμαὶ Ῥσο- 
ἀυσοα ὈΥ͂ 4 ὈΪαδί, ἃ συδὶ, ΟΥ̓ ἃ ὙΘΥῪ βίσοηρς νἱηὰ 
ΒΟ. ΤΌ Β868 Οοηγαγὰ ; δηὰ ἰΐ τγδε (818 Ιου ἃ, Ρ6ῃ- 
οἰγδίϊηρς βουπὰ τῇσι 8116 4 4}} ἰμ6 ουδβο ἴῃ 10 Β 
ὑμ6 ἀἰβοῖρ]68 γε δβϑϑοιη θὰ, Τ8μὸ ἰοχὶ 4068 πο 
ΒΡΘΔΚ οὗ δὴ δοίιι8] συβὶ οὗἩἉ νἱηά, δῃηὰ 8121} 1688 οἵὗἁ 
8η οδσίμαυδκθ, δοσοιηραηϊοα ὈΥ 8 βίου οἵ νὶπά, 
Ὁ. ΜΠ ΘΒ, 88 ΒΟ 6 μᾶνο βαρροδοᾶ (Νοδπαθ:), ἰμ9 
Βουδβθ τγὃ8 Βῆβκζωη. Τῃθ βουῃὰ ᾿Β1οῖ 88 μεαγὰ 
ἷδ, ΟᾺ 80 σοπύγασζυ, ΒΙΡΙΥ σοπιρατεα (ὥσπερ) ἴο 
ἐμαὶ οὗ 84 υϑμοιηθηὺ σψἱηᾶ, ΤῸΣ {μ6 ρύγροβο οὗ 
αἰτίης ἃ ΚΘΏΘΥΔΙ ἀθβουὶρίϊοη οὗἁ ἰὲ ; ἰὰ νδβ ἃ 80- 

οα]οὰ 3 5,1 [Τὸν τϑίοι βεθὸ ΗξβΖοα: ἤεαΐ- 

Ἐπενκ. 1. 119, ἀτὶ. Βαιλ- ἸΚοϊ.---Τ8.1. Βαὶ 1ἰ ἀρ- 
ῬΘΔΥΒ αἰἱβιϊποῖν ἔγοια υον. 6 ἐδμαὺ ἰδ6 οχίγϑδοσ- 
ΑἸΏΔΙΥ δβουηὰ τηθηίτοποα ἴῃ ΥοΣ. 2, ψὰ8 δια 10]9 
ἴῃ {ῃ)} ΟἿΓΥ αὖ ἃ Ομ ἀογ Ὁ]6 ἀϊδίδηοο ἤγοτα {89 
Βρού. ---Ἰ δἀα (οι ἰο ἢ 8 βοιιμὰ, Ὑ ΒΙΟΝ ἃρΡρθδ]ϑὰ 
ἴο (86 ΘΑΓ, ΔποῖμοΣ τηϑηϊγοϑίδιϊοη, ἃ ἐμηιποιδ βρη, 
ΔΡΡΟΔΙοα ἰο 89 6ὁγ0ὲ. Τμὸ ἀἰβοὶρὶοβ βΒ8Ὺ (ἃ Ρ- 
Ρϑασθᾶ πηῦο ἔμθιὰ, τοσ. 8) Δρρδδσδαποαβ οἵ 
ἰοπριι68 οὗ ἔσο το αἰδ γα ἐποιβοῖνοβ, δα 
Δικ ϊοα ἀροὰ 680}} ἱπάϊνι 8]. 10 νγὰβ 88 11{ὲ}6 
Ὠδία ΓΑ] ἤγο 848 86 βουπα ΔΙΡΟΔΑΥ τηοηϊοηθα γγ88 
(παΐ οὗ ἃ παίυγαὶ ἱπὰ ; οἱ ἰδ σΟὨΓΔΥΥ͂, 8.6 80- 
ῬΘΆΓΒΠΟΘΒ ὙΥ ΒΙΟὮ ΘΓΘ Β66Π, ΟἿΪΥ ΓΟΒΟΙ]6α Πα Πη68 
οὗ ὅγο ἰμαὺ δϑβυτηθα {89 ἔοστῃ οὗὁὨ ἰοησαθβ; [8686 
ὙΟΙΘ Ἰυτηϊπουβ, Ὀυὺ ἐμοῦ ποίίμοῦ Ὀυγηθὰ ΠΟΥ 
βΒίηροα, [Ι 18. δ᾽ιοροίμου δάμη 851016 ἰο ἔσϑοθ 
{8686 ΔΡΌΟΔΙΆΠΟΘΒ οὗ δδηλ68Β (0 ΟΥἾΏΔΓΥ ΟΥ παίυ ΓΑ] 
οδι8ε8. 6 σδῃῃοῦ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Γγοζαγα ἰἤθῖὴ ΔΒ ΟὨΪΥ 
οἰδοίσῖοα)] Ῥμθῃοθηδ, ΒΟ ἢ 88 [0 γρ]θδιηΐηρ 
1 κ 8 τ ]οὰ ΔΥῸ Βοπιοίϊπηοβ 866} ΟΠ ἴδ δἰ οϑὶ 
Ῥοϊπίβ οὗ βίθερ᾽οδβ, ΟΥὁΎ ὁπ ὑπ τηϑϑίβ οἱὗἁἨἉ Υ6586]8, 
8ὴ4 ὙΠΪΟΝ παν Ὀθοη Κπόοῦῃ ἰο δ᾽ ρμὺ ΟΥ̓ ΟἹ 
ἴλη (Ραυ].8), Βῖμοθ ὑθΠ0Ὺ ἃ.Θ Β6χγὸ 686], ποὶ 
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ἷῃ ἐπ ρθῆ αἷν, Ὀὰΐ ἴπ 186 ᾿ηίουϊὶοῦ οὗἩ 8 Βοιβο. 
Βυΐ ποη6 ΟὈΓυ 6 80 ΤΏΔΗΥ͂ ΟΥ̓Δ 008 οὗ {μ6Ὶ ΟὟ 
ἱπιδαίπδίίοη, μδὺ 18, οὗ 8 βοϊζ-ἀοϊυάδοὰ βρὶτὶδ, οἢ 
ἀπὸ ἰοχὺὶ, 88 ἰΐΐοδθ ὙΓΙΟΥΒ ΜῈῸ0 ὮΘΥΘ βροδὶς οὗ 
ΒΆ5Π} 68 οὗ ̓ ἰσῃιηΐης; τ οι, 88 λον αβϑυιο, ἀαγίοα 
ἱμτουχ (Π6 ἀραγίπιοηΐ, δπὰ ἰῃ ΜἈ16 8} (λ6 χοιϊίοα 
ταὶμ 8 οὗὨ ὑπ 6 Δροβί168 Β8.}Ὺ βίγδηζθ δη ἃ νόμοι] 
ἰπιαρο8 (Ηθί ἢ τ 68), ΟΥὁἮ Ψῆο δ᾽} 6ᾷὸ ἐμαὶ ἰλ6 ἀρο8- 
(105 ΟΙΓΘ ἰπ ἃ ἰγϑῆσθ, διὰ ἤθη66 ΟΠ}Υ ἱτπιδρὶ ηοα 
ὑμδὺ {ΠΟΥ ΒῈῚ ἰδ ΒΟΥΥ ἰοπραςβ (Ηθιιτηδῃ).--- 
ΤῈ ἤδοί ἐμαὺ βασι ἃ θη ιθοοβίβὶ ἤοβίλναὶ οοσουγτοα, 
8. ἱποοπίχου Υ Ὁ] ΘΒ Ὁ] 15η6ἃ ὈΥ ὑλ6 ἰουτ8 οὗἁ 
186 ἰοχὶ, ΠΑΙΩΘΙΥ͂, (μα ἃ πὶ ΠΥ ᾿πίθ ΓΙ] του] υἱ ο ἢ 
Ὑὰ8 οἴροίοθα ἴῃ (Π6 δοι}}8 οὗ ὑμὸ αἰδοῖ ρ]θβ, ψ 1 ἢ 
οἰοναιθα ὑμποὶῦς τ 0]6 παίισο, δὰ οπἀονυοα ἰμθτὰ 
τ ΒΌ 0 ΒίΓΘΏρΙἢ οὗ ἔδ 1 ἢ 88 Ὁ] θυ σβ, δὰ τ ἢ 
ΒΌΘΝ ΡΟΥ͂ΤΟΣ 85 νυ] 68868, ἐμπδὺ (ΠΟΥ ὙΘΓΘ ΠΟῪ δΟΠλ- 
Ῥοίοπὶ ἴὸ θορὶῃ ἃ οοπίοϑί τὶ τ [16 νου], δπὰ δοη- 
αἸΟΥ ἰΔ. ΤᾺ στοϑὺ ἴδοὶ 18, Ὀοβί 498, 8ο σοπά γί] 
π 1861, ἐμαῦ (80 τχΐγδου]οῦβ ΔΡρΘΑγδΏ668 πὰ (6. 
ουὐνγαγαὰ νοῦ] ψὩ οὶ αἰϊθηάοα ἱΐ, οδηποῖ 080} 
εἶνο οὔθησθ, ὀχοθρί ἰο ἔμ 086 0 ΣΘΟΘΟΖΉΪΣΘ ΟἿΪΥ 8 
Βρὶ ΓΙ ὑ- σου], ὑμαὺ ἰβ δββθῃ δὴν δηα ΔΌΒο]υ ον 
δορδγαίθα ἔγοπι ἰῃ6 βοῃηβιιοὺβ νου], οὐ, ἰπ ΟΥ̓ ΒΓ 
ὙΟΙΤΑΒ, ΜὙἘῈ0 ἃ. 0 ΖΟΥΘΓΠΘα ὈΥ 88 υῃ βου ρίαγαὶ δᾶ 
ὍΏΓΟΔΙ βρὶ σ᾿ 8] 18. οί ὑπαὶ Ἰουὰ βουπὰ δπὰ 
{π|ο86 ἤδιμθβ οἵ ὅσο ὍΘΔΡ ΟὨΪΥ͂ 8 οατγίαίη γϑβϑῖη- 
Ὀ]αποθ (ὥσπερ, ὡσεί) ἴἰο παΐιαγα] ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘΒ, 
σἰϊους ΤΟΆ]Υ ὈοΙοπρίης ἰο ἰδ9 ο1888 οὗ ογαϊ- 
ΠΔΓΥ͂ ΟΥΓἹ ὨδίαΓΑ] ΡΒ ΘΠΟΙΘη8: |{κ {86 τηδὶπ ονοδί 
“--ἰὰὸ ἱπηρ]οἰΐοη οὗ ἱπάϊν᾽ 1818 τὰ (ἢ 6 ῬΟΤΤΟΥ 
οὗ (86 βρίγίυ ἔγοιῃ οὐ πἰρὰ (μὰ κὸ χχῖν. 49), 
ἘΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΒρΘΓΠδίυγαὶ, αἰγῖπο, δῃὰ τηϊγδουϊουϑ 
ΟΡΟΣΔιΐοη8. Τμαβο δυάϊθ]9 δηὰ υἱβὶ Ὁ]6 βὶ ζῇ 8 
ΤΩΔΥῪ ὯΘ ΓΟΡΑΓΤοα ἃ8 [Π6 δοῆβιοῦβ ρσαγιηθηῦ τ] ἢ 
{86 ρον ν οὗ ὑπ ρίγῖὶ δββυιαθά, ΤΟΥ σϑμάογοα 
ϑιϊποηῦ ΒΟΥΥΪΘ6Β: κΚ Θγα 18, ΒΥ δῃηπουησθὰ 
{86 οοπιίῃρ οὗὨ ἰμο ϑβρἰγιῦ, πὰ ζανθ δὴ ᾿τρ  Ββῖγο 
ΘΒΔΥΔΟΙΟΡ ἰο (86 οαυρηῖ; 6 Ὺ οὶ Ὀἱϊθα, 85 διω- 
Ὀ]ΘΙηΒ, {86 ΡΟΥΘ δπὰ ορογαίϊοη8 οὗἩ ἰμ6 βρίτι; 
δα {μ0γ Βιϊοὰ {πὸ τιϊηὰ ἴῃ ἃ 8.}}} Βίζηον ἀθζτθο 
ἴογ τοοοϊνίηρ [μ6 ργἱδὺ οὗ 80 ϑρίγιι. θη {μ 6 
ΒΘ Υἱοννοα ἃ8 ΘΙΠὈ]οΙηΒ, ἰδ Ἰοιιά, γυιβῖηρς βδουπὰ 
186] 15. [ἢ 8 Θιῃ Ὀ]6πὶ οὗὨ 8 οσογίδίη υαβὶ ῬΟΎΟΥ ; ἰἰ8 
ἀοβοθηὺ ἔγοτα βϑαύθη τα ρ 1168 ἐμαὶ {18 ῬΟΥΤΘΡ 18 
““ἤγοιι Οἢ ἰρθ᾽---ἰ 6 μόνον οὗ Ηΐτὰ γ8ο δβοθηἀ θὰ 
ἰο Ββοᾶυθῃ δῃὰ 18 θη πσοποὰ οἡ ἶρῃ. 786 ἔλοὶ 
ὑπαὶ (818 δουμὰ 816 4}} ἱμβὸ βοιβθ, νγῶβ ἃ βῖψε 
ἐμαὶ 411 Ὑ8ο τοῦθ {ΠΟΥ 4586: 0] (ἃ, βΒοι]ὰ 6 8116 
ψὶ 1 τπ6 Ηογ αμοϑί. Το υἱβ᾽ Ὁ1]0 δαπιοβ 6 ΓΘ δὴ 
ΘΙ Ό]οπὶ οὗἩ ἐμαὶ ΠΟΙΥ ΔΡὰΟΣ δηὰ οὗ {μοβο φἰονίης 
οαγοί 005 ὙΒΙοδ, τσ θη οηκὶ μἀ]οὰ ἔσγοια Βθαύθη, 
σοῦ ὰ ὈγΘακ ἔοτὶ ἢ ἾΚ6 δάπηθβ ἔγομῃ ἰμ 6 Βοαχί. 
ΤῊΝ ἔογτῃ οὗ ἰοηριιθ8 βίχηϊβοα μαι, (86 ἰοηραο, 

6 ψογά, ΟΥ ΒΡΘΘΟὮ, ἱμβογουρηγ ρογυδάθα δηᾶ 
οοπίγο]]6α ὃν ἐμ Ηοὶγ ϑρί τὶν οὗὁἨ αοά, Βμοι]ὰ δοτὰ- 
τισηϊοδὶθ 8Π4 σονο 4] 811 ὑπαὶ 18 ἩΘΔΥΘΏΪΥ δηὰ ΠΟΙΥ. 
ΤΒΟ οἰγοαπιβίαποθ ἐπαὲ ΒΌ 0} ἃ ἰοπρὰθ οὗἉ Ἰρμὶ δηὰ 
το ἀρβοοηάἀβα δηὰ βαὺ ρομ Θ860 8} ἱπαϊν ἀπ] τ 80 
885 ργοβϑηΐ, τγ7ὋῈ8Β 8 ΘΙ] ΘΙ οὗ ἰμαὶ [1688 οὗὨ 9 
Βρίνι 16} 88 ἀοεϊρηοα ζον, δπὰ ἱπιραγίοα ἰο, 
Θ80}} ἱπάϊνί ἀμ], 88. ἃ Ῥοσιηδηθαὶ οἰτέ, 

γεε. 4. α. Απᾶ [ΠΟΥ νγϑτθ 4]1 Π]19οἃ τὰ 
τ89 Εἴο!ν ΘΟ'Βοεῖ.---ΤῊῆς. οοπίγαὶ ροϊηὺ ΟΥ πιδὶῃ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ̓ 6 γγ 16 τα ἰ δου ]οι 8 ουοηΐ 18 ἱπάϊσαοα 
ἴῃ (6 οΥἱ κί πα] ἴῃ ΟὨΪΥ ΟΡ τψοτάβ, πδιηοὶυ, (δ δὶ 
8}} [η0 ΘΙ ΊΘΥΟΣΒ τ γὸ Α]]οὰ πὶ ὑμ6 ΗΟΪγ Οοβί. 
ΤῊ Ῥῇγδβ86: ἐπλήύσϑησαν ἅπαντες πν. ἀγ. τ ΔΎ, δὰ 
Ἰπαάοοθα, τὰδὲ ΠΟΘ 6 ἰακοη ἴπ 18 ργϑοῖβο δηὰ 
011 50}860:---οἰ ὁ γ 6 .ὸ 8116 πὶ ὑπὸ ον αἰοϑί, 
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᾿μϑοιηα ἢ ἐΒαὶ ἐμ0 Ηο]ν αἀπμοβὺ νγϑ8 ποὺ σίγϑη ἱπ 
Ῥδυὶ ΟὨΪΥ͂, ΟΥ ὈΥ͂ ΠΘΑΒ8ΌΤΘ, Ραΐ ἰῃ 411 μἷ8 ὉΠ 658 
(9οδη 1ἰΔἰ. 84). Α οοτγϑοὶ νἱον οὗ (μ18 ἱπιρὶ οι οα 
1} ὑπὸ βϑρὶτὶς σδ Ὀὸ οὈὐδὶ πο ΟὨΪΥ ὈΥ Βυγνογ- 
ἴῃς ὁ τοι ΓΟ Ο  ΥΟΙΥ δηα Ῥγοβρϑοί γον, (μα ἰθ8, 
ΌΥ σοιμρασίηρ ἰὑ τὶ} {8080 ορογαίϊομβ δηᾶ δο- 
4] οομμτη πὶ οαἰΐομβ οὗἨ (0 βρ᾽σὶὶ τ ΒΙΘΒ ῥγο- 
ορἀοά, δὰ τὶ ἰμοδα ΒΊΟΝ ΓΟ] ον οὰ ἰ. ΜΠ 
τοθροοὶ ἰο ὑΠ6 ΘΑΓ]ῈΣ τηδηὶ δία 008 οὗὨἩ (μα Ξρὶ- 
γὶϊ, ὁ τὰ υπάουθίθα]ν 8814, ΔΙΥΟΔαν ὑπᾶον ἐδ 
οἷά οογομδηΐ, οοποοσγιΐης Βοζα]6 61] δηὰ οὐδὸν 
8.117] πι61, δη ἃ α͵]80 ψ τ χοβροϑοῖΐ (0 { οϑῆσα, ἰμδὲ 
αοὰ δαὰ Ἀ]]οἀὰ ποῖ τ τὰ 1} 9 ΠΈΠΕΙ οὗ ἀοάὰ;," 
ἀπ9 Βρὶτιὶ οὗ πνίίβάοτῃ, εἰο. (Εχοά. χχχὶ. 8 δ᾽; 
ΘΟΙΏΡ. οἷν. χχυϊ. 8; ΧΧΧΥ. ὃ] .: Ὠουὶ. χχχὶν. 
ὙΝ 1 {680 οῶ808, ΒονοΎου, ἰδθ σοπηροί 0 ἢ 
ῬΙΔΙΠΙΥ ΒμονΒ ἐμαὶ βιιοῖὶ Ἰδπρσιαρο ἀρβοσ 068 ΟΠΪΥ͂ 
119 5Κ}} οὗἨ δ Ῥαγυίϊουασ δυίϊϑὶ, ΟΥὁ {86 οτηϊηροΐ 
το ἩἸΑΥῪ ΔΌ1110168 οὗ ἃ ζοθοταὶ. ΑἈπά ἴῃ ἐμ 6880 
οΥ̓͂ (80 Ῥτορμοῖίβ οὐἩ ἴβυϑδοὶ, (86 ἰπδιδθηοθδ οὗ [89 
ΒΡ γὶ ΓΘ ΔΙΎΎΑΥΒ ἀρβοσὶ θα ἴῃ ΒΟἢ ΤΟΥΤΏΒ ΟἾΪΥ, 
88 ΘΟΏΥΟΥ ἰδ: ποῖ]Υ {π6 861η86 ἰπδὶ Ὡ0 σομιρ]οὶθ 
δηὰ ρμογπιάποηΐ σοπιτη!πἰσδίΐοη οὗ {16 ϑ τι οὗἁ 
αοά, οΥ. ομὰ σψηϊοῦ ροσυδαρα ἰμ6 ψ8016 Ὀοὶπρ οὗ 
[86 Βυ᾽οοί, δὰ γοὺ ορουγχοά. Ἡ6π [89 δηροὶ 
οὗ π6 ογὰ Ῥγοπι8685 Ζ8 0} 8188 ἰπαὶ 818 βοὴ Φο Βα 
“4884}} Ὀ6 Δ]]οα πὰ ἰὴ 6 ΗΟΪΥ Ομ οβὺὲ ουϑθῃ ἔσοτῃ 
μα τηοὐ μου 8 οι (1Κο ἱ. 16), τα πιϑοί 11} 
ἃ 6886 ἰμαΐ 18 80 ῬΘΟΟΪΔΥ (σοΏΡ. ἰἱά. νον. 41), 
Δηΐ, ἴῃ νἱον οὗὨἩ 6 ὙΒΟ]6 Βἰβϑίογιο σοϊδίϊοι τ ΒΙΟΣΝ 
(80 ΤΟΓΟΓΌΠΠΟΥ ϑυϑίοϊποα ἰοὸ 6 Δ΄οΒβδβίδῃ, οὗ 80 
Βθοτἀϊπαίθ ἃ σμασδοίθυ, ἰμαὶ ἰὖ σῶμ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ὉΘ 
ἰδ θα ᾿πῖο δοπδβιἀδραίΐοη ἴῃ ἀἰβουββίηρ (86 ρΡοϊπὶ 
ΠΟΥ Ὀοίογα υ8, Τμα αἰδβοῖρὶοβ δῃαὰ βϑροβὶϊοβ οὗ 
6808 δὰ υπαυοδιϊ οΔΌΪΥ τοοοϊνοὰ πὴ ΗΟΪΥ 
ΟΒοβὲ δἰσοδαν αὖ 8 ΘΆΥ ΟΥ Ῥοτοα (ΦόοΒὴ χχ. 22 
8.): δαὶ ὑπαὶ βυο σοτημππἰσαίΐου οὗὁὨ {μ6 ϑρ᾽τὶς 
μδὰ Ὀδθη ποῖ 8 οὗ ἃ Ῥουτδηδηΐ ΠΟΥ οὗ ἃ [Ὁ]]}Υ 
88 8 δ οί ΟΥΥ ΘΒΔΥδοίοΣ, ΔΡΡΘΘΥΒ ἔγοιὰ 6 β0586- 
αποηὶ, ταροϑί θα ῥγοτηΐβοα οὗ 9688 χοβρϑοίϊης ἃ 
σοιμση πἱοαί 0) Δπὰ δοσορίδηοα οὗ Π6 Ηοὶγ αἰοεί 
δηὰ οὗ Ρογογ, Ὑ 16 ἢ 8.}}} Ὀοϊοηραὰ ἰο ἐμ ἔμ 9 
(ἴακο χχὶν. 40; Αοίβ ὶ. 8). ἥα ασγ, δοοοτάϊῃρ- 
Ἰγ, οοπἀποίοα ἰο [6 σΘοποϊυδίοη (παὶ 1} 6 δοπηπι- 
πἰσδίΐου οὗ {86 ρ᾽ εῖῦ τυ ΒΙ σἢ οσσυγγοαᾶ οἡ {πο ἀδΥ 
οὗ Ῥρηίοοοδί, Θὰ ΟοΙηραγοα ἩΠΠὀὋ 8 ηγ {παὶ 
γοσοαοᾷ ἰἰ, νγ8ἃ8 8.8], σοῃιρ]οία, δηἃ Ῥογιηδηδηὶ 

1 ΐϊβ σπαγαοίου. 8.11}, υθ γγὸ οχϑιηΐηο 186 
Βαρβοαιοηὺ ἰδίοστυ οὗὨ 116 αἰβεὶ ]65, γὸ οδπῃηοὶ 
Ὀυϊ ρογοοῖγο δαὶ {π|8 οαἱρουγίυρς οὗἁὨ (6 ϑριτὶς 
88 ὩὨοὶ οὗ ἃ τηδρίοαϊ πδίαγο, πο μοΡ ἀἸα 1 1π- 
δἰ ΔΠΘΟΌΒΙΥ πὰ ποσοῦ ῃνΥ ἰγδηβιιιίθ δπὰ 
Ῥογνδᾶο (86 τ 8ο9 πϑίυγο δῃὰ Ὀοὶπρ οὗ {μ6 88}- 
)οοι. 1 τϑᾳυϊγοα δπα ομδὈ] θα ἐμ ἱπαϊν: ἀπ]. οᾺ 
{86 ΔΟΒΙΓΔΓΥ, ἴ0 ΔρΡΡΤΙορτίαίο ἰο. Εἰ πιθο] ἢ, Ὁ ἀ6- 
ἤγο68, 8} ΒΟΙΥ ΡΟΎΤΘΥΒ οὗ 86 Ξρ᾽τὶ, ἰο στοῖν σ08- 
{πα 8}}γ, ἰο Ὀ6 ἰαυχῆῖ, ἰο 6 Ῥαὲϊ ἴῃ πιϊηά, δηά ἰο 
6 χυϊάφὰ ἱπίο 8}1 ἐγαΐῃ Ὁ (μ6 ϑρίνιι (οι χὶγ, 
26; χγΐ. 18)---ἰο 6 Ὁπὶ πιο Γυρί α]γ Ββαποι θα, 
1. δηὰ ἄγτανψῃ (Βοπι. Υἱῖ!. 14; ΦοΒῃ χυὶϊ. 17).-- 
ΤῊ ἔδλοεΐ ἐμαὶ 811 πόσο Α]16ὰ τιῖί {86 Ηοἷγ Θδοδβὲ, 
4180 οἰδί τὴ δἰϊοπίΐοα, Νοῖ ἸΏ ΓΟΙΥ σογίδιη ἱπάϊ- 
υἱάσα}]8 διηοηρ 86 ταυ]ζἰτ46, [ῸΓ ἱπϑίδησο, [89 
δΔροβίϊοϑ, θὰΐ 4}1} {π6 Ὀοὶονυΐης ῬΘΟρὶΘ ΒΟ 6 ΓΘ 
Ῥτοβοηί, πψὶιπουὶ ἀϊδβιϊποίϊοη οὗὨ οΥ̓́οΘ ΟΥ̓ γοσδίίοῃ, 
ΟΥ̓ ΒΟΧ ΟΥ ἀρ0, τότ Ἀ]1οἃ τ ΠΠᾺ ἰμ6 Ηο]Υ ἀποβὶ. 
Οοηῃβοαυθηίν, ἔθτμδ]οβ δηα γουηρ τ6 ἢ ΨΌΓΟ ποὲ 
Θχοϊιάοαὰ (οορ. γοσ. 17 8..); ἱπάθοά, {88 γ᾽ 581}}9 
δἰζηβ οὗ ἴῃς ϑρῖνγῖΐ, (ὴ9 ΟΓΥ ἰοπριιθ8, Ββδὰ ἀθ- 
βοθῃηἀοα ὉΡΟΙ 680} ἱπαϊνί 4], γον. 8. 
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ὅ. Βϑβδϑῃ ἴο βρϑαδῖς υὐὲνὰ οἵδοσ του βιθ8Β: 
ΒΟ, 88 186 οοοῦ ΟΥἩ Ἰππτηοαϊδίο ΓοΒὰ}, ἤθη 8]]} 
δὰ τϑοοϊυϑα {π6 ]Πη6858 οὗ {πὸ ϑρίτγιι., [ τγὰ8 
ποραζ.] μαι {86 ᾿ἸπίογΠ8] ῬΥΟΟΘΒΒ ἴῃ ἐδ 6 ταϊηὰ δὰ 
ερ τὶς οὐ [80 ἱπαϊνι ἀπ), ΘΒ ου ἃ Ὀ6 πιδάθ τηδηΐοβὶ 
Θδχίθυ πῃ 8}1γ---ποί, ΒΟΊΥΘΥΟΣ, ἱτηπηοαϊδίοϊγ Ὀοΐοτο (Π6 
ΠΟΥ] (10 6 ΘΟΙΩΡΒῺΥ οΟὗἨ ὈΘΙΊΘΥ͂ΘΙΒ 511}} 588. 
Δρδυί), Ὀαὶ 'π [ἢ ΡῬγοβοποο οὗ [086 ΒΟ 6] ὑπο» 
Υἱοῦτβ, 8η4 ὙΟ6ΓΟ οὗ ἃ Ἰἰκα τηϊηᾶ, ἐ1ῸΣ οἂὖἱ οὗ ἰδ 
δουπάδῃσο οὗ (Π6 Βοαγί, (86 τηουτ βρϑακοίὶ.᾽" 
Ηδμοο, ἰὸ ΔΡΡΟΒΥΒ, 8180, ἰῃδὶ (6 τοτὰβ ἩΒ1ΟῺ 
ἰδον υἱἱογοα, ποῦ ποὺ βιῃρὶο βίαια β οὗ 189 
αἀοδΡ91ὶ τηϑββᾶρο, 10} που]ὰ τοὶ δυθ ὈΘΘῈ 
δὐδρίοα ἰο ἰλαέ ρἷδος δπὰ {ποὺ τποτηθπῦ; [ΒΘ ΙΓ 
ἀἰβοοῦχθοβ ΓΙῸΣ Ῥχοοϊδίτηθα [6 ΠΟΩΟΡ δῃὰ 
ΡΓβίβε οἵ ἀοὰ; 1 νῶ8 “ἃ βοϊθιηηϊχίηρς [ΘΟΙητλ6- 
τ οΤα γ 6} αἰβοουσβο᾽". (Βαυμιχαγίοη; [υ8ῃ 6). 
5ΘΟἈ 8. οἰτουμηβίδησο, ΠΟΊΎΥΟΥΘΥ, του] ποῖ 1π ἰἰ- 
86], δυὸ Ὀδ6Θη ἀπυδι8}: {86 ΟΧΊΥΔΟΣΙΏΔΤΥ δπὰ 
ποῦν δαί γα τ 816 ἢ {μ6 οα86 δββαϊμηθα (ἤρξαντο), 
“85 (116 οἰγουτηϑίδησα ἐμαὶ (6 ΟΕ Υ δι 185, ἴῃ 60 .- 
ΒΟ ὍΘΠΟΟΘ οὗ δανὶηρ τοοοϊγοὰ (ἢ καἰ οὗὨ ἴπὸ ὅ5Ρ1- 
σῖῖ, Βρδκο υὐὴῖδ οἴμοσ τοηριθ85 (ἑτέραις γλώσ- 
σαες). Τμὶβ Θχρυθββίοη σαϊσῦ, ΡΟΒΒΙΌ]Υ, ΘΟΠΥΘΟΥ͂ 
ΠΟ ΟΥΠΘΓ 86ηὴ86 ἔδδὴ (δαὶ “πὸ Του ζα68 οὗ ἐμ ἀἷ8- 
ΟἿ Ρ]68. ὙΕΓΘ ΘΘΒο (18 }}γ σπαηροὰ ὈΥ ἴΠ 6 Ορογδίϊ 00 
ΟΥ̓͂ 86 ϑρίχὶϊ, δ ἃ ΠΟῪ Ὀδοδπιδ {Π6 ΟΥ̓Ζ8 9 ΟὗὨ [86 
ΗσοΙν αμοβὶ, ὙΠ ΟτθαΒ {Π6Ὺ Βαὰ ΤΟΥ ΘΥΥ ὈΘο6η (Β6 
ΟΥ̓ΘΔ88 οὗ ἤο5}.᾽᾽ (Βαυμηραγίοπ). Βυῖ (86 πᾶγ- 
ταῖϊνο ὙΒῖο ἱπηπιοαϊδίοὶυ [Ὁ]Π]ΟγΒ, νον. ὕ---18, 
ἄοοβ ποὶὲ ΔΙ] 85. δίῃ ίο ἀουδὶ ἰο Γϑμαΐῃ 1ἢ 8Ὲ 
ὑπρτγοϊιάϊοοα τηϊηά, (αὶ τγὋὸ ἃγθ 6ΥῸ δἰγοδᾶνυ, 
γοῦ. 4, τὸ υπάἀογρίδπα ἃ δρϑακίῃρ οὗὨ [οτοΐρῃ 
Ἰαησυβχοβ, τυ ΒΟ ἢ ΘΓΘ ΠΟῪ ἰο ὑμ6 ΒΡΘΆΪΚΘΓΒ ἰμ 6 1η- 
Βεῖτοβ (860 ὈΘΊΟΥ, γο . δ---18). Τ6 Ἰαϑὺ οἷδιιβθ 
οὗ νοῦ. 4, νι ιϊοἢ ὈΥ ΠΟ Ιηθ8Π8 ἱπηρ}168 ὑπαὶ 8ὴΥ 
ἸΔΌΟΡ οΥ οὔδοχί ἰο Ιϑᾶτῃ, μαα ῥγδοοαρα, ἀϊδι: ποὶ}ν 
ἀοβογὶ 68 .Π6 ἩΠΟ]6 88 ἃ ἔγϑο σι οὔ ϑρὶ τὶ, δηὰ, 
ΙΔΟΤΘΟΥ͂ΘΣ, ἰηςἰἰπιαῖθ8 ἐμδὺ νατίουβ Ἰδηριαροβ ὙΘΥΘ 
ΒΡΟΪοη. ΝΟΥ͂, 88 {μ6 ἀ1801}1685 Ἀδὰ ΒΙΓ ΠΟΥ ο 60ῃ- 
βιϊαἰοὰ 6 ΘΟΙΏΡΘΩΥ Ὑ]ιϊοἢ βαὺ δρδτί, {18 Βροδ- 
ἴω ἴῃ ἔοσγοῖχη Ἰδηρύαροβ σουἹὰ πᾶΥο δα πο ἀϊ- 
Τοοί Σοΐθγθηοο ἰ0Ὸ ΟἰΠΘΡ ῬΟΥΒΟῚΒ 1086 ΟΥ̓ ΠΔΥῪ 
Ἰδηρύυαροβ 6 ΧῸ ἰδ βαηδ; ἰὑτηπδὲ {(ΒΟΓΟΙΌΓΘ ἈΔΥ͂Θ 
ἢ8δ4 5. βρϑοΐδὶ Ῥυχροβα δηὰ τοδηΐϊηρ οὗἨὨ 115. ονῃ. 
ΒΟ ἐδ αἰδοῖ ρ]65, ΑἸ] θὰ πὰ ἐμὰ ϑρὶτῖν οὗὨἨ (86 
ἘδΠΟΥ δηὰ (Πμ6 ὅοη, δ:αὶ ο]ενδίθα ἰῃ ἱπουρμὺ ἀπὰ 
Τοοϊϊπσ, υἱϊογοα δου ἐπ ᾿τδίβεβ οὗ ἀοά ἱῃ δβο- 
Ἰοσὴπ δἀοσδίϊοη, δηα δι ρ] ουϑα ΤῸ (818 ῬΌΓΡΟΒΘ 
γὙδιϊουβ ἰοσοίψη ᾿ἰδηρυάᾶροθ, {πὸ} Ρῥσοῆγυγοα ἴῃ 
ἐδ εἶν ΡΟΣΒΟῚΘ [86 ΘΠ |Γ βδη οι δα Ὠππιδὴ χαοο οὗ 
ὃ Γαΐυτο διὰ ἀἰδβίδηί ρα, ἰπ ν᾽ 16 ἢ 811 ζῆ οΥ αἰ 008, 
ἰοηζυο8β, δηὰ ἰδηρύυαροβ Μ111] βοῦν δηὰ ρ]ου ῦ 
αοά, δηὰ μΐ8 ἀποϊπίϑα, ἴῃ ἐμὸ Ηοὶν αμοβὶ (Βθη- 
εεἰ, Βαυχησανγίοη, δηὰ οἰ μ6γΒ). 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

1. ΤῈ6 ΡῬσγϑοῖβθ ὑἶηθβ ἵπ ψΒΙΟΝ {86 ῬΤΟΙ ἑΒ68 
αἰ} Ὅς δ] Π]16 ἃ, ἀγὸ ποί τουνθϑ]θα οἱ. ὉΠῸΟΥ 
8 οΪά οΥ 116 πο σογεῃδηὶ (οοπιρ. οἢ. ἱ. ὅ, 7). 
Ετνοπ ὮΝ 8 σοΐογθηοο (0 ἰδ ἰΐπια οσουτγβ, ἰΐ 18 
ΠΟΥΟΣ 50 οχδοὶ ὑμδὶ γγὸ ΘΔ ΤΟΥ ΟΜΙΥ ἀοῆπο τὶ τὰ 
Ῥγδοϊβίου ἰδ τηοτηθαὺ ἴῃ ΕΟ ἰῃ6 ΚΒ] το πὶ 
ΙΔ Ὅ6 οχροοίοα;: οὐϑὴ ἴπ6 ῬσΟΡΒοὶβ δεαγολεά 
ὙΠ4: ροϊπί ΟΥὁἨ τ μϑὺ ΤΔΏΏΘΥ ΟΥ̓ {ἰπη6 (Πς6 ϑρ᾽ γι οὗ 
Ομ γίδὲ το ττδὲ ἰπ ἰἤοπι, ἀἰὰ δἰ ρσηϊγ. 1 Ῥοῖ. 
ἱ. 11. Βυὶ κ8 ΒΌΓΟΙΥ 85 ὑμθ Ῥχοιηΐδο ἰ8 Οοὐ 5 
πογά, 80 ΒΏΓΟΙΪΥ Μ0}}} 16 ἔ]]πχοαΐ, 10} 18 αοὐ᾽ Β 
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δοῖ, ΟΟΟῸΣ αὐ {Π6 Ῥτοροῦ ἐΐωθ. ΤῈ6 Ῥτομπιΐβο ὁχ- 
ΘΥοδ68 οὐν ἔδί ἢ; (Π6 ΓΟ] Β] πιοηΐ δίγοη σι μὴ 1{. 

2. ΤῈ Ῥβηϊοοοβί οὗ [86 ο]ά οΘονοῃδηΐὶ τνᾶ8 {89 
ΘΟΒΟΒΘη ΟΔΥ οἢ ὙΠΙΟΏ, πάθον ἰδ 6 πον σογοηδηΐ, 
(16 ϑρίνιὶ 8 ρουγοα ουἱ. μι (μ6 ἀδΥ οὗ 
Ῥοπίροοδύ μΒ88 8 ἔποΐοἹα βρη ἤοδηοθ. ΤῊΘ ΠΟῪ 
οονθηδηὶ 8 “ομπαάεα ὁπ ἐμὸ οἱ ; (86 6050}6] ἰ8 (86 
Με βίπιεηί οἵ 6 αν. Ηδοτο, ἰοο, ψὶϊ ἢ Γοβρθοὶ ἰο 
ΒΟΙΥ ἀδγβ δηὰ ἔρβίλναβ, Ογὶϑὺ ἀϊὰ ““ποὲ σοπιθ ἴο 
ἀφδίγου, Ὀαΐ (ο [Ὁ]18].᾽ 

8. ἴῃ (86 το υϑ]αἰοηβ οὗ αοα, 86 δοΥροσϑδὶ δηὰ 
{πὸ Βρ᾽ γι 8] ΔΥΘ ΔΙΔΥΒ σοιηἰποᾶ; ἴῃ {18 σο- 
Βροοὺὶ 86 τηοβὶ δχα]θα ᾿πβίδηοο---ἰ 6 τηοϑὲ ἰηἰὶ- 
τηδῖθ ὩΠΙΟῺἢ---δηα {Π6 ΥϑοΐΡΓΟΟΘΔΙ] ἱπίοσροηοι Γαίου 
οὔ 6 ἔνο, ἯΣ1} Ὀ6 ἰουαπὰ πῃ (86 Ρόσδοι οὗἨ ΟἸ γὶϑὶ 
ἈΣΤΒΟΙὗ, ἰὴ 80 Ὁ 88 ἰῃ6 ζ1η688 οὗ ἐδ ἀαοὐποοᾶ 
μ88 ἄνοὶί, ἀπ 801}1 ἀνθ] οἴ, ἴῃ ἴτα θοά ]ν. ΟοἱἹ. 
Ἰ. 9θ, Βαὶ δἱ 411 (ἴγηθβ, 411 ἐμδὺ Ὀθ]οη 8 ἰοὸ ἐδ9 
δοίβ δηὰ γουϑ] αι οὴ8 οὗ ΟΘοάἂ, ἰο ἰδ τηϑδῃδ οἴ 
ἔτϑοο, δπὰ ἰο ἰδ ορογαίϊοῃϑ οὗ ζγυδοθ, Ἄχ 108 
[16 Βρ᾽γὶἴ8] δα ἰδθ ΘΟΥΡΟΤΘΔ] ἱπ ΘΟ πδίϊοῃ. 
ϑυο}} ἴ86 π6 παίατο οὗ ἴμ6 ἤἥοτά ἀπὰ ἰδ ϑδοσδ- 
τηρῃΐβ ; ἴῃ {8686, ἰμαὺ ὙῚΘΩ 8 ΘΟΥΡΟΙΘΔΙ, Υἱβι Ὁ]9, 
δηὰ δ 1016, 18 υπἰϊοα ἴῃ ἐμ πιοδὲ ᾿π τηδίο τη Δἢ- 
ΠΡ ὙΠῈῺ ἰμδὶ σΐοι 18 βρὶσἰ τ] δηα ἰμυ 81 0}10. 
Βιι ἢ 15 418ο {86 σα486 τς} ἰ. 6 σοτηται]ϊοδίίοι οὗὮ 
{16 Ηοὶγ Οδοκί; ἐμ 5 ρ᾽γιὺ ἀοβοοπἀ θα ὑροη 6808 
αἱ ἈΪ8 θαρίΐβτη 1|Κ ἃ ἄογο (Μαίί. 111. 16); ἰδ9 
Τοτὰ Ὀγοαϊμοᾶ οα {10 ΑΡοδβίϊθβ, δῃὰ ἰμπ8 δὲ ὅσί 
ταηίοα ἰο ἔοι ἐμ Ηοὶγ αμοβὶ (Φολ χχ. “ΠῚ 
Απᾷ Βο6Γθ, ὁα ἐμ ἀδγ οὗ Ρομῃίθοοβί, τ θῃ {86 ἔα]- 
Π688 Οὗ ἴΠ6 ρ᾽ τὶ τὰϑ ἱτπηρατγίοα ἴο {μ6 ἀἰδοΐΡ]68, 
(89 ουὐθηῦ οσουγγοὰ διηϊὰ υἱ᾽βὶ Ὁ] 6 δῃηὰ δα }0]9 
δια, ψ Ώ10}, ἀοβοοπάϊΐης ἔγοπι μθαύθῃ Πα 6ῃ- 
(ΟΣ ἰ86 τηδίοχὶαὶ τνουϊα, Ργοοϊαϊτη θα δηὰ ρ]οσὶ- 
βδοὰ {86 οἷδ οὗὨ ὑπὸ δ ρ᾽ τιν ψ ΒΙΘΒ ΠΥ δοσοιιρδ- 
πἰδα : {π680 Β᾽3η8 ουὐἹαά θη! ῬΡΟΒΒ655 ΔῊ ΘΙΩΡ]ΘΙ- 
αἰΐ681 ΘΠασδοίου, δημὰ σον (0 {μπ6 Ῥτοηιβο ὑμδὲ 
186 αἰδοῖ ]68 5188}} Ὀ6 Ὀαρίϊζοα ψ ΜῈ πὸ ΗΟΙΥ 
αμοϑὲ δπὰ νι ῖ (ἢ ἤτο. 
4 μὸ ἄὰν οὗ Ῥοηϊοοοπὺὶ σοϊποϊθθ πῃ ἰΐτηθ 

αἱ (9 οἴαβίου οὗ {πὸ ϑρίσιί. Α1}1 (16 ΓΟΥΊΔΟΡ 
ΟΡΘΥΔί:ΟΏ8, ἱΠ ΠαΘη668 πα σοχμσλ ποδί: 08 οὗ [89 
πρίν οὗἩ αοα, ΟΥΘ ΟἿΪΥ ΌΥ Τη Ά8Ό0Γ6, ΟΥ ἴῃ ραγί; 
[ΠῸΥ ὍΟΥΘ ΓΘ ΠΔΤΥ δηἂ ἰσαπβίθὶ ἴῃ {πο ῖγν 
οματγδσοίοσ. Τδο οιἱροιχίηρ οὗ (6 ϑϑρεγῖ, ἴῃ ἐμθ 
ἰγὰ6 δηα ΟὨΪΥ 86η86, οουἹὰ ποί οσοὺν υὑηῈ}} [89 
Ῥγοβοηΐ ρουϊοὰ μδὰ αγυϊνοᾶ ; {86 ρ᾽ τὶ οου]ὰ ποὲ 
ὍὰῈὰ ρίνοῃ ὑπ} {|6 Βοάδοιηθσ μδὰ Ῥγθυ ΒΥ 
δα ἰϑηοᾶ Β18 ΤΟΥ οἢ οασίμ, δὰ ἢδὰ θδοὴ ρ]οσ δὰ 
δηὰ οχα]ιϑα ; ΦΉοΒη Υἱῖ. 896, ΕῸΣ ἰΐ νγ88 (6 ΟὨΪΥ͂, 
ΟἹ ἰδ οὔθ παπᾶ, ἰμαὺὶ ἐπ οχαϊίθα 1οσὰ οου]ᾶ 
Β6ῃα {π6 ϑ'Ρρ᾽γιὶ ἔγοια ἐπ Βδίμον (90 χυ. 26), 
8 ἃ ῬΓΔΑΥ ἰο ὑῃΠ6 ΕΔΙΠΘΓ [ὉΓ ἰῃ9 Οοταΐοτίος (παρά- 
κλητος) ἴπ ΘΑ] οὗ ͵8 ἀἰβοί ρ᾽θ8β, οὐ ἐμαὶ (89 
Εδίμοῦ οου]ὰ βοπὰ {πὸ βρίτη ἰπ {ῃ 6 πδπιο οὗ 99- 
818 (Φολη χίν. 16, 26); δπὰ ὑβθῃ Ομ], οα 1ῃ9 
Οὗ Ββαηά, 676 πὸ αἱΒοῖ }]68 ΠΥ ῥσερδαγϑὰ ἰοὸ 
γϑοοῖνο ἐμ καἰ δὶ οὗ (16 Ηοὶγ αδοβί; 07, ποῦ {πμδὲ 
7688 δὰ δβοοπάϑά, δπὰ ὑπαὶ 18 υἱδὶ 016 Ῥυθβθῃοθ 
δα Ὀδσοη τἱ]ἱυ μάταν, (ΠΟΥ Ἰοοκοά ἔογαγὰ τ 
4}} {86 βίγοησίῃ οὗ μοῖν βοι]8, ἢ ΘΑ ΘΓΠ6ΒΒ δα 
μαβίο (2 Ῥεί. 111, 12) ἑονγαρὰ ὑμὸ ζι]Β]πηοπὶ οὗἁὨ δἷβ 
τηοδύ μ᾽ υἱοῦ Ῥτοτΐβο. Τ86 ῬΘΟΌΪΥ ἔδαϊγο8 οὗ 
{86 Ῥοηίθοοβίαϊ ρἰΤι, 45 σοη γα βίη σα 80 ἔγοπι 
Οἶοσ σοΙμ ΠΟΔΊ ΟΠΒ ΟΥ̓ ἴπΠ6 ΗοΪΥ αΠοδβί, ἃγθ, 
ἄγβίὶ, {86 658 οὗἩἍ ἰμ6 ϑρὶτιϊ, ἴῃ 811 (6 σ]0}168 
οὗ ἷ8 ῬΟΤΟΣ δὰ ρἱ ἴθ: δηᾶ, βοοομάϊυ, ἢ 6 Ῥ6Γ- 
τηδη δῦ πΠΙΟῺ οὗ 6 ΗΟΪΥ ΟαΠοβὺ τὲ ἢππιδα Ὀ6- 
ἱπρ8, ἰμδὺ 18 (0 βαν, τὴ (19 Βυτηδὴ Χϑοθ. 
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δ. Νοὺ οϊγ ἰδ6 δροβϑίϊθδ, Ὀυΐ 84}} 86 οὗ ὺ 
ἀϊβοὶρ]θ8 8180, στὸ ἢ]]οὰ ἢ ὑμ6 ΗΟΙΥ αμΒοβί. 
Το κἰΠ οὔ (πΠ6 ΗΟΙΥ αδοδί νγγὰ8 ποί δὶ μδὶ ({{π|6, 
δΔηὰ 18 ποῖ πονζ, 85: Θχοϊυβῖνο ὈΥΪΥ]ορκΘ οὗ 8 Ρ8Υ- 
(ἰσαϊαν οὗἶοθ (ποὺ ϑύϑῃ οὗὁἨ {π9 δἰχηδβί πῃ {86 
ΟΒυγοῖι---ἰαί οὗἩἨ 89 ΑΡΟοΒβι]68), ΠΟΥ οὗ ΔῺΥ σϑδὴκ 
ΟΥ οἰ Π6 Γ᾽ Βαχ, θαὺ ἰβ [86 σγαοίουβ αἰ οὗ (μ6 [οτά, 
Ῥοδβίονγεα ὁπ 81} ψῃο Ὀδ]ονο ἴῃ ἷα., Τθογο 8 ἃ 
σοΠλ00 ΡΥ δι μοοά οὗὨ 84]} Ὀδ]ΐοΥ στ β, δηὰ ἰη 6 ΗΟΙΥῪ 
ϑρίγιι 18. (86 δῃοϊηϊηρ Ὁ ΒΟ τγὸ Δ’ δίίοα 
ἴογῦ, βῃὰ σοπβθογδίϑα ἰο, (818 ρυϊθδίμοοὰ. (1 Φόοδμπ 
ἷ1, 27.) 

ἩἨἩΟΜΙΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΕΗ. 1. ΔΑπᾶ ΘῈ ἴ86 ἅδν οὗ Ῥϑοῃϊθοοβῖ 
Ὑνὰ8β {011} οοσ9.--Τὴ 6 Ῥρηίθδοοβίαὶ σι ἔαγ- 
πἰδηοα ΠΟῪ ουϊάθμοθ οἢ {86 ραγὶ οὗ (86 [ογὰ {μδὶ 
δΒο σδῖὴθ ἕο γμ{βέ [Μαὶ. νυ. 17]. ΤῈ ἂρ οὗ ρῥτο- 
ΤΑΪ86, ἰὖ 15. ὑσιιθ, ῥΓοοραοά, δπὰ ἰἢθ Ρ6ορὶο οὗ αἀοὐ 
ναϊοὰ Ἰοης : Ὀυΐ ἰμθη {μ0 Ἰδοὺ οσσυγχγοα 
βΒυἀάρῃϊγ. (Ὁ. Η. ἈΪερ6γ).- -τἸὴὸ ἴοδϑί οὐ ϑββ- 
ΟΥ̓́Θ᾽ οὗ ἰμ6 οἷὰ οογθηϑδηὶ 8 βιισοςοοάἀοα ὈΥ ἐδὸ 
ΟἸ γι ϑιΐδη Γ681γ8] οὗ Εαβίον, δῃὰ ἰπαΐ οὗ Ῥοπίο- 
οοδὺ ὮΥ ὑπὸ ΟΣ Ἰβύδη ροηίθοοβίαὶ βϑϑβου [ΥΥ̓ ιἱὑ- 
δι η 1467 ; ἰο Π6 1ΟΥΙΔΘΡ, ὑπ 6 ἀραὶ δῃὰ γοϑυσσοο- 
(ἴοι οὗὁἩ Ομγῖβί, δβῃὰ ἰο ἐμὸ Ἰαίίοσ, ἰη 6. ουρουγίης 
οὗ (86 ϑ'Ῥρινγι:, γϑρϑοι Ὑ ΙῪ, δίῃ ἃ Εἰ σοΣ ολλ- 
ΥϑΘΟΥ 88 δη{ γρΡ608, ἰΠ8 (6 δῃοίοπὶ ἤδβὶῖν}β 
Ῥοββοβϑδοᾶ. 86 ΡΘΟΡ]6 οὗὨ [8.86] ουβογυβὰ οἡ {ῃθ 
ἀδγ οὗ Ροπίθοοβι ὑμ6 ,εσίυαΐ 97 ἰλε ἢγεί λατυεεί οὗὨ 
80 γον [Εχοά. χχἹϊ!. 16], Ὀὰΐ Βογθ νγὸ ὈθΒο]ὰ, 
ἴῃ {86 ουἱρουσίπρ οὗὨ {116 ϑρισὶῖ, (π6 Βουῦγορ οὗἁὨ 186 
ἤγϑὶ χγϑδαῖ μασύοϑί οἢ ὑἰπϑὶ 861], ψν ἷΐθ δἰγοδαν ἴὸ 
Βαγυϑϑῖ, [0 το ἐμ [οτὰ, 838 Βο βαί δὶ 798600᾽8 
Ἧ6}}, ἀϊγοοίθα {μ6 δἰϊθηίιίου οὗἩ ἷβ ἀ1861}168; οη 
(δὶ οπθ ἀδὺ δϑουϊ ἰῃγϑοὸ ἱπουβαηά 8οι1}8 6, ζ8- 
ἐπογοᾶ, 85 ΒΏΘΔΥΟΘΒ οὗ ὑπὸ βγβὶ ἔγυ δ οὗ 6 Πα Γ- 
νοϑί, ἰηῖο {86 ζΆΓΠΟΡ οὗ (Πο οτά. [1 1Π 6 ῬΘΟΡ]Θ 
οὗἩἨ 18.8.6] δοιῃηθιηογδίθα οἡ ὑμοὶν ἀδῪ οὗἩ Ῥοηϊο- 
οοϑίὲ ἐλὲ σίυίπρ οὁ7 (ἐς ἴαιο οχ δ΄ ταὶ, νγὸ Ὀ68ο]ἀ ΒΟ6ΥΘ, 
ἴῃ 186 οὔρους οὗ {μ6 ϑρίγιῖ, (16 ρίνίηρ οὗἨ 86 
Ἰαν ὑπάοσ ὑπ6 Π6ῊῪ σογθηδηύ; Ὀαὺ {86 Μ1}} οὗ αοἀ 
ἦθ ΠΟῪ Γι ο ἩΣΓΠῈ} ἃ ρθη οὗὁὨ γα, ποῦ οἡ (8068 
οὗ βίοῃθ, Ὀυΐ, 8ἃ85 ἃ ἰὰνν οὗ {π6 β'ρἰτιϊ, οἢ (86 μοαγίϑ 
οὗ τηοη.-- ΤΥ στΟχΘ 4}} ττῦῖῖ ΟἿΘ δοοοσᾶ 
1 ΟἿΘ Ρ]809.---Τὴο Ηογ ϑρίὶγιΐ 16 σίνϑη, ποὺ ἴο 
Π9 σοπἰθηίϊουβ δηὰ υὩροάϊγ, Ὀυὶ ἴο {ἸοΒθ ΨῈΟ 
ἄνγ6}} ἰοζοιῖμοῦ ἴῃ απὶίγ, δηα σοπίϊηϊ:9 ἴΏ ΒΌΡΡ] - 
οδίΐοηΒ δηα ῬΥΔΥ͂ΘΙΒ. δι ἐμελ τ ἐπρτμα ̓ἶπὶ γ8Ὸ ἀ6- 
ΒἾΤΟΒ ἰο γτϑοοῖνο (6 Ηοὶν ϑριγὶί, ποὶ ἔΌγβακὸ {86 
8ΒΒΘΙΩΌ] ἸῺ ἰοχο μον οὗὨ ὈΘ᾽οΥοσΒ [ΗΘΌΓΡ. χ. 25]. 
(1.).---| ΒΟΥ συ Π66 ἴῃ ῬΥΔΥΘΓ, ἴῃ ΡΪἾδοθ οὗ θοΐης 
ἃ Ὀυγάρῃ, ὈΘΟΟπΙ6Β ΟΌΡ ἀοΙ χμΐ, ΠΟΘ ΟἿΥ ἔλι ἢ 
ΤᾺ} το] 95. οὐ ὑπὸ ΦΌ]ΑἸτηθηὶ οὗὨ ἰπ6 αἰγὴπα ῥχγο- 
Ταΐβοϑ, δηᾶ ψ ῇθὴ το, ἰῃ δα ϊἰίίοι, οὈἰδίη ἃ το μΠο Ὁ 
Θχροσγίθηοθ οὗ αοα᾽β Βα 6)}Υ ἴῃ Κοορὶπρ 18. ῥσο- 
Ιηἶδ08. (ἀρ. Ῥαϑί.).--- [πα ῬΥΆΥΘΥΒ, 6 πη 86 Υ 
ΓΘ ῬΟΥΒΟΥΘΥΪΗΧΙΥ οὔἴἶοτοά, δγὸ βΒρϑοΐδ]}ν δοοορύ- 
ΔΌΪο δῃὰ οὔροίιια) ; (06 σοιῃοῃ οχρϑυΐθηοο οὗ 
ΤΔΩΥ ὈΘΙ ον ΥΒ ἰδὲ αοα ΔΗΒΉΘΥΒ ὈΤΆΥΟΥ, ἴῃ 8 
ΒΡΘΟΐΪΔΙ ἸΏΔΠΏΘΣ Βχ ρΊΠ6Πη8 οὐγ᾽ ἴδ. (10.).--- 
7Τλλ6 ἐπίϊπιαίε οοππεοίίοπ δεάσεεη αοα᾽ ὁ ἀεεας οΓ οἱά, 
απὰ λὶδ ἀεεάς ἐπ οὐῦ ἄαν: 1. Ἠδ ἀοθ8 ποΐ 6686 ἰο 
ΟΣ Κ [9}Ὸ08η ν. 17], Ὀὰΐ σομ ΠΌΔΙ ἀοθΒ πον 
ἐδίηρβ [188]. χἹ!. 19]. Π|. Ηδ ἀο68 ποὶ γτεὐθοοὶ 
ΠΟΥ ἀδδίσγου ἐμαὶ σι ὶσ ἢ ἰ8 οἱ, αὶ Θβί 1188} 68 
ὑπαὶ ψ ἱσὰ ἰ8 ποῦν ὑροῦ 1(. ([.66}}}61).---Τ ες δἷσ- 
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ογδία, 1. Τὴο ρἱοσίου ἀοοθὰβ δῃὰ {δ Ἰηϑτοΐο8 οὗ 
αοά: 1. ΤΟ σὰ ἢ δὰ (6 [αἰ Υ1]π688 οΥ ἀοὰ 
[““ἷἶπ 80 ἴδ 88 (19 Ῥϑηΐϊθοοβί δηὰ ὑπὸ οἱ βὲν Ῥτὸ- 
τηϊηοθηΐ ἔθβί ιν 818 ΓΘ ἰ0 {πο Γ] ΔἸτηοπὶ οὗὨ {86 ἀϊ- 
ὙΪΠ6 ῬΤΟΙΏΪἾΒ6Β, δηα ἰοὸ {Π6 δοῖι 8] οχϑουϊίου οὗ (89 
οΥὐἰχίμδὶ αϊνίηο ρίδῃ οἱὐὔἵ βαϊναϊοη." (Εσοτα (86 
βγϑὶ δα ϊοπ).-- -Τ.] (10.).-- Τὰς λοὶν ἀπά σίογίοια 
δοπηπεοίϊοπ δεοίισοεπ ἰδλε αἰυῖπε Κ»͵οηιῖδες απὰ ἰλεὶγ {εἶν 
ἰπιεπε: 1. Τὴ Ῥτογΐϑοβ ὈΘΟΌΤΩΘ ΙΠΟΤΘ ῬΣΘΟΙΟῦΒ 
(0 ὰ8 ἰἢ ὈΓΟΡοΥ ΪοΏ 88 Ψὸ 860 ἴπαπι ἔυ } ]]οὰ ; 11. 
ΤΩ ζυ] 8] ποπὶ ὈΘοοΙη68 {86 τηοτ6 ΔαΟΓΔΌΪΟ δυὰ 
Εἰογίουβ ἴῃ ΟἿΓ ΟΥ̓́ΘΒ, ἰΠΒΒΙ ΠΟ δ8 ἰΐ τγ88 ὕτο- 
πηϊβοᾶ, (1Ὁ.).- Ἡγλαέ ροείοπ δλαϊξ ἐλὲ δεϊιουΐπσ 
Ολγιδιίαη ἀδϑδιπια, ἐπ τοΐεγοπος ἰο ἰλ6 »γοτηῖβεβ οὗ 
Οοάϑ 1. Τιοεἰ Βἷτη παὶΐ ὙΠ Ρδίϊθποθ); 11. 1,μεὲ 
Βίτα μαβϑὲθ (ἢ ΘΘρΟΣ ἀθβῖγ6); σορ. 2 οί. ἢ. 
12.---“- Ζλε λορε οΓ (δε τἰσλίεοιι δλαϊξ δὲ σἰαάπεε᾽" 
(Ρτον. χ. 28); ψβθῃ ἰΐ, 1. 18 Τουπάρα οη αοά᾽ 8 
ῬΟΓΑ δηᾶ ῥγοηϊίβο δ'οηῃθ; [1]. 18 υπὶϊοαὰ νὴ δὰ- 
ΤΣ ἐἰίγ ; 8ηα, 1Π1. ΜλδΙ͂ δἰ8 186 17 1ῃ ῬΟΥΒΟΥΟΣΊΠ 
ῬΓΆΥΟΣ. (1.66}}}6γ).--- ζ7κιεχρεοίεα δίεδδίπσε. ΤῈ 
αἸβοῖρ 188 βοαγσοὶν οχρθοίθα ὑμ6 ουρουσὶηρ οὗὨ (86 
ϑρὶγιῦ οἱ ἰμαὺ ΡΑΡ( Ἰσ]ν ἀδν ; Ὀὰΐ 6 ἢ 180 8Ρ- 
Ῥοϊηϊοαὰ ΒΟΌΣ δυγίνϑ, ΟἿΡ 6} δοπιοϑ βυ 6} ]}Υ 
ἔγοιλ {μ6 Ιοτά, δηα ρυῖ8 οὔὐγῦρ ἀουδίβ ἰο ΒΒ 8.6. 
(Β6886:).---7.λε επίεοοβίαϊ δεαδοη, 9 ἰδὲ πεῖν οουθ- 
παπί, ἰδ σίοτίοιδ οοπδιπιπιαίίονι ὁ [λὲ ἄαν οΥΓἹ Ῥεη- 
ἐεοοδί οὁ7 (δε οἰά σουεπαπί; 1. Νιονοα 885 186 ζοϑὲξ- 
τὰ] οὗ {πὸ ρσίνιηρ οὗ (86 Ἰὰνγ; 11. Απὰ 88 8 Βδ.- 
γοβὲ ἔββίνα). 

γεμ. 2, 8. Αμᾶ δυδάθηϊν ἴμοσθ οδῖὴθ 8 
Βουῃᾶ ἔσχοιῃῃ ἤθᾶνθῃ, οἰο.--αοὐ οΟΓΑΙΠΔΥΙΪΥ 
ΤΏ 6815 186 ἱπῆποποο Γπσου 88 ποσὰ; Ὀπὺὲ 
{πὶ ᾿πῆυθησθ, ῬΑΥΓΙΘΌΪΑΥΙΥ ἰπ 18 ἸΏΟΤΘ Β ΣΙ Κὶην 
ἔοττηβ, 18 οὗϊθη ϑσροσϊθῃσθα βιάάθην δὰ ὑποχ- 
ΡΘειραϊν, Ὀγ Πο86, πῃ ρδγιϊου αν, τ Βότὴ {86 Ξρὶγιε 
οὗ ζδοθ δὰ Ῥχγουϊουδ) ἰδυχῆξ ἰο παὶΐ σἱἱἢ 
αι, δὰ ποβο μοαγὶβ δὰ ἰππ8 Ὀδοη ΟΡοπϑά. 
[Αοἰ8 χνὶ, 14]. Τλο δῷ τ ἰςσ (Πμ6 ΔΡΟοΒί]68 
οογοα πῖ(ἢ ὁΠ6 δοσογα, γγ7χδὲβ σΥδοΙΪ ΟΒῚῪ τοσεϊνοά 
ἴῃ Ὠρδύϑῃ, διὰ ἐπὶβ βουπὰ ἔσγομι ἤϑάυθῃ τγῶῖ (89 
ΘΠ ΘΟΥΏςΣ ΠΕΊΘΟΥ, 50 ἰπαὺ {18 ἦχος 88 ἱπ ἔστ 
8η ἐολο. Τὴ6 ἔλὶ Ὁ] πη 688 οὗ αοἂ ἰο 8 ΟὨ ἸΤ ἢ 
δια βοσυδηΐβ '8 8{1}} (18 βαπι6; {μϑὶγ ΟΥΥ̓ ΓΟΒΟΙ 68 
ὑπο μοδαύθῃ, δηὰ δηΐοσβ 818 ποαγί, δῃὰ, 88 {86 
ἀογουὶ αἀοανίῃ ΘΧρτοβ8οβ ἰἰ, βιὰ οὶ 8 ὈΓΆΥΟΥ ΤΘ- 
ἰυγσηβ ἰο μοι ὙΠΒουὶ [41] ἤσοπι ἤθαύθη. (ΑΡ. 
Ῥαβί.).---ΤὰἊε σύ! ὁ (λὲ Ηοῖὶν αδλοδί: ἰ0ῸΥ δτὸ 
ἔγοια δῦουθ, Φδπ. ἰ: 17; 111. 17; {860} ΔΓ ρὸν- 
οαἰγοά ἴῃ οἂγ ΟΠ ἰβίίδη Ἔχ ροσίθησο, 2 ΟΟΣ. ἰν. 18; 
ὑΠΘΥ ΟΧΟΓΟΙΒ6 8 σοηἰγο]]ἶης ᾿πὔυθησο, Βοπλ. ΥἹέῖ, 
14; {μὸγ 41} (86 ψ0}]6 βου]. (Βίασκο).---Ἴἰ τῦᾶϑ 88 
ἸΓ ἃ ταὶ κῃ τοὶπα Θ͵Θ ΤΟΒηΐηρ οηνγαχὰ, θὰ (86 
Ηοὶν ϑρίγι: ἰοοῖς ροββϑδβίοῦ οὗ {π6 οαχίβ οὗ ἱπ8 
αἰβοῖρ]θα; ἯὋὸ ΒαΥῦθ ΠΟΘ ἃ ὙΘΥῪ Ὀσδυ( Ὁ] 1118- 
ἰγαίίου οὗ (9 Ῥόῦγοῦ 1 Π6 ΟΧΟΓΟΪΒ65 ΟΥ̓ΘΣ ἰ89 
8010], ὙΒΘὴ ΒΘ ΟΓΡ56 85 ἩΠΠΓῺς Βοατίβ οηγαγὰ, θυ ἢ 
88 ἃ Υγ6886] 8. 1π]|ρΡ6]]6ἃ ψΒοη 118 Β81}8 ἃγὸ 8116 ὈΥ͂ 
ΒΘ, ἃ φτδοίουβ πὰ. 8.0, ἴἰοο, 6 τοπᾶὰβ [Π6 
τοι 81η8, δη ἃ ὈΓΘΑΚΚΒ ἴἢ ῬΊ6668 (6 ΣΟΟΚΒ, ΨἘΘᾺ 
δ ργοάμοεβ ἃ ΟΟΪΥ βούσον δηὰ οσομ γι ἴοι ἴῃ (ἢ 9 
Βοασγί. ΗΔΡΡῸΥ ἴἰβ (πὐ ὑθδοθοῦ οα ὙΠ ΟΒ6 “ΒΑ Σ 6 
ΟΥ̓ δαχί ὑμὶ8 ΠΟΥ ψὶπὰ οὗ αοα Πε8 Ὀϊονη (ϑοπ 
οὗ 80]. ἱν. 16), διὰ ἰκ (86 ““ που πὶπα,᾽" Πδα, 
Δτηϊὰ ΒΟΥ δἰδυτηβ, διυνακοποὰ ἃ 88, ἴα ΥῪ ΓΘ Υ, ἀ15- 
Ῥογβοᾶ ὑπ ὐϑρουβ οὗ ἃ {8180 ΒοουΥ͂, σαϑὺ ἀόται 
ΘΥΟΤῪ δἰ (πὶηρς ὑπαὶ οχα] θὰ 1.86] ἴῃ 18 οὐ 
τ ὐοουΒη 688, δα {Βοὴ οοηἀποίοα ἰμαύ ραγὶ ἰὸ 
Ομ σίδι ᾿ ΗΔΡΡΥ͂ 18 Β6, δζαῖῃ, σι βοὴ (αὶ πὶηα, Π|κ6 

πὐῆοαποο 97 ἰλε Ολτίδίίαη, γεδίϊσαϊδ: (ΠΟΥ Θοτμηιοτα- [8.6 “οι ἢ Ἡληα,᾽ οΔΥΣΥϊης γασταῖὶδ δηὰ αυ]οῖκ- 
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δηΐηκ Ρόνον ΙΝ 1{, 8115 ἷ8 Βοατὶ τὰϊἢ 811 (86 
δΙοβϑοὰ ᾿ἱπῆυοηοοθα οὗἨ ἰδ 605ρ6], 80 ““ [δὶ ἐδ6 
αρὶοοσ ἱμβογοοῦ τὰν ον ουἱ,᾽ Βονίηρ, ἴοο, ἔΓΘΟΙΥ 
οἷν Οἴβοσβ, ᾿πβοιηυσἢ ἐμαί ἐπ τοῦ ἶπι, 88 8 τη68- 
ΒΟΏΡΟΥ οὗ αοἀ ὙΠῸ “828 8ὴ υποίΐϊοπ ἔσοπι ἰμ6 
Ἡοῖν Οπο᾽ [1 ΦοΒπ 1]. 20], ἰδ8 βαυοὺγ οὗ {μ6 
Κπον]εῦρε οἵ ΟΠ γδέ δ 6 τηδΔἀθ τηϑηϊΐοϑί ἴῃ 
ἐτοῖν ρἷδοο! (2 (ον. 1]. 14, 16). (ἀρ. Ῥαβί.).- 
Α τυδΐηρ τοῖσιν τὶπᾶ, δῃᾶ ἤδιμθβ οὗ ὅσ, δύϑ 
ΘΩΪΥ ἰΠ6 ΠΑΓΌΙΏΡΟΙΒ δπα δι] θ 8 οὗ ἰμ6 ΗΟΪΥ 
ΘΒ οβὶ : μα Βἰπιβ}]ῦ οηἰοσγοά {86 μοαΥβ οὐὁἁ {80 ἀϊ8- 
αἰρὶοβ ἰῃ 8ὴ ἰν 181 }}]6 ΤΘΏΠΘΥ, “ Ευθῃ πδίαγο 
ἈΘΣΞΟΙΓ ἴα ο4]1]6ἀ Ἰηἰο δοίϊοη, δπὰ σοαυϊγοα ἰο Γοἢ- 
ὧδτ ΒοΥΤΎΪΘΟΒ ἴῃ ἰδ 6 ΠΟΙΥ Ρ]8466. Ἃἀοαὐ τῃδ]ζοὶ ἃ ΒΒ 
χαϊτιϊδβίοσβ ἃ ἥδτηο οὗ ὅγε [ΗφΡγ. 1. 7]. 186 οτοδ- 
ἴωχα 186} 4180 5}}8}} ὈῸ ἀο] ἰγουθὰ ἔγοπι ἐμ ὈοῺ- 
ἄδικο οὗ σοσταρίϊοι ἰπίο ἐμ ρ᾽ονίουβ οτὺν οὗ 1.16 
οδιάσοη οὗ αοἀ [Βοπιὶ. Υἱϊϊ. 21], δπὰ (μογοΐουθ 
ὈΓΙΘΙΒ ὈΥΔ186 ἴῃ ῬΟδΙΪπ ΔΗΓΠΘΙΩΒ δὐ 81} (μα στοϑδὶ 
Ομ τθάδη ἔοδεῖν β.᾽" (ΔἘ][61α).--οη ΘΌ685, .11κ6 
85 οὗ ὅχο; ἐδ 8 88 ἰΠ6 Ὀδρίϊβιῃ τ ἱ} το τ ΕΙΘΝ 
Φοδῃ δα ρῥγογηϊβοαὰ (Μαίι, 111. 11)--ἰμ το οἱ 
οδσυί ἢ τ ῖοι {86 1,οτὰ ᾿ἰτη861} Ἰοηροα ἰὸ 866 [κ1η- 
ἀϊεὰ (κυ χὶ!. 40). Ὑηὸ Ηοὶγ αδΒοβί 8 ἃ ἀϊνίπο 
ἄτα, Ρυγισίηρ 6 Βοαγί, δοηδβυτηῖηρ 8}} ἰμαὶ 18 
δαὶ ἴῃ 1ἰ, οἱοναίρ ἰὑ ἰο αοα, δπηα βαποιγίηρ 
11. (Θᾳ6886]).---ὁἴ ὌΡΟΣ ΘΘΟὮ οὗ ἴῃ: .--- 
ΒΟΟΣ ἰμο δ ρὶτὶϊ οὗ μὸ ᾿ογὰ 88 ὑδίζοῃ ζ}}} 
ῬοΞβοβϑῖοη οὗ δὴ ΔΌΟΔΟ, μΒ6 αἀνγ9118 ἐποχοὶη Ρουια- 
ΒΟΩΥ; 6 τοϑίβ ὉΡΟΩ ἱποβὸ οὶ ἢ6 888 
διοϊηίοα, συ ϊ.ο8 ἰποι, δὰ ΘΟΥΘΙΏΒ ἔποπὶ, ἴῃ 
ὙΝΒΙΟΥΘΙ ΤἸΏΔΠΠΟΥ (ΠΟῪ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΙΡΙογοά. 1 Ῥοί. 
ἶν. 14. (ΑΡ. Ῥαϑί.).--- -Τὴδ εἰσηιδ ἵπ ἱπαπίπιαίε παίωγε 
τσλιέολ απῖοά ἰδὲ ομίρουτῖησ οΥΓ ἰλεὲ Ποὶν 
Ολοεῖί: ἰλ86γ δτο, 1. Εν άθησοβ ἐμαὶ 186 Κίηρσάοπι 
οὗἩ ρονοῦ δπὰ οὗ ρύδοα 18 ρογογηθα ὉΥ οπδ᾿ ἀοά ; 
Π. ἘπΡΙΘπι οὗ (μ6 ϑρ᾽τιν δῃὰ ἷβ ρονοσ. (166 ἢ- 
1εγ).--αὶἪ τυμλίπο πιϊσλίν εοἱπά απὰ ἤαπιεδ ὁ} τε, 
διρίγεσίτυε ἐπιδίοτιδ ὁ ἐδε παίωγε απαᾶ ορογαίϊοπδ ο7 
ἐλε Ηοΐν δρίσχίἐ : 1. Τὴ 6 νὶηὰ δὴ δι] τὴ οὗ ἔθ τα, 
ἦπ 1:8 (4) πιγδίουουβ δΡΡσΌΔΟΣ [Φό δὴ ἰἰϊ. 81, (ὁ) 
ἴοτεο, Ἢ Ῥυσὶἐγίηρ ῬΟΥΘΓ, (4) το γοϑίηρ 1᾿ηῆπὰ- 
ὁπ66. 1. 186 ὅτ δὴ διβΌ]θτα, ἱπ ἰἰ8 (α) Ὀτὶριί- 
πΘΒΘ, (δ) δηϊτηδιϊηρ για, (6) ΡΟΣ [0 60π- 
βυμιο, (Ω τϑριὰ αἰπδιβίοι. 

γε. 4. Απᾶτθμον Ὑ͵Ὑὸ16 8]] ΒΙ᾽1οἃ υυὲῖδ ἴδ 6 
ἘΓοΙ͂ν ΟΒοεαϊ.--Το υπιδὴ ποατὺ 18 ΠΟΥΘΙ ΘΙΩΡΙΥ; 
1π {86 δ81ὴ6 ῬΓΟΡΟΣίΐου ἴῃ ΘΝ ἴὑ 18 ἀο)γονοα 
ἔτοια ἰδ Ἰοντο οὗ βοὶ ἢ, οὐ ἐμ σγοδίασο, δὰ οὗ βίῃ, 
ἀξ ἰ6α δ]1εἀ νι {μΠ6 Ηοὶν ϑρ᾽γὶῖ. Ο Ὀ]οβ8βοα ἔμ]- 
πι|685---ἰῃ6 υ]η6 88 οὗ (6 ΗοΪγ βρίτι! [0 ἄοο8β 
ποὶ Ὀυτάεπ, Ὀυΐ ταῖν 11 8 ἘΡ (δα βου], δηὰ ἱτὴ- 
Ῥεΐδ ἴξ ἰο δάογο ἀοά. (Θιυθβῃ6)) .---Ἴ  Βδῖηθ τηθᾶ- 
Βῦγο δηὰ ἰδ βδιη6 ρΙ δ οἵ {80 ρί σι ψοτθ ποὶ 
Ῥοδίονοὰ δ᾽. οἱ 81}: πουθυί 1688, δαὶ ΟὯ6 γ788 
811εἀ, τοοοϊνίτς (μ6 τηρᾶδυγτο οὗ ἰδ6 οἰ χὶ ΒΊΟΣ 
δοτγοδροπάσδα ἰο ἰεἷ5 ΘΟ ρδοὶΐγ, δπὰ ἰὸ ἐμ ψνοῦῖς ἴπ 
Ὑΐσοὴ αοα ἀεὶ ριοα (ὁ ΘΙΆΡΙΟΥ δἷτη. Τμο 1 οτὰ 
8:1}} Ῥχοσδϑάβ ἴῃ [μὲ ἸΏΔΏΠΟΥ, ὈΘΒίο τ 0. 680} 
8 διιίης ΚΙ δοσοογάϊηςς ἰο 18 ΟὟ ΒΟΙΥ Μ1] δπὰ 
ῬΌτΡοΟΘςΕΒ, βοὸ ἐπδὶ 'π (συ ἢ (Π6 Βοδτί οὗ ΘΥ̓ΘΣῪ οὁ16 
ἷρ Ἀ1]1εἀ. (ΑΡ. Ῥαβί.).-- -Ἴηὸ ποσὰβ σϑοογἀθα ἴῃ 1 
Κίησε χίχ. 11 Ι΄. (“Ἴμο Γοτὰ ρμδββοα Ὀγ ΕἸΣ ΔΕ, 
εἰα.᾽, παίασα ΠΥ βυρσροδὺ ὑπ πβ 65 ἴῃ {818 60ῃ- 
πεοϊϊομ. Ηοστγο, ἰοο, ἴδο Ι,οτὰ Εἰ πι56}7 ἐγ] δαΙη6, 
ποῖ ἰπ ἐπ στοαὶ δηᾶ βίγοηρ Ὑἱπα, ΠΟΥ ἰπ {86 
ΘδείΒβηῦδκο, ποῖ ἰπ {μ6 ὅτο, Ὀυΐ ἰπ [89 801}] ΒΙ18]} 
γοῖςο, ὙΠΟ 86 ϑῃίογοα ἰπίο {10 Βοασὶβ οὐ 8 
ἀϊδεῖρ]65, δπὰ ΒΡΑΚΟ ὈΥ ἐμποὶν του. (Ὑ1]1}- 
ξετ).---Απᾶ Ὀθίαπ ἴο δΌθαΙὶς ΣῈ οἵδοσ 

ΤΟ ΒΊ168.---α πον ἰοηρσαθ δηὰ οἴἴοοίγο Θ]Ϊοα 606 
ἴῃ 1116 ΒΡΒ ΓΘ οὗ το] ίοη, 8γὸ ρὶ 8, ποΐ οὗἩ παίῃγο, 
Ὀυὺ οΥὁἨ 186 ϑρ᾽γὶῖ. (ἀρ. Ῥαβϑι.).---Ἴῆ Ηοὶν αμοϑς 
18 ὨΘΥ͂ΘΣ ἰηδοίλνο, Ὀὰΐ ΑἸννδΥ8 του κοί ἢ, ὙΒΟΤΘΥΟΥ 
88 ἀνν6}15; 0096 οὗὅὨ 8 ρτὶ ποΙΡ4] ᾿μβϑίγυηθπ 8 18 (ἢ 9 
ἰοηᾷῦθ. Βρὶι. ἰν. 29; υ. 19 ἢ (βίαγκο).--- θα 
{86 Ηοὶγ μοί ἢ]1]8 ἀπὰ φῃ]ἱρ ιίοπβ {μ6 μϑαχί, ΜΝ 6 
Ὀορὶπ ἰο ΒΡρΘ δ Κ ψ] ἢ} Δηοῖ 6 Γ᾽ ἰοησιιθ. 2. ΟοΥ. ἰν. 18. 
ΗΝ ).-τ Ὗ ὁ οδπηοὺ ΡῬΓΟΡΟΥΪΥ Ῥγοσϊαΐτῃ (ῃ8 ΤΟΓΚΕ οἵ 
οὐ, ὉΠ]688 τῦ8 ΒΟ ΓΘ ἈΠΟΙΠΟΥ δα 8 πον ἰοη σα, 

δηα, ΘΟΠΒΘαι ΘΠ ΠΥ, οὈιαΐῃ, Δ Όογο 8}]}, ἃ οοηνογίοα 
δηά γεπαυνοα μοατί. Ρβ.}}. 12-.-1δ, (10.).---Ενθῃ ἃ 8 
(89 ἰοῦσα, θη ἰὰ 18 Βοῖ οι ὅΓα οὗ μ6]] (7812. 11}. 
Ὁ,) βοι{6{}} 81} οὰ ἅγιο Ὀγ ὑπ οἴδβῃησθ ψ ΒΙ6Β 1ἰ ρσίνοϑ, 
80, ἴοο, θη {1|ὸ ἰοησυθ 18 δ κι] ὰ Ὁγ Ηδδ- 
Υ6Ὼ, 1 ὈΘΟΟΙη6Β 8. ἴοτγοι, Ὑ ΒΙΘΒ ΙΩΔΥῪ ΘπΚΙη4]6 ἃ 
αἰνίηθ ὅτ ἴῃ ἸΠΔΠΥ βο]8. (10.)---ἰ;.οὶ βυνοστὰβ 
ΠΟΙ ΔΥΓΟΥΒ, Ὀαὶ ἰοηρίι68, ἈΥΓΘ ἀδδὶ χηοα ἴο σοηαποί 
6 ἴο {1 οροάΐϊοποο οὗἩ Ομ γίβί. 2 Οοσ. χ. 4 ἢ, 
ἀπ πρθες α!βοῖρ]68 οου]ὰ ποὺ ΣΟΡΥΘ88 {π6 1ογυ- 
Ὁ] ϑιμοί0η8 δνδκοηθαὰ ὈὉγ ἰμ6 ρον Σ οὗ (αὶ ἀϊ- 

Υἱἦπα 116 τ Βἰοἢ 88 ρουτοὰ 1πΐο ἐμ 6 ὶν Βοι]8, δὰ 
8}1 θοζδηῃ [0 ϑροϑδῖϊς. Βιυὶΐ Ἰβίθη ! ΤΊΠΘΥ πον Βρϑαὶς 
ἢ ΟἾΠΕΓ ἰοπραοβὶ ΤΉΘΥ σϑοοῖγθα ὩΘΥ (ΟΠρ 68, 
ΘηἸκἸπα]64, ποὶ ἔγοπι δῖον, Ὀὰὺ ἔγοϊη δῦουϑ. ὈΥ͂ 
ΒΟΔΥΘΗΪΝ ἢἤγΓο, δθὰ νἸ1ἢ} ἐμ 6860 ΠΟΥ͂ σαν ῥγδίδα ἰὸ 
αοἀ δπὰ ρῥγοοϊαϊπηρὰ ἰμ9 χγϑδὶ συΐγϑο]6 ὈὉῪ Ὑ ΒΊΟΝ 
81} ὑλὶπρ8 νοῦ τπιδὰθ ἤν. ὙΠΘΙΓ ἰοΏιι98 ΘΣΘ 
ὨΘν ὙΠ τοϑροοὺ ἰο Ἰδηρυδμα 6180, 88 τν6}} 5 
νἸ ἢ Τοβροϑοί ἰο ὑπὸ (μου 8; {μον οἴονθη οί 68 
ΘΩΔὈΌ]6α ἐμοτὰ ἐο βρϑαὶς 6 Ἰδπιριδᾶρζοβ οὗ [οσοῖ σα 
δηα αἰδίϑηϊ πδίΐ 0}, 88 ἃ βίψιι ἐμ δύ 1.1.6 6 ΒΕΪΤΔΟΙΥ͂ 
ΨΓΒΙΘἢ ΓΠῸῪ ποὺ Ὀθρδὴ ἰ0 Ὀ6ΔΙ, νν88 ἱπίθπα θα [ῸΓ 
ΘΥ̓ΘΣΥ ογοδίατο (Δία χνὶ. 17), δῃὰ ἱἐμπδὶ 10 τγἃ8 
μὸ οἵἶδοασ οὗ (6 ΗΟ]Υ ΘΟ οβὶ ἰο γαβίοσο π6 Ὁπὶ(γ 
οὗ Ἰδηρύδρθο, δπα βιιθαδι αὐ ῸΣ [Π6 δοηξυδβίου οὗ 
ἰοαο8 ἡ ΒΊ6 ἢ ὈΘρδη πῃ ΒΔΌ6], ὁπ 6 ΒΟΥ δῃὰ μᾶτ- 
Ἰηοη οι 8 ΖΙΊΟ. οὗ 411 παίϊοῃβ. Αἀμπίϊοϊ ρδαίίηρ [19 
ΗΔ]16107}4} ϑυπρ πῃ Ἀθαύθῃ, (Π6Υ Ῥτοοσϊδἰτηοα ἐμ9 
Ῥτδΐβοβ οὗ αοὰ, μόδα ρ]οτϊουβ Ρ]Δ} οὗἨ βαϊναί: ἢ 
ὑπ6Ὺ ποὺ σου] σοργομοηά,. (δι10ν).---Ἴ 18. ἔὰ- 
τὴν οἵ αοά, θη 8 ἀοοϊασηρ {μ6 ὈΥΑΙΒ68 οὗἁ 
αοα ἴῃ [Π0 Ἰδηρυάαροβ οὗ {16 ψ Βο]6 ψου]ὰ, Ρ᾿γο- 
ϑοηΐίβ ἃ8 ἩΠ}ῃ δὴ ἰτηαρὸ οὗ ἱπαὶ ζαϊυστο δρὸ ἴῃ 
πῇ ῖοῖ {π6 Ὑ ΒοΙῸ που] ὰ 588}} ρσαΐβο αοὰ ἰῃ 81} ἰδ 
ΥΑΓΪΟΙΒ ἰοῆχυθθ. (Β6ῃρ6]).--- ΤΠ) σοπἤαβιομ οὗἉ 
ἰοπρῦθ8Β οσοαβίοποα ἰπ6 αἰδρογβίοη οὗ θη, θη. 
οἈ.. χὶ. ; 6 ρἰΠ οὗ ἰοπσιδβ σο- αἰ ἰ64 {[Π 61 88 0.9 
ΡῬΘΟΡ]6. (Β. ἀγοιυ8).---Οπ (818 ἀδγ, ὑπ 6 πον ἔδβιὶ- 
Υ4] οὗ Ῥοπίθοοδί, ((86 Ἰογίι, ΒΆΡΡΥ δηὰ Ὀ]οββοὰ 
κίηχάοιῃ οὗἩ ΟἸσὶδὶ, σψπΐοὶ ἰβΒ [1] οὐὗἨ ρἰδάποββ, 
σουχαζο 8δπὰ βϑουγν,) τδβ ἔουπάθα. 6 ὩῸν 
ΒΘῸΡ Δηοῖ ον ἰδῆζυδρο, σὰ ἀο68 ποὶ 811] {86 
μοαγὲ ΣῊ ἑόττοῦ, ἰκὸ 6 γοῖοθ μοαχὰ οἡ Μουπὶ 
Βιηδὶ; ἐὺ ΘΙ (ΠΟΥ ΙΑΚΩΒ ΠΟΥ ΒΙαΥΒ υ8, θὰ ΓΑΙΠΟΣ 
ἐπδρὶσοβ υ8 ἩΪ{Ὶ σουχαβο ἀμ ἴον; ἱπάἀοοί, ΟἸγῖδί 
δα Ῥγομπιβοα μἷβ ἀΪ8οὶ 168 παι μ νου]ὰ βεπὰ ἐο 
πο ὑπ 6 Ηο]γΥ αμοβί, ψγῆο βουϊὰ ποὶ Ὀ6 ἃ ἥρίγὶὶ 
οὗ ἔδασ, θαΐ ἃ Οοιηΐοτίοσ, ἱπιρασιϊῃς ἰο ἐμοῖὰ Ὀο]ὰ- 
Ὠ6ΒΒ, δα ῬΟΎΘΓ (0 ΟΥ̓́ΘΓΟΟΙΏΘ ΟΥ̓ΟΣῪ [08 Υ. ΕῸΓΣ 88 
ΒΟΟΏ 88 {0 Ηο]γ αδοϑὶ ἀοϑοοθηἀοα ἔχου ἢΘΆγ ἢ 0 
(μαὲ ἀδγ, 6ὁ86}} ὁη)6 οὗ {6 δροβίϊθβ, Ῥ τ ὨΟΠΘ 
ΘΟ] ἃ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ οοχηζοτί, βιοοα [ὈσὶΒ ὈΟ]ΑΪΥ, 88 
17 Βο ἱπίθῃἀρά ἰο δβιιθδάπο {πὸ Ψ 8016 υτου]ὰ. ὙΠ ἢ 
ΟἸγὶδὶ ἢσβί γοϑθ ἴγοτῃ ἰμ6 ἀ6δ4, 8 Δροβί]θ8 γϑ- 
ΒΘΙΔΌ]6α {86 ΓΘ] τ ρ ἀπ βοαϊίογοα Ὀχοοῦ οὗ (86 
Β6ῃ; 8]}1 δΪ8 ὀχ ῃογίδι ϊοηΒβ δῃηὰ οοσαξογιϊηρ 8880- 
ΤΆΏΟΘΒ [8116α ἐο ΘὨσΘΟΊΓΑΘΟ δηα δβίγϑηρίμ θη ἐμ 611. 
Βυὺ οπ {18 ἀδγ, ψ θη ὑπὸ Ηοἷγ αΠοϑὶ σοι 68 ψ 1 ἢ 
ἃ Ἰουὰ βουμά, δηὰ Ὀγχθδαίμοβθ ὉΡοῺ ἰμθαι, ἐμοΐν 



δ2 ΤῊΞ ΑΟΥΚ ΟΕ ΤῊῈἙ ΑΡΟΞΤΠΈΕΗ. 

Βοατίβ ΔΓ6 50 Δα Πδη γ 8116 ἢ 0 ἀπά ρ]δά- 
Π655, Δηἃ {Ππ6 1} [ΟΠ Ζι168 ὈΘΟΟΠΊΘ 80 δΟΓΥ, ὑπαὶ Θ8 6 ἢ 
ΟΠ6 ΑΥΪ8Β65 8π4 Ὀορσὶηβ ἴο Ῥγθδ6} Ρυ ]]οἾγ. Νο 
0Π6 ἸΟΟΚΒ ἤγεὶ δ Δηοῖ ΠΟ; 686} ὁπ6 18 ἰμϑρὶ γοᾶ 
ἢ ΒΌ0ἢ σοῦγαχα οὗ ἷβ ονη, ὑπαὶ ἢ6 15. ψΠ]Π[ρηρ 
ἴο σοηΐγοπὲ ἐπ6 016 ψου]ὰ. βᾷο ἢ} ορὰβ δαὰ 
ΒΌΓὮ ῬΓΟΔΟΒΙπς ΔΓΘ, ἐποΥ οτος, τ ΣῪ αἰ οτοπὶ ἔσοση 
8056 ψ ΕἸΘἢ Ῥτγοσοοαρα ἔγοτη Μοβοβ. ([κι{Π6Γ]. 

71  επίεοοδίαί φῆ, τὰς τιελοδί συ 97 Ο σα: οἈ 86- 
οουαί οὗ, 1. 18 βοιιγοθ---ἰ6 τη β οὗ Ονἰδβὲ, 218 
Βυπι ]Ἰδίΐοη δηα οχα] δίϊοη; [Π{.ὄ 118 οὐπ παῖ γ0--- 
ἃ υπίοῃ οὗ {π6 Κρὶνγι οὗ αοἀ νἱὶ(ἢ τηοθη; 1Π|. 18 
ἱπδιιθποοβ δηα γϑϑυ](8---ἃ ΠΟῪ οτοδίϊομ οὗ {86 
Βοατί δπα οὗἩ {6 νοῦ]ᾶ.---7 λ)ὲ ρεγπιαπέησο οὗ ἐλε 
μπίοη οὗ ἰδλε Ποῖν ΟαΟλοεδί εὐ πιεη: υἱονθα 88,1. 
Α σοπίϊηποα ἱπάτνο την, ΠΠΠαταΪ παίϊοα, δπ ἃ βδῃο- 
ἐἰβολιίοη; 11. Νοί, ΠΟΎΟΥ͂ΘΡ, 88 8ῃ οχίθυ δὶ ΡοΒ- 
Βοββίοι, (τ ἰμοα οδηδὺ σγίονο δ πα 1086 Ηἶπι, ΕΡΆ. 
ἦν. 80), Ὀὰΐ 8ἃ8 ἃ δίψμου ροόονγοὺ ἰΠδὺ 18 ὀχ ογοϊβοα 
ΟΥ̓ΘΣ {86 8ου)].----“ 286 Πἰ 16 κτοίἱλ ἰλεὲ δρεγ 1) (ΕΡΆ. 
γ. 18). 1. Κυ0ἢ ἃ Βρί᾽ γι[8] βίϑίο 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, ἰἢ 
Ὑ6 ἀσβῖσο (0 θ6 βαυοά: [Π. ΤῸ ΙΏΘΔῚΒ [ὉΥ δἰ Δ1}- 

πὰρ ἰδ: (α) Βυμη]9 86}1-Κπον]εάκο, (δ) οοτπθϑί- 
Π68Β ἰπ [Ὁ] ης ΒοΙ πο [ΗδφὈ. χίὶϊ. 14], (9) 
ΒΟ ν ἴῃ ΔΡρρ᾿γίης (6 ρὶτ8 ἰδὲ αν Ὀθ6ῃ ἱτὼ- 
Ῥαγίοά, (4) ΡΘΥΒΘΥΘΓΆΠΟΘ ἴῃ ΡΥΆΥΘΥ. (1.66 167). 
Τ᾽ λὲ πειο ἰόπφωε ισλὶοἢ ἐδ σίνεη ἰο ὑὲ αἷδο, ὃψ ἐλε 

επίιεοοδίαὶ δρίγχί: 1. αι ἰ8 (8 παίυσχοῦ [Ιὲ ἴα 
ποῦ 8 τοϊγϑοῦ]οιβ οἸΠ οὗ ἰοηρσιι68, ΠΟΥ 8 ᾿ϑο δὴ ϊ- 
68] γοροίἑιϊου οὗὨἩἨἁ ἀογουῖ ΡῬῆγδβοβ, Ὀὰΐ σαῖθμοῦ 186 
εἰἴἰ οὗ ἃ Βοατί δὰ ἃ ἰοῦσι ΒΟ ἢ ἃγο δ'ναΥ 5 
ΤΟΔαΥῪ ἰο ῥγοοϊαὶπιὶ {86 Ῥγαΐβοθ οἵ ἀϊνυϊηθ ζγϑοθ 
τὶ1} σταιυά6, ἀπά ἰο σομοββ ἐμ ΓΚογὰ τι (ἢ ΒΟΙΥ 
ἦ0γ7γ. 11. Εἔτοτῃ ψ δὶ δοῦγοο 4065 1 ργοσοοά τ Νοῖ 
ἔτοϊῃ ΔΩΥ͂ δίῃ ΧΑ] 8.0}11{168, ΠΟΣ ἔγοταῃ ἃύΐ δῃηὰ βοὶ- 
6:66, Ὀυὶΐ ἔγοπι ΔΌοΥΘ, ἔγοπι (Π6 Κ'υἱγὺ οὗ αοά, 80 
ἰουσο8β (86 δΒοατὶ δηὰά 1108 νυ ῖτἢ ὨΟΑΥΘΏΪΥ ἤγα. 
Π|. ῸΥ μδΐ ῬΌΓΣΡΟΒΕ ἰβ ἰὶ σίγοῃ ἢ Νοὶ ἴο στα- 
ΟΕ ῬΟΓΒΟΠΔΙ ΥϑηΪΥ, ΠΟΥ ἰο ΒΘΟΌΤΘ ΘΑΓῺΔ] ΘὨ])ΟΥ͂- 
τρθηίΒ, Ῥαΐ ἴ0 ῥτοοϊαῖπι {π6 Ῥτδὶβοβ οὐ ασὰ, διὰ 
ΘΟΠΨΟΥ {86 ἰἸάϊηρΒ οὗὁὨ βδϊνδίϊοη ἴο ἰμὸ ῬΟΣ]α.--α 
(866 4180 16 ἤοπι. απά ταςί. ΥθΙμ ΚΒ ὁπ Βι086- 
ᾳαθῃΐ Ῥαγίβ οὗ 818 σμδρίου). 

Ἐ.---ΤῊΞ ὙΑΒΙΟΥΒ ΙΜΡΒΈΒΒΙΟΝΑ ΝΗΙΟῊ ὙΕΒΕ ΜΑΡῈ ΒΥ ΤῊΝ ἘΥΕΈΧΝΤ ΟΧ 9: Ὑἴ85 ΗΟ ΟΑΜῈ ῬΕΟΝ ἙΟΒΕΙΟΧ 

ΟΟΥΝΤΆΙΕΒ, ΒΒΡΕΟΙΑΙΤῪ ῬΗΕΝ ΤῊΒ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ, ΕἸΣ ΈΕῸ ἭΠΤΗ ΤΒῈ ΒΡΙΒΙΤ, ΒΡΑΚΕ ὙΙΤῊ ΟΥΗΕΒ 

ΤΟΝΟΙΒΒ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ 1. ὅ-18. 

ΟΟΝΤΕΝΤΊΒ :-- 9 διηδσοιγοηῖ οὗ [9 τη] εἰ τ8}6, θη δ 6 αἰδοῖ ] 66 ϑραῖκο υἱτ οἰ ΟΡ ἴση ρτι68; “760 }0018 ὕγοι τδσίουβ οουπῃίσίοα, 

ἔῃ ἩΜΙσὮ ΤῺ αἰδογοαϊ Ἰαπχύλροθ ργουαὶ θᾶ, βοαγὰ πος Ὅτ τοδροοϊίγο ἰδηρσυᾶρκοα ἴγοια [86 1106 οἵ ἐμ ἀϊδοίρ]οο; 

ὙΪ16 ἸαγΘ ΠΌΠΕΌΘΓΒ δΟΓΙΟΌΔΙΥ γοδοοῖϊοα ΟἹ [90 Σηδίίοσ, ΟἾ ΠΟΤ ΠλοΟΪκοα, 86 ἰ{ [1ὸ ἀϊφοὶ 165 ΓΟ ἀγα ἢ, 

ὃ Απᾷ {ποτὸ στο ἀπο] ἸὩρ; δὖὺ 6 Υ054]6ῃι, ὁν178, ἀογουῦ τηθη, οὐ οὗ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ παϊίοη ὉΠάΘΓ 
6 Βοαυθῃ. ἘΝΟῊ θη {118 γὰ8 ΠΟΙΒ6α δοτοδα ' [τ θη (8 βουπα ἰββυ θα [οτὐ}7, (116 τηὰ]- 
Εἰ 6 ο8π|6 ἰορεῖδοῦ, δπα ογο οοηΐουπηαοα,3 ὈοσδυδΒο ὑμαὺ ΟΥΟΤΥ τη ἢ δδΓα ὑΠθτη κ. 

7 ἴῃ εἶ οσσὴ ἰδηραλρα [ἀ]Δ] 607. ἘΑΛπὰ {Π6Υ ΤΕ͵ 81} [οηιῖξ 8117" διιδζθὰ δηῃὰ τρᾶγυο]]οά, 
βδυϊηρ, [πα 5814] ομα ὑο δῃοίμοσ," Βοιμοὶά, ἃγὸ ποὺ 811 ὑποβο ψΏοἢ [10] δροδαῖς ἀ8- 

8 Ἰ]θαηδῖ “ἘΑμα ἰὸν [(Β0}] ᾿θὰγ πΘ [(Ὠθ1} ΘΥΘΤΥῪ Τηϑῃ 1 ΟἿΣ ΟὟ ὑοηριθ [ἀ]4]6 60], 
9 Ὑδογοίη Ἧὸ στ Ὀοτη ἘΡΑΥδηβ, δηὰ Μϑαοβ, δηὰ ΕἸ]δι 68, ἀπὰ ὑ(η6 ἀνθ ϊοσβ ἴῃ 

[᾿ἸΠΠΔΟΙδΔη8 077] Μεβοροίδιηϊα, δηὰ ἴῃ ὁ πἀθ8, πὰ Οδρραάοοίβ, ἰὰ Ῥομπύίυβ, δὰ Αβἷδ, 
ἘΡΒγγρία, δηά ῬδρὮγ]α, ἰὰ Εἰρυρί, δὰ ἴῃ 86 ρμαᾶγίβ [τ ρ]0}8] οὗἩ γα δρουῦ Ογ- 
Υ6Ώ6, δα Βίγδηρ ΥΒ οἵ οπια [πὸ Εομδὴ8 ΒΘγ ργθϑθηι], 9601 Δα ρῥγοβαϊγίοϑ, Ἐστσοίθβ 

 δῃὰ Ατγδθίδηβ, [:] τὸ 40 ΘΑ ὑπόῖι ρϑακ ἴῃ [ὙΠ0}} Οὐγ ὑοηριο8 (Δ: 6 ποπάοσ α] ποσκθ 
[ρτοδῦ ἀ6648] οὗ αοὰ [ἢ ἘΑμά {Π6Υ ποτο 8}} δπιαζϑά, δῃὰ σσοσο ἴῃ ἀουδῦ, βαγίπρ,, [πὰ 
8814] ὁΠ6 ὑο Δ οῦπον, ΥἾ ἢδύ τηθδηϑί ἢ [18 [Ὑ Βαῦ ὑΠ6} οδὴ ὑπ|8 06]75 ἘΟΥΠΘΥΒ τηοοϊσησϑ 
βαϊὰ, ΤΏ 656 θη [7 860] ἃτὸ [}} οὗ πον ἴδοι γλεῦχους] ΜϊηΘ.. 

ἸΨον, 6. Δ. 6 πηαγρίη οὗἩ ἴπΠ6 Ἐπρ] ἢ ΒΙ0]16 (τῆ ἐπ ἐπ ἰοχί [0] ὁ γ8 Τγπάβ]α, ΟΥ̓ τη οῦ, αθηοντδ,) ΓΟ ἄογΒ ΤΉΟΣΘ 
ἸΠῈΈΘΓΑΠΥ : τσλδη ἐλὺ; τοί ταν Ἀλεαγνὰ (ἈΠοΙ πα απ Οογογά.: υοέθε). Βυΐϊ δὲ φωνή ΠΟΥΘΡ ΠλΟΘΠΒ ΟΥ̓ ΤΉΟΥ οἴἰκοπογα, 
ψὐο [1 ἀοοα οσσυγ ἔῃ οοπηδοίίοη πὶῖὴ {Πὸ ποπείοη οἵ τσὲπα, ἐλωπάεν, οἵο., δ ἰη Φόοδα {}. 8; ΗοΥ. νἱ. 1, οἷς. θεόν, ἰη τἢ9 
διοεαι ἰγΓϑ:ϑιδιίος, αἰ δ ὁπιίηοηΐ ογἰεσδ δηὰ ἰγαπβίογα, τοζασχὰδ ἰΐ δ δηοίϊιος ἰϑστὼ 10. “δουμά," [λ6 ἦχος οὗ τος. 

,. ἜΓΨαΥ. 6. Ὁ.--ἰΜαεγμρίη : ἐγομδίεα πὶ πιϊπᾶ ; Ὑ]ρ. πιεπέε οοπ ἔβα ἐεἰ. ὙΤι6 οτἱ κί) ἱπι}}16 6 [Πηδὲ [6 τ πδ οὗἨ [86 ἀρ νος 
ἝΟΓΟ ἐϑάονς, ΟΣ ἰῃ ἃ δΒῖαϊο οὗ οοῃἤμηίοη, ἐπε οαϊοα ὈΥ [80 ἐπι} πὰ Θαροσ ἐπαπίσίθα πο σϑαοοθοάοα. ροῖ]οῦ: 
δίμετγεί.--- ΤᾺ. 

δΎ ον, ἢ. 8.--Τηο ἐσχέ, γεο. ἰηβογίβ πάντες ΔΙΟΥ ἐξίσταντο δὲ [σ] (8 Α. Ὁ. Ε.. σοά. 81. (ἁπάντες). ΙΕ. (οπυπ62}}; ἰΐ δα Ὀσοα 
ὙΘΓΥ͂ ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ οπι (Γοὰ ΠΥ Τοσοηΐ οΥΙἰ05. ἰῃ δοσογάδλπορ τ ἢ ἱπηρογίαπε φατδ ρϑϑ τε τῷ . Ὠ.1, δηοίομξ ἐσ] δ! οἢ 8, δη ἃ δ]50 
[Π0 Οχδημ]ο οὗ ὈὨτγβοκίομῃ αδὰ Αὐυσυδίίηο; (ἰδ δααἰ εἰοπ δὲ ἀδαί καθὰ ἴο Ὀ6 δι ρμδέῖο. [Οιη! θὰ ὈΥ ἔδοὶ., βοῃο15, ΤίφοΒ., 
Βοτῃ., δηὰ ΑἸί.-- ΤᾺ. 

4 6γ, Ἱ. πὶ Ἧ ἘΟΎΘΥΘΓ, ογ6 ἀοι! 1 [Δ 1 [06 ΤΌΓΤΩΘΥ οα86, ἩΠΟΙΠΟΥ πρὸς ἀλλήλους [οἵ ἰδχξ. Τεο.} 8 αἴ60 ἃ Ἰαΐον δβὰά- 
ἀϊκίοη ἰο ἴα ἴοχῖ, 45 δομθ , ΠΟ Οπὶῖα ἰΐ, δι ρροδοβ. [Οπι  ἰοὰ ἰπ Α. Β. Ὁ. σοὰ. Κἰπ. Υ}ς., δὰ ἀσορρθα δ]5ὸ Ὁγ ΤίβοΒ. 
δηὰ ΑἸζ,, νυὶὶ ἑουπὰ ἰη ἢ. Ε, “ΑἸ ΘΧΡΙΔΠΔίΟΥΥ μίοκδ.᾽" (Α11..-]Ὲ.} 

δΎοΥ, 12.--ς 1) ρίασο οὗ τί ἂν θέλοι [οἵ ἐέχέ. γες. “ἰτ Ἐ.] [οὩ. [Τ|80}.} δη ΒοΣποπιαπη, σΠἢ} Ο. Ὁ. Α., δπὰ ΟὨγγυδοδίοι, 
τοδὰ τί θέλει : 1.86 Ἰατίου ἰβΒ ἀπ ἀπδυϊπογίζοὰ σογγοοίίοη [85 ΑἸ. 4180. 6] 16 ν 68], Του πάἀδὰ οἡ 1116 δυρροδβίίίοι ἴμ8ὲ τί ἂν θέλοι 
6 δὰ ἰπαϊγοοὶ φιοϑίίοῃ, μος ἢ [8 ποῖ [Π6 οαΔ0.--ἰ Ορ(, Βίπ. ΤοΔα8 τι θέλοι.---ΤῈ.] 

ὁ ΨογΣ. 13.--[ΤῈ0 ἐεαί. τεσ. 85 χλενάζοντες {111 ἘΞ πὰ ΤΏΘΩΥ τηΐ πεβο}05; ἰῃ ΡΪΔ06 οἵ ἐξ, (πη σοτπιροπῃὰ διαχλενάζοντες [8 
ΒΌΡΘ.οἃ ὈῪ τοοθοξ οἀϊίοτε (ΤίδοΙ., ᾿βοἢ., Ξείοτ, Α17.) 88 “ποῦ δα ρμδίο᾽ (ἀο  οἱἴο), ἀρὰ πιοζὸ ἐπ δΔοοοσάδϑοῦ Ἡλι [ἴ᾿9 
Ὀοδὲ τυρυ δου Ρί5, Υἱς., Α. Β. Ὁ. Ὁ. (οοττοοϊοα) Οοά, 811.---Τὰ.] 



ΟΗΑΡ. ΤΙ. 686-18. 

ἘΧΈΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ψεε. ὅ, 6. α. θη δ ἷα νναβ ποἰδβϑοᾶ 
δΌτοβαᾶ [ὝΠοα {818 βοιιπά, οἱο. ].-- - 6 βουπά αἱ- 
ἱταςιοὰ (80 αἰϊοπεϊοπ οὗ ἰασχθ πυπι ὅ6 Γ8 οὔ ῬΡΘΥΒΟΏΒ; 
8}} (μ686 ΔΒΒΘΙ]οα ἱπ (6 Ὑἱοὶ ἰ (Υ οὗ (86 βροί 
Ὅτ (Π6 ἀ15010]68 δα χιοὶ ἰορείογ. Ἧ͵,ὁ σϑῃ- 
ποὲ, πὶ Βτοησ, Οδ᾽νίη, αἀτοίλυβ, απ οὐ ΓΒ, τῃ- 
ἀεγαίαπαὰ ἡ φωνὴ αὕτη, ἰοὸ τηοδὴ [86 γμπιοῦ Ὑ ΒΊΟΝ 
85 Ξ3ρτοδα σοησοχῃίηρ ἰμ6 αγοηίΐί, (φωνὴ 18 ποὺ 
φ7μη), ΟΡ ὁδὴ ψὸ, Ὑἱὰ Κυΐποοὶ, ΒΊορΙς, δπὰ 
οὐδοῦ, τοῖον 1 ἴο (116 ἐομάπεδα οὗ ἰδ βροεκίῃρς 
ὙΪῚῊ ἰοησιοδ; ἴον ἱγ ἰπὶ8ϑ ΟΓΘ (86 ΠΘΔΠΪΠ(, 
λαλεῖν ἴῃ γον. 4 πουϊὰ 6 ἰμ6 ἰοσῖη ΔΡΡΙ Ια ἰο 
Ἰουά οΥἸ]65, 8δπα, Ὀο914.65, φωνὴ Ου] ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΡΙΥ 
Ὅα υδοᾶ 'π (9 Ρ]υ ΓΑ] πα θον. ΟἹ ἴΠ6 ΘΟὨΙΓΆΓΣΥ, 
ποίδῖης Ὀυΐ ἦχος ἴῃ ὙΟΥ. 2 οδ ὉὈΘ τηθϑηΐ ὈΥ φωνὴ 
αὑτὴ, 83 8}} τοσϑηΐ ἱπίγρτγοίογβ δά πιϊύ. ΤὨὶδβ Ἰουά 
βουπὰ ἤγοσῃ ἤθη, ΒΟ ἢ 1 Ὁ1Κ6 ΘΟΙΊΡΒΤΘΒ ἰο {116 
ΤΌΒΒΙ Ωρ ποῖδβο οὗ 8 τσ  τὶπᾶ, 88 ποὺ δυά 0] 
πὰ ἐδο ἱπιογίὶονῦ οὗ ὑμαὺ οι86 ΔΙΟ0Π6, 85 πιοϑί ἰδ θτ- 
Ῥτοίοσϑ ἤδυο, τι ποῦν ΔΗΥ͂ ΓΘΒΒΟῚ, ἰηἴεγγοα ἔγοῖῃ 
το. 2, 8; [8Π6 ΤΟΤΊΏΘΥ ΥΟΥΒ6 ἀο068 οί ρκἶτα ὑδ6 Ἰοαβί 
ἐπὶ πιδιίοη οὗὁἨ β06}} ἃ οἰγουτηδίδηοο. Τ8ὸ βουπά 
58, ΟἿ {86 ΘΟΠΙΓΔΙΥ͂, Βοδτά ἰπ ἰδ οἷν ὙΠ ΠῚ ἃ 
ἰδυζο οἰγουϊε; [“ῬΓΟΡΔΌΪΥ ΟΥ̓ΘΥ 411} 96 γα 88] θη. 
ΑἹΖ.1; δὲ 180 βδῖιθ {ἴπ|6, Δὺ νγὰ8 πο! σοα ἰδ (Π6 
Βοωνυθη}γ δουπὰ ““βἰγυοὶς ἰη,᾽ ἢ γὸ ἸΏΔΥ 180 ὑπαὺ 
ἐσρυγοββίοῃ, δἱ {Π0 βροὺ ἱπ νυ λοι [6 ἀΒοὶΡ}685 
ἬΟΓΕ 8556] οα  {1|ὸ τη πὰ 6 ϑγο, σοῃδοαποηΐ- 
Ἰγ, δἰϊγαοίϑα ἴῃ ἐμαὶ ἀἰϊγϑοϊΐοῃ. [18 οΌυἹο8 ἔγουῃ 
1818 βἰδιοιηοηὺ (δαί. ΝΑΙ ΟΥ᾽ 8 ΟΧΡΙΔπδίΐοη, 80- 
ςοτάϊηρ ἴὸ νλῖο} 8 ΘΑ παῦδκο ἄτονο 86 Ρ6ΟΡ]Θ 
ἔγοτῃ {μοῖν ᾿ἰου)868, Τοϑί8 ἢ ἃ στδίυϊΐου 888: }- 
ἐἴοη, Απὰ [ϑηρθ᾽ 8 σοπ͵]θοί γα, 8180, ἱμαὶ ΠΟΠ6 
δῖ (096 0 Ψ6ΤῸ ΣΟΥ αἰπροθοά ἴῃ βρὶτὶϊ, 
ὍΟΓΟ ἰῃἤιπσδησοα ὈΥ [Π6 γοὶοθ ἔγομῃ πθαυθη [0 ΒΥ1- 
Ῥδίδ12ο Ὑιςἢ ἐπ αἰ ΒΟ 0168, δηὰ ρσαίθποῦ ἰο οί 6. ἴῃ 
1Π6 δδ6 οΪδοο, ἰβ Ὀπβαρροχίϑα Ὀγ {μο ἰαχὶ ὈδΌΓΟ 
1.9, Δ 16 δὨ Ἶἶγο σοηῃίοχί, 

ὃ. πο που ἰτυἂθ οαπλ16 τοροῖῃθι.---͵ρὸ 
ΠΌΤ ΌΘΓΞ σϑπη)6 ἰομοίμοῦ δηά ]᾿ἰδίθηθα ἴο {ῃ6 ἀΪ8- 
εἰρὶοβ, σγῆο, 11οὰ ὙΣ8 (16 ΗΟΪΥ Θἢιοδβί, βραῖϊκβ 
ὙΠ ἰοησιιο8 ἱπ ἐ15 το ἀοΥ αὶ] τδμοσυ. ἩΒδὶ 
ἀϊδιΐποι δοποορίζοη σδῃ ψὸ ἴοσιι οὗ {π6 016 06- 
ΦΌΣΓΟΠΟ6 3. ΤΠ ἰοχί ἀο68 ποὶ ΤΌΤ ὨἾΒἢ ὈΥθοΐβο ἰἢ- 
[οττωδίϊοη, δά [Π6 4]16μοα ἱπιροβϑ 1 0111 γ οὗἨ ἴοσγιη- 
ἵπᾷ ἃ ἀϊδβεϊποῖ δα ο108 σοῃοσρίΐοη οὗ 86 8016 
ΤΟσΟ59, ΒΔ5 ΟΥ̓ ᾿ἰοὰ ΒΟΙη6 ἩὙΓΠΙΘΤΘ ἰ0 ἀθηγ (6 

ροστιοαὶ γα οὐὗὁἨ ἰμ6 ονοπὶ 1861], ΚΒ'.ΘΒ ἃ ἀο- 
οἱπίοι 18 δαϑὶγ δηὰ ὑηνγῖ5δθ. ΑΒ [,1κὸ ἈΪΤΩΒ6] 85 
ποὶ ζιισηθηρα (9 ἀοι8118 οὗἨ 19 ΟΘΘΌΓΓΘΗΘΟΘ, Τθ 
88}8}} ποὶ υϑῃίυγο ἰ0Ὸ 88γ: [ὑ ἰοοῖκ ῥἷδοθ ἰμ 8, οὐ 
85, δπὰ ποὺ οἰδογσίδοὶί ἸΤμαΐ ἰύ ἰβ ῬοΟΒβ51}]9 ἴο 
ἔστη ἢ 8 Οἷδδσ δηπα σομογθηί δοοουηῦ οὗἉ ΤΠ 6 ψ ο}9 
ἐγαπδδοίΐου. Ἴδηηοὶ ὯΘ ΓΟΔΒΟΠΘΌΪ ἀδηϊοα, οὐ θῃ 
1 βοῖὴς οἵδο ἀοἰαὶ 8 τ αἰ σἢ δγὸ ἰίοσόγυοη, βδουϊὰ 
ΡΡδδγ 1688 Ῥγοῦδ Ὁ]9 (μδη οἴμοσβ. [ὺ ἰ8, [0Υ ἴπ- 
δίδηςσς, ρο5510]6, ἰμαὺ {μ6 ἀϊβοΐρ]98 ΟΣΘ δἱ δγβί 
Δεβοι Ὁ] ἴπ δ ἰᾶγᾷθ δραγίπιθηῦ οὗ δ οοσίδὶ ἢ 
Βοῦπδο, οὗ τ ἢ ῖοἢ γ͵ὸ αν 6 ΠΟ ΟΣ Κηον)]οῦζο; 88 
ΒΟΟΣ 88 (80 ϑρ᾽ γἷ( γγ88 ρουχοα ουἹ Ὁροη ποτὰ, πὰ 
(δογ Ὀοζδα ἰ0 5ρϑεῖὶκ σι ἰοηριι68, ὑτγαϊδίηρ δηὰ 
εἰοτιγιίης Θοα ἰπ δὴ περὶ γοα δηά ὀχαϊιθα ἔγϑιηθ 
οἵ παϊπα, {ΠΟΥ ΤῊΔῪ δᾶνθ Ῥγοοσθοασα ἰο {80 ουἱδίαο, 
δι Βογο οοπὶϊπαθὰ [0 ΒροΔκ ἴῃ (86 ῬΥΘΒΘΠΟΟ οὗ 
[(8Ὠ0 τρί ἱπογοϑϑίῃρ ΠΌΙΔΌΟΣ ΟὗἨ ΠθγοσΒ. [, 
Ἰθογθουορ, ἰδ6 Βοῦ86 Ἧ6Δ8 ἴῃ ὑμ6 ἱπιπχοάϊαῖο τυἱοῖ- 
Δ οὗ οὔϑ οὗ 86 Ππιοσθ θχίθηδιυθ ΡᾺ]10 ΡὈ͵δ608 
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ΟΥ̓ ΒαΌΔΙΘΒ οὗ ἐἰδο οἱΐγ, 8 σγοϑί τυ θ οου]ὰ 
ΘΑΒΙ]ν ἢπάᾶ Ββυβιοϊοηί τοο. [ τὰβ ἀοιθί]685 
ὍΠΟΘΣ βυοῖ οἱΓουϊηδβίδῃμοοβ ἐμαὶ Ῥοίοσς ἀοϊγογοᾶ 
{86 δι θβοαιοηί δα άγο88, σον. 14 Ε- 

ΨΕΒ. 7, 8. ΤΟΥ σΣἴοῚΘ 81} διηδσϑᾶ, επᾶ 
Δ Ατν 6116ἃ.---ΤΚ6 ρσῖνο8 Ῥσυοταΐῃοποα ἴο {86 ἔδοὲ 
ὑπ ἐδ6 τπυ]εϊθ ἱποϊαἀ θα ΡΘΥβοἢΒ ἔγομπι ΥΘΥῪ 
ἸΩΔΏΥ ἰογοῖρη σου ΓοΒ, δὰ ἀθβορῖθοβ ἰὑ ἴῃ 89 
ΘΒΙΟΤΩΆΥΥ ΔΙΩΡ  γίης δίγ]ο: ἀπὸ παντὸς ἔϑνους 
τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν, γοτ. δ; ὁ ΒΑΥ͂Θ ὯῸ ΓΘΆΒΟΙ, 
ΘΒΡΘΟΐΔΠ}Υ ὙΒΘὴ ΜΘ χοΐοσ ίο υοσ. 9-11, ἐο ἱπίοῦ- 
Ῥτοὺ (Π6860 ψοΡ 8 ἴῃ [ἢ οἷν βίχὶοὶ δὰ ΕΠ {8 6] 561|86. 
ΤΏ ΘΒ6 ον ΊΒῃ τη6Ὲ “ ἀνγ6 10» ἐν δ) 'π Φουυβα  οτα 
(ἦσαν κατοικοῦντες ἐν Ἵερ.). ΤΪΒ Θχρτοββίοη 88 
ΚΟΏΘΡΑΠΙΥ Ὀθοὴ υὑπάογβίοοα, ἴῃ σϑοθπὶ {ἶπι68, (ἀ9 
Ῥοίϊε, Μεγον; Ομγγβοβίοτα, διηοαρ ἰδ 6 ΘΑΥΪΥ 
ὙΓΠ6ΥΒ) 88 ἀδποίϊπρ 8 ῬοΓδμοπὶ δὈοάσ, 8 δβοί- 
(16ὦ τοβίάθῃοο; 10 15, δ σι ἢ 6 Ρ, Βυρροβοα (0 ΣΘΙῸΡ 
ΘΧΟΙ ΒΊΟΥ ἰο 9θν8 ὙΠῸ σᾶπηθ ἔγομι ἴογοΐβῃ 
ουπίγίο5, δηὰ ψῆο, ἰηδυθποοθὰ ὈΥ βίγοης τε 
ϑίοιιδ διιδομιηθηίβ (ἄνδρες εὐλαβεῖς), ἀπ, 8ρ6- 
Οἰ4}}Ἐυὺιᾳ.2 ἀθβίγσουβ οὗὐἨ Ὀθὶπα ΘΓ ἴ[μ6 ἰθιαρὶθ δῃηὰ 
Ῥαβϑίηρ (μ6 Θυθηΐπρ ΟΥ̓ 16 ἰὰ ἐλ ον οἱίγ, Βα 
ΠΟΥ͂ ΘΒ ΔΌ] 5864 ὑπο Ὁ Ἰοτ65 ἰῃ Φογυβαίθῃ. [Γἐ 18 
ΘΟΣ ΔΙΏΪΥ ἰσὰθ (μαι κατοικεῖν, δοσογάϊΐηρ (ο ο88- 
Β᾽681] 88 σθ, ΘΟΌΥΘΥΒ (86 468 οἵ ἃ ἄχϑα γοβϑί ἀθησϑ, 
δηἃ ποὺ ΤΙΠΘΓΟΙΥ οὗ ἃ 80] ὍΤΕ ; ἰὺ ΤΘΙΟΥΒ, ΒΡΘΟΐΔΠΠΥ, 
ἰο ἃ ΠΟῊ]Υ ΟοΒθη ΔΡοάθ, ΕΥ͂ΘΥ ἃ ΟΣ ΠΔΘΥ ΡΪδοθ οὗ 
Γοδίαθμοθ δὰ ὈθΘῺ [ΟΥΒΆΚΘῚ ; Ῥαϑβάροβ ἴῃ (89 
Νον Τοβίδμηθηϊ ΠΚ [Κὸ χἰϊὶ. 4; Αοἰβ γἱϊ. 48 ; 
ἷχ. 22, ἔυ}}]ν οομέουτη ἰο {μῖ8 ὑβαρθ. Τὴ 60}- 
ἰοχὺ, ΒΟΥΤΟΥ͂ΘΥ, ΠΟΓΘ ἀδίογβ ὺ8 ἔγοπι ατρίπρ Βι 0 ἢ 
8 Βἰρηϊδοδίϊοη οὗἨ πὸ πογὰ, βίποο ἐπ 6 ψογὰβ κὰ- 
τοικοῦντες τὴν Μεσοποτ, οἰο., νον. 9, ἀπ ἐπιδημοῦν- 
τες Ῥωμαῖοι, γὙ6 7. 10, ἀπέ Πο}} ἱτπρὶν [παι ὑΠ)686. 
ῬΟΥΒΟΙΒ, ΟΥ δ Ἰθαϑὺ ὑπ τ δου οὗὁἨ ὑμόμι, 8.}}} 
ΤΟΙ θα πη ἤογχοῖὶμη δουηίγοθ δὲ ἐμαὶ (πιο, δπὰ 
ὝΟΥΘ ΟὨΪΥ͂ ἐσ ΡΟΣ ΥΪΥ Ῥτοδοηὶ ἴἢ 96 Γ.ΒΆ]6 1 ΟἹ: 
8 οσσαθίοη οὗὁἩ ἐπ6 ἔεβίϊνδ): 1ὲ 18 ροββὶ]θ ὑπδὲ 
ΒΟΙῺΘ Οὗ (86 ΠΌΠΟΙ ΤΙΔῪ δγνὸ οϑίδ Ὁ] 18: 6ἃ {Ἰ161ὶ- 
ΒΟΙΥ 68 ῬΟΥΙΩΔΏΘΗΙΥ ἴῃ (Π6 οἰΐγ. ΤᾺ ἰθγια κατοικ. 
ἴῃ γϑῖ. ὅ 1βΒ δΔοοογα ΡΥ Θμρ]ογοὰ ἴῃ 8 βοιηθυ δὲ 
ὙΪἀ6 ΒΘ6η.86, 8ηἀ ἐπ ὑμ6 Οἷον ἱπίογργοίαιΐοη [8 
ΙΆΘΓΘ ΒΟΪΟΌΣΗ, κατοικεῖν Θαυϊνα]οηὶ ἰο διατρίβειν, 
Ηθῦγ. “). ΤΑ.] 18 βυδίαϊποά ἢ 18 Ἔββϑῃί 8) ἴδα- 
ᾳγ68. 
ΕΒ. 909-11, α. Ῥασιδίδηδ βηἃ Μοᾶθ5, οἱο: 

Ταῖρ Ἰδὲ, θα τδοὶπς ἴξοθη οοθηίτίθ8 ἔγοιῃ Ἡ Β1ΟᾺ 
ἰπάϊνιάυ8}8 γθγθ Ῥγοβθηῦ, 18 ἀγσδηροὰ δοσογαϊηρ᾽ 
ἴο ἃ οογίλὶῃ ΡΙΔῺ ὑΥῖσ ἢ οοπαποίβ [6 ΓΟΔαΘΥ ἔγοηι, 
{π6 ποτί-οαδύ ἰο ἐμ ποδί, (Βθῃ ἰο ὑπ βουίι, δὰ 
ἸΑβίγ ἰοἐμΒ6 νοβί. 8.111, 6 τ ϊίοῦ ἀο068 ποὶ δὰ- 
ἴ60γ6 ἰο ἱξ τἱχζογοῦϑὶγ. ΤᾺ ἢγβί ΤΟῸΓΡ πδπι68 οἵα" 
Ὄγδ06 {Π9 Θαϑί, Οὐ σοσίδϊ πα σοι γῖθβ θογομπα ἰδ θ' 
Ευρταίθθ, ἰοὸ ψΐοι ἐπ 6 ποίΐοῃ μαὰ ὈΘΘῺ 6ο0π-- 
ἀυοιοά ὉΥ 6 Αββυγΐίδῃ, δπὰ ἔμ ὉΥ 116 Βαὺγ- 
Ἰοπΐβῃ Οαρυϊνὶγ; ἰμοπ, αιϊίο ἀποχροοίοαϊγ, 5» 
ἀθ8 ἰδ τηβδηἰϊϊοηθα, το οου]ὰ ποὺ μαῦο Ἰοοϊκοά ἴον. 
{86 ἰπβογίΐοῃ οὐὗἁὨ ὑμ18 Ὡδῖηθ αὖ 8 ροῖπὶ ΠΟΘ {Π8 
(γα δὶ ίζοπ ἰο {6 ῬΤΟΥΣΏ665 οὗ Α518. ΜΊΠΟΥ ΟΟΟΊΣΕ, 
δηά ὑμ6 ᾳιοβίϊο παϊυ γα} βυρροβὶβ ἰἰβο ἢ, γο- 
(ΠΟΥ ΒΟΙΩΘ ΟἾΒΘΡ ζΘΟΩΤΑΡΕ 68] πδιὴθ μδἀ ποὶ οτῖ- 
κλαῖν θθοα ἱπίγοάπσοοα μ6γ6. Βαυΐξ (μ9 δῃοϊοης 
ΤΑΔΕ ΒΟΥ ΡΒ δἴοταά 20 ἱπέοττηδίϊου, [πὸ Ογεοξ 
γΑΥ. ᾿θοῖ. ΘΟΟΌΓΡ πὰ {86 οΥἰ 168] οαἰϊ(ΐοηβ οὗἨ ΤΊΒΟΒ, 
δπὰ ΑἸΌ,, πον ἴῃ Οοά, ϑ΄η.---Τ 5. διὰ ἰδ 6 6οπ}66- 
ἴπγο8 (Πδὺ Τα πιθδ, οΥ [πάϊ8, οὐ ΒΙΓγπὶα δὰ ὈΘΘῊ 
τηϑηςἰοηθα, ΔΥ6 διιοχοίμοσ ἰᾳ16. ΤΟ χοδαΐης 
δαἀορίοα ὮΥ Τογίυ] δὴ δηᾶ Αἰὐραδβίϊηο, ἐμαὶ ἰδ, 
«Αὐπιοπὶα, ΤΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Βαῦο δὰ τοὶ ιλον ἰοβ ἐς 



δέ ΤῊΞΒ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ. 

ΤΩΟΩΥ ἴῃ [18 ἔδυουῦ. ϑβοταθ οοϊητηθηΐδίουβ δά άτιοθ 
{μο οἰγτουτηδίδησοοθ δαὶ Γυκο ττοῖο ἴῃ Βοόγηο, δὰ 
σοπδιἀοτοὰ [86 ΖΟΟΡΤΔΡΒ168)] ροβίιου οὗ Φυἀθ8 ἴῃ 
[16 Ἰἰρὴν ἴθ νι ἢ Ὁ νουἹὰ ἈΡΡΟΑΣ ἴο Βοχηδῃ 
Σοδάθτβ (ΟἸΒἢ δι.86})}; ΟἴΒΟΓΒ ΞΈΡροΟβο ἰδδὶ ὑυθ8 
ἴδ το οη 1 οη θα ἴῃ Γοΐδγθθοθ ἰοὸ ἃ ἀἰογοποο οὗ αἷδ- 
Ἰοοί, βίπσο μαι οὔ 7.468 ἀἰδοτγοα ἔγοτα (6 68]}]6 8 
ἀϊα]οοὶ οὗἨ (8 αἰ ΒοῚ Ρ]6 5 (Βθηρθοὶ; Μογοῦ). Βυὶϊὶ 
ΠΟΠΘ ΟὗἩ ἴΠ6 σϑᾶδοῦβ ὙΠΙΟῺ (ΠΟΥ δδδίρτι [Ὁ (868 
ταθηΐϊΐου οὗ Φυάοδ ἴῃ 8 1ϊδί οὗὁὨ πδπη68 οὗ 7ογεῖσπ 
δουπίτ!οβ, Βα  ἰβύβοί ΟΣ ΧΡ] ΔΙὴ8 18 ΔΡΌΘΔΣΔΙΘΘ 
ἮΘΟΣ, 8π4 ἃ οοσίδίη ΟΌΒΟΌΣΙΥ 801}} αἰ αβ [Π6 Βὰ- 
εοὶ.---Τὴῦα, ποχί ἢνϑ ἤδῖηθ8 δ΄6 {8086 οὗ 88 ΒΥ 
ῬΓΟΥΪΏ66Β οΥ̓͂ Αδὶ8 Μίπου ; 86 ἀϊγοοίίοη δ ἢγβὶ 8 
ἥγοτα ἰπ6 ο88ὲ ἰο (6 νγοδὲ : {86 ἐμὶτὰ πδιηο, Αβίδ, 
ῬΥΟΌΔΌΪΥ ΤΟΡΓΟΒΟηΪΒ 8 ΠΔΤΤΟΝ αἰδίσχιοὺ οἡ ἰδ9 
οοδδί οὗ 6 [2 685} 868, οιπγδοίηρς Μγείδ, 
1,γαἀϊα, αμὰ Οαγία, δοσοσγάϊης ἰα {Π6 Βοιιϑὴ δσ- 
Τβηροπιθηΐ οὗἩ {80 Ῥγσονίποοβ (ΜΑΝΝΕΒΥ: ΟἼοστ. 
εν. τ. ὦ. Κῦπι. ΨΊ. 2. 8. 27). Το αἰγοοίίοῃ 18 
ὑπο Θαβίουυ (ΡΒΥΥ Δ), δὰ ἃ βου ΠΣ ῬΤΟΥΠ 66 
οἢ {86 οοδϑὶ [οὗ (6 Μραϊξοσγϑηθδ}} 18 ποχὶ τη 6}- 
τἰοποὰ (ῬαΡΒΥ 1184). Ἧ᾽ 6 τὸ πον οοῃαᾳοίοα 1Δ7 ἴ0 
(86 Βου! ἢ, σοστὸ ἔνγχὸ σουηίτίοβ ἰπ Αὐτγὶσα, Ερυρὶ 
δηὰ ΓΙΌ γ8 Ογγοπδίοδ, 8.0 ρα ου ]ασὶζοα ; ἴῃ ὈΟΙΝ, 
ἴαγρο πυμηῦογϑ οὗ Φ6 0718 88 αἰγοδὰν γοβί θα ἴῸΓ 
ΒΟΥΘΙΆΙ] σοηίιτὶοδ. Αὐ ἰοηρὶῃ Βοιδῃβ ἥσγοιῃ ἴῃ 9 
ἀϊδβίδηϊ τυϑϑὲ ἃγὸ ἰπίσοἀυοσοά, ἐπὶ ἰ8, Φ6 718 ὙΠῸ 
ἄπο ἰὴ {Π6 οἷἐγ οὗἩ Βοτηθ6, δη, φοῆθγα!γ, ἴὰ ἰδ 6 
ὙΘΒίοτπ ΡΟΥ ΪΟῈΒ οὗἩ 86 ΒοΙηΔὴ Ετηρίτθ, δὰ ὙΠῸ 
ΠΟΥ͂ ΒΡΡΘΟΔΑΓΥ ἴῃ 76 ΓΥΌΒΔ]6 1 88 υἱδίίοσθ ΤῊ Θ ΠΔΏ268 
οὗ (86 Ογοὶοβ δηὰ Αὐδοΐδηβ οοπϑίλίαϊθ 8 βΒυρρ]ο- 
τηθὴΐ ἰο ἐπ 1ἴθ8ὲ ; Ὀυΐ Ὀοίοτο {π680 δ.6 δρροπάοϑά, 
δηὰ πῆθη, αὖ ὑπ οἷοδβο, 0} ταϑηΐϊΐοηβ (Π6 Βο- 
ΤΏΔΏΒ, 6 ἀϊδίου θη 68 ἴῃ ΥὙΘΈΓΘΠΟΘ 0 811} {86 
Ῥτονίῃσοβ πατηθὰ ὈΥ Ὠΐτη, ὈδΘίγΘ Ὼ ὑπ080 ὙΠῸ ΔΓΤΘ 
Φονγβ ὈΥ Ὀἷτί (Ἰουδαῖοι) δπα (Βο856 0 δι σοη- 
γοτίοα ραρδληβ (προσήλυτοι). Τὶ 18 ΙΛΚο᾽ Β τηδίῃ 
Ῥύυτγροβο, ἰη γί νίηρς {μπϊ5 Ἰἰδὶ οΥ̓͂ Παπι6 5. οὗ πδί: 008 
δηυὰ σουπίγίοβ, δ8 ἐμὸ σομίοχὶ ΟἸΘΑΥΪΥ ἀριηοη- 
Βἰσαίθβ, ἰο δχ ἃϊ 11 {π6 νασγϊοίν οὗ Ἰδηρυᾶροβ δπὰ 
ἀϊα] οί τ ἢ (Π.686 ΤοΓοἶμη 6 }.}8 8πα ὈγΟΒοΙ 68 
ΘΠ] ογοα. Ἧς Πᾶνα, δΟὨΠΒΘ]ΌΘΠΙΪΥ, Π0 ΥΟΒΒΟΏ (0 
ΣΟΡτοβαηΐ (Π6 ἰθὺ 28 ἱποχδαοί ἴπ ἰμἷ8 γοβρθϑοὶ, οὗ 
οΥθῃ υπτηθδηΐῃαᾳ (46 ἤἥοιϊ(6), οα 86 στουπά, οΓ 
ἰῃβίδποο, {παὶ {μθ΄ Οτθοὶς Ἰαηρσύασο 88 {Π6ἢ 
δΡοΐίθη ἴῃ {86 οἰ(ΐ68 οὗὁἨ Αδ'6 Μίπονῦ δὰ Ἐφυρί, ἴῃ 
Ὅγτοηο δπὰ Οτοίο, πὰ τγ8β γ ὁ6}} υπἀογβίοοα ουθῃ 
ἴῃ Βομθ. ΕῸΥ ΘΥΟΥΥῪ ΘΟΌΙΤΣΥ, δηἀ, ἴῃ ΒΟΙῚ6 ΓῸ- 
Βροοίδθ, ΘΥ̓ΘΥῪ Ῥγουΐποθ δα, πογοσ 6688, ἃ αἰ] 6 οἱ 
Ῥθου]ΐδΥ ἰο 1[86]7, δηὰ ἰἰ 18 ῥτϑοΐβοὶν {μ6 αἰ ΒΌΤΘΠ 66 
οὗ ἀϊαϊεοίς (διάλεκτος) ἴο Ὑ ΐο ἢ ΓΚ σὨ ΟΒ᾽ ΤΟ ΙΘΓΒ 
ἦπ νὸν. θ δηὰ 8.---Ἴ τ νοὶ ὃθ δΔἀ θα, 88 85 οὈ- 
σὶουβ οἰΤουτηβίδῃσο, (αὶ (8 ὀχιοἀ οαἃ Θηυτη γδ- 
4ϊοη οὗ παίϊομβ ἰδ ποὺ ἀδβὶ χηϑά ἴο Ὀ6 8 ῬΓθοΐβα Γο- 
Ῥϑοτί οὗ 16 Ἰδησύαρο οὗ (16 του] πο, αὶ 1Β 88- 
οὐ θα ἰο ἰμδπὶ ἰῃ οτάον ἰο χα 1 δὶ. (ῃ9 ρτοαΐ νὰ- 
ΣΙΕΙΥ οΥ̓ ὑμεῖς γοβροοιίϊν ἀϊδ]οοίβ ; βθποθ, ἰὐ 
σδη σἷνγο οἴδοσο ἰοὸ ποῆὸ δχοθρὺ ἰ0 τπογ0 {860- 
Υἰσίθ, ΠοΒ6 υἱοτβ τοβροοίίης {86 πἰϑίοτὶ 8) δ46]- 
ἐγ οὗἩ ἃ παυγαίϊνο ἀο ποῦ σοστβροῃὰ ἴο {89 οχίζϑῃ- 
οἷ68 οὗὨ δοίι8] 1106. [““ἼὧΥἼ΄Θ ᾶνϑ ποῦο σοοογαθα, οὶ 
{86 ΥΟΥῪ ΟΓᾺΒ οΥ̓͂ ΔῺΥ ἰπάϊνιτι8] ΒΡΟ ΟΡ, Ὀαΐ (ἢ 9 
δύτη δα βυδδίδηοο οὗ ὙΠδΐ 8}} βαϊα.᾽" (7. Α. Α16χ- 
δι άον). Τ.]. Απὰ {Π6 δϑβοσγίϊου ἐμαὶ ἰλ6 τ 8 0}6 ἰϊδί, 
Ὑ ἰοἢ 18 Τοιπὰ ἴῃ 4}} {8.6 τηϑηυ ΒΟ.  Ρί8, ἰβ ΒρΌ Του Β 
διὰ ἃ τλθγο ἱπίογροϊαἰίου (Ζ᾽ο ΟΡ, δα οἱ 678), 18 
8 Βἰγϊ Κίπρ ἰμβίδησο οὗ δυο ΤΥ ἰαἰογρτοίδίϊοι 
δηὰ ἰῃς πδηί οὗ οΥἰ 108] ἰδοί, 

του δτι68.---ΑἸἧἸΟῚ ἐδ πβἰαϊθιηθηΐβ τηδὰθ δῦονοθ, 
ΒΟΔΤΟΟΘΙΥ 8 ἀουδὶ δ γοιμδὶη σαβροοιϊηρ (86 
τοοδηΐϊηρ οὗ ἴμ6 Ῥγοθϑηΐ ρδββαγο; 1{ ἀδβοσὶὈθβ {86 
βρδδκίηρ οἵ (6 ἀϊβοὶ 0165 ἐπ ἀἰβεγοηί ἰαπσιασεε ἀπᾶ 
ἀἰαίεοίι. Ἰμ6 οἰχουπιδίδηοα ἰμδὲ 16 αἷβοὶ 168 
ΒΡΟΪΚ6 ἴη 80 μαγιϊουϊαν ἀϊδ)] οὶ ϑ οὐὗὁἨ ἔπ ὁ ἈΘΆΓΟΓΒ ΣΘ- 
ΒρΘΟΙΥΘΙΥ, γγ88 ῬΓΘΟΙΔΟΙΥ 6 ὁη6 ἐμδῖ οΘοῃίουηᾷ δα 
{86 Ἰαίίον, του. 6. ΤῊΘ ὑθγπιϑ: ἤκουον εἰς ἕκαστος 
τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὑτῶν, [ὈΓΠΙΒΕ ΤΏ ΓΟΙΥ 8 
ὈγΙοΥ ἀοβοτγὶ ριΐϊοῃ οὗὨ {6 010 βοθῦθ. [{ 1δ οἷν 
Ὁ ὙΘΥΥ͂ ΒΌΡΟΥΒοῖΔὶ ρσίαποο ποῖ οου]ὰ δυσροβί 
186 οΡίπῖοι ὑἐμδὺ δϑο οὴθ οὗ (86 αἀἰδβοὶρ]68 μδὰ 
ΒΡΟΚΘΗῊ ἴῃ ΒΟΥΘΥΆΙ ΑἸ ογοπὶ αἰ] οοὶ8 δὲ (86 δβῖηθ 
{ἰπ|0 (Β]66Κ); βο ἢ! δὴ ορίπίοῃ 18 βυρροτγίεα Ὁγ 
ποίῖηρ οὁχοορί (6 ΙΓ) λαλούντων αὐτῶν, τ ΒΣςἢ, 
Βονανον, 18 υ8οα ςΠο]]θοιγοἶγ, Δ ἃ πθη γαιϊοι- 
8}}7 ἰὈο τοῖο, δὴ ΟἿΪΥ σπόδῃ ἰδ δὶ 8116 ΟὯ9 
αἸβοῖρ]8 Βροκθ ἴῃ ομϑ ἀϊδὶθοὶ, δῃοίμοῦ ορ]ογοὰ 
8 ἀΙογοηῦ ΟΠ6, 80 ἐμαὶ ουθσυ ἔογοίσηοσ οουϊὰ 
68, 88 οὐσσῃ ἀϊδ] οὶ Βρο θη ὈΥ ΒΟΙΩΘ 0Π6 οὗ [86 
ἀϊβοῖρ]θθ. Απὰ {μπὶβ οἰσουτηδίαδποθ οστοδί θὰ {89 
ἸΏΟΓΟ δδίοη βῃιηθηΐί, 85 {πὸ τυ ἀθ πον {πὲ 
4}} {Π6 ΒρΡΟΒΚΟΥΒ ΟΥΘ Ο᾽αξίδαπδ, γοσ. 7. ΤῈ6 
σοπίοχὶ, δπά, δβρϑοΐδ)ν, (ἢ δὶ οὗἩἨ πδῖὴθ8 οὗ πδ- 
{1008 δπὰ σοπηίγῖοβ, τ ΒΙσὮ 18 ἰηἰγοἀπορά ἰὴ Σ6- 
ἤθγθσ6 ἰο [89 Ἰηδη1}01]Ἁ8 Ἰδηρσιαροθ, ἀοπιοῃϑίγαὶθ 
(Πδἱ (18 ἕοστη, σ᾽ αἰίίεαπδ, Θδ τι 4180 Βανο ΟὩ]Υ Ὀ66Π 
Ἰηϊσοαυσοα ΠΕΡΘ ἰῃ γοίογθησο ἴ0 Ἰδηρίιαρο, ἴἢ- 
ΒΒ 848 (80 ΟΔ]1168ὴ8 ΤΟΥ͂Θ δοουδίοιῃμοα ἰο 
ΒΡΘΑΚ [89 ΑΥατλθοδὴ [0 ὅγτο- Ὁ] 610} Ἰαηρσυδρθ 
8᾽οῦθ; 1Ὁ σαπῃοῦ ᾶνθ Ὀ6δι Ἰηϊοπαρα ἰο ἀοδιρηδῖθ 
180 ΒρΡΟΘΙΚΟΥΒ 88 α1βο: 0168 οὗ 9688 (το Μγῶ8 
8 ἰδίου ϑᾶρὸ οὗὨ [86 ἩΟΓΑ), ΟΥ ἰ0 τοί. ἴἰοὸ [86 
νϑί οὐὁἨ ἱπι6]] ρίυ 8] σα] υτο ἩΒΊΘΒ ΘΠ δγδοίουϊσοα 
186 Ῥγονίηῆσο. Βαϊ παῖ {680 ἡδιϊνοβ οὗ 64}}}60 
Βῃοῦ ἃ ΟΧΡΥΘΒ8 {ποτ ΒΟΥ 65 ἴῃ ἐπ 6 ΠΙΔΩΥ͂ νοτδοῦ- 
δ αἱδ)θοὶβ οὐ ἰδῆσυδροδ οὗἨ 1υγοῖση 960 })}8 δὰ 
Ρτοβοϊγίθβθ, γῆ. Θϑῖλθ ἤγοιῃ Αβἷα, Αὐτῖοδ δὰ Βπ- 
ΤΟΡΟ, δηὰ βρόῖκθ ἰῃ ἱῃρ Ραγιβίδη, Ῥμγυρίδη, οἵο., 
ἰοηριιοβ (νον. 8, 11), γὰβ δὴ ουϑθῃΐ ἐμδὺ διιδσοᾶ 
δηα σοηΐουπαοὰ (ἢ 8 ΠΟΔΥΟΓΒ. ΝΟ ἱπιίογργοίδι οι 
8 ἴῃ ΠΑΓΙΠΟΩΥ ὙΠῸ (μ86 οορίοχὶ, Μοὶ δεδὶ κῃ 
ἰο γλῶσσαι ΔῺΥ ΟἾΒΟΡ 5680 (δὴ πὶ οὗἩ ἑσπφσμαφε. 
ΤῊΘ ἔο]] ον ες τἸηοά68 οὗὨ ἱπιοσργεϊ αι οἢ 816, δο- 
οοταϊηρῖγ, ἱπδάμιἰβδὶ Ὁ16:--- (1). ΤΏΟΒΘ 16} ἴ8Κθ 
γλῶσσα ἸἰίοΥΆ}1Υ, ἴῃ [118 Β6η89 ΟΥ̓ ἰοηστε, ογσαπ οὗΓ 
Φρεεοὶ [80 ἰδεῖ ὑπαὶ 86 ἀϊδοῖ 698 βροϊκο ἱπατίἰσυ- 
Ἰδίοϊγ,---ἘΒ.} (1689].7), (παι 18, οΥὗἨ δὴ εεδίαίὲς 
δρεαζχίπσ ἴῃ ἸΟῪ ἰοη68 δηὰ ἱπατίϊου]αὶθ βου πὰ 
διωά. ὦ. τί. 1888. 8. 108 8.). Βαγα  δηὰ 
Εἰσββοτῃ (1186 1.) ΔΡΡΙΥ, Βονγουοσ, ἃ βἰμ δν 
ταοὰο οὗ ἰπιογργοίδίίου ἣν 01 ΟΟΥ. οἷ, χῖν., διὰ 
ποὶ ἰο Αοίβ, 68. ἰΐϊ. αν. Κ'οδοϊ:, ΟὉ ἴπ6 οὐδὸν 
μδηά, Ὄχρίδἰπβ ἰμ6 ψοτὰ 88 τηθδηϊηᾷ Ἰουὰ δηά 
ἦογουβ δχοϊδσηδίΐοη8 δπὰ οχυ δηὺ ἰθη65 (Ο6ὲ8- 
ἐεεσαδεπ, 1886), ψὨ}]6ὸ ΒΘΌΣ υπάογβίαπαβ ᾿ΐ ἰῸ 
ΤΆΘ8 ἰοηρσυ 68 ΐϊσἢ {86 Ξρὶ τὶν ΚΕΎΘ, ΟΥ̓ΒΆΠΒ οὗ 
ΒΡΘΘΟΙ Οὗ ἴπ6 ϑρ᾽γῖι.---(2). Ασοοταϊπρ ἴ0 ΔΟΙΒΟΣ 
οἾ888 οὗἨ ὀχρ δι δίΐοηβ, Ἡ ΒΊΟΝ ΓΘ 8}} ᾿Κονῖθο ὑὩ- 
ἰθη8 016, γλῶσσα ἰΒ οαυϊνα]οηΐ ἰο ἐχργεδείοπ, πιοαδ 
97 ἐρεεολ, (ἢ. Α. α. Μογοσ, 1197), οὐ ἀδποίθθ 
ΟὈδοϊοία, ζογοΐ χη οὐ ἀἱδ]οοίαὶ ὀχργοδδίουβ ( οἷπ- 
τίομβ; Β]οοῖς, ἰῃὰ δίωα, ω. τί. 1829); Ὀυαὶ γλῶσσα 
ΟΘΟΌΓΒ 'π ΒΌΘὮ 8 βί ρηϊδοοαῖίοη ΟὨ]Ὺ ἰῃ [86 τὶ 
οὗ Ἰοασποὰ ἀγροῖς σ τ ΥΪ8}8 ; {8 9 ὙΠ0]6 ἔϑυσα: 
ἑτέραις γλώσσαις, γοΥ. 4, Ὀθδίά65, τγοῦ ]α ἰμοὰ Ὀ6 
τοἀυπάδπὶ δηὰ δ] οί ἱπδρργορσίδίο.-- -(8). 
Νο οὐδοῦ θχρίδπηδίϊοη οὗ ἐπ ψογὰ γλῶσσα, 8ο- 
οοΡἀἰΥ, τοιμδίηβ, οσσορί ὑπαὶ Ἡ810}} ἀϑδῖ 58 ἰ0 

ὃ. Ὅο ἄο ἢθᾶσ ἴδϑιὰ δρϑεὶς ἐπ οὔσ ἴἰἰ ἐπο δἰ φπὶοαϊίοι οὗἨ ἑαπσυαρο, ἀϊαίεοὶ (ΟἸδδα- 
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8οιι: ὁ ἤοίίο: Νογον; Βδυτη]οίη; ϑιεμά. ἀ. τοῶτί. 
Οεὐεεξι. 1884); ἴ0 ἷδ δυδίδϊποὰ ΒΟῊΝ ὈΥ (6 χοῃθ- 
ΤᾺ} υὑδορο οὗἩ 6 ποζὰ ἴῃ αὐυρπίΐϊοι, δηὰ ὈΥ ἐδ 
οοπίοχι. Τδοσοΐοτο, [κ ἀοβουῖθοβ {89 ἀϊΒο 1 0168 
85 ΠρΡΘΑΚΙς, ὙΠ 6ὴ 4110 τι (0 ΗΟ] αΒοδί, ἰῃ 
αἰ οτχϑει ἰοσοῖρη Ἰδηρίδροβ απ α ἀϊδ]θοίβ. 

Βυῖ πΒθη (μῖ8 ροΐπὶ 18 ἀδοϊ 64, ΔηοίΒοΣ αι1ι68- 
οι Ῥχοβοηΐβ ᾿ἰἰδο 7: [ἢ τ δ ΔΉΠΟΥ 8.0 6 (0 
γἱονν (Π6 010 ΟσσυΓΓοΠοΉ6 7 δαὶ ἴθ. {86 ἐγ, 
οομγ 8] ροϊπηίὶ, ΟΥ (9 Βυϊδδίδμοο οὗ {πΠ6 ζαοί [86], 
υἱενγοα οὈ)οοϊϊνογ ἢ Ηδθγο δραὶῃ ἰδ ΟΡἱπίοἢ8 
ΟΥ̓ ᾿πίοτρυθίοτβ ἀἴνογχζο πιάοὶγ. (1). ϑοῖὰθ βὺρ- 

[δαὶ οογίδιη οὗὨ 186 ἀἰδβοΐρ]θδ, γῇοὸ σοσο ποὶ 
πδῶνοβ οὗ (811]66, Βροκα ἐπ λα ογαϊΐπατγῳ πιαηη εν 
ἴπ ἰοτοῖσι Ἰδηρυδροθ, ΒΙῸΣ ἜΓΘ, ΒΟΉΘΥΘΓ, ΓΘ- 
Βρεο ἑν, ἐλεὶγ οἱσπ παίϊυε ἰαησώασεα (Ῥαυϊα8; 
ἘΪΟΘΌΒΟΤΗ, δηἃ οἰμο γ8); ὑ86 ΟὨ]Υ ἀπι188}8] ἔδαία ΓΘ, 
85 Π6γ 4|10ρ6, γ)ὲῈϑ πο οἰγοιπηδίθησο ἰδὲ ΒΌ 0} 
ἈΨΙΩΙΒ οὗ ῥγαΐβο βῃοι)]ὰ Ὀ6 υἱἱοτοᾶ δἹουὰ ἴῃ Ῥγο-᾿ 
Υἱποῖδ] αἰα]οοῖβ. ΤῊΪΒ ΟΧΡ] Δ Πδίΐοη ΖΥΟΒΒΙΥ Θ0ῃ- 
ἐγδαϊοίβ {86 ἰοχί :[86]7, Βῖποα 0 ΓΘΆΒ05 ὙΔΑΙΘΥΘΣ 
ΒΟΥ ΤΟΙΏΔΙΏΒ [ὉΓ {86 διηδτοιηθῶῦ δη ἃ ΘΟὨ 8] 0 
οὗὁὨ τ] ἀςβουϊ θα ἴῃ τον, δὅ-8, 11, 12, 88. δρρδᾶ- 
Τοπΐ ἷἰπ ὑπὸ ἈΘΑΓΟΥΒ.---[(2). βοῖαθ οὗ (80 ΘΑΡΪΥ 
Ομγ βίη ττίίοτθ (τόρ Ναζίδηζθη; Βο496), 
85 Ὅ76}} 88 δυΐθουβ οὗ 8 Ἰδίεσ δβρθ (ΕΓΑΒΙΠᾺΒ: 
ΒΟΒΠ ΘΟΚΟΏυΣ 67), ΒΌΡΡΟΒΟ ὑμαΐ (ἢ. 6 Ταῖγ 8016 νγ88 
ποὶ 0096 οὗ 5ΡΘΘΟΙῖ, Ὀπὶ οὗὨ λεαγίησ; Ἰδιλοὶγ, (ἢ 6 
αἰ βοΐ] 68 Β᾽ ΠΩ ΡῚῪ δια ρΙ ογϑα {ποεῖν παίϊνο Ἰαπρυδρο, 
ἐπ6 ΟΔ]1]|6 8, δηὰ ἴἰ6 ἔογοί ΟΣΒ ψΠῸ ἰἸβίοποα, 
Ῥεΐηρ ῥ᾽ δοϑὰ ἴῃ ἃ βρϑοὶθβ οὗ [πιᾶρηοὶϊ6} ῥβγοὶ- 
68] “Υ̓ΆΡΡοΥ [σομῃτηυπϊσαίίοη, τοϊαἰΐοη }, ΟὨΪΥ 
ἐλουσλξ (ιμδὶ ποτ οὐ γοδβρϑοίἷνο ἰδηρυδζαβ ὉΓΟ 
Βροίκο ὉΥ {89 αἰδοῖ 1.8. Βαυΐ, δοσογτάϊπρ ἰο ἐδὶ8 
ἐπιογργοίδίϊοι, (89 ῬΘΟΌΪ ΣΡ ζοδίυγο οὗὨ [86 ΒΟθῃΘ 
ἦβ σοηνοσίοα ἰπίο ἃ Ι6Γ6 ἀο] αδίοῃ οὗὨ {89 ὮΘΘΓΟΙΒ, 
δη τηυδί, 88 ἷπ 9 6880 οΟὗἩ 06 ῬΓΟΥΪΟῸΒ οχρὶδ- 
πδίΐϊου, Ὀ0 Γομεχἀ θα 88 8 τη ϊβίδ Κο--- ἃ ΒῸΡΡΟΒΙ ΟΠ 
ὙΠ 16. ἀΙἸΒΒΟΠΟΥΒΊΒΟ σδδτγδοίοσ οὗ δαογοα Ηἰβίουυ, 
διὰ ἰβ ἰΣΥ ΘΟ ΟἿ] 8016 τὶ ἢ (μ 6 βίἰαἰοπιθηὶ οὗἁἨ μ6 
ΒΔΙΤΔΙΟΣ ΚἼΎΘῺ ἴπ ΥΟΓ. 4.---[8). Αοσοτάϊωῃρ 0 δὴ 
ἐπίθγρυθίδίῖοη οὗ 8 τοτα σϑσθηὶ ἀδίθ, σι 88 
θόοδῃ δοοορίθα ὈΥ̓͂ ΘΟΙΏΡΔΙΔΙΣΕΙΥ ἸΑΥῶζθ ὨΙΠΊΌΘΧΙΒ, 
{86 ἔσο ἰβίοσὶ 08] εἰθιαθηΐξ ἵἱπ ἐμ πδυγδίϊγο 18 
να ΤΟ] ον: ἰδ 8 ποῖ ΚΘ] ἃ Βροδκίπηρ ἴῃ 
ζοτοῖστι Ἰδηρσύδροβ, Ὀυΐ τγαϑ “ΟΠ 6- ρα κίης,᾽; 
[186 ἰοησυθ 8Δ]0η9, ποὺ δ0 ἐσο, 5ρο]τ θ᾽ (ΚΙ πᾳ) 
--Τπ.]. (μδ. 18 ἴο ΒΑ γ, 10 τῦδβ 8Ὲ ἱπνοϊυπίαυυ δηὰ 
ὨΠΟΟΏΒΟΪΟΏ8Β 086 οὗ ἱμὸ ἰοηρσῦθ ἴῃ [86 αἰΐογδῆοθ 
οὗ 16 Ἰδηρυδρο οΟὗΥ̓́ΡΥΔΥΟΥ ὉΥ Τ265 ἷπ ἃ δβίδίϑθ οὗὨ 
56 δ μοδί τηϑηίδὶ δπὰ τρογ8] οχοϊίθηοηϊ [.6- 
9είδίετιπ 91, 086 ΟΓὰΒ ποοάρα δὲ ἰπι6}]} σοῦ 
ἀπίογρτείδιίομι, δοοοσαϊήρ ἰο 1 ΟοΥ. οἰ. χὶν, ΤῊΘ 
δανοοσδίοβ οὗ {818 Ορίῃϊοη ὑβυ4}} 7 δββυτηο {μαι 
ἐπα ἰδίου 661 οἱοπμθηὶ δὦ Ὀδοη οοπγνογίοα ὈΥ 
ἐγδαϊείοη ἱπίο ἃ Ἰἰΐοτα] βρϑακίηρς ἰῃ Τοτγοὶρη 18η- 
δυδρβοβ, Ῥγοοΐθο}]}γ 88 ὑμ6 ργοϑοῃὺ πδγχγαΐδγο ἀθ- 
ΒΟΥΪΌΘΒ ἐδ ΟΟΟΌΣΓΟΠΟΟ, Τμῖ5 ἱπίογρσοίδιίϊοῃ 18 
φἀορίοα ὃγ Βδυν, ἀ9 οίίο, Ηρ οη ο]ὰ ἀπὰ Μου- 
οΥ: διέ ΜΟΥΟΣ, ἰπ δααι οι, σου Ὁ] 68 ἩΪΓῺὴ (818 
ἰπιογρτοίδίϊοῃ {Π6 ΥἹΟΥ͂ οὐ ῬϑΌ]18, βίαια ἀθονθ 
(πάονς Νο. 1), διὰ δϑϑιϊηθα ἱμαΐὶ δοῖὴθ οὗἤἨ {μ6 
ΒΡΟΆΚΟΙΒ ὙΠῸ ὙΘΙΘ ἱῃβρίγοα ἴῃ {118 Ἰημδηποῦ, 
ἭΘΙΟ ΤΟΓΟΙ ΖΌΟΣΒ, ΒΟΒΘ “ΟΠ ρΊ6- ΒΡΘΑΙε σ᾽ τγ͵88 
πεοατὰ ἴῃ ὑπο ῖν σοδροοίῖγο πδίϊνο αἷδ]οσίβ; (818 
Ἰαξῖοσ Ἔχρί απδίΐοη οοπίτδαϊοίβ ἐμ Ἰο θ᾽ πὰ βρὶ- 
σῖε οὐ ἰμὸ πδγγδίδγο Ὀοίοστο π8 ἴῃ ὑπὸ τιοϑὺ ροϑβὶ- 
ἀν Ἰδοῦ. Τδο ἀδοΐϊδίου οὗὨ (89 ῥγοβϑῃὶ Ὅλ: 
ἀοροπὰβ ῬδΥΓΥ οὦ (86 8 Γ81161 Ῥβββαίζοβ ἰῃ {86 
ταὶ Ἐρίδι}9 ἰο ἰ!ο Οογληι ίθῃβ, οίο., τ μΐοι ἰγϑαὶ 

οὗ (86 φἸοββ. δὴν [βρϑακίηρς πὶτ ἰοησαθ8,1, 8πά, 
ῬΑΥΥ, οἱ (89 Δ]]εχεοὰ ἱπῃ ρΟΒΒΙ ὈΣΥ οὗὨ βυο ἃ ταΐ- 
Τδου]ουβ Βρο Κη τ 1} ἰοηρσίιθε. 

(1). ΤῊὴθ Ρδγ81101] ραββαρθδ ο]δίτη γϑβρϑοί γ6γ, 
αὐ (6 ουϊδοί, 8ὴ ἰηἰοτργοίδίϊοη οὗ {μ6ῖν ον, 1ἢ- 
ἀ ρθη ον οὗ ΘΔ 0} οὐδοῦ; οὗ (μ6 ἔτο, νἱζ. Αοίβ 
οἢ. 1ϊ., δηὰ 1 Οογ. οἢ. χὶν., ποῖ 6 Γ 18 (0 Ὀ6 ὈΓΪπιδ- 
ΤΊ ομρ]ογοαὰ ἰπ ἰπἰογργοϊϊης ἰμ6 οἱμοτ; Ὀυὲ 
ΘῈ ΘΔΟὮ Π8ΔΒ ὈΘΟῺ ΒΟρδγδίου σοηῃδίἀογοα, ἐῃ6 
τοϊαίϊου ἴῃ τ ΒΘ (Π6Υ Βίδπὰ (0 οδοῖὶ οἱ βὸῦ οδῃ 
ὯΘθ 588 18}8Δ οἰ ΟΥ}} Ἔχ ὈΙἰθα, δηὰ ἐμαὶ το]αίΐϊοη 18 
ΔῈ Θχοροίΐ 981 ῬγΟΌΪοτΩ, {6 βοϊαϊίοη οὗἨ ὙΒ1ΘΝ 18 
πα ΒΡΘΏΒΔ0]6. [Ιὖ ἰΒ σι ἰμδὺ δὶ ἃ ἰΐπιθ 6 ἢ 
σοιητηδηΐδίουβ ΖΘΏΘΓΔΙΥ ὍΣΟ 1π6]1]π6α ἰο δαἀορὺ 
1 Οογ. οἰ. χίν., 88 (μον συ ϊθ ἰῃ ἱπίογρσγοιίηρ Αοἱβ 
οἷν. 11., δηα ψ θη ἰΠ 0. ὑυπάγβίοοα {Π6 Ἰαύον ρ89- 
ΒΑβ6 88 ἀθβουϊ θη δὴ δοβίδ[ἑο βρϑακίης πῖϊὰ 
ἰοῃξαθ8 Θχοϊυδβίνοϊγ, Βάυτοϊοῖη δἀορίοἀ δὴ ὁρρο- 
516 σου ΣΒΘ, 8πὰ, ποὶ νιβουΐ ἃ σογίδϊη ἄοστοο οὗ 
Β6ο6688, θΘχρ]αἰποὰ 1 ΟΟΥΣ. οὁἢ. χίυ. ἃ8 σου ρ ἴο 
8 ΒΡΟδΚίηρ ἴῃ ζογοῖχη ἰαησμασεθ. 8.11}, 180 ἀϊ8- 
ου]ι168 Ἡ ΒΙΟἢ δἰίομα ἐ80 οσχρ]απδίϊοη οὗὨ ἰδ 1δ- 
(6 Ῥᾶββᾶχθ, ᾶνθ ποὺ ἰἱῃ ΘΥΘΣΥ ρΡαγίϊσυϊαν Ὀ66Ὲ 
ΤΟΙΠΟΥΘα; 806 ὑμ6 ΟΟΠΙΠΙΘΗΪΔΤΥ ΟἹ ἰδ6 ΘμαρίοΡ 
"Σ Ο, ΡΒ. Εἰΐπρ, ἰπ ἃ βυθβοαιιοῃὺ τοϊαπιο.---ΤᾺ.]. 
6 Οοτίἰμίδη δὰ ἰμὸ Ῥοπίθοοβίδὶ βροδκίης 

αι} ἰοῆζιιθ8 οοἰποῖάθ ἱῃ ὑδ6 70] οί Ροϊπίδ: 
(1) Τὸ νἂϑ 1η οί 68868 Δ ΟΣ ΣΟΥ ἰδ ΥΥ ἰπῆπ- 
6η66 δῃᾷὰ ρἰΠ οὗ ἴπ6 Ηοἷγ βρ᾽τὶῖῖ, α χάρισμα, Αςἰβ 
ἰϊ. 4; (2) οὰ Ὀοΐὰ οσσαβίομβ ἰμ6 ϑρίσὶϊ οὗ αοὰ 
Ἰοοῖκ ροββοδββίοῃ οὗ ἱμθ βοᾺ] οὗἩ ἐμ Βρϑδκοῦ πὶ 
ἔτοδί ῬΌΟΎΟΣ, ᾿᾿πβοιρθ οι ὑμπαὺ ἐπ ἔὟΘΘ δοίΐοῃ οὗ 
186 Μ}1}]} δηθὰ ἴῃς 86]-σοῃβοϊ ουΒη 688 οὗἩἨἁ {μὸ Ἰαίξοῦ 
δὺ Ἰαδβὺ τοσϑ θα; ἃ τη ϑῃίβὶ βίδίθ δηδιιϑὰ 80 βίγδῃζθ 
διηὰ ταγβίουϊουβ ἴῃ 18 σδΥδοίου, 88 ἰο Ῥγούῃυοθ 
οὨ ἰδ6 ταἰπάβ οὗἉ βοπῖο βρϑοίδίοσϑ [16 ἱπρυ ββίοῃ, 
ΟΣ βροηαϊηρ ἰο ὑμοὶν ΖΘΏΘΓΑ] ΥἹΟ 5, ὑπ δὶ ὑΠΘΥ͂ 
ὈΘΒοΙ]ά ἃ 6880 οὗἩἨ ἀγα ΟΠ μο88, ἩΜΒῖΪ6 οἰ ΥΒ σὸ- 
ξαγταρὰ 16 88 ἃ 6886 οὗ ταδάμοβα; οορΡ. 1. Οογ. 
χῖν. 28; (8) ἱπ Ὀοὰ ἰῃβίδποθβ (μἰ8 γλώσσαις λα- 
λεῖν ἀϊὰ ποὶ γοβυ]ὺ ἴῃ 8 ἀϊάδοϊϊο ἀΐβοουχϑο, Ὀυὲ 
ΜΔΒ ἰμ6 Ἰαηριᾶσο οὐὗὁἨΘ ἀογοιϊΐου, ἱπ ποι (86 
Ῥγδίβθ δὰ ἤομοΥ οὗ αοα ψοτο ῥγοοϊδἰπηϑὰ.---Οὐ 
89 ΟἾΒΟΡ δαμᾶ, οδϑοῖνβ οδϑθ δχἱοὶ8 ἀἰϑιϊποὶΐνθ 
[εδίαγοβ οὗ 1185 οση: (1) Τὸ ϑροακίηρ οὗἉ ἐδ9 
αἰ βοὶρ]θβ, Αοίβ ἰϊ., τσδβ 1πὲ6}}} 5 15]6, δὰ τγ88 60Ὲ- 
ΒΘαΌΘΕΓΥ υηἀοτβίοοα ὈΥ {δ ἤθδγοσΒ νὶ πουΐ (ἢ 9 
δ5Β͵βίδησο οὗ Οἰμοσβ, γοσ. 8, 11, Ὑ ογθαΒ (ἢ6 6 0- 
ΤΊ ΒΔ η Βροακίηρ Ὑ1Ὲ ἰοηρσυθδ οουἹὰ ποῖ ρΡοκβὶ- 
ὉΠ Ὀ6 υπαἀογχβίοοα πιϊπουὶ ὑμ9 δαἰἱὰ οὗ δὴ ἀηΐου- 
Ῥγοίοσ, 1 ον. χὶν. 2, 18, 16, 27, 28; (2) ἰδ6 
Βρθδιῖηρ ἀοβουϊ θα ἰη Αοἰδβ, 68. 1ϊ., νγδϑ οἰ ΘΑ ΣῪ ἃ 
Βρϑδκίηρ ἴῃ ἤογεῖρῃ Ἰδηρυδροδ, ἩΒοτοδΒ ποῖ ἃ 
ἜπΕν αἰβίϊποῦ δῃὰ υὑποαυΐγοοαὶ οχργοβδίοη ἴῃ 
1. ον. οἢ.. χὶν., ἱπιϊπγδίοβ (δὲ βιιοῖ νγᾶδ 86 6880 
πη Οογίῃ!ἢ.---ἴὐ ΔρΡθασβ, ἰμ6π, ἐμαὶ σογίδὶ ἢ 68- 
Β6ῃ 141 ἔδαίαγοβ οὐ Ὀοίδ ΟΟΘΟΘΌΣΥΘΏΟΟΒ 8.0 ἐδ9 
Βδῖη 6, ΜῈ116 ἱπηροτίδηϊ αἰ θγθηθοβ Ὀοίτνεθη (ἢ 9 
ὑπὸ δ΄Θ αἰΒοου συ Ὁ]6; 71 8Υ6, ΘΟ Βοαπομγ, ποὲ 
δυϊδουϊζοὰ ἰοὸ δϑϑυμαθ ὑμαΐ ἰμ6 ὁπ ἀοδβοσὶ θα ἴῃ 
Αοΐβ, 6ἢ. ἰϊ., τγ88 πϑοθββδυν κ (86 Οἱ» ἰῃ 4]} 
15 ζοδίυγοϑ, διὰ ἐμαὶ (89 αἰ οσθοο 5 τ ΒΊΟἢ ΔΥΘ6 
ΠΟῪ ποίϊ θα 8.6 ΤΠΘΥΟΙΥ ἸΘ ΟΠ ΟΑΥΥ ταὶ 018. 

(11). ὅυοδ ἃ τιγίμ σαὶ ἰηξοτργοίαδίϊοη, ΒΟΎΘΥΟΣ," 
ὙΟΙ]α ΠαΥ͂Θ ΒΟΒΙΟΘΙΪΥ Ὀ6Θὼ ϑυρροδίθα, ἱγ Βοιὴθ 
ΥΡΙΘΥΒ παὰ ποί 11]κΘ 186 δδϑυσηθα {Ππδ 8 ταϊγδοῦ- 
Ἰουβ κί οὗ ἰοησυιθδ '5 8 ἱπιροβϑὶ ὉΠ γ. Ζ6]]ῸΡ 
(41:»οεί. 1884), σβο δάορίβ 18 υἱϑὺν ἱπ 18 ὁχ- 
ἴΡΘΙΩΘ ζοτΊη, 88 ἀδοϊατοα {δαὶ ὑπ6 πδγυχαίϊγο οὗ 
ἰλ9 Ῥομίβοοβίβὶ θυθπί 18 πῃ ἰβίοσί αὶ] ἰπ ΘΥΘΙῪ ΤΘ- 



86. ΤῊΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΤΊ ΕΗ. 

δρθοί, ἐπαὶ 1( ἰ 6 Ἰοσζο ἰοαθῃα Ῥγοοοθάϊηρ ἵγοιῃ 
σογίαϊ ἢ σΟπΟΘΡ[ΟΙΒ ἴὰ ἐπ θ τηΐηα8 οὗ 18 οτἰκίπ δὶ 
Δυίΐπονβ, δὰ (μδὺ ἰξ ροββοβϑθθβ πὸ ἰουηάδίϊ οι 
ΠΔΙΘΥΟΣ ἴῃ δοῖί. Βαυὶ οὐ Ὑμδύ στουῃαβ 8 βιιο ἢ 
8 ονϑηὺ ἠροϊατοὰ ἰο Ὧθ ἱπῃροβϑὶ Ὁ] 6 ἢ ΜΥ͂ΘΟΣ 8]- 
Ἰοζο8: “1886 βυδάφῃ οομητηππίοσδίϊου οὗ ἰμὸ οἰ 
οὗ βροακίηρ ἰὰ ἐοτοῖμη Ἰδηριιδρο8 15 ΠΟΙ Γ ΒΟΥ ἰοεῖς 
66} ῬΟΒ51016, ΠΟΣ ῬΒΥΟΒΟΙΟρΊ ΔΙΥ πα ἸΠΟΓΑΙΪῪ 
δομοοῖγ 816." Νον, τὶν τορατὰ ἰο {86 ]ορίο8] 
ῬΟΒΒΙ ἢ] γ, ψγ͵ὸ ΚΠΟῪ {μδὺ 811 τθῃ ἴῃ Θβδθη 18] 
Ῥοϊῃΐβ ΟΟΘΘΌΡΥ ἰμ6 Β61160 ροβί(ἴοι, δηὰ ὑπαὶ θη 66 
ἦπ οββϑῃί δ) Τοδίυγοδ 8]} Ἰδηζυδροδ ΓΟΒΘΙΔΌ]Θ ΘΔΟΒ 
οἶμον, 80 ἰμϑὺ ΘΥΘΙΥ ΙΔ ΡΟΒΒΘδΒΘΒ ἐπ 6 ΚΟΥ [ὉΓ 
πη ἀογείδηϊηρ, δηὰ ἐπ0 σδρδοὶ ΖΤῸΓ δοαυϊγίηρ, 
4}} Ἰαηρύδζοβ. Απά {80 ῬοΒββ1: ὉΠ οὗ οοποοϊνίης 
οὗ (η6 ονὐθῃῦ ὑβυομο]ορί 8}1γ, 18 ἀδπὶθα ΘΕ ΘΗ͂Υ [ῸΣ 
{16 ἐτγοῖο]ἃ γθαβοῦ, ἱμπαὶὺ {π6 αἰδοῖ 0] 68 δἃσ Βὰρ- 
Ῥοβοὰ ἰο μαγο ἀθ᾽νογϑὰ Ὁ σΊ)8] δῃὰ οὀσχίθμαϑαὰ δά- 
ἄγοδδοβ ἰπ ζοσοΐρῃ ἰδηρύδκχοβ, δηᾶ, ἰμδὶ (Π6 7 Ροῖ- 
ΤΩΒΔΏΘΕΟΥ χοίδἰηοὰ {80 ΔΌΣ ΠΥ ἰὸ ΟΧΡΙΘΒΒ ὑπ θπι- 
ΒΟΙΥ6Β ἰῇ ΔΩΥ δΔηὰ ΘΥΘΣῪ ἰοτοῖξη ἰδῆρυαρο. Βαυΐί 
ἴβόγο 18 ποὶ 8 βίηρίς ἰαἰϊτηδί οι αἴνοι ἰὼ {86 68- 
το ἰδίου οὗ 6 δροβίϊοβθ ἐμαὶ [86 Ἰδίίοσ Μἃ8 
6 σα56; ὑῃ6 βοοίΐοῃ ὈΘίΟσΘ 8, ΟὨ {Π 6 ΘΟὨΊΓΆΣΥ, 
ἀοβουῖθ 68 ἃ ῬΒΘὨΟΙΏΘΏΟΩ ὙΡ Ἀ1ΘἾ ΒΟΟῚ ῬαΒΒθα ΔΥΝΔΥ͂, 
διὰ ἰο νβῖοι ὑμ6 Ῥβυοβοϊορίοδ) αἰ συ] γ, ὑπο το- 
ζογχο, πΐοὶ μ88 Ὀθθὴ δἀάυσοα, 068 ποὺ ΔΡΡΪΥ. 
Τ}}0 Ὑ 016 αποβίϊοῃ, ᾿παἀ 66, 8168 Βηο ΠΟΙ ΓΌΥΠὰ 
ὙΠ ΘῺ γὸ ρῖνο ἀπο αἰϊοπίζοι ἰο {86 18οὑ ἐδδΐ {86 
δἰδίοιηθπίβ οὗὐ [κ0 ὉΥ ὯῸ 68 ΠΒ8 δβιρροβὺ {86 
ἐδουσδὺ ἐμαὶ (80 ἀϊδθαὶρ]ο5 ἀεἰἑγογοὰ οσχιοημἀθαὰ 
ἀἰβοοῦγβοβ ἰπ ἤογοΐχη Ἰδηριθροβ, Ὀαί ταί 9 ἴτὰ- 
ΡΪΥ ἰδμαὶ ὑμῖν βροδϊεῖηρς τῖὰ ἰοησαθβ σομδβὶβίϑα 
ΒΙΤΩΡΙΥ ἴῃ Σοῦ υὐΐοῦϑησθ8 ΟΥ ΘΒ 008 οὗ (89 
ῬΟν ΟΥΓᾺ] οπηοἰ 018 οὗ ὑμὶν μϑασίβ, ὈῪῚ Ὑ ΜΙΝ ὉΠΟΥ͂ 
Ὅ6ΓῸ ἱπῃρ6 116 ἃ (0 Ῥγαΐβο αἀοὰ ἔοσ δΐ8 νοῃαογίμ] 
ψΟΡ 8 δα ρστδοίουϑ ἀδοάβ. ΝΟΥ ἱΐ, ὑπο. βυοἢ 
οἰγουϊηβίβϑοοδ, (ΠΟΥ ΟΣΧΡΥΘΒϑοαὰ {μοι Β  ΊΥ 68 1 [ὉΓ- 
οἶχὰ ἰδπρσύδροβ, (86 ΒΟΟΣ το νου] ΥΟΥῪ ἰη- 
ΔΡΡτορυίδιϑὶυ Ὀ6 δβϑεϊζηϑὰ ἰο [86 61458 οὗ παίᾳ γα] 
δα οτα ΠΥ ΟΟΘΌΓΣΓΘΏΟΘΘΒ, 88 {80 80-66]10α ““ηδ- 
ἴπγ8] ταοᾶο οὗὨ ἱπίογργοίδίοπ᾽᾽, ..88 δἰϊοιηριϑὰ 0 
ἂο, βῖποθο [0κ0᾿ Β ΣΟροσὶ ὉΠ ΘΠΙΔΌΙΥ ΓΟΡγοβοηΐβ 
89 τ 1010 88 ἃ νοῃαογίαϊ δηὰ γῸ}Υ διγδείηρ ο6- 
οῦσγοηοθ. Ξ.:111, ΒΘ Ὼ [86 δβδβοσίΐοῃ 8 σορϑδαίθα 
ἐμὲ (88 8016 ΟΘΟΌΓΣΥΘΩΟΘ 18 ῬΒΘΥΟΒΟΙΟρΊ ΔΙ δηὰ 
ΤΩΟΓΔΙΙΥ ἰποοποοῖνϑ]ο, δηὰ ἰβοτοο ΓΘ ἐϊηροββί 16, 
6 ΤΔΥ, ἴῃ δααϊιίοη, σοΐοσ ἰὸ διδίοχουβ ἴδοίβ, 
ΒΌΘΝ 88 ἴπ0 70] ον :--- Βοσρδιρ 1} 15.8 δὰ ΡοΓ- 
ΒΟΏΒ ὙΠῸ Ὑ6Γ6 Ρ᾽δοϑὰ ὑπάὰον τηδρηοίϊο ἰδ θη 668 
ΟΥ ϑΒρΡροδσρὰ ἴῃ δ μὲρῃν οχοϊίθα βίδίθ οὗ πιϊπὰ, 
αν Ὀδθὴ ΚΟ ἰο Βρθδὶς, Ὡοὶ ἰῃ ὑποὶν υ808] 
Ῥτουϊποΐδὶ ἀϊα]θοῖ, Ὀὰὺ ἴῃ ἃ ρυγθ δπὰ οἱουδίθα 
βίγ]ο, τ τ ἰσὰ (Π6Υ δὰ ὈΓΚΘΥΪΟΌΒΙΥ ποὶ ὈΘ6Ὰ 
αἱ 411 Τατα }αΡ, ΟΥ ΘΥ̓ΘῺ ἴῃ ὕογοὶ κῃ Ἰδηριαροβ; 8}- 
οἶλοῦ διηδίοχουβ ο880 ΙΏΔῪ ὃθ ουμπα ἴῃ {δ 80- 
οουπηΐθ ἔατηἰβ ἃ ὈΥ͂ ῬΘΥΒΟΙΒ ἯΒῸ ΓΘ ῥγοδθηΐ, 
χοβρϑοιϊζης (86 βροακίηρ τὰ ἰοηρυθβ οὗ [λ6 1γ- 
νἱηρίίο8, δθουΐ ἰδ Ὀοχὶπηίπς οὗἉ ὑπ6 {π᾿γὰ ἀδοδὰθ 
οὗἩ {0 ρῥγϑβϑηὲ οοπίυσυ. ἜΤ δἰϊο, ἐμοη, ὑμ6 αὐϑηΐ 
ἀιβο, θη ἐπ6 αἰδοῖ 168 ψοσὸ 8)1] 0 ἃ νιῖῖῃ {86 
Βρίτιι, οὐ θα (οἷν ΒΟῸ]8 ΟΣ σοπίγο] θα δηὰ 
οχαϊοὰ Ὁγ {πο ϑνἰτὶ οὗ αοἄ, τὲ απάουίθα!] 
ὍῈ τοζαγαϑα 848 σοϊσβοιουβ, δηὰ 86 ρῬσοοθοάϊηρς 
ἕγοϊα δὴ οχ ΓΒΟΣ Δ ΠΑΥΥ δ ἃ ΠΟΔΎΘΏΪΥ ἰδ η06, 
γγχὺ8 ταυδί τΪΓΏ Θα 0.8] γθᾶδϑου Τοχαγὰ (818 ΘΟ Δ Υ 
ταδη ἰοδβίδιϊοι οὗ ἴμ6 Ξρὶ τ, πίθου, ὑἱμσοῦ ρα (ἢ 6 
τοϑάϊΐϊυτι οὗἩ οἶμον ἀϊα)]θοίδ δπὰ Ἰδαηρυδροθ, 88 Βδν- 
ἧῃᾷ; α͵δο Ὀθδῃ τοϊ γβοΌ]ουΒ ἰπ 1.8 Ομ δυϑοίοσ. 

γεῃ. 12, 18.--ἥἄἈΣ ἃ ΤΟΥ ἯΤΟΙΟ 811] απλαποᾶ, 

--͵Ἴ δο τον οὗ (86 ΟσσΌτ Θηο6 τ ΒΊΘἢ ἢ88 πὶ, ΌδΘ 
εκἰγθη, ψγἃ8, δοοογα ὨσῪ, πίθου δ μθαὰ ὮΥ ΤΔΩΥ οὗ 
180 Βροοίδίογβ δὺ {πὸ {ἰἶππο, τὸ νοπάογθα δηὰ ἐπ- 
αυϊτοῦ τὶ σού ῦθῶοο δπὰ ἀογοιϊ ΐ ἔθοϊηρ; το Σ. 
7, 8, 11,12. ΤΟΥ ὙΟΓῸ ΤΏΘ Ὁ} ἯΠΒΟ ΟΓΘ ΟΡΘῃ ἐο 
ὑπ6 ἰηβθποησθβ οὗ {μ6 ἰσχαϊ ἢ, δηὰ Ὑ Βοὰ 096 ἀο- 
ΒΟΣΙΌΘΒ ἴῃ γο Υ. ὅ, 858 ““ἀογνουί,᾽᾽ ἀἀοἀ-ἔξασίπρ πρὸ. 
εὐλαβής, ““ἐἰπιεπδ, τοϊαὶο δὰ Ὀϑυμ)ςεσρὶ 8. Γουθυθηδ 
ουπι." ὙΑΒΙ,: ΟἿἴαυώ Ν. Τ.---ΤᾺΒ.]. Βυὶ 4}} ἐδ 

ϑρεοοίδίοσβ ἀἱὰ ποὶ οῃίογίδίη δυσὶ δβοπεϊσηθηίβ. 
ΤΏΟΣΘ ὙΟΥΘ ῬΘΥΒΟΩΒ Ὀσοϑϑηΐ ὙΠῸ σχοιηδίποὰ υπ- 
τηογοα, δὰ σψὸ γίοϊἀοα ἰο 4 βρὶσὶὶ οὐ Ἰονυγ»ν 
(86 νουϊὰ ποὲὶ ρου ὑμ18 αἰνγὲπθ πιδη οδίδίϊοιι 
ἴ0 ΤΏ8 6 81) πῃ ΡΥ ϑϑίοι ὁ ἐμοῖς μοασίβ, Ὀκὶ γαῖ ΠῸΣ 
εἰϊοιιρίοα ἐἰο ἀορταᾶο δπὰ ῥτοΐδπο πὶ πο τὰ 
ΠΟΙ δπὰ ἀϊνίπθ. ΤΏθβ6 τθϑθῃ ἀθοϊδσοὰ {μδὲ ἐπ 6 
ὙΟΡΒ τ Π1Ο ἢ ΒΟΥ Ποασὰ ἯΘΥΓΘ ΙΩΘΙΘΙΥ {ἢ} 6 Β6Π86- 
1658 ΒΡΘΘΟΙ οὗ 6 ὙΠῸ ὙΟΓΘ ὈΠυΒΌΔΠΥ οχοϊ(οα 
ὉΥ βίγοπᾷ ἀν ηκ, πὰ τπδὲ ᾿ξ τπτᾶ8 ποί {89 ϑρίσι οὗ 
αοά, θυΐ [86 βρὶτὶϊ οὗ νὶπϑ Ὁ ἩΒῚΘἢ ΠΟΥ͂ 670 
᾿σηρθ)]οα ἴο Βρϑαὶς. 1ὲ 18 οὐνίουβ ὑμδί βοῖ 18}- 
ξυλρο ποῦ]ὰ μανὸ Ὀθθῃ δἰίοχζοίμοσ. ὉΠτ ΘΘ ΠΣ Κ, 
δηὰ οου]ὰ ποὺ αγο οσουστοα ἰοὸ {8686 ΒΟΟΗ͂ΓΒ, 17 
(80 ἀθροτγίτηθηί οὗ μο αἰδοῖ ρ]98 διὰ ὑπὸ ΔΏΠΟΣ 
πῃ ὙΠΙΟΩ (ΠΟΥ ΒΡΟΚΟ Βαὰ ἢοὺ Ὀδθὴ ὑπυϑβαδὶ, Οὗ 
Ἰιδὰ ποὺ ᾿παϊοαίοθα ἃ ἰὴ ἄορτοθ οὗ πιοπίδ] οχοὶίθ.- 
τωθηΐ. Βαϊ 1 δ 88 ΓΘΔΙΪΥ ἰδ ο886, γα ἢδτθ 
μοὶ ευΐδοϊοηὶ ργουπὰβ [ῸΣ ἰογτΐηςς ἰπ650 Τρ 68 
δίαερλεπιετδ, ἴὰ (89 ὈΓΟΡΟΥΡ δΒϑῆβα οὗ ἱδ6 ποσὰ, 
ΙΔ Οἢ 1688 ΘΔ ὍὯὁ 8Ο06Ό86 {ῃθῃι, 88 Βοπ9 δᾶνθ 
ἄομοθ, οὗ σδοσημὶ ἶηρς 0Π6 δῖα δρδϊμδὶ ἰμη6 ΗΟΪΥ 
αμπμοβί; Ῥοίοσ ἰτηδο) ἢ δάσο Σ8}ῃ 68 ἴθ σω, νοῦ. 1ὅ, ἴῃ 
τα] ὑουτηδ ΟΏ]Υ, δηθὰ ὀχ ΪΌ118 πο ἔχβοοδ οὗἉ ἱπάϊρ- 
πδοὺ ἴδοι ησθ. ΜΔΩΥ ᾿πιουρσοίοσβ δϑϑυῖμθ ἰδὲ 
189 ΒΟΟΙΘΥΒ ΘΓ 8}} Σοβι θη 18 οὗὨἩὨ Φοτγυδδίοεαι, δὰ 
ὑπαὶ ὑπο οἰ μθσϑ, ΠΟΒΘ ΟΓΒ γα αυοίοα πῃ ΥὙΟΣ. 
7 διὰ 12, δϑ ἰδμοϑο οὗ ἱμου δ .} τπϑη, ΤΟ ΣΘ 
Του ῖχ Φον8; {80 ΤΟΥΙΏΘΥ 816 Βυρροδοά, ἴὉΣ 1π- 
βίδῃοοθ, ἰο Ὀ6 ῬΟΥΒΟῚΒ 8086 το] ρίουϑ 66] ρ5 δα 
Ὀθ6ῃ ““ ὈΙαηίοά ὈΥ ἔτ] δΥϊ 8 ΒΟΙΥ (μη ρΒ.᾽ 
Βυΐ {μ6 ἰοχὺὶ αθοταβ ἢ βιιρροτὶ 0 ἐπὶ8 σον ; (89 
1βγδο 168 ἔσοιῃ ἔοτοῖϊρη δου 68 Δ τὸ ΕΥ̓ θα γ 
Ῥἰδοϑά ἰπ πὸ Τοσορτουμπά, Ομ ΘΩ͂ [ὉΥ {86 ῬΌΤΡΟΒΘ 
οὗ ργϑβοῃηϊίηρ ἰῃ 6 ἴδοϊ ἸΏΟΣΘ ΤΟΙ ΘΠΙ]Υ, ὑμδὶ (86 
αἰ561}168, σ Βοη Α]]οὰ τὰ ῖϊ ἐμ 6 δρὶτῖς, δα δρόῖοα 
πῃ ἃ νδγίεἰν οὗ Ἰαησύαροθ δῃὰ αἱδἸοοίβι. ῬΏΘΥΘ 
γ6 ΓΟ, ἀου 1688, τοδοοίίης δὰ ἀθυουὶ ταθῃ, Του ὰ 
ΚΘ 86 δΙμοΩρ ἰΠ6 ΠΟΙ Δηΐ8 οὗ ἰδ οἷἴγ, δο ἃ 
ΒΟΙΩΘ ΟΥ̓ΪΠ9 ΒΟΟΙΌΣΒ ΙΩΔΥῪ πᾶνθ ὈΘΘῺ ζογοί σΠΘΣΒ. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΑΒ ΒΟΟΣ 88 ἰδ9 Ηο]γ ϑ»ἰχὶι 88 ρουγοᾶ ουἱ 
δηὰ πδὰ 8]10ἃ ἰμ6 8οι}.}8 οὗ {μὸ ἀϊ8οῖ }168, [16 
Ῥγδΐβοα οὗ ἀοὰ δονϑὰ πὶ 8 0}1] βίσοδηιν ἵσοόῖὰ ἐμ οῖν 
1108; ἐμ ϑβδογρὰ ἔσο ἴσζοϊη δῦουνϑ μιδὰ δηλ π]οὰ 
{πο ῖν δϑοἷδ, δηὰ ἐδο ἐσ δαΐο τ ΒΟ. ἐποὶν ἀστουί 
ἴοοϊϊηρε οἴδοτοα, το8β διζϑίῃ, τὸ δδοοπάϊηρ ἤδη θΕ, 
ἰο Βραυύθῃ, ““Ουἱ οὗ πο Δρυπάδβῃοο οἴ ἰδ9 μοασί 
{86 πιουτἢ Βρϑδ κοί." Μαιί, χἱ!. 84. ΤῊ Θτηοδί ργο- 
ἔουαπὰ δπὰ ΒΟΥ ἐδβουρμίβ δπὰ ἔβοϊ ηΒ ἃτὸ 8086 
ψ ὨΙ ἢ ὁ8ῃ 1θ88ὲ οὗ 81} μά υχο οοπδίγαϊπὶ; ὑπ 6 π}}} 
Ὀτοδκ ἔοσι δηὰ Ῥσοοϊδὶπὶ ἘΒΟῚΥ ῬΟΥΘΣ δ]ουὰ. ΤῊΘ 
800], βἰγυ αἰ ρς ἰπ 18 ὨΔΥΣῸ ΘΠΟΪΟΒΌΣΟ τ] 89 
ῬΟΤΘΥΓΙ ομοὶ οη8 ὙΒΙΘὮ ΤΟΥ 1ὑ, θπ48 το]λοῦ ἰπ 
Ὑοτγάβ, Το οἰθγῃ 8] ὅοι οὗ ἀἀοά Ηἱτηδο} 15 οα]]οὰ 
“ 1} οτά,᾽ δὰ (μ8 βουϊ, ἰοο, θη ΡΙΟΥΒ ΟΣ 8 
ἴηι ἀοβοσι πα [μ6 κἰΓ8 τοοοϊνοα ἴσοι {δὸ βρίτὶι, 
ἯΟ ῬΤΟΟΘΘΩΒ ἔσγοσι [86 ΕδίδμοΣ δὰ ἰδ ϑὅοῃ. αοὐ᾽ δ 
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ὙΓΟΒἀοΥίι] οἹΩ͂, Οὗ ΒΡΘΘΟΒ, ἐδ 6 Ῥτοσγορδιϊυο οὗἉ τηδῈ 
ΔΙΊ΄οῦο, δἰἐπουρσὰ ρΡοϊἸυὐοα ν ἴῃ δηᾶ(μο ἀδΡσυΥν 
οὗ τοδη, 18 οἰθδηδοα, δοῃηβϑογδίρα δη6 , δά βδῇο- 
μδεὰ Ὁγ {μ0 δ εἰϊ οΥ̓ αἀοὰ. 

2. Το Βρϑδκηρ ἷἱπ Τογοῖρη ἰοηριιθ8 858 ἃ 
εἰσπ οἵ πὸ Ηοῖν α)ιοδί. [ἰ νν88 ἃ ΒΟΥ βρϑακίηρς 
οἵἁἬ ΒΟΙΥ ἰδῖπρδβ---ἃ βροδκίηρ οὔἵ 6 ΟΠ ΘΓ] ΟΣ ΚΒ 
οὗ Θοά, ποὶ οὗ ἰδ ἈοΊΥ δαῖτα οὕ τηθῃ, δῃὰ 'π 80 

᾿ ζπτὶ ν)δϑ δὴ 1 βγη οὗ ἰδ6 ΒΟ] Π658 οὗ {86 
Βρίσιε. 1 πὰβ ἃ βροδκίηρ ἰῇ τὴν αἰδοτγοηὶ 
ἀϊα]οσὲβ δπὰ Ἰδηρύδρεβ; δουοὶῃ ΓΘ τουϑδ]ϑὰ 
ΘΙ1Κὸ [06 σΟΙΩΡΓΘΗΘΗΒΙΥΘ ΟΠΒΙΔΟΙ͂ΟΣ οὗ ὑπὸ καἰ 
οὗ ἰμὸ ϑρίτιί, πα 4150 ἰΐἰβ τούθσθῃοθ ἰὸ ὑπὸ δυ- 
Ιδη 5ροοΐοβ---ἰῃ9 ὥρὶγῖς οἵ αοα τγὰβ ἃ μι ἀ6- 
αἰσιοα [ὉΓ 4}} οουπίτίοθ, πδίϊοηϑ, πὰ ἰοη ρα 68. 
ΤΒ18 ΒΌΠΙ ἴ0 Ξρ6 δ ἴῃ ἑογοΐχζῃ Ἰδηρῦδροβ νγ88 ποί 
δ͵οαυΐϊτοα ΔἿΟΥ το ἸΔΌΟΥ δὰ Ὀ6οὴ Ὀοβίονοα, 
διὰ {ἴπ|8ὸ δῃὰ υδσίουβ δ᾽ 18 δὰ Ὀθθ οι ρ]ογοᾶ, 
δαὶ ν᾽ ὰ8 γον στη, δπὰ νγἃ8 Β0]6}} ὁ γμἱ τ οὗ 
αἰνῖπο ρκτδ06--- Βίρῃ οὗὨ {μ6 ἔἌΥΟΥ δὰ (ἢ σῦδοθ 
ὙΓΌΙΘΗ ΟΒΔΣΘΟ(ΘΥΖ6 ἰμ6 ΟΡΟΓΑΙΪΟη8 οὗἉ (ἰδ γ᾽ γὶϊ 
οἵ Θοᾶ. 

8. Τδὸ ἔδοὺ ἐμδὶ βγδ 68 ἵγοπι 8}1 ἰδ 6 Κπόνγῃ 
οουῃέγίοβ οὗἩ ἰῃ6 νοΥ]ὰ ΟΓῸ ΠΟΓΘ Ὀγϑδοηίΐ 88 τ]ὐ- 
Ὧ65868 οὗ ἰῃ0 ουἱρουγίηρ οὗ 06 ΗΟΙΪΥ αδοβί, ἰΒ 8 
οὐ άθπϑο ἐμαί (Π6 Ἰυάρτηοηίβ οὗἨ ἀοἀ κ]80 ἱποϊυο 
Βιαοϊουβ ῬΌΓΡΟδΟΒ, δηὰ ἱπδὶ 18 ομαβιϊβοιηθη β 
Ῥχοσορα ἔγοπι ἃ ΤΩΘΣΟΪ 1] ἀοϑῖρτ. Τ|6 Ῥ6ορ]6 οὗ 
Τ6γ86] δὰ Ὀδθη δοβίίοτοα δϑτοδά διμοηρ Α]] πϑ- 
εἰ018 οη δοοοιπὶ οὗ {μοὶῦ Δροβίβϑβυ---ἶπ ΘαΥ 6 Γ 568 
ἴδ 189 Βαϑί, δηὰ βιιθβοαπθηίν, ἰῃ {μ6 Ῥοδβὺ 8180. 
Βαϊ ποῦν, 9077 δὰ ρσγοβοίγίθ ἔσο 8}} {Π 686 σου ἢ- 
1165 55561]6 πῃ 96 ΓΌΒΑΙ ὁ, δηα τὸ ροσχιαϊ ἰϑὰ 
ἰο Ὀ6 ἐψέ- 6 5808 8η4 6α7- }}Π68868 οὗ {πὸ ΟΡ6- 
ΤΑΙΊΟη5 οὗἩ ἰδο ΗοῚΥ βρίγιι; [680 ΟΥΘ 8 ρ]θᾶρο 
(8δὲ (6 γτδσο οὗ αοὰ ἴῃ ΟἸγῖβί ταῦ ἀοβὶ σηθα [ὉΓ 
8}1 σσυαπὶγῖθδ, πϑί:0η8, δπὰ ἰοημιθ8. Απὰ ἰΐ τᾶὰϑ 
Ῥγοδοῖϑογ {Π6 αἰδρογβδίου οὗ ἰπθ 768 δπιοηρ 8]] 
1:6 ΚΟΥ παίΐοηδβ οὗ (6 ψοτ]ὰ ἐμαὶ ορομϑᾶ ἃ 
ῬΔΙΒΉΒΥ [ὉΓ (ἢ 6 Ῥαββαρὸ οὗ ἐπ ἀ05Ρ61 ἴτοια ὑδ6 
ΡὈ6ΟΡ]ο οἵ αοἂ ἴο {μ6 ἀπ 1168. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ,. 

Ψεε. ὅ. Δπμᾶ [616 σσοσο ἅνυο!]ηρ δἱ ὅ6- 
ΧΕΙ ΘΙ ὕοννβ, ἄϑνουϊ 6, ουΐ οὗ ΘΥνΘΥ’ 
Ὡδῖοσ πηᾶθσ ΘάνΘη.---Ὁ πον τοηάον δι 18 
18 ΓΑΪ ΒΓ] Π688 οὗἨ οὐὖν αοά, ψο, οὐϑὴ δπιὶὰ [89 
χηοδί βού ἱπαρηθηΐβ (μα΄ ογουίακο πὶβ ἀἰβοῦο- 
ἀϊοηί ρΡοορὶα, ῬΥΟΡΑΥΘΒ ἃ Ῥδίἢ ὙΑΥ ἴον (16 α08ρ6] 
φ Βίοἢ 15 υηίο βαϊγδίίου! Τ86 76» 188 ΡΘορ]ο δὰ, 
ἶπ δοσοχάδῃσο σίῖϊὰ ἰπθ ἐπγοαϊθηΐηρβ οἵ αοά, 66 
δοδιίοσοαὰ διυοηρ 6}} ἡδίϊομϑ οἡ βοοοιηΐ οΟΥἨΎ ἐμ ὶν 
Βῖ:Β, δπὰ δεὰ ἰπ8 δοαυϊτοὰ ἰδ τοβρϑοίϊΐν 18ῃ- 
ἔπακζοβ οὗ ἰπο86 παίΐοηβ. ἀπὰ ΠΟῪ αοα διΏΡ]ΟΥ8 
μοι δ ἰδ ΤΩΘΔῊΒ [ὉΓ σοΙη Π᾿οα πρ πἷ8 ποτὰ 
διὰ ἐπ6 κγοδί βδ ι νδίϊου του ρηῦ ὃν ΟὨγτἰδὲ, ἰο 8}} 
ὩΔΏΟΩδ. Ηδ ὙΠῸ ΒΌΓΤΥΟΥΒ ϑ ἢ ἀ668 νι ἢ {86 
ΕΥ̓ οὐ ἴδ! ἢ, πᾶν τ ἱ σας ὁχοϊαΐτι : .“41 Γοτηθηι- 
Ὅσον ΤΥ πὰ ρπιοηίβ οἵ οἷά, Ο [μογὰ; δηὰ 1 δοῃιζοτὶ 
ΤΩΥ̓͂ 56}. 5. οχίχ. δ2. (ἀροβί. Ραβὶ.).---Οἴϑθη σβθη 
δὴ ἱπάϊνἱ ἀπ8] υπάοσίδκοϑ ἃ ἸΟΌΓΏΘΥ, ΟΥ Θηβαζο8 
ἷπ ἃ χοοὰ νψόοῦκ, {86 Ὀ]οβεῖηρ οὗ αοα ἰ5 δα οα, ἀπὰ 
δοηαυοία Βίαι ἰο ἐπ9 ὙΔΥ οἵ δβαϊνδαίίΐοῃ ; 866 οἷ. 
γ[1ϊ. 27 Γ, (Βα τ 6).---όνοῦῦ ΓΏΘῈ .---Ἰπ 086 8.0 
81 ἐσ Υ οοπνοσίϑα, αοἀ ὈορίῃΒ ἃ σοοά ψοτῖ,, αὖ δ 
εδεὶγ ροτὶοά, δι ΟΡΘῺΒ {86 ΝΥ 07 (8:6 ΟΡοΓδί: 08 
οἵ ἰδ στασο. (ΘΑ ΓΙΚο).---Α ἀευουί δρίγεἐξ ἐξ ῥγεοίοια ἐπ 
ἰλε ἐγέε 9, ΘΟοα: 1. Τὰ Ῥτοτρίβ ἰο ψλ]]Πἔπρ δηὰ ὁ0ῃ- 

ἐϊπαοα οὈοαΐοησθ θη αοα Ἰοαά48; 11. [{8 τουαγὰ 
ΘΟΙΒΙΒί8 ἴῃ 8.}}} τόσο ῥτοοίουϑ οἱϑ οὗ αἀϊγνηθ 
ἔτϑοο.---“  ΒΟΒΟΟΥ͂ΟΥ Βα, ἰο ᾿ἶπὰ Β84]} Ὀ6 σίνϑῃ, 
δηὰ δ6 Β8}8}} ΒΑΥ͂Θ ΙΔΟΥ0 δϑυπάδποο᾽᾽ [Μαῖί. χὶϊ!. 
1217.--- ἢ ἐμαὶ 15 δ 8] ἰπ (μαὲ ἡ ΒΙΟῺ ἰβ 1θαϑὲ, 
15 ΤᾺ10}} 0] 4180 ἱπ χαιιο.᾽" ΓΣ χυὶ. 10].---ἶὶ ἰδ 
ποὺ πῃ ἱπογοδβίηρ βίοσϑβ οὗ Κπουϊοᾶρο, Ὀαὶ πῃ ἔττιθ 
ἐοα]ἶποβ8 δηὰ ἀρυϊ 688 οὗἁ βρὶ Υἱϊ, ἰμδὲ γοῦν Γ68] 
δἀνδηίαμοβ οομβἰὶβί.---- 7 λε αϊδρεγείοη οΥ 7]εταεῖ, α 
τοοπαεγζεΐ ἐἰιμδίγαίοη 97 ἰλε αἴυΐπε σουεγηπιεπί ο7 (κὰδ 
τοογία; νἱονοα, 1. Α8 1ΆἈ..6 τιϑυϊϑὰ ρυπιβηπιθηὶ οὗ 
(ΒΟ ἷγ βἰπϑ; 11.4.8 δὴ οδδοίι} τ ΘΒ ἴῸΓ Ἔχ θπαϊης 
ἃ πον ]οᾶρσο οὗ (86 ἔσο αοα; 111. ΑΒ 8 Ῥγουιϊδιης 
ἐπα ϊσαίτου απὰ δὴ ᾿πϑίσαπιθηί ἴῃ ΤΟ ΓΘΏ66 ἴο {16 
Ῥτοραχαίΐοῃ οὗὁἨ (8 Θο8ρεὶ.---Τ6 ἡυάριηοηίβ οὗ 
αοἀὐ ἀυσίηρς (18 βδαβοῃ οὗ ᾳΥϑδ6θ, ΓΘ δ᾿ νᾶ γ8 Θ᾽ 8Δ8}- 
Ὧ61]8 ἱβγουρὴ πρϊο Ὠ15 ζγδοθ, ἰο0, ΔΌυΠΔΏΓΥ 
βον8.--- αοα᾽ 5 δῃὰᾶ, ἐμ βἰδ δ οδ]]οὰ ““Βδηὰ δ᾽» 
ΤΟΥ͂ δὖὺ ΔΩΥ ἰἰπὸ Ὀ6 οοῃγογίοα ἰηΐο ἐμθ βίδα 
“Βρδυὶϊγ.᾽" [ΖοοἈ. χὶ. 7]. (16 0}}16Γ). 

γεέεξκ. 6θ. Νονν ΘῈ {μπὶ8 τα ποἰβοᾶ 
ΔΌτοδᾶ, τδ86 συ ἰτυ θ οδσηθ τοροῖδοσ, δ ἃ 
σθιο οορέουπδοᾶ.---Τ 6 σαγὶοϑιγ οὗ ΠΏ 6, τη8- 
πἰεβίοα ΑἸἰκὸ ἰῃ 186 ἀδνϑ οὗἩ ΟΕ τὶϑὶ δπὰ ἰμ 6 δρο8- 
{165, δἃηὰ ἴῃ οὔῦ ΟὟ, στουδβί, ἰῇ δοοογάδησο 
ἀπ ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗ ἰμ6 ὅτϑί ὙΠ 68868 οὗἩὨ οἷν ϑδυϊοιγ, 
6 80 ΘΠ ρ]ογθὰ ὮΥ ὃ 88 (0 Ῥτοιϊμοίθ {π6 ᾿πίογοβίβ 
οὗ {π6 Κι πράἄοιῃ οὗἩ Ομχὶθὶ, ἩΒότουον ἰμαὶ Κιηρ- 
ἀοιῃ Θομο68 ἰῃ τ Δ] Υ, ΟΥ 8 ῬΓοδομϑα ἰπ ἰγαΐῃ αδπὰ 
Ρυγὶίγ, δηὰ ἴῃ 6 ρόῦγοῦ οὗ αοἄ, 6 ργονίοιυϑτθ- 
ΡοΒ6 οὗ τθῃ ἰβ ρτοαϊϊγ ἀϊδίαγθοα, Εγνθῃ ἰῃ9 
διηδζοιηθηὺ δὰ σοηιβο οὗ τϊπαὰ πο ἐἢ9 
Θοβροὶ ρτοάμοοβ, 6 ὴ 1ὺ ΘΟΙΏ6Β ἴῃ ΡΟΥΘΥ, ΟὗἾἶΘα 
ΤΌΠΟΟΥ να] 8}}}6 βοσυΐσοβ. Ἧ͵ 6 οδῃηοί, οὁη ἰδ ΟἰΟ Ὁ 
πιδη, τορατγὰ ἰὑ 88. ἃ μοοὰ βῖᾳι, γῇ θη 8]} -(Ὠἰη 8 
Ῥτοσθοὰ ἴῃ {ποὶν δῦ] αὐἱοὶ οοῦτθο, δΔπα Ψ ΘΠ 
{16 Ῥγοδοβὶης οὔ {μπ6 αΟΒΡ6] ρῥγοάϊιιοοβ πὸ τροϑο- 
τηθηῦ ΔΙΊΟΠΡ 268. (ΑΡ. Ῥαβί.).--Ἴ ὸ ἱπβίσυοινο 
αοί ἐμαὶ {6 ΕΔΙΒΟΥ 66 ἢ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ ΟΥ̓́Θ ἐμ6 ουγ]0- 
Βἰἐγ οὗὨ τρθῇ 88 ἴΠ6 6818 οὗ οοπάιιοξϊπρ Βου}}]8 ἰοὸ 
[λ6 ὅοη. ([μ66}]6Γ).--- ὁ δά νδηίαροβ ροββεββϑα ὈΥ͂ 
86 Θ05Ρ6], 88 δοιηραγϑά ψὶϊῃ ἐμὸ [ΓΚ : πΒ θη [86 
αν τγὰ8 σίνϑι, ἴ6 Ρ60}]9 Βοὰ [ΗϑθὉ. χιὶὶ. 18-24; 
Ἐχοά. οἷν. χίχ.); Βθ6σθ, (600 δγὸ ἀτϑανῃ ἰοροίμογ. 
(δίατ κο).--- θη ἀγο βοιαθίχηθϑ οοηῃαἀυοίοα ἰο ἐμ 6 
ὙΔΥ͂ ΟὗἩἨὨ Βαϊ γιϊοη ὈΥ ΔῊ ΔΙ ΥΊα, τ ΒΘ 18 Θρ] ογοά 
88 {86 τηθ8}8 οὗἩ Ῥγορδυίηρ ἐμοῖσ μϑαγίβ. (10.).--- 
ἘΙΟΙΥΥ͂ δὰ Ἠθατᾶ τ: ΡΘΩΙς ἰῃ Πΐ5 οὐ 
Ἰδηϑῦδ86θ.---ΕΥΟΤΥῪ τη8ὴ μοατὰ (ἢ 6 φΙογουΒ ἀ66 4.8 
οὗ αοὐ ρῥγοοϊαϊτη θα ἴῃ μἷ8 Ἰδηχζθδρο. ὃὴο γνγο, ἯΟ 
ΔΤΘ ΔΙ ΒΒδάοσΒ οὗ ΟἸΥἾβὲ, αἶδο ἰ8}.0 80 ἀθ6} δὴ 
ἰηϊογοδβί ἴῃ 186 Βρί γἱ 8] τυ ἴσο οὗ οθδ 0} ἱπαϊνϊάυα) 
ΒΙΠΟΏΩ ΟΡ ΒοΔγΟΥΒ ΟΥ ἀο χὰ δομίθηϊ ΟἼΣΒΟΙΥΟΒ 
ΜΙ τηδκίηρ, δἰ 811 ὑπ θ8, ΟῚ ἃ ΖΘΏΘΤΔΙ ΡῈ]19 
βίαἰθταθπὶ οὗ ἐμ ἔσαν ἢ (ΑΡ. Ῥαϑβϑί.). 

γεβ. 7. ΤΟΥ νγθιθ 8]}1 διηδασϑᾶ δῃᾶ σδι- 
ν0}168.---ΑἸημαζοιηοῃί αὐ χτοαΐ ουϑηΐβ, 1}. 6 Τη 08 }}8 
(ρου ἩΒΙΟΝ αἱ ἰἶπηοβ ἀοα τη κο8 Κπόνῃ ἢ Ϊ8 
98 νδίίοη. ἐρερόνεῤὸ ΑἸηδσοιηθηΐ ΟΥ̓ ΣΤΟΠΟΓ ΤΑΥ͂ 
ἰπάἀοοα ργόρασο δ ποαγί [Ὁ γϑοοὶνἱηρ ἃ ἀ66Ρ ἱτὰ- 
ρῬγοββϑίοῃ ἔγοτα (9 ποτὰ οὗ αἀοα; Ὀυΐ 1 ΒΒοι]ὰ 4180 
᾿πλ06] υ8, 88 ἐδ6 ἰπίοπαοα χσοϑυϊί, ἰοὸ ῥσαῖβο δηά 
δίοτο (6 στδοδ δῃὰ (συ οὗ 6οἀ.---Ατϑ ποῖ 8}} 
ἴπο50 ΒΟ ρας ΘΔ] 116818 72---Α {810} 7] 
τὶ 688 οὗἨὨ ἐπα ὑγα ἢ} ΙΏΔΥῪ Θαβὶϊν ομάυσο ἰΐ, 6 
Οἴπουβ Ἰοοῖς ἀοτγα οἡ ἰἰἶἰπὶ 88 οὨ ἃ ““ΟΔ]}]68ῃ.᾽} 
Ἧ 48 ποΐ βΒ0}Ἐ {π6 οσχροχίοποο οὗ θαν]ὰ, οὗἩ Ῥδὺὶ 
2 ον. χ. 10), δμῃὰ δυθὰ οὗὨ οὖν [οχὰ ἰπιβο } 7 
(γομα ἱ, 46). 

Υβε. 8-11. Εἴονν ΘΟΣ ὅἴ78 ΘΥΘΣΥ τδσὶ ἴῃ 
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ΟἿΣ ΟὟΤΙΕ ΤΟΏΒΌΘ, οἱο.---Π Κα 18 ποὶ ἁπτιϊθ[] 
οὗ (86 Ργορτεββδ οὗ (9 6 0806] θη Β6 δάορίβ {86 
Ῥγοβϑηῦ δυσυδηροηθηΐ οὗἩ [09 τορυβθηϊδίϊγο8 οὗἁ 
ἀπ ΙΙΔΩΥ͂ πδίϊο 8 ΠΟΥ͂ ΒΒΟΙΩ]6α ἴῃ ΦοσυΒδ] ΘΙ, 
δὰ ἰμπίγοάμοθδ ἐμὴ 88 βρθΆΚΟΣΒ.--- 0 σομηχαθ- 
τηοχαϊΐου οὗ [ΒΘ σοὶ ἄθσία] υσοσ κα οὗ Θοα νν88 
ποὺ απ ]ἶατ ἰο 7 ον 8} ΘΔ Υ8 (ΡΒ. ἰχχὶ. 19). Βαὶ πὸ 
ΘΆΣ δὰ ΘΟΥΘΙ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ Βοδγὰ οὗὁὨ ἰμ 088 ΟΠ οΥ- 
Ὧ.] ποσκβ οὗ ἀοἀ ψΒϊοὰ (μ6 Ηοὶγ αΒοβί οῃ ἰμὶβ 
οσσδδβίοι ἰδυχαὺ ἰπ6 Βοαχὶβ δὰ 1108 οὗ (86 αἰδοὶ- 
ΗΪ68 ἰο ῥγαῖβο. Τὴὸ ἰδησυδρο οὗ {16 9 }078 νγὰ8 
ἐοο [66 Ὁ]6 ἰο ἀδοβοσὶ ὃ6 ἐμὶν μτδπάρουν; 1 ποοάοα 
8}1 ὑπὸ ἰοηχιι68 οὗὨ ἰΒ9 ποράς ἴο Ῥυ ] 8} δὰ ἰὸ 
εἰοτι ἔν [16 τοῦ 8 οὗ {πμ6 ϑανίουσ οὗ {πὸ που]Ἱά. 
(Βοεβοσ).-- -ἢον σταδίοιν νὸ δῃου]ὰ οοπδββ {89 
ξοοάῃεεβ οὗ αἀοὰἂ ἴῃ ρογιϊ ἴης 8 ἰο τοϑδὰ δπὰ 
Βοδσὺ {80 αΟΒΡΟΪ ἵπ ΟΥ̓ ΟὟ πϑδίΐυθ ἰδηρυδροῖ--- 
ΤῊο ψοθἀογζ] του 8 οὗ αοά, νἱουοα 85 (ἢ6 ΒβΒι.Ὁ- 
θοίὶ οὗἩ νι αίομ {86 ΒΙΌ]6 Ομ ον ἰγοδίβ.-- -Ἴ8ὸ ἰσαϊ 
δὶ [16 ἀἰνίηο οἰ οὗ βροθοῖι ὁαπηοὶ ὯΘ ΙΏΟΥΘ 8ἢ- 
Ῥτοργίδιοϊυ δρρὶϊοὰ, ἰδὲ ΒΘ ἰΐ 18 δΘοηβοογϑίθα 
ἐο ἀοά δπὰ ἰο (δ ἰηἰοτγοδίβ οὗ ἷ8 κἰῃράοπι. (66 }- 
16). 71λε Ἡαϊίεἰιψαὶ 9 ἐλ τοοτϊα, δυπσ ὃν ἵππε- 
πιεγαδίες υοἵσεβ ἰο ἰδ λοποῦ ο,.Γ Οοά: 89 γτηὴ οἴ 
Ῥγαΐβο, 1. Ὗα8 οοτησαθησθαὰ οἢ {86 τοτπΐηρ οὗ (86 
ὀγοδίίοη, ἱπ ὑπο Κίπμάομι οὗὁἨ πδίασο; [{. 68 
ΘΟΙΠΙ ΠΟΘ ΔηΘΥ ΟἹ ἐδ 6 ἀδγ οὗἩ Ῥεοπίεδοοδί, ἰὰ ἐμ 9 
κιηράοπι οὗ ζτδοο; 1Π. 1 ὯὍ6 τἸηοσο Ῥϑυζθοι Υ 
οοπίϊπυρὰ (Ὀυὺ ποί 6π4}) οπ (89 ἀν οὗἉ {86 γχογτο- 
Ἰδίϊου οὗ (μὸ Ιοτὰ, ἰπ (Π6 Κη ράοχῃ οὗ σΊΟΥΥ. 

γεβ. 12. ΤΉΘΥ σΟχΘ 81} διηδ:ϑᾶ, εἰο.--- 
ἘΥΘΏ ΒΌΘΒ Δι 8 ΖΟΙ ΘΗ ΤΩΔΥ υ] (ἰπιδί ο] Υ οοπα οί πιο ἢ 
ἰο βαϊνδίίοι, βίῃθο αοα ἀο068 ποὺ Ὀαρίῃ 18 νουὶς ἴῃ 
ὑπο ῖν δοδ, Ὁ811] (οὶ Σσϑᾶβοι 88 ἀἰβοονογοα 1.8 
ΟὝΤΩ ΘΥΤΟΓΒ, Δα ΘΟὨ68868 118 66 ὉὈ]Θη 688. (δία τ το). 
--Νὸν ποὺ 1Π6 ααοδίϊοι αἱοίδιοἃ ὈΥ ὙΟΠαΘΓΥ: 
“ὯΠαει τλοδηθίἢ {818 Ὁ 18 ομβησοα ἰπίο (Π9 4168- 
ἐἴοα, ““ὙὙΠ8ὺ 5}18}}  ἀοἵ᾽ δηὰ ρτοοθθὰβ ἔγοτῃη ἃ 
ἀρ ΡῚν τπιονϑὰ δηὰ ροπὶϊθηΐ ποδί, [Π 0 ὙὙὯΥ οὗ Βδὶ]- 
γαί οι 18 ΟρΡΘηΘα, (Θομλι. δὰ 85Ρ.). 
ΜΕ. 18. ΟΥμθσα τοοϊκίηρ, Ββαὶᾶ, οἱο.---ΑἹἸ- 

ἐβοόοιι βυ οἢ Βοος ἰΒ ὁ. 6 οὗ (86 τηοβὺ ᾿ῃΠΟΟΓΉΤῺ] 
ουϊάθμῃοοβ οὗ ἃ βιδίδηϊο ὀρροβίίϊου ἰο {86 Κίῃράοχηῃ 
οὗ Ομ γὶβί, (89 ἰδδοθ ον οὗ χοϊ κίουβ σα 18, ΠΟΥ͂ΘΡ- 
8 6 1688, οὶ Θχουῦβδ ὉΪ9 ΒΘ ἢθ Δ]10Ὲ}81ὁ ἰο δΔΓοΙ86 
ιἷ8 ᾿παϊ σηδίΐοι 8ὸ μὲσ ν (μδὺ Π6 οαδίβ ὑ86 ΒΟΟΙ͂ῸΣ 
δι(οκϑί] ον ἔσγοπι δἷβ ὑδί, ΟΥ ουὐδῇ ὈΥ βοογῃΐυ] 
νογὰβ δὰ ροϊηἰθα γχοβοοίΐοπβ οχδβροταίθθ Ββύοἢ 
ῬΟΓΒΟΏΒ ΔΠ6Υ; {ΠΟΥ 8Υ6, ἴῃ ἰχας, θη (1{|6ἃ 0 ΟΌΓ 
νἱίγ. ἢο δβδβουϊὰ ἐπογοΐοσθ ομάμυγο ὑπο τ} 
Κοη ]ομό88 οὗ βρίγῖϊ, δὰ Ῥϑυβούοσο πη μἷ8 οογίβ 
ἴο ΤΟΒΟΌΘ ΒοΙηο οὗἩ (ἢ 680 ὙΓΟΙΘΙΘα ΤΏ 6} ἔγομλ ἀθ- 
βισυοίίοη.---Ἴ ΒΘ γὸ ΟἸΟΘΟΙΥ ὀχϑιΐηο ἰδ 6 ΒοοΙΒ 
8δη ὈΪΙΔΒΡΒΘΙΩ6Β οὗ βαίΐλη, Ὑ6 ὁδἢ ΔΙΎΘΔΥΒ αΪ8- 
ΟΟΥ̓́ΣΡ ἔσομι (θὰ {8Π8ὶ βιιολ ΟΠ ἀΟΥ 1] ΟΣ ΚΒ οὗἁ 
Θοᾶ ογδννμοὶπὶ εἶτα 1. ἢ σοι δίοι, δπὰ ἐμαὺ ΒΘ 
ΒΟΙΊΘ 686. ΘΠΐΐΒ ὈΪΔΕΡΉ ΘΙἾ65 Ὑἰσἢ ΓΘ ΟἸΓΠΟΥ 
ἐοΐδ}]γ ἀονοϊὰ οὗ πιϑδηΐῃᾳ, ΟΥ 6180 8Β0]-οοῃί γα ο- 
ΤΟΥ, 88 ΧΟ] 18 64 μοτΘ ἰη θ ψοχά8: ΤΟΥ 
8.6 [0}1 οὗ ἢν νὶπα.᾽ (Αρ. Ῥαϑὶ.).---Ἴ δ ψου]ὰ 
Ἰοῦοβ ἰο ἰδσηἶβὰ Βαϊ πἰης ΟὈ]οί8, δᾶ ἰο ἄτας (8086 
{μὲ δ΄Ὸ ὀχϑ] θὰ ἀόσνῃ ᾿ἰπίο ἐπ ἀυδί.᾽ (0}}1116 7). 
---Ὁ ΒΟ οἵΐδη (818 χιοοϊεης 18. ΟἿἹΥῪ {πὸ νοὶ] 88- 
Βυτηθα ὮΥ ἃ ἀοβρογαίθ βρί γι ΤῈ6 βίγοῃχοδί Θ0Ὲ- 
υἱοί οη8 οὗ (86 ἰσαϊῃ ἀγὸ ἔγδαῦ ΠΥ φῥγοαποοα οα 
ἐπα φαγί οὗἨ βιιοἢ ἃ ἴδῃ : 86 Μ6011 πον δ μ6 αἷ- 
σίηο σμδτδοίον οὐ ἰμ6 αοΒρ61; Ὀαπὶ ἢθ αἰϊϑθιηρίβ ἰο 
ΣΟΡΓΘΒΒ 15 ΘΟΠΥ ΣΟΙ ΟΏΒ, δι ἃ ν.1}} ποὺ ροσταϊί {6 1 
ἴο οοτηθ ἴο ἴδ Ἰἰρσμΐ οὗὨ ἄδγ, 0 ὁ Ιου Ὲ8Β ἀδυ 688 
Τα οΡ ἴμ8ῃ ἰρσηῦ; ἤΘΠῸΘ Ὧ6 ΘΠ ἀΘΔΎΟΣΒ ἰ0 6868} 

{μον ἤοσοο ὮΥ ταβογίϊηρ ἴο γ᾽ ἀϊο]6 δπὰ 16θβίβ. (1. 
Ἠοΐδοϊκο.).--- οι ἐλαϊξ τοῦ δέοιτο οὐυγϑβεῖίυες ὕγοτα 
ἐαξίπο οἤεποος αἱ λοῖν ἰλῦισα ἵπ οοπεεσυεησε οΥΓ ἐγτο- 
πόουδ 7γμασπιεπί53 Ἰ. ἌΥ ΘΑΓΘΙΌΠΙΥ τηδὶ ἰδ Ἰηρ 
ΒΟΏ ΘΩΐ8 ΟὗἨ ΡΓοΐουμα ΓΟΥΘΓΘΏΟΘΘ ἴῃ ΟΌΓ 8ουΐβ, 
ὙΠῚ} τοβροοὶ ἰοὸ αοα δηὰ ἀϊνίῃο ἐμῖπχβ; 11. ΒῪ 
ΤΆ Κἰ ἢ ρ ΟΌΓΒΟΪγ6Β ἰβΟΥΓΟυὮΪΥ δοαυδίηιοα ψ]} (ἢ 9 
ΒΙΠΙΪΠ6Β8Β ΟΥ̓ ΙΔ ἰῃ ΟἿ ΟὟ 0886, δηὰ ἴῃ (89 
6886 οὗ οἴμογθ; ΠῚ, ΒΥ σοπδίβηι  Υ Τοοτ 6 Υ- 
ἴης 16 οσοπίγδαϊοίϊου πὰ ὀρροϑιίοι νοὶ Ο0α᾽ 8 
ΟΥΚ8 πᾶν δποοιπηίοχοα διθοῃρ ΣΠ6ῃ, δύϑαι ἔγοις 
186 Ὀορί πη ν. {περ Ὁ ἘΠ 6ο8Ρ9], ἰο Βοπιθ 
(6 Βᾶγοιγ οὗὨ ᾿ἰΐα απο 11ἴ8, ἰο ΟἸΠΟΥΒ {Π6 ΒΔΥΟΌΡ 
οὗ ἀφαΐῃ απίο ἀθδῖ [2 ὍΟὐνΣ. ἱϊ. 16].---ΟἸσῖδὶ 18 
Β{}}} βοὶ ἰῇ ον ἀν ἴον (86 18}1 απὰ υἱδβίῃρ δρδὶπ 
οὗ πιϑῆγ. [1[μῸ1κὸ 11. 841. (10.}. 

7Ζλε εἰσπϊβεαποε 97 (δε επίεοοείαὶ σύ: 1. Τὶ τγ8 
8 ἰοκθῃ κἴνθῃ ἴὸ 1δγϑ6]; 11.  ψὰ8 ἃ ργοῖῦσυγδ- 
(ἴοη οὗἩ αἀοἀ᾽ Β ἀδα]η δ τ} ἐμ 9 αἀρη 1168, ὩδΔΙΩΟΙΥ, 
(α) οὗ {86 6811 αίνϑῃ ἰο 4}} πδίϊοῃβ ; (δ) οἵ (89 
οἸθοἰΐϊοι οὗἩὨ 1886 Ἧ8.Ὸ Βθεὶς βαϊναϊίου ; (6) οὗ (89 
ταὐθοίϊου οὗἩ ἰμοβὸ ὙΠῸ ΒΟΟΙ͂ δὲ ἴ6 ψοπαάοσίιυϊ 
ΟΥΚΒ οὗ Θοὰ; ΠΠΠ1. [Ιὲ 18 8.1}}} ἃ σοῦ βουσοο οὗ 
ΒΟΡΘ, οοπβοϊαίϊου ἀπ Θμοου ΓΑ ΚοποὩΐ [ὉΣ 8}} ἐσθ 
ΘΟ γβίδηβ. (Η 870}685).---Τλε ομίρουτίπρ 97 ἰλε Ηοῖν 
Ολοεί οπ ἰδὲ ἀϊδοὶρίεε 97 ἰλὲ 1οτὰ : 1. Τ.χ6 οἰγοῦτ- 
δίδμποοβ ὙΠΙΘΝ ὩΘΟΘΒΒΑΥΪΥ φτοσοοθα δὺο} δῇ 
ονοπὶ; 11. Τ|16 οχίθγῃβ) β᾽ κὴ8 ΒΊΟΣ αἰἰθηδοά τὶ ; 
11. Το ρόονοσ οὗ ἴ860 ΗοΪγ αμοβὶ, τηϑῃΣζοβίθα δὲ 
ΟὯ66 ἴῃ [{π ἀἰδοΐρ᾽θ8; ΙΥ. ΤῊ ἐπ ΒΒ 0.5 πη8ὰ9 
ΟἹ ἰμ6 δϑβοι θὰ τυ] ὰς. (1 Ὀ6ΙΠ..---7ΤῊδ 
ρηϊγαοῖε 07 ἰδλε Ῥεηπίεοοδίαὶ σὶγ!: 1. πὰ ἴμ6 ψοσγ]ὰ, ἃ 
ΤΑΥΒΊΘΥΥ ΟΥ̓ ΤΌΟ]Βη6588: (α) “ἯΠδιί τυθαποίὰ 
{8181 (δ) “ἌΏΘΥ ὅτὸ [1] οὔὗὁἨ ποὸῖν ψῖη6.᾽ 11. 
[ὰ Ομ γὶβί, ἃ τι βίθυυ υπίο δ᾽ γαίΐοι ἢ (α) ἃ τη γ8- 
ἰ6»γ---διιά δι ; ἰηνὶϑὶ Ὁ1]6; σοηαοτίι]; (δ) 'π ΟΕ γἰδὲ 
846 τρδηΐοβί ἀπίο βα]γαίοῃ---ιδὰθ τηδπηϊίδδὲ 
(ΌΥ θείης νὴ ΟὯ9 δοοογὰ ἰομοί μοῦ; ὈΥ ῬΥΘΥΘΓ; 
ὉΥ ἃ ΠΟΙΥ γγ8}1]---ἀπηἴοὸ δδ᾽νδίλοι (ΤῸΓ 81} πδίϊ 0.8 
δὰ (ἡπι68). (Ὁ. ΒΕΟΚ: Ποπι, Κερετί.).---Τῆε οΡ- 
ἐγαζίέοηα οΥ (δὲ οῖν ϑδρίχι : 1. ΤῊΘ ΤΗΔΉΙΠΟΥ ἷπ 
γι οἢ (Π6 Ὁ τὸ δοπἀποίοα ; ΠΠ. ΤῈ 6 γϑβυ] 18 ν᾿ ΒΙΘᾺ 
{860 Ῥτοάυσο. (ΚαΑρβθ)).---ΤὰΛε Ολτίδίϊαπ ΟΛωτολ, 
ογισίπαϊἷν ουπαάρά ὃν ἰλε ομροιγίησ 97 ἐλε Ἡοῖν 
Ολοεί: 1. ΒΥ ναὶ οἰτουτηβίδηοοβ 8 ἐμ ΔΥ͂ 
ἴον ὑμ18 ονθηΐ ρυθραγϑα ἢ (α) Εχύθσπ}]υ, ὈΥ (80 
Γι] Β]πηοπὶ οὗ δὰ δρροϊπίθα ἔπη ; (δ) ᾿πίθγη δ}, 
Ὀγ ἐδμὸ οοπἰϊπαΐηρ ἰοχοίθον οὗὁὨ {86 δροβί]6β τὰ 
πο δοοοτά. 11. Ὑ δὺ οἰ Γουτηβίδποοδ δἰ ἀοὰ (89 
οὐοαὺ ᾿ἰ861{3 (α) Ἐχίθγπαιν, σψόοπάθγίυ] βίρῃ8 ; 
(δ) ᾿μέουπ δι ν, πόπά γα] ἱπῆσθηοθθ. 1Π. Ἧ δεί 
ἱπρυοββίουβ ἀϊὰ (86 πιυϊυὰθ χϑοοῖγα ἴσοι ἱἱ ἦ 
(α) Εχίονηδ!γ, (πὸ οἴἶοοὶ οὗἨ 80 βίηρυϊδν ομδν- 
δοίον οὗὨ (80 ἐθβι ΠΟ ΣΥ οΥ̓͂[λ6 ἀ15ο01}}65 (ἸΠ ΘΟ ἸΚΘΥΥ); 
δὴ) ̓ μίοΓΏ Δ} Υ, {Π6 οἶεοί οὗ ὑμ6 ἔγαϊδ8 Ῥγοοϊαἰτηϑά 
ἌΥΣΕΥΝ οὔ τηϊμά). (1.1860].---Τὰε ομρομγίπρ οὗ 
(λε Ἡοὶν Ολοεί, απ ίπιασε 97) τεσεπεγαίϊοπ (ἨοΙα!]γ). 
Ι. Τὴὸ Ῥσχαγίηρς Ομυγοι; ΠΠϊ. Τὴ βουπα ἔγοσῃ 
μοῦνοι; 1], ΤΊ ΠΟΥ δδιμοβ; ΙΥ. Τὴ6 ῬΓ680}- 
πα τ ῖῖ ΠΟῪ ἰοηραθδ. ([}.).---ΤῪλε οοηξιδεά υοἵσεε 
97 ἰδλε ωοτὶα οὐδη ἰλ6 Ηοῖν ϑρίτις δεατε ἐοίδιεδε: 1. 
ΦΑΥΘ ποὶ 811] ἴμοδθ Ο8)}] 6883" ΤἸΤᾺμῸ ποσὰ 
ἰακθ8 οἴὔἶδθηοο δὖ ἐμ ρϑύβοιϑ οὗ {86 ἩΠ.Ώ65868. 1]. 
ΦΉν ὮΘΩΥ ΘΟ ἴπ ΟἿΣ ΟὟ ἰοηραθ 3) [1ἰ 18 8 Γ- 
τοβίθα ὮΥ {Π6 νοΐοθ οὗ δσοῃβοΐθῃσο γεβροηάϊΐηρ ἰὸ 
186 ἰγαῖ ἢ. 1Π1. “««ὙΠΜαϊ πιϑϑποὶμ ἐμ18 7" 1 α18- 
ὑτυθῖδ ἐμ ἴδ8π6 οὗἩἨἁ [86 τγδγβ οὗ αοἄ, ΤΥ. “ἼΠΟΥ 
8Γ6 70]] οὗ πον ννἱη6.᾽ [1 τηϊδίδ 68 (ἢ ΒουΓΟΘ οὗ 
{89 ορουγδίϊουβ οὗ ἐπ ϑρὶνὶ!.---Τ7 6 παίωταξ πιαπ 
γεοεϊυείἦ ποί ἐδε ἰλίπρε 9 ἰδλε δρέγιἐ ῳΓ αοά. [1 ΟοΣ. 



ΟΗΑΡ. 1Π. 14-21. 

ἷϊ. 14]. 1. ὙΠὸ ἀϊβοὶρ!θβ οὗ {89 ϑβρίγῖῖ δύο ἴθ0 
ΤΩ ὯΠ 1ἢ ΒΙΒΘΥΟΒ, τὰν. 7; 11. ΤᾺ ΒΡ τ 08 τ 688 
ἷβ ἰοο ταὐχυῦ [ῸΓ πἷαι, τον. 8---ἹἸ1; 11. Τῇ 
ΒΡ Σ᾽ 8 ῬΌΓΡΟΒΟ ἰδ ἰοὺ ἸΟΙΥ ἴον μἷπι, γον. 12; 
ΤΥ. Το ϑρ τὶ 8 βοῦτορ 18 ἴ00 Ῥσχοΐουπα ῸΓ Εΐτη, 
τοῦ. 13. --- Τὴε ἱπιρτεδεοης πιαάς οΉ ἰδέ ἱπαϊυϊάμας ὃν 
ἰοῖκε ἐλέπισε, σοτγεέβροηά ἴῃ ἰλεῖτ σλαγαςσίεν (0 ἰδξ αο- 
ἐμαὶ εἰαίε ο λὲδ τιϊπα απὰ λεατί ; 1. Τδὸ ἱπουρὺ- 
1:88 Κ826 1 ἱφπογϑδπί ΠΟΥ : {π6 Τοδοοίίης, νῚ 1} 
δἀογίπρ ῥτγοΐβα; 1. ΤῊα ρΌγ ᾿ἰδίθη τυἱτἢ 6ο0η- 
[ιαϑῖου δῃηἃ ἰφῦγονῦ ; ὑπο υβι1δοα, τὶ ΒΟΙΥ Ἰ0ῸΥ ; 
1. Τὸ υἱοϊκοα τὸ ρτομιρίοα ἰο ᾿πάυκο ἴῃ ἴ00]- 
ἦδιι πιοοϊκῖης ; Θαγηθϑὶ ἱπα!  ΓΟΥΒ 81 Α]]οὰ π10} 
ΒΟΙΥ ανν8.---Π] β ται οη8 οὐ ἐδ αἰνίπο δἰἰγὶ θυ ΐθϑ, 
ἀεγί να ἔγοιι 1.8 ουἱροιυνίηρ οὗἨ μ6 ϑ'ρ'τιι (Ἰονο ; 
τ] Βάοτα  ῬΡΟΨΟΓ; ἰγυί, οἰο.).---Π]]βται! Ὁ ΟΥ̓ἢ 6 
ζαίαγο ὈΪΟΒθθά 658 οὗ Ὀο]ΐονοΥΒ, ἀουινοα ἔγοια (ἢ 

οὐτρουγίηρ οὗ (89 ϑρί τὶς (Ῥ6ΥΒ0}8] τηοτῖέ ποῖ {89 
ὑπ οδ.36: 0 Βἰ ΠάοΥΔΠ66Β ᾿Ἰπβυχτθ οαπίδὈΪο; Βαϊ ο 
ἴο {86 δίῃ γο δηὰ σαρϑοὶ οὗ ὑπ οστϑδίιγο; ρσἶνοβ 
Εἴονυ ἴο 6οάᾺ, οἰο.).--Τ}Ὸ σοί θα ορθγδίΐοηβ οὗ 
«6 ΗοΙΥ ϑρί τὶ ἴα 89 ΟΠΌΓΟἢ.---Τ΄6 ουἱροιτίης οὗ 
ἐλε Ποίψ Οδοεί, α ἱσϊωπιρλαηπί ἀϊδρίαν 97 αἰυΐπο στασε ὃ 
Ι. ἴῃ 18 οὐκὶ μα] ἀθείρῃ ; (4) ΒΆο 8 γίήν σουϊὰ 
ποὺ αν Ῥθθπ Θομοοϊγθα οὗ ὈΥ τηϑδῃ ; (δ) νγῶ8, 
ὑμογοΐοτο, ἀπβουρμῖ ; (6) δπὰ ἰοἰ4}}7 πηἀοβογυϑὰ ; 
11. 18 δοίυδ] οσσγγομοθ; (α) ἰδ 6 βυθ)θοὶδ (αἷπ- 
οἰ ρ᾽θ8);: (δ) τῖίποββοθ; (6) ἱπηπιοάϊαὶθ οθοίβ 
Οδυγοῦ ἰουπάθα); [1]. 118 ροτιμδηθοὶ σθΒυ}08 ; 
α) Ῥτοβοσυδίΐοῃ οὗ ἀϊνὶθο ἰσαΐα ἴῃ 1μ6 ΟΒΌΓΣΟΙ ; 
δὴ σομγυθγβίοη οὗ ΒΙ ΠΉΘΙΒ; (ς) βδῃο  ΒολίΊοη, οἰθ. 
--Τ5.]-- Οὐμρ. (9 ΗΟΜ. ΑΝῸ ῬΒΑΟΣ. ΣΟΥ 8 Ὀ6- 
Ιονν, ὁ 11. 14-21. 

Ο..---ἸῊΞ ῬΕΒΤΙΜΟΝΥ ΟΥ ῬΕΊΒΕ. 

ΟΒΆΡΤΕΒ 1Π. 14-80. 

ΟΟΝΤΕΝΤΆ :--οΐδΣ δείδοα δῃ ἃ δαΐκα (ῸΥ δἰἐοπίίοη, υϑγ. 16; μ0 δ8γ8: (1). ΤΠ|686 δΟθ 68 Δ.Θ ἔδο ζ1δ]πηοπὲ οἵ 906] 5 ΡΓΟΡΆΘΟΥ, 

τος. 156-21 : (2.) δοδδ οὗ Νδζαγοί δ, ἩΠΟΠί γὸ δῖον, 08 ὈΘΘΏ ταϊβοὰ ὑρ, ἰμ δοοογάδῃοθ ἩΠ0|Ὼ 100 Ῥγορβϑοίοδ οὗ ϑαγὶᾷ, 

γος. 22-.832 ; (3.) Ὑηΐθ οχδι θα 9668, [9 1οτὰ απὰ Μοδδίδῃ, μ85 πον ρουτγοὰ ουξβδ 9 ϑ ίτὶῖ, νοῦ. 838-86. 

ἃ 1.---είεν φσίαηαε 7ογίλ, απ αἀὐάτεδδες ἰλε πιωϊίμάς. Ηἶ ἐαρίαΐης ἰλαί ἐλ αδἰοπί λίπ οομγδε 977 αοἴϊομ 
οπ (δε »ατγί ὁ ἰδὲ ἀϊδοῖϊρῖεε, ἱὲ ποί (δε εεεί 97 ἀγτωπζεππεδε, δι ἴδ οοσαδιοποα ὃν ἰδὲ ζυζῆἐπιεηὲ 97) ὕοεῖ 8 
Ῥτορῆεοτ, παπιείψ, (λ6 οιἰμροιγίπο ὁ ἰλε ϑριγὶξ ὁ Οοἀ ἐπ ἰλα ἰαδί ἀανε. 

ΟΕΑΡΤΕᾺ 1Ϊ. 14-.2]. 

Βαυΐ Ῥοΐοσ, βίδπαϊπο ἀρ τι 0Π6 οἰονθη, θὰ ἀρ ἷθ σνοΐοθθ, δπᾶ βαϊὰ πηΐο ἐμ 6πι, 
Υο πιοη οὗ ΨΦυάθα [9688 τη6}7, δὰ 41} γε ὑπαὶ αἀπτ}} δὖ “ ουαβα θη, θ6 ὑμ18 Κηοτα 

156 πηΐο γοι, ἃπα Ὠθαγκθη ἰο ΤῊΥ͂ ποσὰβ : ἘΕῸΣ 8680 8ἃΓ6 ποὺ ἀγαηκθῃ, 88 γ6 ΒΌΡΡΟΒΘ, 
160 βοείηρ [0Υ] 1ὖ 18 διέ [86 ὑμϊτὰ Ποὺ οὗἩ [86 ἄγ. ἘΒαυΐ ὑμῖ8 18 ὑπαῦ πο ἢ} 88 ΒΡΟΚΘα 
1 Ὁγ τ1Ἀ86 Ῥτορμοὺ 906]; ἘΑΛμά 10 5}}4}} οοῖθ ἴο ρϑ88 ἰὼ ὑμ6 ἰαβὺ ἄδυβ, βδῖ ἢ} αοα, [ π}}} 

Ῥοὺγ οαὖῦ οὗ ΠΥ ϑρΙγῦ προ 8]} θ68ὴ: δῃὰ γόοὺγ ΒΟη8 δηὰ γοὺγ ἀδυρηίοτβ 888}} [1111] 
ΟΡΠΟΘΥ, δα γοὺγ γουηρ πιθὴ 88|4}} [1071}}] 866 ὙἹβί οῃϑ, ἢ γοὺ ο]α πηθη 8}8}} ἀγθᾶχα 

18 [πῳὼ}} αν 6] ἀγοδιηβ :  ἘΛΔπα οἡ ΠΥ βοσυδηῖβ δα οἢ ΤΟΥ͂ μη ἀτηδὶ ἀΘῈ8 1 Ὑ1}} ροῦν ουὖ ἴῃ 
19 ἰδοβα ἀδύβ οὗ τὴγ Ξρίὶ τῖῦ; δῃὰ ΠΥ 81}}8}} ργόρῇοβθυ: ἘΛμπὰ 1 ν}}} Βῃονν [40] πΟΏαΘΣΒ ἴῃ 

Βοδγθῃ ΘΘΟΥΘ, δηα ΒΙΡΏΒ πῃ ὑμ6 θαυ ὈΘΏΘΔΙΙ ; Ὀ]Ϊοοά, δἀηὰ Άτθ, δπα σδροὺγ οὗ βιοκθ; 
20 ἜΤ βὺπ 51|8}} θ6 ἰυγπθα ἱπίο ἀδγκηθβϑ, δῃὰ ὑμ6 τηοοῦ ἰπίο Ὀ]οοά, θαίοτο ὑμαὺ στοδὺ 
21 δηὰ ποίδὈ ]6᾽ ἀδΔΥ οὗ ὑπὸ 1ογὰ οομθ : ἘΛΔπά 1 5}}4}} δΘοηθ ὕ0 ρ858, ἐδιαί Ἡ ΒΟΒΟΘΥΟΙ 888}} 

68}1} οὐ 086 ἤδπι6 οὗ 86 Ιμογὰ 888}] 6 βανϑά. 

ἸΓΥγ6ν. 17.-- ἐνύπνια οἵ [80 επί. γεο. πὶ ἢ Ἐ., δδ 5 ὈθΘἢ οχο 
δβεοοτίάδησοο ἢ Α. Β. Ο. Ὁ. (ςογτοςιοα) Οοὰ. βίη. ἐπ ΟΧΘ ρ1 68 

14 

ΌΥ ΒεΙΟΥ δηὰ Ἰαΐον οὐἰξοτα ΧΘΏΘΥΔΙΪΥ [ῸΓ ὀννπνίοις, πὶ 
80 Ν. Τ΄ οὗὨ 1[Π6 δοουδ. οὗ σοπ᾽ υζαῖθ ποῦ, Βο0 ἩΓΝΕΙΝ, 

Ὅγαπι. Δ. Τ᾿ ἃ 32. 2, ἀπά ἴος (89 ἀπέ. ἰδ. ὁ δά. 3.--ΤῈ. 

Σ[ΤοΣ. 20.--ἐκιφανῆ, ἱεπσί. νέο. ἀπιὰ Βορί.; δ 2 : [ἴδον δὰ 1,90] 6γ, ἰῃ οὐδοϊοδοοηξ Θασιηδη, οἤεμδαγίολ. ἴμο σ- 

τον αἰκηΐῆο5 ἐεγγέδίε, 1{ ἴγοιη δ 88 ὉΒΌΘΔΙΪΥ οὀχρ]αἰηθϑά, ναΐξ ρίογίοι, ᾿ἴ ἰτδοϑά ἴὸ ΓΝ ἴ6 ἄοῃϑθ ὈΥῪΥ ἔδο ϑορῖ. 
ττ 

(ἀε Ὑ οἱ ἴ6).---ΤΊὸ ποτὰ καὶ ἐπιφανῇ οἵ γοτ. 20, δηὰ ΤᾺ ὙΓ019 οὗὅὨ τϑγ. Ζ1, δγϑ οσα θὰ ἰῃ (μ0 οτἰ κῃ) ἰοχί οὗὨἨ Οοά, Βίη., θα8 
ἃ ἰαίες βδηὰ δ ἀϑὰ ἐῃ9 ᾿Ἠογάϑ ουπὰ ἴῃ γοσ. 21.--- Τὰ, 

ΘΟΌχΒο, Ὀυὺ αὖ ὑπ18 ροϊπί, [86 “4}οεδίϊεδ, ταὶ [Ὁ] οΥ̓͂ 
ἘΧΡΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

γε. 14, 16. (α) Βαξ Ῥοῖοσ, ἴδῃ ἅϊπρ τ ρ, 
εἰς. --- 6 Δροβί]θ8 670 δι(μονὶζοά, δά, Ἰπάϑοα, 
᾿ποροϊ]εὰ ὉῪ ἃ 5θη86 οἵ ἀπίν, ἴῃ τσίονν δ} ΟΥ̓ (ἢ 6 
διπδζοιηθηὶ δηά ἱπαιγίοβ οὗ (86 ἀονοαυί, πὰ οὗ 
πε βοοδβ οὐ [89 Οἱ ΘΓ, ἰ0ὸ δἀάγοθβ 186 δυβοιλθ]οὰ 
τη] τας, δπαὰ ἀο] γον ἐμ οἷν ἰοβίπποῖγ. ΗΠ Βοτίο 
ΔΙ} [μ6 ἀϊθοὶρ!68 οὗὨ Ψεβιι8 δὰ ρυγβυδὰ ἐλ 9 Βδπιθ 

{86 ν1}1} δῃὰ ψογὰβ οὗ Ψ4685: ““Υο 58}8}} Ὀ6 τὶ 
Ὡ65868 ἈΠῸ τπ6 ἴῃ 96 ΓΒΔ] 6 η,᾽" ᾿ 8), ρῬτοβϑηιθοά 
{πϑιλβοῖνοθ ἴο {η6 του] ϊυ46. ΤΠ οὶΓ ΡΟ] Ϊο δρ- 
ῬΘΆΓΒΠΟΘ 18 ἀθβουϊ θα ἴῃ Βοϊοτηῃ Ἰλησυδρο: Ῥθ6- 
ἴοσ βιοοᾶ τῷ τ ἴ8.6 ΘΙ θΏ, ἃ8 {86 ἸΟΔΟΡ 
οὗ ἰδς Ἰαΐῖοσ, “18ὸ τηουτἢ οὗὁὨ ὑμ6 δροβιίϊθβ δηὰ 
{μ6ῖ} σοτγρθθιβ᾽᾽ (ΟἘΓγ8.), αὐυἱοῖς ἴῃ κἷ8. τηονθ- 
το η 8 δηὰ γοϑοϊυΐθ, Ὀο]α ἱῃ Βἷ8 δ ἢ δπα δ᾽ οαυσηξ, 
ΤῊΘ ῬΡοϑιίίου. ὙὙΒΙΘᾺ ἰὸ ἰοοῖκ ἴῃ {86 δἰρδύ οὗ ἐμ9 



40 ΤΗΕ ΑΟἸΤΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΞΤΙΈΕΗ. 

του] ἰπἀ6 (σταϑείς), ττἃ8 τιοί, Βοτνου ον, 1ϑοϊδίεά, 88 
εἶθ Θθυθὴ 76]10 7 - Δ ΡΟ 5.168 βυαγγουπα δα εἶπα, δἀπὰ 
8150 δἀἀτοββϑὰ 86 ΡΘΟΡΪΘθ, δὶ 1θδβὶ, Βυ Ὀβθα θη] , 
γον. 87--40. Ῥοίοσς ἢ θ ἃ πΡ δἷ8 νοΐσϑ, 80 {18ἱ 
(πὸ ἐπουβδηβ ῃοὸ βἰοοὰ Ὀοίοτγο Εἶτη τϊραῦ ὮΘΆΓ 
ἀϊπιϊ πον ; ἷβ σοοὰ οομϑοίθῃησθ 8πα Ἰου οὗ βουὶ 
ξῦγνο πἷπι οΘομβάθῃοο δπα βίγοηρί. Ηθ βροῖ ἴῃ 
ἃ Β0]6ῃηη, ἀἰδβίλμοι δηᾶὰ ἐπι }}}χὶ ὈΪ0 πβΏ ΠΟΥ, δπὰ 
Ῥτγαϊβοὰ αοά, πού πῃ δὴ θοϑβϑίαιο βίδίθ, θὰ ψὶὶἢ 
861- ρΡοββοϑβίοῃ ; ἈΪΒ 80]6 ἀοΙμΘΆ ΠΟΥ, 818 γοϊοθ, 
Δα 88 νγοτάβ, γουθα]οα ΘὨ ΓΤ ΒΟΌγοίΥ. 

ὃ. Ὧ) 9 88} οὗ πᾶ62.--- Τὴ ΤΔΠΉΘΥ ἴῃ 10 ἢ 
Ῥοῖον ὈΘχΙΏΒ 818 δά ἀγ688 ἰῃηἀϊοαὶδβ ἐμαὶ γα 8 οἴ 
δἰ ἐπροσίδησθ ἃ. (0 Ὀ6 σομτηυπίοδίοα. Ηθ 
ΒΡΟΔΙΙ8 ἰο {πΠ 6 δββϑιι ]οα Φ960 8 ννϊ1}} δἰ πιρ]9 ἀϊρ- 
πἰΐγ, δηα προ 651}Υ θὰὶ οταρ μδιΐ6ι}} γ ὀπίγοδίδ ἢ θη 
ἴο ᾿ἰϑίθη, δηὰ ἰδὺ μἷβ νόογὰβ ἴο βοασὶ. Ηο βροΐζο 
τπάουδίεαϊγ ἴῃ 186 ΑΥϑηϑοϑῃ, 86 ἰδηρυδρο οὗ 
186 σουδίγυ, πμὶο 81} 186 ἈΘΆΓΘΣΆ οουὰ πα 6Γ- 
βιδπὰ. 

ὁ. Ἐ..6586 ἃσχθ Ὡοΐϊ ἄστη ϊχθ .---θ ΤΟΡ]1685 δὶ 
Ομοα ἴο ἰδ) πιοοϊίηρςς Ἰδιρσύυδρο οὗ ϑοπὶθ οὗ {ἰδ 
Βροοίδίοσβ, δηα γθρϑὶ}8 ὑοὶῦ ἀορστγδαϊηρ οἴ ατρο ὮΥ͂ 
Σοίογτίπο ἰο Π6 ΘΑΡῚῪ Βουν οὗὁἩἨ ἱἰΒὸ ἀᾶὰγ. πο 
(Εἰτᾶ Βοῦσ οὗ ἴδ6 ἄδν, οχιοηάϊΐης ἔγοπι οἰκο 
ἴο ἷπο ο᾽οἸοοὶς ἴῃ (89 ΤΟΥ, δοοογάϊης ἰο 186 
πιοάοτη σοτμηρυίδίϊοη, τγ88 {86 ἄγει οὗ ὑμὸ ( γϑθ 
βἰδίϑα Βοιιγβ οἵ ἀδ 1 Υ̓ ΡΓΆΥΘΡ [866 Ὀ6]οΥν, 1. 1. 6. 
δυὰχ. 8.-6.--͵Ἴ- π.7 16 οοἰϊποϊἀοἃ τὶ [ἢ 6 τηοΓπ- 
ἴῃς βδουίδοο [Εχ. χχίχ. 88-42; Νυτῦ. χχν δ. 8ὃ.-81; 
18 ΙΒγδ6}105 Ψ6Γ0 ποῖ δἱϊοννοὰ ΌΥ ἀονουΐ ὑϑᾶζο 
ἰο Ῥαγίωκο οἵ 100ἀ διὰ ἀγὶη]ς 81} 0.18 ΒΟΥ Βδά 
οχρίγοα, ρῬδγιϊου ϊαυῖγ, θὰ (μ6 [οβίἑγ 8 οο- 
συγγοα, ΤΠῸ σϑἰτθη 688 τὶ (8 ΒΟ. ῬΘΙΟΓ ΓΘΡ 168 ἴ0 
1116 ΠΟΘ ΚοσΒ, ͵ϑ ὙΘ611 τοῦ ἢ οὗἁ οἰἱοπίϊοι ; ἢθ 18 
88 ἀἱρηϊβοὰ 838 μ6 ἰβ ὑγυάδηὶ ἰπ ὶ8β Ἰδηρυδρο, 
ὙΔΘη Π6 8580 Π)608 δῖ Βιισἢ 15 [6 5] ΘΘΓΘ, ΔΙ ΠΟ Ρἢ 
πηϊουπάεά, ορίηΐοη οὗὨ {11.686 ῬΘΟΡ]6, δῃὰ γοίγα! "8 
ἤγσοιη δοουβίηρ ἰἤθπ) οὗ υὐδογίηςς τα δ]]σίουδ δηὰ 
δἰδπάθγοιβ ΓΙ Ρ ΚΒ ἢ ΟΡΡοΒί(ἰου ἰοὸ ὑμὶν ον 
βοογοὶ οοηνϊοίΐοϑ. ΠΘΏ ἢ6 ΠΟΥΘ ΒρΡΟδΚΒ οὗ (86 
αἰδοῖ ρ]68 ἴθ {89 ἐδίγὰ ρογύβοῃ [οὗτοι], 86 ὈΥ Ὧο 
ΤΩΘ8Π8 ἰπίοπαβ ἰ0 οχοϊιιὰθ ᾿Ϊτ56}}7 δηὰ (μ6 Οὐ ὺ 
ΔΡΟδί]68 ἔγοιῃ (86 ΠΌΡΟΥ ΟοὗὨἨ [Π089 ὙΠΟ ΒΡδΚα 
ΠῚ} ἰοπιι68, 88 ἀο οί ΒΌΡρΟΒΘθβ, [ουϑσ]οοϊείηρ 
ἅπαντες πὰ ΥΟΓ. 4, Δ} δβϑβυυπιῖπς ὑμδΐ (6 Βρ6δ}- 
ἴπρς τὶν ἰοπρυο8 ργοοθοάθα ἔγοῃ δῃ ἰπίουϊου ζγαὰθ 
οὗὨ ἱπβρὶ γα 0, οὐ νι δἰσιι [89 ΘΡοβί] 68 τνου]ὰ δαᾶνο 
Ὀθθη δβῃδιηθά, ῬῬοίον βδάορίβ ὑμδὺ ῬἘΓΑΒΘΟΪΟΘῪ 
ΒΙΠΙΡΙΥ ὈΘΟΔΌΒΘ ἢΘ6 15 ὨἰτηΒ6 17 δὺ (Ἐ 9 ᾿Ἰηοτηθηῦ 5ρ68|(- 
ἷπρ ἴπ {1{6 ἐλρ ρει λη Βίγ10, δῃὰ ἰδιμροΟΥ ΡΥ 8880- 
ιοἰδίοδ Εἰ 8617 τι ὑΠ6 δρθοίδίουθ, βο ἰδδὶ Β6 
τοϊσυΐ (Π6 τηογὸ οἴϑοίυ}}γ Θβ δ Ὁ11 88} (86 ἰσυ ἢ το- 
.δροοίίηρ {μ0 ΓΘ] ἡδίΌΓΟ οὗ {8:86 ΟΟΘΌΓΣΓΘΠΟΘ: 86 υἢ- 
αυοϑίϊ οὨΔΌΪΥ ἱποϊα ἀθ8 Ὠἰπιβοὶ  ἰῃ ἴ8 ἀοΐθποϑ οὗ 
86 Ὑ80]6 ὨυὈΟΥ οὗ ἐμ ἀ1501}]68. 

γχκε. 106-21. Βαι [Πϊ8 16, οἱο.---Α β'τ}]6 ἄο- 
ιπΐαὶ ἰ8 ΠΟΥ͂ΟΡ Τοραγάθα 88 ἃ βυϊιοίοηϊς ἀοίοποθ 
ϑδϊηδὶ 8 σμδυθ, δὰ 18 ποὶ δβάδρίοα ἰο τη ἃ 
ΖΑυ τ 8 Ὁ]6 ἱπιρτοββίοη. ᾽ 6 σδῃηποί οσοπυίπος ΟἰΟΥΒ, 
ὉΠ1688 τ)71Ἃοο ποὺ ΟὨΪΥ ἀθηγ, Ὀυὺ 4180 δδσιω, {μαὲ 15, 

ονε ἰδο ἰγυΐϊβ. Τηΐβ δοῦγβο Ῥοίοὺ Ῥα ΒΆ68. 
6 ἄρο]δγοβ Βα Π 6 οὐθηὶ τ ϊοῖ 84 ᾽υ9ι οσσαττοά, 

«πὰ δα 80 βΎΘΔΑΙΥ διηδχοα ἷ8 ἸΘΆΓΘΥΒ, γἃ8 ΠΟ- 
ἐπΐηρς 1688 (8 6 ζ78]πιθηὶ οὗἉ (6 ἀϊνῖπο ρῥτο- 
.Σαΐβθ σίνοη ἱμγουρσῃ ἐμ6 χοροί 906] (οι. ἰὲ. 28.- 
82). Τηθ Ῥσγορμοὺ δῃπουῃοθθ, ἰπ (86 πδπιοὸ οὗ 
«οὐ, πεῖ διήον δἷβ Ῥθο0]6 δὰ οπάυγθὰ θαΥΥ 
υάκξηιθηίθ, 8 Β68 80} οὗἨ ζγϑοθ βου] δυσῖτο, ἀ16- 

υἱρυϊδμθα ὈΥ ἃ ξΘΠ6Γ8] δηὰ δοιπάδπί οαἱρουγίηνς 
οὗ 116 ϑρίτιι οὔ ἀοά. Ηθδ δῃμποῦησοβ, ἸΌΣΙΒΟΥ, 
πὶ ΡΓΟΥΪΟυΒ}Υ ἰο 80 1Δδὲ Ἰυαᾳκπηιθηί, (110 ΘΙ Θιἑ 69 
οὗ αοὰ 85}.4}} Ὀ6 νἱδβ᾽ θὰ τὶν ἃ δϑυσοθββίοη οἵ ἰδσ- 
ΥῸ]6 υάχηλθηίβ, τ 116 411 (6 ἔσθ ρ60}]6 οἵ ΘΟοὰ 
88}} δηαὰ ῥγοϊθοίΐου δῃηᾷ ἀθ᾽ϊσθσδηοθ. Οαὐοα γτὸο- 
ΤΩ 868, 1 8 Βρ060618] ΙΏΔΏΠΟΓΡ, (0 ΡΟΌΣ οΟἷῖ οἵ Ηἷ8 
ϑρ᾽ τὶς ἀροῖ 8]} δ 68}, (μδὺ 18, ποὺ ὕροὴ οοτχία 18- 
ἀλν!ᾷυ4}5 οὨΪγ, Ὀπὺ ἀροῦ (δ 6 ψΠ016 Βυμπδηὴ Χ8060, 
σἰϊπουΐὶ αἰδβιϊποιΐοι οὗὁ ΒΟΣ, 89, ΟΥ δΒίϑδιίΐου, οτδϑῆ 
8ἃ3 8 Ταΐῃ ἰμδὶ 18 σγϑδοϊουβὶν βοῃΐ ἰὸ ννδίοσ [89 
Ψ{Π016 ἰαπαὰ. “10 ῬΓΟΡΌΘΒΥ, ἰο 866 νἱβίοῃβ, δηὰ 
ἰο ἀγϑδᾶπι ἀγϑϑιηβ,᾽ ΔΥῸ 6ϑοῖὶ βροοϊδοαὰ 85 ὀροτᾶ- 
(ἰοπ8 οὗ {86 ϑριγὶι οὗ ἀοά, ἀπὰ 88 ουϊάθιϑϑ οἵ δῇ 
οὐογβονίης ουἱρουγίηρ οὗ 86 δρίὶτίι. Τλα Ὀο- 
ΑἸ 86 868 8Γ6 ΠΟΡΘ ἱπυρΓΘΒΒΙΌΪ]6 1 06 6856 οἔ 
(86 γοιῃρ, Ὑ 8116 (86 ΠΟΥ 80Π86 18 πιοτὸ δοιΐς ἴῃ 
180 οἱά; 6ῃ66, “Υἱδί ΟΠ Β᾽᾿ Δ.Θ Ῥγοιηϊβοὰ ἰοὸ ἰδ9 
ἔογλοσ, δηὰ ““ἀγϑδηβ᾽" (0 (ἰ|9 ἰδαίίος, δ) βουσὰ 
ὑμο686 αἰἸ8 ἃτὸ ποὶ οοπβηῃθα ἰο οδοῖ οἶδϑθ σεβροϑο- 
εἴνοὶγ. [Ι͂ἢ (6 ΡΓΟΡΆΘΟΥ οὗὨ 206], {π6 ῬΤομ 56 οὗ 
186 χγδοίϊουβ ρὶτι οὗ 0 ϑρ᾽ γι 18 σοι ὶποᾶ τὰ 
Ἰρτηδίϊοπδ οὗ (86 ᾿υάρηιθηίβ ἰμδὶ 884}} ονογίδιεθ 
[86 ὀποιμἴοβ οὗ ἀοἀ, δπὰ οὗ (λ86 βίζηβ ἰμπδὲ β8|4}} 
Ῥγθοθάρ ἰμδὲ διν τ} ὅη8] Ἰυάρστηθηι. Τ656 βὶ χη8 
ὙΠῚ ΔΡΡΟΒΡ ῬαΓΟΥ οὐ οαγίδι, ΠΔΤΠΘΙΥ, {86 δοὰ- 
ἀΐπρ οὗ Ὀ]οοα δῃὰ νδϑί ὀομῆδργαιοΏ8, ῬΑ ΣῚῪ ἴῃ 
16 ΒοΑΥΘΏΒ ΒΌΟΥΘ, ὨΒΠῚ6ΪΥ, ΘΟ] Ρ868 οὗ {πὸ βυῃ 
δηἀ τηοοι, ἰο οί 6 Σ τ ΟΥ̓ ΠΟΣ θαυ} ΡΒ Θηοπιο- 
πῶ. Α} (686 ὑμὶπ 5 8.18}} ργϑοθάθ ἐμαὶ ργοδὶ ἀδῪ 
οὗ (0 ογὰ, οἡ βίοι ἷ8 ᾿Γγουοοθ Ὁ }]9 ἀροϊβί ἢ Β 
δηα 8π8] ᾿υἀρηροηίβ Β88}} "00 τηδηϊοϑίθ. Βυΐ 
Ὑ Ἀ116 ὑμ686 αν] ρα ἰΒτλοὩἿ5 Ὀσίηρς ἀοδιγαοί 08 
ὉΡΟῸΠ 189 ὁπ απιΐο8 οὗ (οα, ἀο]γογϑῆοθ απὰ βαϊνα- 
τοῦ ΓΘ Ργαραγθὰ 00. ἰμοβϑθ γῇοὸ ““68}} οὐ ἰδ 
παῖδ οὗὨ (6 [υοτα .᾽ ὑπαὶ 18, ἴον (ἢ ο86 ψγῇο Ὀοὶΐονθ 
ἴῃ αοά, ονϑθῃ 88 δ 18 γσγουϑδ] θὰ (ὁ ἰδ, νυ πιτ- 
ὈΙΥ ΟὟΘΥ, οὔον ἀδυοῦΐ Ῥγαυοῦ, δηὰ δομῃβδοογαίθ 
{μ6 ὶν πϑαγίβ διὰ 117068 [0 Ἶτη.---Ἴ Βοα (ἢ 6 Ρτορθὲ 
τηϑη 0 η}8 ἴ86 σγοδὶ ἀδγ οὗ ἰμ6 [ογὰ, 6 ἀοι θ11688 
ΤοΙογΒ (0 (86 ἰἡπχὲ9 οὗ ἰδ0 Μοββίδῃ, δ βοῦρσῃ Β6 
ἄοοβ ποὺ ἰπίγοάιϊοα ἐμαὶ πῶπηθ. Ηθ Βρϑδὶβ οἵ ἐἰδι6 
οῃηᾷ οὗ ἰμὸ ψογὶὰ, τ ἢ οι ἢ 18 6ὁ6)] δὰ ἰο ἀοβοσγὶῦθ 
ομλοῆν ἰὼ ἰδ αὐτὰ} δβρϑοίβ, 88. 8 ἐΐπηθ ἴῃ Ὑὶο ἢ 
ὑοτ 016 ἡ κιποηΐβ ν1}} δοθ ΡΟΠ (μ6 πιῖὶοϊκοά. 
8.}}}, 9 δἷδο δάάγοβδβοβ δοπβοϊδι ΥΥ ποῦὰβ δηὰ 
Βοοίίπρ Ῥγομλἶβ68 ἰ0 ἰμο86 γῆ ἀθυου Ε ῦῦ ΟΓΒΕΪΡ 
δά οὔον αοα. Ῥογὶοάβ οὗ ἐἶπι6 οὗ στοδῦ Ἰδηρίι, 
δηα Μ᾽] ΟΙΥ βορασζαίθα, ἃγὸ οὈνϊΟυΒ}Υ στουροά ἰο- 
κοί μον ἴῃ (μὲ8 ῬΤΟΡΆΘΟΥ; ἰΐ 18, ΒούΤονοσ, ἃ ρϑου- 
᾿ἰδγὶ ἐν οὗ ἐπ Ἰδῃρίαχο οὗ ῬσΟΡΒΘΟΥ, (μα ἰδ ργθ- 
δοηΐθ ὁη6 ΘΟΙΡΓΟΘηΒῖνο Υἱὸν οὗ Γαΐ Γο ουθηΐδ, 
ὙΠΟ, ΒΘ ΠΟΥ͂ δοίι 8} ΟΟΟΌΓ, δῦο Τουπὰ ἰο 
Ὀ6 Βοραγαίθα Ὀζ ν]ὰ6 ᾿πίογυδ}8β οὗ ἰἶπι0.---Ηον ἀϊὰ 
Ῥοίον ὑπάεγδίαπά δια ΔΡΡΙΥ ἐμὶ8 ργορῆϑου "Ὁ ὙΠ 
τοδρθϑοὶ ἰο {86 Ἰαπρσύδρο, ἐὺ ψὶ}}} Ὀ9 ροτοοϊνθὰ τΒδὲ 
6 ἄοοβ ποί ρἶγνθ ἃ βίον Ἰέΐογαὶ νοσδίοῃ οὗ (ἢ 9 
Ἠοῦγοντ, Ὀαΐ αποὶθ8 νι (ἢ 8 οοσίδί ἢ ἀθχροο οὗὨ ἔἦγοθ- 
ἄοπι, ΥΥ 1116 ἢ6 δάορίβ (ο Βοιι8 οχίϑηϊ {π9 Σου ἀουὶῃς 
οὗ ἐδ Βοριυδρίηί. Αἱ {πὸ δοταπηθποοπιοπὶ οὗὨ ἐδ 
Ῥδβϑβαῴθ, 6 ἀουϊαίθϑ ἔγοσῃ ἐμ ογὶ κί μα], ἰο πίοι 
[9 ΑἸοχδηάγίδῃ νϑγβίοῃ δάμϑγθβ. Εὸγν (86 πογὰ 
““Δἰου ν᾿ ἢ6 Βυθδ ϊ υΐθ8. {86 ῬΆΤΘΒΘ, “ἴὴ (Β6 
Ιαϑὲ ἀν, [(ὺΣ ψὩΐσὶ 8600 ὈδΙον,, ΠΟΟΤΆ., οἵο., 
Νο. 1.--ἁᾺ.}, 'π οσάον ἰο βρϑοϊγ, υὶτὰ ΠΑΧΩΣ 
Ῥγϑοϊβίοῃ, {86 ρμογὶοα ἰο ψυ οι ὑμπ6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ 8]- 
Ἰυά68, ἴῃ σΟΒΙΌττΩΪΥ ἰοὸ Οὗ ΟΣ Ῥγορμοιΐο ραββαρϑα 
[8. ξ.. 18.11.2; Μίο. ἱν. 1]. Ευγίθον, μ6 ἀονίδῖοα 
ἔγοτῃ {μὸ ἩΘΌγονν, θαΐ ἀρζγθθδ τὶ {86 ϑορίαδ- 
Εἰμύ ἴῃ (9 ΡῬΆχαδο: “1 γ1}} ροὺσ ουἱ οὐ πν ϑρσ 
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[ἀπὸ], 19 7061 καγε: ΠῚ ΓΝ. ΒΙΠ], τὸ 
βου δϑεῖρη ππᾶυο ἱηροτίδποθ ἰοὸ ὑπὸ ρδυι ἰν9 
ΘΧΡΥΟΑΒΙΟΩ [οἵ 86 ατγθοκ], ἰδ, σὴ Βίδσκο, το 
Ὁποτείδοά 1( ἴ0 Ὀ6 ἀοδίσηοα 85 δὴ δῃιὶΠ6818 (0 
{86 δῃε γα ἤν] 688 οὗ {πὸ πρὶ τὶς τ ἈΙΘῊ 18 1η ΟΠ τὶδε; 
δοσηρ. Οοἱ. 1. 19θ.0 Ὧι σδῃ 85 11{|1|86 δοοογὰ συ] ἢ 
ΟἸΒΒδυδοη, 0 Βο6Ιο 45 δὴ ᾿ἰμαϊχοοί Δ]] υδῖοπ ἰὸ 
δ Γαΐϊυτο ουὐἱρουγίηρ οὗ {86 δηΐγο Ὁ] 685 οὗ ἰδθ 
Βρίσι πὶ [86 Ομυγοῖ, τ Β6Ὲ ἰΐ π|ι]}}] ματα δἰϊαϊπρα 
ἴο δ(8 ρογίοοειεα δβἴαϊθ [Ὑ ΒΘῺ 8]} πδί [0}}5 5}}8}} δ Ὺθ 
Ὅδοι τεοοϊγοὰ ᾿ἴπίο ἰὰ (0]8}..).---ΤᾺ.}, Τ 6 ρ΄ γαβα 
δ αὐυσδίϊοῃ 8 ὙΘΓῪ ῬΓΟΌΔΟΪΝ ἱπίοπηἀθαὰ ΟΠ]Υ ἴὸ 
ἀϊδιϊηροδιι (86 τν Β0]6 Ὁ] 688 οὗ 189 δρί γι οὗ ἀοα 
ἦπ 1ἰβο] ἴ, ΟΥ 88 ἃ ὙΒοῖθ, ἔγοτῃ ἰμ6 ουἱρουγίηρ οὗ 
ἐδπιὸ ϑρίγι ὁπ ᾿παϊν ἀ.818.---1,8 80}Υ,, 9.06] ΞΡΘΆΚΒ, 
ἔπ ἐπ Ἠρῦτον, οὐὗἨὨἁ “ϑοσνϑδηΐβ δηὰ μδῃάτηδὶ β,᾽" 
ἐδπδὶ 18, δίασεα ἰπὰ ἰῃ8 ῬΤΌΡΟΥ 86η80 οὗ ἰμ6 πογά. 
ἭΒοΩ Ῥοίογ, ἰπ δοοογάδῃοο ψὶτ 86 δερίυδραῖπηί, 
ἑδτίαβ ἐδοη) δούλους---δούλας, ἰΐ 18 ποὶ δῖ8 ᾿η οη 0} 
1δὲ ἐϊὸ ἀϊ ογοῃ θα ἴῃ δίαζίοη Βῃ ΟΟ]ἃ Ὀ6 τηδὰς ἴο 
βαρ ροδν οπ  ΣΟΪῪ ἔγοτα ἐπ 6 ΥἹΟῚ {ΠΕΡ Υ ΘῈ) [πὰ 
παῖ {πΠ0Ὸ ἤδοῖ ἡἐδουϊὰ Ὀ6 βοὶ ζουῖ δ ΠΠΟΓΘ Ῥῥτο- 
ΤαΪΠΘΏΓΥ, (μδ΄ ῬΟΥΒΟῺΒ οὗ δοίλ δεχεβ ὈσΘ]οηροα ἰὸ 
186 Ολγίδείαπ Ῥ60}]9 οὗἩ Θοα7; Π6, τίου, ᾿ἰαύθηαβ 
ἴο κῖνε δ ργοιῖποηΐ ροϑιτΐοι ἰο {πθ΄ [Δοὺ ὑπαὶ (6 
ΤΩ8]6 δηα ἴθτ)8}6 δανυοθ ΠΡΟῚ τοῖα 186 ΘΡΙΣΙΣ 18 
Ῥουγοα ουἱΐἱ, πιυδὲ ανο »γευϊουδίψ Ὀθοα ἀδγοιΐὶ 
ῬΟΙΒΟΠΒ, ΟΥ βουυδηΐβ οὗ αἀοά. 

ἩΠοΩ ῬΟΙΟΥ ΒΔΥ8 (γ Υ. 16): “7818 18 (Παὐ τ ΒΙΟἢ 
ὍΠ85 ΒΡΟΪοΠ ὉΥ (86 ργορδμοὶ 206],᾽" πὸ υπάουλδίοά- 
1γ πιαϊ ἰδ {πΠ8ὺ (89 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ 15 [1]6]16α οα {δ 6 
Ῥτοθοηΐ οσσα βίοι ; 8(11}}, Βα ἀοθ8 ποί αϑϑοτὺ {μα 1ἱ 
ὙΓ88 ΠΟΥ͂ [Ὁ14}10ἀ ἴῃ ΟΥ̓ΟΓΥ Ῥοϊπί, δηὰα οἢ {18 οὁ- 
σδβίομ δίομῃθ, οσ ἰμδὶ δυσὶ [18] πιοηΐ τ 88 σοπδηοὰ 
ἴο 186 ῥγοβοῃί τ᾿ηοϊηθηΐ. Ηοδ 85, Ὀοβί 68, ἃ 8ρ6- 
οἴ8] οὈ]οοί ἴῃ υἱοῖν, τσ Βθῃ, ἴῃ ΡΪΔοο οὗ ρϑυβίηρ δἱ 
ψογ. 18, 16 οοῃεϊπα 68 ἴῃ γὙοῦ. 19--2] ἴο αποίο ἔγομι 
Ἐδα Ὀγορμοὶ; ππιοῖγ, ἣ6 δϑβίῃηβ ἃ σοῃϑρίουουβ 
Ῥοδιίΐου ἰο ἐπα Ῥσορμοίϊο σου] δίϊοῃβ οὗ (Π6 ἀϊ- 
γσὶπο ἰπαἀρτηρηΐα, δηὰ οτοη οὗ {Π6 88] Ἰυαρτιηθηί, 
ἦπ οχάος ἰδὲ ἢ τιϊχζεΐ τη Καοῦγῃ ἰο 18 μοατ- 
6σα (6 οὐὰ ψ 816} αὐνδὶὶβ [86 δποιαΐοθ οὗ αοἂ 
ἐπα ἡ ΤΟΥ. 85), ἀπά (μὺ8 {8.6 ΠΙΟΥΘ ΘΙ ΡΠ 8.108}}0 
Ἰτεοὶ Ἱπαυῦυΐγῖηρ Βοὰ}8 ἰο ΨΦ6808 ΟἸΣΙβι, 858 {Π9 858- 

υἱοὺς δπὰ ἀθ! Υ σοῦ ἔσοσῃ δυοὶι ἃ που Ὁ] 1οἱ. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. ον ἃ νὸ ἰο υπάογβίδπἃ ἰῃθ ΜΟΓΑΒ: 
πο 1856᾽ ἅδνυεπ7)---Ῥοΐον τοραγὰβ ἰμο ουἱρουγὶης 
οὔ πὸ β'ρ᾽σῖς 88 πὸ 701] τϑηὶ οὗὨἨ (Πδὺ ῬΓΟΡΆΘΟΥ 
σοποοτηΐης ἰδ ᾿δ5ὶ {ὑἰπηθ8.; ΠΟΥΘΥΙΒ6]655, ΤΠΔΩΥ͂ 
οοπίανίοβ, δηά, ἱπάϑοα, τ }}-πὶρῃ ὑνο ἱπουβαπὰ 
γεδτβ, δὺο Ῥϑββοὰ δΔΎΔΥ, ϑἷποθ ἢ6 Ῥγοποιπορὰ 
π680 τοτάβ8. Ηον 868}8}} {8ὶβΒ δρραγϑηὶ ἀΐβοσγο- 
ῬΆΠΟΥ ὃ6 ΟΥΡ ΔΙ ΠΟ ἢ [1ὑ ἴδ, ἴῃ ἐμ 6 δὶ ρ]866, ὁ6Υ- 
ἰαΐπ 1Παἱ {πὸ ἴοττη: ἐἐ80 Ἰαϑὺ ἀδΥδ᾽᾽ ἀδηοίοθ5, ποὶ 
ἃ κἰπρὶο ροῖπί οὗ {ἴτπλ6, Ὀὰΐ δὴ δηϊτο ρεγίοα, ἸῈ- 
οἰπάϊηξ 8 βυσσεββίοη οὗ ἐἰπι68, 85, ΘΟΏΒΘΟΌΘΕΙΙΥ, 
δἰδὸ 8 ῬτΟΟΟΒΒ οὗ ἀθυθὶοριηθηί. [1ύ τηυδὺ 6 το- 
τδι Ὀογοά, ἴπ ἰΠ6 βοοοπα γ]866, ἐπεὶ 4}} (86 ῬἈγο- 
Ῥβοοῖοθδ οὗ ὑπο ΟἹ Τ' δβδίδτηϑῃξ γϑδοῖ ὑπ61γ υἱ{ἰτηδίθ 
Ἰιπαιῖέ, ΟΥ δρὸ [Ὁ}8]1οὰ ἴπ 86 Μεοββίδηϊο ἀρο, οὗ 
πδῖοῖ τ δατοηὶ οὗὨ {1.6 Αποϊηπιοά Οπ6 σοῃϑίϊ 068 
ἀμ σα πίΓαὶ ροϊηῦ. Τμὸ Νοὸὺ Τοϑίδιηθηί, δοοογά- 
ἸΏΡΊΥ, ΤΟργοβοη β {80 ΒΡΌΘΔΓΒΙΟΘ οὗἩ 6868 Ομ τἰβὶ, 
ἴῃ δσοπῃοοίΐοι τὶ ἢ {86 δἰοπἀδηὶ ΟἸΓΟΙΓΒίβΠΟΘΒ, 
88 ἰδο οχίππΐπρ οὗὨ {110 ἰδϑ80 (ἴθ; οοιορ. ΗΘὉ. . 

2. Τὶ φαϊίθ Ροββὶ 816 (πμαὺ (Π6 αἰδοῖ 168 ἀϊὰ ποὲ 
ἐπλδίηο παι 50 ΤΏΒΠΥ δοπίαγἶ68 νοῦ] ἱὨ ΘΥΥΘΏΘ 
Ὀούνοοη [86 ““θορὶ ἰηρ οὗ ἰι6 6ηα,᾽ διᾷ ἰδ 6χ- 
ΑΥθὴ6 οπὰ 1.861, Νονουίμοῖοθδ, ὑ86 νον τυ σὰ 
Ῥοίον ἰπάϊσαίοθ, ἢ θη 6 τ1ι8658 [ἢ 6 ΡΏΓΔ56 ἴῃ α.68- 
ἰΐοῃ, ἱνοΙγο8 ὑῃ6 170] ον ηρ στοαὶ δηὰ ἱποοπίοβ- 
1801]6 γα {ἢ} :---ΟἾ τ ϑὲ 185. (Π6 οὐ] πϊπδίοη οὗ (86 
ΜΟΥ] 8 ΒΒΙΟΤΥ ; 18 ἈΡΡΘΆΓΘΠ66 ΟὉ ΑΙ νΥ88 (86 
64 οὗ μὸ οἷά ποτ]ὰ, ἐμ {]8)τηοηΐ οὗἨ [86 ΠΟΡ68 
δηὰ Ἰοιρίη 28 οὗ 116 νου], {86 σ08] τ 0} βίρυρς- 
οἰϊηρ πιδη κὶ πα βουσὶ ἰο γθϑ ἢ, [μ6 ΓΟ] Σαιοι οὗ 
αοα᾽Β ρῥἴδιη οὗ στὰοθ; πᾶ, πον μαὶ δ 888 80- 
Ῥθαγοά, βυ θβοαιθῃὶ ουθηΐβ σδἢ ΟἿΪΥῪ Ὀ6 {86 χΓγ8- 
ἀν) τουθδιϊοη δηὰἂ Ὄχϑουϊΐοῃ οὗ ᾿ἷβ δίοηϊηρ 
νοῦς, 511} ἰἐ ἰ8 δοπδυχημπδιοα, ΟΣ π|}} Η6 ΘΟμλ65 
ἃ δϑοοῃὰ ἐΐπηθ, 80 Π88 ΑΙΣΟΔΑΥ ὁΠπ66 Δρροδγοὰ οἢ 
θαγῖ ΒΒ. Απαὰ {86 τηοΓ6 αἰ} ΘΠ ΓΥ δπὰ ΒΌΠΙΌ]Υ ΟΡ 
ἢ Ῥοπάοτϑ 186 ὑπο ῦο]ά ἰγα, {μὲ ΟΕ τ δι 8 
Ῥοσβοη βίβη 48 δἴομθ [πὸ ΟΠ ΘΓ 11Κ6 ἱἰ, ὈΥ͂ ΔΗΥ Ρο8- 
811, Ὀδὶπρς ἰπ οσχβιθ 061, 8η4, ἐμαὶ 8.6 δ] 658 
οὗ ἷβ ψόοσκ [ν᾿ Β16ἢ) ΒΌΡΡΙΪ68 ΘΥΟΓῪ ᾿8η0] δαπιΐ(8 
ΟΥὗἨ πο γχϑροιτοω, (Π6 Ἰποῦα ΟἸΘΑΥΪΥ ψ1}1 τὸ Ῥ6Χ- 
οοῖγο (86 ὑτα οὗ Β.0} ἃ νον οὐ [8.6 {11π|68. 

2. 116 Ῥοίον τοσορηϊσὸβ ὑπς Ὁ] Β] οηΐ οὗ 
{16 ῬΡΓΟΡΈΘΟΥ οἵ Φ061 1π ἐπα ουρουτίηρ οὐ (ἢ 9 
Βρισ , ρα στο] Υ]Υ ἰπ 086 ἐπα βου ὶ πΐπαίθ σοπημηὰ- 
πἰοδίϊοῃ οὗ {10 κἸΓΒ οὗἨ (86 ϑ'ρίσὶῦ (ὁ ῬΘΥΒοὺβ οὗ 
ΑἸ ογοηΐ ἀρὸ8 δηὰ οοπαϊίοηβ, δ οὐ ὈοΙἢ ΒΕΧΘΟΒ, 
ἢθΘ ὈΘΔΓΒ Ἰ 1688 ἰὸ ἐλό αα)ιδίπιξηί ἀπά ἐφμαϊχαίοη 
(ιρουρσὰ ΟΜ γῖϑι οὗ ἰμο86 ὁρροβίίθ βίδίθβ οὐ δσοπάϊ- 
ιἴοη8 ψ σι ῬΓΘΥΔΙ} ἰπ ἰἸὸ νου]. Τ686 ὑγθ- 
Βοηίρα (86 τηοβὲὶ βί στ Κίς οοπίγαβὶ, ΟΥ {Π6 τηοϑὺ 
ΤᾺ ἀονοϊοροὰ δοηίσαυὶθὶν διλοης ῬῆζδηΒ, ἰμδὲ 
18, 181100 θη 80 ὍΟΥΘ οι ΟΥ̓ {Π6 Ρᾶ]6 οΥ̓͂ Θογα- 
πδηΐδὶ γτουοϊδίϊοῃ. 8 τχηοῃζίοῃ, 88 ᾿Ἰηβίϑ 685, (9 
αἰ ογθμσοβ θεοί θαι {π6 Θοπαϊ οι οὗ τηδὴ διὰ 
ἐπι οὗἵὁἨ τοϊηϑῃ, δηὰ ἰμ6 ΟΡ υδββίοῃ ἴο Ὑ ποι {}}9 
ἴθι 8}]6 ΒῸΧΣ τὰβ Βι Ὀ͵]οοί6α ; (Π6 δοηίϊγαβίβ Ὀοίτγ θη 
Τηϑδίουβ Δα β]αυβθβ, δηὰ {86 ἔαϊ γα ἰὸ γοοορῃ!Ζθ 
186 ἀἰ χε ν δηὰ {μ6 τἱρϑ οὗ δ πὶ (Π6 Ἰαίίοτ; 
απ, ἰο ἃ δοσίδίη οχιθηΐ, {86 σοπίοιηρὺ δπὰ 11] 
ἰγοδιηθηΐ ἰο τ ϊοἢ οΪἀ δρῶ 18 Θχροβϑα ἴῃ ΒΟΠῚΘ 
πϑίΐοηβ. πὸ ἰὰν οὗ αοά, οὐθη Ὑἱ ἷη ἐἢ 6 Ὁ8]9 
οὔ (6 ο]ὰ σονεπδμῃί, ἀἰϊγοοιϊοα αἰἰοηϊΐοη ἰο ἐδ δα- 
)υδιμθμῦ ἀπὰ ἰπ6 γϑοοπο ηρ αὐ ἰδθ680 αἰ ογοπὶ 
ΟΡΡοβῖίε βίδί 98, ἴῃ 18 ῬΤΟΥ 810}8, [Ὁ ἰῃηϑίϑησο, ΣΘ- 
Βρϑοιΐηρς (9 τοϊδίϊοΒ ὈΘί ΘΘἢ πηϑδίουΒ δ πα Β6Σ- 
γϑηΐβ; ἰμ9 ἔθ! Β6Χχ, Βούουον, ἀ1ὰ ποὶ ΓΠ}Κ 
Υἶϑο ἰο ϊθ ῬΓΟΡΟΣ 16Υ6], υμάον {16 Μοϑβαῖο ἰδῖν. 
ΤΠ βἰψη οἵ ἴ6 οουθῃδηὶ Μγἃ8 ΖΊΎΘΗ (0 86 ΤΩ8]6 
80Χ 810Π0, δηὰ ὑΠ6 ΡΓΟΙΏΪΒ659 δα Ῥγοαϊοί 05 Γ6- 
Βροοίδηρ ΓΟ θχίοπαθα ὈΥΥἸ]ο568 ΓΘΙῸΥ ΟἿΪΥ ἰο 
89 ζαΐυγο, (6 Μοββίδηϊο ᾶᾷβθ. ἜἘδμα σοτῃρ]οὶο 
δα)υβίιοης οὗ μθ86 γοϊαιοΒ γγὰ8 ποὶ δοδοση- 
ΡΠΙΒοα ἀπ} ὑπὸ αο5Ρ61 οοποογπίηρ ΟἸγὶβὶ 88 
αἰγθη; [ὉΓ ἰῃ δἷπι, ἢγδί, 88 ἰ):6 ῬΌυβοῈ οὐ (86 
αοα- ἴδῃ, υπλὴ Ὡδίαγθ τγἯ85 τηϑηϊ βίο ἴῃ 18 
ΡῬογίοοι βιαίθι Απα ἰν 185 ργθοίβοὶυ (86 ρὶ οὗὨ (δ9 
Βρὶτῖι, ργοοσοοάΐηρ ἔτγοπι ἴμ6 ΕδίμοσΣ πὰ {π6 ὅοη, 
ὙΠΟ Ὶ δα αδὶβϑ δὰ ργοάυοοβ ΒΔΓΙΠΟΩΥ ἴῃ (86 αἱΐ- 
Τοσοηί βίδιθβ δῃὰ σομα ] 008 οὗ {μ 086 0 ὈΘ)ΟΩρ; 
ἰο {πὸ υϑὴ Σσθ6θ. "ἼΔΟΙΤΟ 18 ΠΟΙῸΣ 76} ΠΟΥ 
ἄτγοοῖκ, ἰμότα 18 ὩΘΙΠΟΡ Ὀομα ΠΟΥ ἴγθοϑ, ἱποσο 18 
ΒΟΙ ΒΟΥ τη8}6 ποι ἔὉΠ28]6: [ὉΣ γ8 δ΄ 8}] 086 ἴῃ 
Ομ σίβι Φοβυδ.᾽" 64]. 11}, 28. 

8. Ὀΐνίμο στδοο δηὰ ἀϊνίπα ῥα ρτηθηίβ ἃγ (ἢ 0 
Βι1 76 οἱ8Β το Ὀοὶἢ ὑμ6 ῥγοαϊοίΐοι οὗὨ 206] δηὰ 
ἰῃ0 αἰβοουγβο οὗ Ῥοίος ἀΐδοῦβθβ. ΤΤῃῸ φίδῃοθ 
μι] Ἅἢ Ὀοΐ ἀἰγοοῦ ὉΒ ἰο οαβὲ δὶ (μ6 χγϑδὶ δπὰ ἐθὺ- 
ΤΌ] ἀδγ οὗ ἰμὸ Ἰμοσὰ, ἔθβοῖθ8 08 [0 γϑῖιθ, διὰ 
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ἴο ὃθ σταίοξυ] ἴον, ἐμαὶ σταοο οὗ ἀοὰ πΒ]οἢ το- 
86. δηὰ υἱ ἱπηδίο βαύθβ π8ῃ, 8π4ἃ ἰο0 68]] ὁ {}16 
Ὠδῖιθ οὗ ἰμ6 [οτὰ υὶϊ ἔβη. {16 δἰοηΐπρ δα 
τοἀοοΐης νοτκ αὗἩ Ομ γὶδί, τ ἈἸΘᾺ 18, ΡΓΘ- μα ϑηΐ- 
Ἰγ 86 βιιδ)εςὶ ἰο ψ ῖσοῖ ῬΘΙΟΓ Β6ΓΘ Υοίογβ, ὁδηῃοὶ 
6 ΟἸΘΑΓΙΥ Β66Ώ, ὨΟΓ 68} ἐΐβ ᾿ἰῃ 68.118 Ὁ]6 ναϊαθ Ὀ6 
τππαογδίοοά, απ] τὸ πᾶν βυγγογϑὰ (6 ΒΌΥΒΒ οὗ 
ΤΩΪΒΟΡῪ δηαὰ ἀδιπηδίΐοη ἔγομι ἡ ΒὶῸ ἢ γὁ το ἀο]ὶν- 
Θγθα ὈΥ Οιεγὶβὶ δίΊοῃθ. “"ΜΘΥΟΥ σϑ)οϊοοὶ δρζαϊησί 
ὁυάκχπιοπί.᾽ Φδχηθ8 ἰϊ. 18. . 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ψεα. 14. Βαϊ Ῥοῖθυ, ἵἴδηλαδίῃβ ὍΡ, οἱἵο.--- 
Ῥοίον 88 βἰἐἰπς, θη μὸ τοοοῖνϑα ἰδ σι ὶ οὗἉ {116 
δρίγις; μΒὸ δπὰ (Π6 οἰ 6 Ὶ ΔΡΟβί] 68 Ὑ6ΓΘ, ἱΓ γγ6 ἸΏΔῪ 
ΘΙΙΡΙΟΥ ὑπὸ ἰπιᾶρο, σἸΟΥΙΟΌΒΙΥ οηἰογίδι θα δἱ 116 
140}]6 οὗὁἩἯ Οοά ; δ ΠΟΥ͂ ΔρΡῬΘδ.δοὴ (δ 6 Βε]ὰ οὗ Ὀδί- 
(10, πὶ Δ ἢ 6 ἰβΒ ὀἀχροοίθα ἰ0 ΔΡΡῚΥ ὑπ6 ῬΟΊΨΟΥΒ 
ἐμαΐ σγδσθ δβαδὰ Ὀοβίονϑοα Ὁροὴ ἢἷπι. βυΐ ψΒΘη 
ἐμ ΒΟΙΥ δροβίϊο Ὀδρίηβ 0 Βρϑαδῖϊς, 1 18 ΟὈΥλου ΒΥ 
ποὺ ΝΒ πηδὶμ ῬΌΓΣΡΟΒΘ ἰο ῥτοίθοὶς ᾿ἷ8 ΤῺ τοριί8- 
ἐΐοη δπὰ ἐμαὶ οὗἨ 18 {6110 ν- Δ ρΟΒι]6 8 ἔσοια [86 85- 
Ῥθυβίομβ οὐὗἁ οἰμαυβ, Ὀὰΐ (0 τπιδὶ αἰαῖ (9 ΒΟΒΟΣ οὗ 
δἷδ ογυοϊῆοα Βδανίϊουγ, δηὰ 0 βοσυγο ἐμ Βδ]᾽ υγδίϊ 0 
οὗἩἨ ἷ5 ἈΘΆΥΘΥΒ, ούοὴ οὗὨ ἰμοδβο, ἴἰοο, 0 πγοσϊκοα 
ἷπι. [{πὸ δὰ Ὀθϑὴ πὸ Ροίογ οὗ οἱὰ, γχῇο, 65 
{π6 αν οῦῦ τν8β βοϊζοά, βπιοὶθ νὴ ὑπ 6 βιγογα, 18 
δ άγοαδϑ ᾿νοῦἱὰ δτθ δαὶ ἰιθὰ ἃ νοῦν αἰ ογοηὶ 
δρίσίι, Βυὶ ἰ6 Σδϑῆποδθ δπὰ δάοσ οὐ ἢ 18 πᾶ- 
ἴυγ ὝΟΓΟ πο Βυδάυ θα ὈΥ ΒΕΔΥΘΏΪΥ͂ ἰπῆυ θη 668, 
διὰ ΗΒ ἰοῆσιιθ, ὁπόο ἰ00 Ργοπιρῦ ἰὸ βροδῖ, δὰ 
γοσοϊγοὰ 86 υποίίοη οὗ (86 ΗοΙγν ϑρίτγι; 6Π06, 
86 ΠΟῪ σοιαδῖη 8 ψΘῃ.] 6 π 688 τυ] Ὁ] π688, δηὰᾶ 
ννἸβάοαι ἱ1} Σθα]. (Αροβί. Ῥαβί.).---Βϑμοὶὰ {δ 
ψοηάογι} ρον Υ οὗ {πὸ ἨΟΙ͂Υ αμδοδί; αρίϊνοθ 
δῇ σοηγογίοα ἰηΐο τοβοϊυΐα πιθὴ : ἰμοδο ὙΠῸ ΟΠ 66 
ἀοηϊοα ΟὨγβί, Ὀ0]ἀ]γ δοηΐοβϑ ῃ1πὶ; {ἰπ]ἃ ΤΔΘ ἢ ΔΓ6 
ΠΟΥ ΘΥΟΘϑ, 80, ἀγιηθα τῖ (ἢ 116 ΒινοΓα οΥ̓͂ ἰῃς ϑ01γ- 
ἦι, ἱπίγορί ἢν ἔδοθ νϑϑί μοβίβ ; υπ]οί γα ββῃοστηθ 
ΒΡΘΔΚ ᾿κα δοσοι βμθὰ οΟΥ̓ΔίΟΓΒ, ἀπά δοί 88 σϑ- 
ξογηθ 8 οὗ ὑπὸ ψ 1016 τοῦ], (Δ γ]κ9).--Ο͵ἾἼὙ θα 186 
ὮΟΠΟΥΙ οὗἩ οὐ ἰβ δβϑ8ε1]6 ἃ, οὐ ἷ8 πβῆθ 18 δὶ88- 
Ῥμοιμοά, τῦ δγ6. ποὶ ροσιϊ θα (0 Σοπδη 58:16 .--- 
ΟἿΥΣ σΑἰτηηθ658 ἰῃ ΓΟΡΟ᾿ τς ΒΔ ἀΘ ΓΒ τὺ ΟΟΥΤ68- 

πὰ ἴῃ ἀοργοο ἰο {Π}6 πη) ΗΟ οὗὨ ΟὟΥ δηθιηΐθϑ: 
οἱ 08, 88 οὖν ἀπίν γϑαυΐγ68, ΒΡΙΥ δίδίθ (89 [δοίβ, 
δηὰ ΠΟΥΘΡ ΤΟΥΪΪ6 ΟΥ̓ ΤἸΏ00}Κ ἴῃ ταίατῃ. (14.).---Ἱ πο 
Ηοὶγν αδΒοϑὲ ποὺ ΟὨἹΥ οομγοσίβ Δ] 8 ἰηΐο Ἰομδ, Ὀυ 
αἰ8ὸ Ἰἰοὴβ ἰῃίο 14Π|08.---Θῖθσ, αἴδηδίηρ ἂρ 
τὶ [06 6] θυ θ61. --- ΑἸ] Βρθαὶς δἱ ἥνεί 11} 
ἰοησῦθβ; ἱμοπ, ἐμ 6 Ὁ 66886, ἀηὰ ῬΟΙΟΥ Δ]0Π9 ΘΟΠΙΘΒ 
ἴου νατὰ δηὰ ργϑδοῦθβ 6 ΜΟΓᾺ ; 80, ἰοο0, δῖ ΟἿΓ 
ΡυΝ}σ νοΣΒΒΡ, 8}} βίης ἱοχοίμον δἱ γί, δπὰ ἰὴ 8 
ΘΟΙΏΠΙΟἢ Ὠγπὴη Ῥγοοϊδίτῃ ἰδ 6 τοηάοσίμὶ ΟΓΚΒ οὗἁ 
αοά ; {Π 6, ὁΠ6 8]0π6 ΒΡΘΒΚΑ, δηὰ Ῥγθϑο 8 ἢ 6 
νογά. Οοα (8 δοσοιῃΐ, ογθῇ ὃἃΒ ὑπ6 Ηο]γ Ομοβί, 
ου ἐμ6 ἄδγ οὗ Ῥοπίοοοδί, ἀϊγοοιθα (6 ἀἰβο: 0168 ἰο 
ΟΌΒΘΟΓΣΥΘ 5116 πόθ, ἴῃ οΥΟΡ (πδὺ ὑπ 6 ΟΣ Β οὗ Ῥοίοσ, 
88 ἃ ὈΤΘΒΟΙΟΥ οὗ (86 ἀοΒροὶ, τπαϊσίι 6 Ποαχά, 80, 
ἴοο, Β6 τὶ πάγον δὶ {Π086 οχίγδου αἰ ΠΥ οἶδ 
ἤτοι ἴ86 Οδυγοι, δὐίον (π6 Ἰαρβο οὗ ΒΟΠ16 γὙΘΈΓΒ, 
δα ρογπιϊ6ἀ {116 οἴ ο6 ΟΥ̓ πιϊπἰβίΓΥ οὗὨἨ γϑΟΟη}]}- 
αἰΐου [2 ΟοΥ. νυ. 187 αἷομθ ἰο σϑιηδίῃ; δηὰ (ἢ 
εἰἴϊ8 νν ΐοῖι 6 Ὀθδίοννθα, τ γο ἰπίθπαθα ἰο Ὀ6 8 
ἰοδυ τον ἰδὲ 18 Ῥγθβοῆσθ ἴῃ ἐμ Ομυτοῖ πουϊὰ 
ΔΙΎΔΥΒ Ὀ6 Ἰουπὰ ἴῃ σοπῃθαοίΐοι 10} {μῖ8 οἴδοσ. 
(Μύυξκχκει,: ριἰεἰρτεάϊσίεη). -- Θ᾽ τΏΘ οἵ 
δυᾶθα..---Ῥοίον ἀ068 ποὶ οἰἰθτηρί (0 ΟΥ̓ΟΥ ΤΠ ΘΪπὶ [86 

τ ΟΟἴκοσΒ τὶν (ἢ 9 Ἰδηχύυδρο οὗ βίοσῃ σϑΌυϊεο ; ΒΘ, 
ΤΑΙΒΟΡ, ἀ68Β1Γ68 10 το6 ἴδ 6 πὶ ἔγομι 8]} 861- α] υδίοῃ, 
δΔηὰ ψὶπ ἰμθηλ ΤῸΓ [6 σαι οὗ 6 ὑπ ὉΥ 8 
68]π|ὶ 8πα ουϑῃ ᾿η ἃ δ ἀγθ88. 
γε. 1ὅ. 9660 δῖὸ ποῖ ἅστιηἶΐσθε, 85 γ8 

ΒΌΡΡΟΒΟ.---Ῥείοσ σοΐαίοβ πὸ Βα σου οἶδ χο 
Ὑἱἱ} ρτοδῦ τ]ὰ π 688, δπα ἴῃ ὙΘΥῪ ὈΓΙΟΥ͂ ἰδσπιδ, ποῖ 
Ὀοΐηρ αἰδροβοὰ ἰο Θχρϑῃὰ ἢΐβ οὐῃ ἰὴ δὰ ἐμπδὲ 
οὗ ὶθ ΠΘΆΓΟΓΒ 'ἰπ ὁσπίἀοσὶηρ 8 βυ δ)οςί (μΒαὲ 8 
80 ὈΠΤΟΓΙΒΥ δηὰ Γτίγοϊίουδ. Ἢ ὁ σταὶσμὶ ἰκΐηκ ἐμδὲ 
186 Ἰδηρίαρο τοῦ ὰ μοὶ ἢδνθ Ὀδο ἰ00 Βασβὲ, ἢ 
᾽ν Βδὰ (ἰο]ἃ ἰδ Ἰποοῖοῦδ ἰδοὺ ἐμοὶ ἰοησιιθθ το τ 
Βοὺ 08 ἦτα οὗ 86}} [Φδμοδ 111. 6], δηὰ ἐἰϊπιαὶ ἐμεῖρ 
Ἀθαγὶβ ΟΥΟ Ῥοββοββοὰ ὮΥ {πὸ ἀϑυ]], ἃ5 (86 8 1} 86}Ὁ 
οὗ 1105. Βυὺ [ὸ ΤΏΘΓΘΙΥ ΒΔΥ5: "ΑΒ γ8 ΒΌΡρροΟΒβο,᾽" 
-τ-ἢ δι 88 γ80 ΘΓΓΟΠΘΟΌΒΙΥ ἐδῖηῖκ. ΝΟΥ Β9 βοσοῖΣ- 
Ρ δ οα ἔὰ τηογα ὈΥ δα ορίξην (δῖ8 Θουγβο δὴ ἱζ ἢ6 
Βιδα οἰ Ρ]οΥ θα ὑμ πηοβίβουθγο οσβιδδΐ πἰβἰοΏρσοθ 
σομ]α υἱὸν, δὰ δὰ ἐπ ᾿ἱπογοδβοά ἐμο ἰγνυϊδίϊοσι 
οὗ κὶβ ΠΘΆΤΟΥΒ. Τὴ Ὀοδὲ υἱπαϊοδίϊου, ἐπ μα οα889 
οὗ [8ὸ ΘΠ] άγϑη οὗἩ αοά, οοπδβὶβὶβ ἰπ ἰμποῖν σοοὰ πὰ 
ΒΟΥ Ὑαὶκ, ν θη, ὙΠ ψ.6}1 ἀοϊηρ, {πον ρὲ ἰο 
Β|19π66 {86 ἱβΠΟΓΔΒΟΘ οὗ [00] 188} πηϑὴ [1 Ῥεῖ. 1ϊ. 18]. 
(Αροβί. Ῥαϑι.).--τὴο ογάοσ οὗἩ {μ6 πογὰβ ἴῃ 186 
ογὶ ίηδὶ (“" οί αὁ ψε διρροδο, ἃτὸ ἴμ!686 ἀγ " 6), 
βιυρροβίβ ἀποῖμον ἱμπουρῃηὺ οὗ στοαὶ ἀθρίἢ ;--- Ὁ] π.- 
αυθϑιϊ ΠῚ τῪσιῃ ΔΥῸ ἀγυηκοη, Ὀυὲΐ ἀσιηκοη αὐ 
Βἰ(ὑηρ αὐ {116 νν9}}- ἔπι ΓΒ θα ἰ8}]6 οὗ [86 πουδο, 
διὰ αγίπκίηρ ἴμ6 βγθοί τϊὴθ οὗἁ ρ᾽δάῃθβθ ὑτὸ- 
βοηϊθαά αὖ ὑἰῃ9 Ὀορίπηΐϊπς οὗἩ (6 τηδττίαρο οὗὨ ἐδ 
μδ.᾽ Τὸ ουἱρουνίηρ οὗ ἰδοὸ ΗΟΙΥ Θ,ιοβὲ τυδϑ 
ἰσυὶν ὃ βυυθοὶ δηὰ ἀὐνγίπο πνῖπο, πδὶοῖ (ἰμ6 οτὰ 
Ῥουγοᾶ ουΐ, {μα [Π0γ τισὶ ἀσῖηκ Σὺ τ} τὰ ἴπ 
1δ8 κίπράοπι. (ΘΒ. δὰ 80.) 

γξεε. 16. ῬΒΐα 6 τὴ τί οἢ γα βροΐϊζθυι 
ὉΥ ἴ89 ΡῬσορβδοῖ 2096].---Το86 ψοτὰβ οὔ Ῥοίαρ 
ΔΥγ6 ἀεφδὶηρὰ ἰο δΎΎΔΙΚΘη {π6 ᾿πίογοβὲ οὗ 6 ἀδνουῦξ 
Φον 8, ὙΠῸ τυδι θα ἴῸΥ [8 6 ῬΓοϊαΐδο οὗἩ πὸ ργορδοῖ. 
Ἦς ἀοϑίγοα μὲ ἐπ 6 ν βῃου]ὰ ἤθδὺ δὰ Ἰθδᾶσγη πὲ 
ἐμ (ἰγὰ ΒΟῸΓ οὗἁ ἰδμδὶ ἀδΥ δὰ Ὀχουρδὺ τὴ 11 δ᾽ 
ΒΏΒΥΘΡ ἰ0 811} [16 ὈΓΔΥΘΙΒ ν᾽ ΐοἢ {πον Γαΐ τ δὰ 
οδογοα βίποο ἐμαὶ γοιποὶθ δ οἡ ὙΠΟ Σ (πο ἐπϊτὰ 
Βουν οὗὨ ἴβϑγδοὶ ᾿γ88 οοῃδοοσαϊθά ἰὸ {8:6 πηοσηΐϊηρ 
ΒΔΟΥΪβ66, (Β6886}).---Βαὶ ἰθδόθοῦ Δ] ΟῺ 6 18 σΟΙὰ- 
Ῥοίθηὐ (0 ὀχρίδίῃ {μὸ νοτὰ οὗ ἐμ0 ογὰ δουχοςίγ, 
ὙΠῸ 88 ΒΪΠπ]86]7 ὈΘΘῺ Ἰηδἀς ἃ ραυίδκοσ οὗ (89 
ΗΟΙΥ αμοβί. Υ̓ΕΥΥῪ τίοῖ δὰ ὀσργοβϑίνο οχρίδηδ- 
0η5 ν}} ον ἔγοπι 85 1108, ποθ 6 ΒἰτηΒοϊῦ 
ῬΟΒΒ6ΒΒ68 [86 ΧΠ σσποοΤπΐπρ; τ ΒΙοΒ ὑπὸ Ργορδοίδ 
80 ΔΟΌΠΟΔΠΗΓΥ ὈΘΔΡ ΜΪΪΠ688 ἰὼ ἰμοῖν τσὶ ηρσα. 
ραυΐάϊεα ποπ ἐπίεϊιριξ ψσωΐ ποη αυϊάϊοα λαδεί. 
(Δροβί. Ῥαβί.).- - -αἼμο ποχγὰ οἵ αοά, ἃ βυγὸ ᾿ἰρδὲ 
ὍΡΟΣ ΟΡ Ῥαίῃ. Εγοπ ὑπὸ ᾿Ἰ]υτηϊδίϊοη οὗ [86 
ΒΡΙΡΙ ΟΠ ΠΟΥ͂ΘΡ ΓΈΠΟΘΥ ἰδ τυ 6 ποτὰ Βθρον- 
βυουβ. ΤῈ δροβίϊθ, ὙΒθὰ 816 πιῖιἢ {8 ϑρ  τὶϊ, 
ΒΘ6 8 8 ἔσηι [οι δίϊοι ἐν μ6 πογὰ οὗὨἨ ῬσΟρΡΒΘΟΥ͂ 
[2 Ῥοί. ἱ. 197], ποὶ ἴῃ δ᾽β. οὐσῃ ἱπίογμ] ἱ]]απιὶπα- 
[10Π.---Τὴς τοοτὰ απαᾶ (λ6 ϑδρίγι(----ἰὰ Ὑθδὲὶ τοϊδίουι 
ἀο {Π6Υ Βίδῃᾷ ἰο 686} οἰβου ἢ [. ΤῸ νψοτὰ ἰ8 ἴῃ. 
Βρίγοα ὈΥ ἰδ ϑρίγιι, 1 Ῥοίον ἱ. 11; 11. Το ϑρί τὲ 
ἰθθοθ68 π18 ἰο υπαογδίδπα, οχρ]δίη, δηὰ δΡΡΙΥ 
80 τοτὰ. (16 6 Ἀ}67). 

γεκε. 17, 18, ΤΙ ἴ89 1865ὶ ἅδγεπ, οἰο.---ΑἹ} 89 
ἄδγ8 οὗ {π6 ποὺ δουθῃαπί δ΄ὸ (88 1Δ8ὲὶ ἀδγβ: δᾶ 
ἴΠ680 ΔΓ6 ΔΙΓΟΔΥ ἴδ δανδποοὰ, (Βϑηροὶ).-- 
111} Ροῦσ οὔῦ---ποὶ ἱπι ἀΥΟΡ5, 15 απάον ἰδο οἱὰ 
οογοηϑηΐ, Ὀαὶ ἴῃ Βίγθδ 8; “ Ὠἰσἢ ἢθ βῃθα οὴ τ8 
αδιπααπί." Τὶς, 11]. 6.-Ο- ΡΟΣ 41} Π988.---ΤῊ ὁ 
νογὰ τγ88 τηδᾶθ ἤθβ [90 1. 14], δὸ ἐμδὲ ἐ89 
ΗΟ μοί τυϊχὺ Ὀ6 Ρουγοὰ ουἱϊ ὑροῦ 8}} δϑβὰ, 
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διὰ σοηνετί 085, ὙΛΠΚῸ 8.6 ΟΕΥΏΔΙ, ἰπίο βρὶτὶϊυ 8] 
ῬΈΙΒΟΏΒ. (ϑίδγκο).-- -ΤῊἷβ 18 (8 9 ρΙΟΥΙΟΙΒ ῬΓΟπι80 
οἵ αοὐ, ἔγοιχ 16} 811 ὈΘ ον οσθ ὑπὰον ἰὴ 6 ΠΘῊῪ 
οοΥουδηΐ ΠΥ ἀογῖνο το ΘΟΠΒοΪδίΐοη. ΕῸΥ ἰδ 18 
Ῥτοπιδο Ὑὁὸ5 πού 118}16ὰ οὐ ἰμαὺ ΠΟΙΥ ἀδὺ οὗἉ 
Ῥαπιοοοδὲ δΙοηο, Ὀυΐ 18 4150 ἀδὲ]γ 70]8}16 ἃ ἰῃτου σῇ 
ἰο οτα δηὰ ἰμὸ Κβ'ιδοσζδιμθῃίδ, 80 ἰϊδῖ, διηοῃς; 
ὈΟΙΙοΎΟσΒ, ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΟΔΥ ἰ5 8 βϑρίγἰίυ δὶ Ῥοηῃίθοοβίδὶ 
εει να] : δηὰ {παὺ ἔμ] δΙσποηΐ νν1}} ΠΘΥΟΥ 60886 18 
ἴδε Ομ τ βεῖδη ΟΒΌΤΟΙ, 88 Ἰοηρ 848 (6 ἤἥοτὰά δπὰ 
ιἰ20 ϑδοσαιηδΐβ δπάυσο. (90.π Ατηαι).---- Τοῦ Σ 
ΘΟ διὰ γΟΌΣ ὅδρῃῖθια 5}}3]}] ῬΣΟΡΏΘαΥ. 
--αβ 118 πογὰβ οὗ ἰμὸ ργορμοὶ πόσο ζ}6]16 ἃ Ὀ6- 
ἴοτο {86 ΡΘΟρ]6 Ὀοΐμ ΥἹΒΙΌΙΥ δηᾶὰ δια], ψ θῃ 
{86 «ΙΝ οὗὅὨ Γοτοί χη ἐοηχυ 68 7168 τη ραγίθα, 80, ἴοο, 
ἰδὲ ΟΒΟΣΡ ψΟΣὰΒ οὗ 06 Ῥσορῃοὶ ψγοσὸ ζ18]]6ἀ : 
ΦὙΘῺΣ ΒΟΏ8---Υ οᾷὰγ ἀδρ βίο Υ8 ---- γοὺῦ γουηῃρ ΤΏ ΘῺ 
-- ΟῸΓ οἱ χηθῃ, οἰο.,᾽᾽ πδιηοῖγ, ἴῃ {Π 8 ῬΘΥΒΟΙΒ οἴ 
8}} (ἰ6 ἀϊδβοῖ 168. γ8ὸ σογο υπϊοθα ὈΥ 8. ΘΟΠΙΙΏΟΣ 
δὰ ἴῃ Φ46δὺ5 Ομ γὶβέ, δηὰ οα τ Βοῖα, τυῖἐμουὶ ἀ}5- 
ἐποίῖοι οὗἩἨ δε6χ, δρ6, ΟΥ̓ βίδιΐοῃ, (86 Ξρίτιῦ ὅχ88 
Ῥουτοὰ ουϊ. (68867). --- Ογοράξον, υἱδίοηδ, απὰ 
ἄγεαπεδ, {9 {ἈΠ ΓΘΘ ΓΙ ΠοΙΡ6] ΓΌΥΙῚΒ δβδϑυτϊηθ Ὁγ ἰ6 
ἰπἤυθηοοβ οὗ ἰδ6 ϑριγι᾽ ὑπᾶοσ ἰμ6 οἱὰ σονθηβηῃί, 
δ΄ οχα] θὰ πὶ ΟΠ δυο δπὰ πο 88 ἃ ΜὮΟ]Θ, 
Ἡδ6η, ὑπᾶὰθσ ἐῃ6 Ὡ6Ὴ οογθηδηίΐ, ἴπΠ6 ΗοΟ]Υ 8ϑρίγτὶϊ 
δηίοσβ ἱπίο ἐδο ᾿ιοαγὶ, δα ἀνπ6}}15 ἰὴ Δ. ““ ΒῸΓ 
δὶ ΔΙῸ 811 ΟΣ αἱ 8, ΒΟΎΤΘΥΘΙ ΠΟΠΊΘΓΟΙΒ ὑπο νῪ 
ἸΏΔΥ Ὁ6, 1 σΟΙΏΡΑΓΒΟΝ ὙΓ} {818 σὶ ἢ, τ θὴ (ἢ 6 
Βρίγὶὶ οὗὨἨὨ σοα δἰ 86], (μ6 οἴ6ση 8) αοά, ἀρβοθη 8 
ἴεῖο οὖῦ βοασχίβ, γϑβ8, ἰπὶο οὐγ Ὀοαΐο8, δὰ αν 6}18 
ἷπ 8, ΖΟΥΘΙΈΒ, συϊά 69, δΔηἀ Ἰεδ8 υ8. ΤΒυ8Β, τὶ 
Τεβροοῖ ἰ0ὼ {818 ἀθοϊεγαίϊοη οὗἨ {16 Ῥχορβδοί, 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ, υἱβ οῃ8, δῃηα ἀγθδπιθ, 8το, ἴῃ ἰχυῖῃ, Οἢ 6 
Ῥτοοίουβ κἰΠ, πδιηϑὶγ, ἰμ6 Κπον]οάρο οὗἩ αοἀὰ 
[τοῦ ΟἸ σὲ, τ οὶ ἴη6 ΗΟ αοδί δ κί πα ]68 
ἰγοῦσἢ [86 ποχγὰ οὗὨἉ ἴῃ0 6Θ08ρΡ6), δηαἃ σοηγοτῖδ 
ἱπίο 8 ἤδτηϑ οὗ ἔσο." (108 67].---αοα ἀο68 ποὶ 
ῬΤΟΙΙΪδ0 Βη ἱγηρασίὶ ΘΥ̓ΘΤῪ ΕἾ (0 ΟΥ̓́ΣΥ ἱπαϊγ]α - 
ὍΔ], θὰΐ 86 ΒΡΘοὶΑ] οἷν ἰ0 ρδοῖ οπο---ἰδαὶ οἵ 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἰο {86 Β0Π8 δηᾶ ἀδυρμίοῦβ, Ὑἱβίοῃ8 ἰὸ 
186 γοιηρ, οἷο. (ϑίαγκο).--- 7. ε ὀποηδδ8 ὁ ἰλε σις 
οὔ ίλε δριτίί, απὰ ἐλεὶγ αἰδεγέεποο: 1. ΟἸΘΏ6ΒΒ, ἴῃ 
ἰδεῖν (α) οτ σία, (δ) ναῖϊὰθ, (6) ρυγσροβο; 1. Ὁ}- 
ἴετοηςο, (α) π᾿ ἔογτα, (δ) ατδάορ, (ς) οὔδοίβι ΤῈΘ 
Ηοὶν ϑρίγίε ἴ8 (86 ΟΠἹῪ ἰχὰθ ϑαδδ]ζίης ῬΟΊΤΟΣ 
διποηρ πιθη. (6667). 

Υεβ. 19, 20ὅ. Δῃᾶ 1 1] βίϑυν σοὶ ἅθσ, 
εἰς.--ΤῊ 6 ἢἤχο οἰ 0Υ ΒΟΥΎΘΒ ΔΒ ἃ Ὀδρίΐδιη, οὗ ἰΐ 
ΘΟπδπιθ5. ΟὙΟοὐ Ῥχουἶδβε8 ἴο ὈΔΡίΪ26 8}} β6ΒῈ τ} 
δ5 δρίγιι, Ηθ νβδο τοὐοοίβ ἐμ Ὀαρίΐδβια, 8 Θ0η- 
ἀειαποά ΔΊγοδαν ; ἰο Ηἶπι ἴπὸ Ῥομῃίθοοβίδ) Ὀδρίΐβιῃ 
Θοῖμ68 858 86 ““θΌΣΩΐρ᾽ οὗ Ἰυάρτρλοπὶ, δπὰ {86 
Ῥείθοοπία] το, 88 8 “" ἦγϑ᾽ οὐ υάδριποπὶ (186]. χ. 
11); δαὰ ἰο Βίπι, ἴοο, {8 δηϊγρο οὗ ἰμ 6 Ῥοπῖο- 
ἐο5ἰ8] ἀδγν οὗ Κ.,ῶσο Ὑ11} σΟΙλ6 88 ἰλαί σγεαί απα πο- 
ἰαδίε αν οὗ λ6 Γοτὰ (ον. χυΐὶ. 14). Τιΐβ ἄδν 
ΜΕ] Ὀ6 δδογθὰ ἰπ ὉΥ τσοηάεγε ἐπὶ ἀεαυεη αδοῦο, 
ἩὙΒΙΘ ψν1}} δοιροὶ τρθὴ ἰο ϑίθῃη, δπὰ ὈΥ βίψῃβ ἐπ 
ἐδ εατίλ δεπεαίδ, τ ΪΟΙ ψΨ.11 Ὀ6 ἰπὲθ}11χ 1 Ὁ1]6 το Ἠ6- 
Ἐσνοσβ, δυὰ δἴοτά [Π Θὴὴ Θομβοϊδιΐοη. ΤΏ686 γΟὩ- 
ἄξτβ οὐἠἨ ψσϑὶ τοῦτο ογοβῃδάονθὰ μθὴ [ΒΓ86] 
ἈΔΙ]οὰ ἷβ Κη ἰο [86 ΟΥΟΒ5, [Ὁ ἐλ δωπ τσαϑ ἑΐδη 
ἱκυποά ἱπίο ἀατάπεβδε. ἸΤηθ680 ΤΟΠΟΘΥΒ ΓΘ ΣῸ- 
Ῥεδιθὰ υῖ (ἢ 8.1}} ἸΟΓΟ ῬΟΝΘΣ δὲ ἰμ9 ἀδβίσαοιοῃ 
οἵ  εγυκδίθι : ὀίοοά, ἥτε διὰ ὉΟΡΟΥ 97 δπιοζε 
ΑΠοά (μ6 εἰΐγ. Το Ἰρηῖ οὗὨἨὨ (Π6 πιοοβ ὈΘΟδΠΙΘ 
τεὰ δὲ Ὀ]οοά, νγβοι 1{ [6}} ἄρον (Π ῬΟΟ]8 οὗ Ὀ]οοὰ 
ἴῃ ἰμ6 βἰγθείβ, απ [89 δι 88, βίποα ἐμαὶ ἀδγ, 

οουπίνγυ. ----᾿αὶ ἃ Ἰαΐοσ ροσχὶοα {86 λαζἧπιοοπ [Ὁγο8- 
61} οΥΓἹ Πἴολαπιπιεα ἀγοβθ ἴῃ Ὀ]ΟΟα᾽ ΟΥ̓ ΧαΖίΟΏ8 
οὨ ΒΊΟΣ {86 ὈΣὶχμῖ ἰρσπὶ οὗἩἨἁ (Π6 βυη οὗἁὨ δβαϊναιίοι 
δὰ οὔθ Ὀθοη βιθὰ, δῃὰ {88 φαγί, ΒΟΓΘῚΥ ἃ18- 
ΒΟΠΟΙΓΘΑ͂ ὈΥ͂ (6 ΒΟΣΎΪΟΘ οὗὅὨ πιδιμτλοι, 8 Σὶρ6 [ὉΡ 
(86 ἡυάρτηοηὺ Ῥχοπουπορὰ ἴῃ ἴδ ψογτὰβ: “ΤῈ 
Βίγοη ; 888}} Ὀ6 8Δ8 ἰοΥ, δπὰ 18 ογὶς [παγρ. σπ6γ- 
δίοπ, απὰ (Ἰογηιαη} 88 ἃ Βρασῖζ, δῃὰ {πον 53}4]} 
θοΟΙᾺ αγχπ ἰοξοῖ ΘΓ, δμ ὦ ΠΟΙ 8}}8]} αὐοῃ οἷ (ἢ Θχη.᾽ 
δὶ. 1. 81. (Βε886}).---ασἂἀ ἄοθθ ποὶ βορδγαὶθ 
ῬυμΒδιηθηΐβ ἔγοιῃ 1Π6 σἹΒ οὗ ἷ8. σγδθθ; ὙΠ 6 
{8μῸ αι ίο Υὸ ἀδβρὶβοα, ἷβ στϑὶ Μ1}1 Φ011ονν.-- 
Βεοίοτο αοα βοῃμὰβ μἷδ ᾿υἀκχιμθηΐδβ, 6 ΨὙΔΣΏΒ ΠΙΘΗ, 
δηα 68}18 πο ἴοὸ σορϑηίϑησο ὈΥΓ (89 πομάονίμϊ 
ὙΟΥΚ8 ὙΒΊΘΙ ΒΟ ΡΟΣ ΌΣΙ8. (Β[δΓ6).-- ΑἸπϊὰ 8}} (88 
υάριμθηΐδ 168 ονογίακο ἰδ νοτὶὰ, (ἢ 6 νοχὰ οἔ 
ἴλο Γογὰ βδοϊάθβ ἴῃ ἷ8Β Ομυγοὶ : Βθη66, διηϊὰ 8] 
180 ΒίογΙη8 ΜἘ16Ὲ ἐπγοδίθῃ ἰο ἀοβίγοΥ [μ6 Ομ ΌΣΟΙ, 
(180 ὈοΙΙονίηρς ΘΕ] άσθη οὗὁἩ Ὑαοα πᾶγὸ δρυηδππὲ 
ΥΘΆΒΟῚ ἰῸ Ὀ6 οὗ ροοᾶ σΒΘΘΥ͂, δῃὰ (ο 1 ὼΡ (μοἱν 
ιοδβ; δορ. Ῥβ, χ]νὶ. (ἀρ. Ῥαϑί,).---αοἂ Ἰαν- 
18}168 8}} ἷ8 ἰχϑδϑαγθβ ΟἿ ἤδη ; δ6 Βοηἀδ μἷ5 ὅρῃ, 
δα ῬουγΒ ουἱ μἷ8 ϑρὶγὶί. αἱ οου]ά δνθ ὈΘ6ἢ 
ἀπ τοῦθ, ἐμ 80 888 ποίΐ ἀοῃο [88]. γ. 4]. 
ΗΟῪ θυ ]9 Μ}}} (πΠαὶ ἀδὺ οὗἩ 116 Ποτὰ 6, ὁἢ 
Ὑγ}116}} το ὙΠ] Ὀ6 64]]6ἀ ἴο σίγα δὴ δοοουμπί πὸ 
αοα ἴον ὑπὸ Ὀϊ]οοὰ οὗὨ ἷβ ϑὅοη, δὰ {ἐμ ρτδοίοιιβ 
εἰ{18 οὗἁ δῖ8 βρῖχιυ! (Φ68}6)).---7λε σταοε απὰ (δα 
7μάσπιεπίδ 97 αοά: 1. ΤῸ Βο]οτμ  ν οὗ δὶ υὰ ρ- 
Ιηθηΐδ ἱτηραυὶβ ΠΟῪ ΩἾΟΥΥ ἴο ἷ8Β χτδοθ; 1. ΤῊΘ 
ΒΟΪΘΙΠΙΥ οὗὨ Ἀ8 ζΥ806 ᾿τηρδτίβ δα αἱ οπ δ] νυ οἷσμὶ 
ἰο μὲθ ᾿υάρηγοπίβ. (1.606 }]6}}. 
ΕΒ. 21. Ὁ θοδοονοσ 58.811 081} οὐ [86 

ὮΒ116 οὗ ἴ8Π9 ΤιοτΣᾶ 8118]} ὈΘ κανϑθᾶά.---ἰ πὴ στα ἢ 
(οα ΓΘΙΠΘΙΛΌΘΙΒ ΙΏΘΓΟΥ. ΗΔΌ. 111. 2; ΜΔ]. 11}. 17.---- 
ἘΠῸ οῃΐγο ΟμυτοΣ σοπδὶδὶβ οὗὐἨ ἰμο8Β0 ὙὮῸ 8ΓΘ 
“ ΒΟΔΥΟΕΙΥ Βαυρα᾽" [1] Ῥοί, γ. 18], οτ, οὗ η6 χϑ- 
Ὀ6]11 0.18, 0 ὨΔΥ͂ΘΒΙΣΥΘΠΟΓΘα ὉΠΟΟΒ αἰ (10Π4]]Υ.--- 
Ηον χτοαὺ ἴβ ἰδ σοοάπο8β οὗ αοα! Ηθ ἢδ88 το θ 
(86 ὙΑΥ͂ οὗ Βα Ἰγ ίϊοῃ ΘΑΒΥ : ἰὕ σοηΒβίθ ἴῃ οδ) ἑης 
οἢ {86 πϑιθ οὗ ἰδοὸ [οσχὰ, Οορ. Αοίδ χυΐ. 81; 
Βοιλ. χ. 18-1ὅ. (δία κο).---αἸ Βοῦρ οοπιν 08 
ΟΥ̓͂ βοδτὶ, δῃὰ γοῦν ΒΟΥΓΟῪ ΟἹ δοσοιηὶ οὗ ΟΡ 
Βῃ8β, ΒγΥ6 πα ΒΡ Ώ88 016, που ΡΒ 61688, δι οα Υ 
Βροακίηρ, 1ὑ 18 ΤἈ10ἢ, οΥ ἐπ 6 ΘΔ] ΟΒ {πΠ6 Ὡδθ 
οὗὨ 180 [μογὰ, ὈΥ δηὰ (του 16 }} τὸ ΔΡῸ υδιὶ- 
βεὰ δῃηὰ βανϑᾶ. [Βοπὶ. ν. 1 ; ἘΡΆὮ. 1ϊ. 8]; ΧΔ 11} 18, 
Ῥγοδινἐ θη γ, ἐπο οομαϊ(ϊοι τ ΒΊο ἢ 18 ργοβουὶ οά, 
ΔΆ Ὑ6}1 ὙΏΘῺ γΥ0 ΔΓ6 σοηγογίοα, 88 Ὑ ΒΘ 6 ἤπ18Ὲ 
οὺγ σουγβο. (Αροϑί. Ῥαϑί.).---- Τὸ ϑᾶῦυ6 1η61---ΒΌ ἢ 
8 ἰη0 γί γἱχοσοῦϑ δοὶ οὗἩ ἐΐ ΟΒΌΓΣΟΙ; ΖῸ0Γ ἐδ]18β 
τοδί οΟΥκΚ 886 οχἰβδίβ. μοι ἰμ6 αἰνῖπο Ἰυὰρ- 
τηϑηίβ οὐδ Βο]λοα ΦοΣυβαίοτη ἴΚ 8 Βοοά, ἰδ 6 
ὝΔΥΘΒ ᾿ἰΠ|οὰ ἊΡ δῃά σδυτίοα ἴΠ6 νϑββοὶ οὗ [89 
Οδυτοῖ οὗἩἨ ΟἸγχίδί οὐθὴ ἰὸ (6 βίοσθθ οὗ (86 
Βοραίβοῃ νου, Ηργο 580 σθδί ΒΠΟΠΟΥ, δηὰ ἱβΥΘῚ 
ουΐ (Π6 ΣΌῸΡΘ οὗ βαϊνδίϊοῃυ ἰὸ 41} τχϑθι : “1 88}}8}} 
ΘΟΙῺ6 ἴο Ῥ888, ὑπαὺ Ἡ ΒΟΒΟΘΥ͂ΘΥ 888} 68]1] οἡ ἐμ6 
ὭΒΙΠΟ Οὗ (86 [μοτὰ, 858}8}1} Ὀ6 βανοα."" ὙΠ οϑοουοῦ! 
1ἀβίθῃ, 811 γο, γᾶ δύ ΘΔΓΒΟ Πθ8Γ: Ἦ μοβοῦνυου! 
Νον Ἰδὲ πἰπὶ ὙΠῸ ἢ88 Βοαχα, ἱβΥΟῪ οὐυΐἱ (Π6 ΣΤῸΡΘ 
οὗ βαϊγαίΐοῃ ἰὸ οἰκοσ Ῥου δὴ ΒΟ0]8---ἰη ἢ ἷ8 ΟῚ 
Βοιιθ6---ἰἶα ὑπ6 Ἀὰ18 δηἃ Ὀγ-ΔΥΒ ΟΥ̓́ ΤᾺΪΒΟΙῪ ; ]οἱ 
τα αβδὶδὶ ἰη (μτονίηρ [Ὁ οὐ ἀηοης {μ 6 παι ϊ0ῃ8 
(μαι βι}}} Ἰδῃ κα δ ἴῃ ἐπ ἀδΥκ αἰρῃΐ οὗὁὨἨ ΒοδιΒ - 
ἴβιη. -- 5.8}} γγὸ ΘΟὨ }]δη οὗ 80 πογὰ οὗ [116 
Τιογὰ, Ὀοσδαθο τῊῪ ἀο ποί 866 8]1] ἐμ6 βἰῃβ οὗ 
Ὑ Β1 6} 506] ΒΡΘΔΚΒ᾽ Ο Ἰοΐ υ8, τίμιο, Ῥσϑῖβο {89 
Ῥδίΐθμοο οὗ ἐπ ᾿οτὰ Το ΘΒ ΟΡ 1 Ἰρὶ οὗἨ [89 

ἘΠῚ 6] 4 115 ΒΘΑΙ Βζα] Ἰχλι ἔσγοτα ἐμδὲ ἀθβοϊαιϊθαὰ | βὰπ το Β6 τηδ69, χοἰ ποα 8}} 8 Ὀσὶρμίποδδ, 



44 ΤΗῈῈ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΊΕΒ. 

. 

ὈΠῚ1]} 86 68}} τγδ8 οχἰοπἀ θὰ ϑύϑῖ ἰο ΟἿν δίῃ γ! 
ἈΑμπὰ ἐμαὶ βυῃ Μ|}} σου ἰο Β1η6 ὑπ] ἐῃ9 1Ἰη- 
ΚΟΥΪΠΩΣ ΙΩΔΥΪΠΟΓΒ ΟΥ̓ Ομ γἰβιθπάοτη 58}}8}} Παυθ 
κυϊάοα (μ9 γ6886] ἰο {890 168ὲὶ υπν δὶ θα Βογο, δὰ 
Βἢ.81}} πανϑ ὑμογθ, ἰοο, ργοοϊαί πιθα : “1 8}}8}} δοῖὴβ 
ἴο Ῥα886, ἰμ αὐ Ἡ ΒΟΒΟΘΥΘΥ 8}}8}} 08}1 οη ὑπο Ὡδῖῃηθ οὗ 
180 [ωογὰ 884}} Ὀ6 βαγοὰ.᾽ ΤὨῖβ Ἰουὰ ΟΥὙ οὗ [89 
ΟΒυτοῖ, Ῥτοο δἰ πιὶπρ' ΒΑ] αἰΐοη, 588}} 6 γοερϑαιοαᾶ 
}}} 16 148ὲ ΠΟῸΡ δγίνοβ, δηὰ βοὴ 6 γοπουγοα 
αὶ δυσιιοπίοα ροχθσ. Απᾶ ψἘθὰ ἴῃ ὑπὸ δηΔ] 
ΔΩΟΏΥ οἵ. ὁ μοῦ διηρ τοῦ], 26 Βυγρίπρ ΔΥΘΒ 
Τθ9 ἋΡ ἰκὸ τηουπίδ᾽Β, ΟΠ66 ΤΟΥ͂Θ Ὑ7111 (Π6 ΟΡ 
οὗ ἰοπάον, ἰπβπῖΐθ ΤΠΘΥΟΥ, Ὀ6 Ῥτοοϊαϊιηθα: “ἢδς 
ὙἘ[Ἐ0Ὸ 6815, 81.8}} Ὀ6 βΒανϑὰ 1 βυσι ͵ἰ8β ὑπ 6 δοιΐοη 
οὗ (6 ΟμΌΣοΙ ἔγομα {86 Ὀορσίπηΐϊης ἰο (86 οπά. 
ΖΕΖΒΟΗΤΙΤΖ: ϑεγπι0ηΔ).--- Τὴε αοἱ ὁ} οαἰλέπσ οπ (λέ 
ογά: ἰι ἰ8,1. Α τόβϑαυὶὶ οὗ ἔδιιι; 11. Α βουγοο οὗ 

δβαϊναίϊου. (2666). 
ΟΝ ΤῊΞ ΜΉΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.--- 76 ουμροιγῖη 9 οὗ 

ἐδλε Ποῖν Ολοδί: 1. Τὰ ὍθαΥΒ τυὶῦπ 688 ἰο ἐπ ἰσυὶῃ 
οὗ ἰμ6 βοτίρίηγοβ, γον. 16; 11. ι δαπηοηΐβ 65 8 
ἐζΨ οοπβίαθν {86 βοϊϑθηηπ ομδγϑοίθσ οὐὗὁἨ [8680 Ἰδεὶ 
ἄδγβ, γον. 17; 111. 1ὰὶ δδογαβ οοῃβοϊδίϊοῃυ διὰ 
ἀπὸ {γῖ8}8 ἃπὰ ΒΟΥΤΤΟΥΒ οὗ (86 Ῥγδϑοῃί {ΠῚ 685, ΥΟΓ. 
17, (βδοπῖ. ἀπά 8}.).---Τὴε Ολνιρἰίαη, ἐπ ἰδ σοπ ἤἶϊεί 
«οἱἱὰ μηδεϊϊουΐπο δοοῦεῦα: 1. Ἠθ οοῃἔρββοθ 86 γα ὶῃ 
οὗἩ ἀαοἀ νῖῖ ρον δὰ Ἰου 688, ταν, 14; 11. 
Ης ἀοο68 ῃοἱ δι 6. ἈΪτη 5617 το Ὀ6 ῥτογοϊεθα ἴο 8}- 
Ζ6Υ, Ὀαΐ ταδηϊιοβίβ ἐπ6 σ0π.16 βρί σι οὗὨ ἐμαὶ Ἰονὸ 
Ὑ ΠΙΟἢ ΠΟΡ6Β (0 ΓΘΟ]δΙ τὶ ὙΔΏΘΔΟΓΟΓΒ, τον. 14: 11]. 
Ηδϑ ἀοεο8 ποὺ ΘΏΡΙΟΥ͂ ὑΠ 9 ΘΔΓΏΔ] ἩΘΔΡΟῺΒ οὗ ἰθπὶ- 
ῬΟΤΆΪ ΡΟΎΘΥ ΟΥ δυπηδη πϊβάοιῃ, θα τ ῖ0 148 ἐπ 6 
ἱνο-οὐροὰ βπνοσζὰ οὗ 6 γι οὗ ἀοά. ΠΡ} 5 
Ἡγλαί ατὸ ἰλὲ εδεεηίταὶ τορι διίεδ, τοϊλουΐ τολϊολ τοῦ 
σαπποί δεατ ιοϊίπεδ8 εοἵ(δ ἃ 7οχζωΐ Ὄρίγὶ ἀπά τοϊϊὰ ἰλὲ 
αἰυΐπε δίεδείσ 1. ΑἍ ἀϊνίηο 04}}; 11. Τὴ0 υποίϊοι 
Οὗ {πὸ ϑρίγιι; ΠΠ1.Α ροοὰ σδοπδβοίθηςο; ΡΥ, Τ6 
Ἄγπὶ ἰουπηἀδίΐοη οὗ ὑμ6 Ξβοτὶ ρίγοβ, (1.μ66}}1}6}).-- 
Ἡγλαί εουγδε «λαϊξ (δὲ Ολγίδίίϊαπ αὐορί ὐεπ ἀξ ἰδ 
“αἰδεἰν αοσοιδεα 3 1,οἱ Ὠἷδ Βἰαἰοπιοπίδ δηὰ ἷ8 δοί 1 0}}8 
Ὧοθ ομαγδοίογ θὰ Ὦγν, 1. σδθάοΥ ἀπὰ Γθαυ 658 1ι688 ; 
11. Τπογου 688 δηά σαί; 111. δη ] θη 6858, δὰ 

. ἐμαὶ στ  ἩΒΙΟΒ ἰδ Ὡού Θ85}}} ρῥγουνοϊϑά. (1}.). 
---͵Τῆλαι ἐομγ86 97 ἑοοπάμοὶ φλοιά τοα αὐορί, αϑ αϊδεὶ- 

ἴεα 977 Οδνῖδὶ, ιολεη (ἦς οῖν Βρίγιί ἱ δίαερλεπιεα 3 
ΐ [με ἃ 11 ΠΡ ον γοΐοοβ ἀραϊηβί τωρ ον, ὙΠ ΘΏ- 
ΟΥ̓́ΘΤ' ΔῊ ΟΡΡΟΥ( ΙΒ (Υ͂ ἰ8 οι; 11. 1,6ἱ υ8 ΟΡῬΟΒ6 
Ὀ]ΑΘΡ Θμε8 ἀϊγροίοα ἀραϊηδὺ αὐ τοσὰ δπὰ 
ΤΟΙ ἾΒ6, ἴῃ 8 ὨυΠὉ]6 δηα ΘΒ Δ Υ 40]6 αρὶτγὶ; ΠΠ|. 
οὐ ὺ8 αἰ Πἰ σΟΏΓΥ ῬΓΑΥ δαὶ 1Π6 ἸοΣαὰ ΠΔΥ͂ ΡΟῈΣ 

ουΐ οὗ 15 ϑρῖγιῦ ὉΡοὰ 41} ἤοθ. (1 δηρθοὶ).--- Τῆς 
τφοπάεη δ ρῬοισεν ὁ ἰδὲ Ῥεηίεοοείαὶ ϑιρίγίί, τευεαϊεά 
ἕη σίογψ Ὁὐεπ ἰδὲ ἤγεί Οἠὐτίδίϊαπ οοηρτοσαίίοη σας 

δωΐ ορ: πὸ Ῥογοοῖνο Βοτο, 1. Α ἅστηο Ὀοπὰ οὗ 
Ὀπίοπ, ποῖ το Κοησα Ὦγ ἰδ γαγὶοα σμδυδοί ουδὲ 
ἔοδίιγοβ οὗἁἩ ἰμὸ ᾿παϊνι 815: 11. Α πο}]-βΒυκίαϊποὰ 
ΒΟΌΘΣΙΘΒΒ, ΘΟ δἰ ποα τ (ἰὴ 6 ΕἸρδοδί ἄορτοο οὗ 
ἱπβρίγαιίοι; Π1. Αἄὔῃ απ ]6, 681} -1Π|κὸ βὲτα Ρ]1οῖ- 
ἰγ ἴῃ βίσοηρ πιθῃ, Ἧ5Μ0 8.6 ὁγσουωθὰ ψ 10} υἱοίοτγγ; 
ΡΨ. Α ζαϊ Υ} Ἰονο ἰοὸ (Ποῖ γ οὐαὶ πδίϊοπ, ππίϊοὰ 
ΠῚ ἃ ἀ6οΡ ἰπίογϑοὺ ἰὴ (ἢ 6 το δσο οὗἨ 4]} τωδῃ- 
κὶπά. (Ἦ, Ηοἴδοϊκογ).---Τὴε Ἡοῖν Ῥεπίεοοσίαὶ δριγί, 
ἐλε αἰπιϊσλίῳ αὐλοῦ οΓ α πειο οτεαίίοπ οΥ πιαπζεπά: 
Ι. Τὴὸ πον ογοϑίϊνο Ὀσγοδία σοὶ ργοσοθα5 ἔσομαι 
δα; 11. ΤῊΘ ΠΟῪ βρ  χἰΐυδὶ Ἰαπσυάσο ὙΠ ΠΘΝ ἢΘ 
ΤΟΥΘΑ]5; ΠΠ]. Τ0 πδῖν ἀϊγοοίΐοη οὗὨ ᾿ἰΐο ἰο τ ΒΊΟΣ 
Ἀ6 σῖν68 δὴ ἔτ ρυ]86. (1α.).---7Τλε οοπιέησ ογιλε Ποῖν 
Ολοεὶ οἡ ἰδλς ἀαν ο Ῥεπίεοοδί: 1. ΤΊῊ6 οἰτουτηβίδη- 
668 ΜΉΘ. ῬΓοραγοὰ ([η6 ἯΔΥ ζ0᾽ ὑἰ86 ϑ'ρῖσγιε; 11. 
Η]8 βοϊθπηη τηδιηϊοδίδίίοη; 111, Ηδ ρόνοσ ἴπ (86 
ὈοΙΐονοσβ; ΙΥ̓. Ηΐ8 ἱπῆυοποθβ, ἀοδίχηθαὰ ἴον. 189 
ὙὙ8010 που]ά. (Ἦ΄. ΗΌΥΕΜΑΝΝ, ἐπ ἐλε Ἡ εϑβονῇ 
Βοοῖκ (ΥΓ ϑεγπιοηϑ).---Τὰλ ἰαπρίασε οὔίλε Ποῖὶν Ολοϑί: 
Ι. Τὴο τηοὰθ ἴῃ τ] σἢ ἰὐ ἰβ υἱἱαγοὰ; 11. Τ]|16 νὰ- 
Υἱοῦ Β ἸΠΏ0465 ἴῃ ὙΠ16 ἢ πιο Ἰἰβίθη ἰο ἰΐ; (4) Βοτὴθ 
ΓΘ σοηῃΐιδοὰ; (δ) Βοπ)0 σοπιπιϊῦ βἷῃ:; (60) ΒΟπιΘ 
8.6 οοπαποίᾳα ἰο βαϊναίίου (Βίδυαῦ .---“ 7Ζλδεο ατὰ 
ποί ἀγιπκοη, α8 ψὲ διρροδε᾽'--- ἃ, υἱηαϊοαιίοι οὗ 186 
ΪΓη685565 Οὗ γα), ΘΠ ἃ 8 ἈΠΒΤΟΣ ἰο {πο 80 
ΤΏΟΟΚΚ ΒΟΥ {ἸΏ σϑ: ἔοσ, 1. ὈΓΧΠΚΘΏΠ6Β88, (ἡ ΒΘΊ ΒΟΥ 
ἰ ὍὈ6 {π6 γᾳτο88 νἱδσθ οὗ [86 ᾿ποΌγϑίθ, οὐ {86 ἰπ- 
᾿ΟΣΠΔ] Υἱοθ οὗ (μ6 ἔδηδί 9) ἀδΥ Θἢ8 {πὸ πυϊπὰ ; υϊ 
ἴῃ ἐλέδο πιέπ, ἰὄλ6 τοϊηὰ 18 οἶθασ, δῃὰ ἐμπρὶν κἴδποθ 
Ῥοῃοίσαζοβ (86 τηγδίουἑθβ οὗ 86 αἰνὶπο ψογζὰ δυὰ 
{86 αἰνηθ Ὑ8Υ8, γον. 16 δ, 11. τυ μ 685 πη- 
σδδὶπδ 6 ῬδΒ510:8:; Ὀυὺ ἐλέδε πιεπ δΘοπί 0 ἰο ὯΘ 
0116 δῃὰ 86][-Ῥοββοβδβοα, γον. 14 δ΄. ΠῚ. θευμκοη- 
688 ΡΆ.8868 ΔΎΓΨΑΥ ; Ὀιιϊΐ ἴῃ ἐλόδ6 πιόπ ἰ86 ὅτο οὗ ΓΑΙ (ἢ, 
σμανὶγ, δὰ ΒΟΡῈ σομί ποθ ἰο ὈΌΓΤΗ, δον ἢ 
{μα πο βίοσιηβ οἵ γί] οὐ ἐθιηρίδιϊοῃ δὴ δχίϊῃ- 
υ θὰ 1ἰ (ἀοπηοπείσαιθαὰ ὉΥ ΓΟΈΓΘμσ 5. ἰο ἐδ 118 
ϑηα {ῃς ἄδδι!ι οὗ (π6 8ΡΟΒ(168).---ΤὴςἪ Ηοῖν ϑδρίσιί, ιἢ6 
οπίψ γι σοτήπιοπ δρίτίς ὁ. πιαπκίμα: ἴογ 6 ΔΙομθ 
ὈΥΟΔΚΒ ἀονι ΘΥΘΤΥῪ 'Μ08]}} οὗ ραγιϊἴοη ἐμαὶ ἀϊντὰ 68, 
Ι. ὈΙδογοπΐ ἀρο8 αηἃ βοχϑδ; [Π. ἱ δογοηῦ ΤΑΣ Κα 
δηὰ ἀορκταοδ οὗ ουἰίαγο; 111. ΘΗ γοπὶ πδίοπ5 δηὰ 
δροδ; τον. 10-18.--- Πιαάδη ἰλίησε τευεαϊοα ἐπ {λε 
ἐϊσλί 97 ἐλε Ρεπίδοοδίαΐ ζεδίἰυαῖ; 1. Τ.6 σοι 8615 οὗ 
{μ6 Βοατὺ: ᾿(α) οὗ {86 πιοοϊκογβ; (6) οὗ Ῥείον δπὰ 
ἐμ αἰϑοὶρῖθβ. [11{. ΤῊ τηγδίοχίοβ οὗ {μ8ὸ ϑουῖρ- 
ἴυγο8; (α) (80 Ῥτομἶδ08, τοῦ. 16-18; (δ) {86 
ὑπγοδίη χκ8, γον. 19, 206. ΠῚ. ΤῊ γ8 οὗ 604; 
(α) ἴηι ρϑϑβὺ αρϑβ; (δ) ἰπ {δ6 ζαΐυτθ.---ἰ(8β'600. α]50 
(8 ΗΟΜ. ΑΝῸ ῬΒΑΟΤ. ΣΟΙΔΔΙΪΒ ὈΘΙΟΥ͂ Οὐ Υ6 Υ. 22-- 
86, πὰ γος. 87--41). 



. κι ϑοιο τ κὺν τὰ Ὡς ᾿ 

Ἔυβη σγεγεργενινιν ὦ... Ἐπὶ 

ΟΕΠΑΡ, 11. 22-860. 4ὅ 

ἢ 11.---Ῥείεν᾽ 6 αὐάνοε5, οοπίπδα; ὧδ ἀσηιοηδίταίοε ἰλαί, αἰίλουσὴ ἐἦδ ὕεῖοα λαα ογιοϊβεα «εδιι6 οΥ Ναζα- 
γσειλ, ὧδ τοας, πευετέλεϊεδα, ὃν υἱγίιιε ὁ ἀΐ τεδωγτεοίίοη ἀπᾶ εχαζίαίίοη (α8 α οοπεόφυεησε 97 ὡὐλίοἢ ὧδ 
»οιτγεαά ουξ ἐλε ον Οαλοδί,), ὑὲ ἐγωζὰ ἰλὲ οτά ἀπά ἰδ6 Μοεδιαλ. 

Οπαρ. 11. 22.--86. 

22 Ὑο τηϑῇ οὗ [Ιετδοὶ [15γ86}1 0188} τη θη, θᾶν [8ι:686 πΟΤάΒ; «}65τ|8 οὗἨ Ναζδγοίῃ, ἃ τηδη 
Δρρτουϑα οὗ ἀοὰἂ δπιοὴρ γοῦ ὮΥ͂ τιΐγαο]68 [τσ ΟΥΚΒ] ἀπ ΟΠ ἀ6ΥΒ δηὰ βρη, σἈ]ΟᾺ 

239 Οοὰἂ αἱὰ δγ δΒίπι ἴῃ ὑμ6 τιϊάϑὺ οὗὨἨἍ γοῦ, 88 γ8 γΟΌΣΒΘΙΥΘΒ 4180 [οηιΐέ 41807} Κπον: ἘΗ πὶ, 
μοῖηρ ἀεο]νογοὰ ὈΥ {86 ἀούδυταϊ δίθ σοι 86] δηα ΤΟτοκηοπ]εάρε οὗἩ αὐά, γο Βᾶγθ ὑβίϑθῃ 
[Ηϊΐπὶ, ἀοἸ γοτθα δοοοσάϊηρ ἴο {π6 ἀδίθστηϊπθα οουηβ6ὶ δηὰ ἰογακποσ]θάρε οὐ αοά, γο 
Βαανα γΘΟΘΙγ 647,3 δὰ ὈΥ πιοκοα μδηαϑ [ὈΥ̓ Γ86 απὰ οὗἨ ἰδ. ]688 τηθη}} ᾶνο ογυοϊβοά 

24 [Δ χοὰ] δὰ βἰαΐπ: [7 ἘΥΒοιι [Ηϊπ|} Θοα Βαὶδ ταϊβϑᾶ ἀρ, μανίπρ' Ἰοοβοὰ {8 ραΐῃβ 
᾿ ΟΥ̓ ἀοδίιι :6 Ὀοσδῦβο Ὁ γγὰ8 ποὺ ῬΟΒΒΙ0]6 ὑπαὺ ἨὨΘ Βῃο.]α Ὀ6 μοίάου οὗ [ογϑγοομλα ὈΥ7) 1}. 

25 ἜΕΟΥ αν βροα κοί δοποογηΐηρ Εἶμ, ἴ ΤΌΤΟΒΑῊ [8807] ὑμ9 βοτὰ ΔΙ ΔΥ8 ὈΘΙΌΓΘ ΤΥ ἴδοα; 
26 ἴογ ΒΘ 18 οἢ ΠΥ σὶρ παπᾶ, ὑμαῦ 1 βΒῃου]ὰ ποὺ Ὀ6 ᾿πουϑὰ : ἘΠ θσγοΐοσο αἰὰ τὰν Ὠϑατῦ το- 
27 Ἰ0166, δὰ ΓΙΩΥ ἰοηρτιο γὙ͵ὰλ8 ρ᾽δᾶὰ ; τῃόυθουοῦ [γ68 480 ΤΩΥ͂ θ65}} 88}8}} ταδῦ ἴῃ ἢορθ: ἘΒ6- 

σδι56 ὑπο γ}]Ὁ ποῦ ἰθᾶνθ ταῦ 808] ἴῃ [6]] [1 86 ρ͵δοο οὔ ἀοδὰ ( Τοαίϊεπτεϊονι,, μα α166}],} 
28 ποῖδμογ π|]ὺ ὑπου βυθοῦ ὑμῖπο ΗοΪγ ΟΠ [0 866 οοττυρίΐοη. ἘΤΒου Παδβύ τπδὰθ Κπόσῃ ἴο 

1Ὼ6 {Π6 πδγβ οὗ 116; ἐμβοὰ βμ]ὺ τα κὸ σὴὸ [Ὁ}} οὗ 707 τὶ [Ὀ6 [016] ΠΥ σουπίθηδμποθ. 
29 Ἐδέεδη απα Ὀτοίμτοη, [ωμοὐ πιθ [1 πιδΥ]" [ὙΘΘΙΥ Βρϑαῖς απο γοῦ οὗ ὑμ6 ραίγίδγοι θανὶά, 

ἐμδῖ [Πᾶγ]14:] 6 ἰβ δοίῃι ἀθδὰ δηὰ δὈυτγίθα, δηὰ 8 βθρυ οῖσγο 18 τ] ὯΒ ππίο 
30 ἐμῖ8 ἀδυ. ἘΤΒοτοίοσο θοΐηρ [ΝΟΥ͂ 88 ἢ 1728] ἃ ρτορβοῦ, δῃα Κποσίηρ [Κη60] ὑδαὺ ἀοα 

Βδά βσυόση τὺ δὴ οδίῃ ἴο ἴηι, ὑμαὺ οὗὨ ὑμ6 ἔτγαϊῦ οὗὨ 18 Ἰοΐηβ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 65}, ἢ 
ΜΟΌΪα Ταΐβα ἀρ ΟἸτδὺ ἰο δῦ ου 818 ὑβτοπο [(Πᾶὺ οὗ 86 ἔτα!ὖ οὗ ἈΪ8 Ἰοϊη8β Οηδ ΒΒΟοῸ]α βὶὺ ᾿ 

81 οἡ Βῖ5 ἱβτοῃθ]);7 "Ηρ, βοοϊηρ {8}8 ὈΘίΌΤΘ, Βρᾶκο οὗὅὨ 86 τοβαγγθούοη οὗ ΟἸ γἰβῦ, (μὲ Ηΐβ 
808] [πὲ 675 γγᾶϑ ποὺ Ἰοἴν 'π Ἀ6]] [αϑ8 ἐπ υον. 27], ποῖον [δηὰ ὑμ8}] 18 Η:68} α1ὰ [ποὺ] 

832. 566 οοττυρίϊΐοη. ἘΤμἷ8 9 6808 Βα οὐ γταϊϑθὰ ἀρ, ἡ ΒΟΘΟῦ ττδ 8}} δ΄ ΤΥ] 68568. 
89 ἘΤ͵Βογοΐοτο μοΐπρ' ὈΥ ὑπ τὶρὺ Βαθὰ οὗ αοἀ οχαϊοᾶ, δηα πανϊηρ τϑοοϊνοα οἵἉ {86 ΕΠ ΘΓ 

ἐΐππ6 Ῥτοιηῖβο οὐ ὑπὸ Ηοὶγ δ δοβί, 6 παῖ βιδα ἔοσυί ἢ (818, ὙΠΟ Ὦ. γ86 ΠΟῪ [οπιΐέ ΠΟΝ ]5 866 
9 δηὰ ἤθασ. ἜΡΟΣ Ῥανὶα 18 ποΐ ἀϑβοοπαθᾶ ἰπίο ἐδ μθαυθῆβ: Ὀαῦ 6 Βα: ἢ}: Β᾽πιβο} ἢ, ΤῊΘ 
85 Τωοτὰ βαϊὰ ππῖοὸ τὰν [οτὰ, ϑ:10 ὑβοὰ οἱ τὴν τἰρῦ Βαπᾶ, ἘΠΠ11] 1 ταδῖκο ὑμγ ἴ068 οὶ ἴοοί- 
56 πίοοὶ. ῬἘΤΒογοίοσο ἰοῦ 4}} {π16 βουβὸ οὗ ἡντῖεὶ ΚΟΥ ἀβθυχοαϊγ, (μαὺ αοα Πα πιδάθ ὑπδῦ 

Βατη6 [τη846 [18] ὁ 6Βτι8, ὙΒΟΙΩ γ6 μδγο οτυοϊβοᾶ, Βούμ Ἰμοτά δὰ ΟἸ γἰϑύ. 

ΤΥ̓͂ος. 22.---καὶ Ὀεΐοτο αὐτοὶ, οἵ ἰεχέ. τεῦ. ἴοτι ΔῈ που ἐν ποῖ βίδίθα]), δ ὙϑτῪ ῬΓΟΡΟΣῚΥ Ὀ66ῃ ἀγορροϑά ὮὉΥ ΤΔΟῦ. δυὰ ΤΊΒΟΒ. 
πω ΑἸΕῚ ἴῃ ΠΕΘΤΒΗΣ ἴο Α. Β. σ. Ρ. Ἐ., 285 ὙΘ|1 δαὶ οἴου τηδπσβογίρίβ [Ὁοὰ. Β[.}, ΟΌΣΟΙ ἐΔΈΒΟΣΒ, δηὰ δηοίθηϊ ὙΘγΘΙΟΠ8. 

Γαῖς. σέ.-- 
2Υὲες. 28. ἀ.-- λαβόντες αἴϊοτ ἔκδοτον [οἵ επέ. τόο. τ ἢ Ὁ. Ε..}, οοπήογιηδ ἴο 1Π6 561860, Ὀπὲ ἴδ, Δ060 [ο Α. Β. Ὁ. οἶδοῦ 

ἴα ῃυτοέδειθ]ο ἴο 1|ὸ Ρ]0Γ8Ὶ χειρῶν [οΥ ἐεαί. γεο., πἰίπ Β. σαἱρ. (»ὲν πεαπι4}}, ΥΠ] ΟἿ. γγα8 ἐαεδεθες ὈΥ ἴδο τογιοΐηδέϊοῃ οὗ [9 
Βσσχὶ πογά, ἀνόμων. [1 ῬΙΝῸΣ οἵ ἀνείλετε οὗ επί. γεο., Ἰουση ἃ ἱπ ΣΩΔῺΥ͂ τα πιβοῦ 68 ἀνεέλατε 

ῖ Α. Β. Ο. Ρ. Β. Οοά. 81η. 8.60 ὝΤΊΝΕΚ : Ογατι. Ν'. Τ. ] 
ἜΥ̓ον, 21,.-θανάτου [οἵ ἱεξὲ. τεο., πὶ Α. Β. 6. Ἐ. Οοά. Βίη.] δῃουϊ]ὰ ὃ6 ΠΡΟ ΔΕ ΠΡΙΥ Ῥτγοίογτοα ἴο αδον, ἩΒΙΟΒ ΟΟΟΌΓΘ 

ΘΕΪΥ ἴπ οὔδ ΜΗ. [0.], δοπὶθ γογδίοιδ [ς σ. ὕα!κᾳ. δὴ ἦρα δ ἐκ ταὶ ποτα, δὰ 88 Δ  ἔγοπὶ γὙογ. 27] δηὰ 31. 
δος, 27.---τπϑιοδὰ οἵ εἰς δον [οὗ ἐεσέ, τεο. τ ἢ Εἰ. ἢ. δπὰ Τίβος. [δπὲ υοἱ ΑἸ] δὐορί εἰς ᾷδην; πὲ τ}15 το πηρ, 

Ποῖ ἰα ἡοσηά ἰῃ νοτίου ΜΒΆ. [1πΑ. Β. Ο. Ὁ. Οοά 815.] ἀπὰ {δίῃ οΓθ, 15 ὈΓΟΌΔΡΙΥ ἃ Ἰαῖθν οοττοοϊίου, [186 τοδάϊηρς οὐ (9 
ὩΧΧ. ἰα ἀοεντία!, ἐπ Ρα. χυὶϊ. 10,4. ὀχ δ εἰς ᾧδον, Βαϊ Β. ἄδην; Μογοῖ τοχδγὰβ {π6 πο  οἵὁὨ ἐθδει μου 88 ἰπο]]ηἰηρ ἰἢ 
ἧκτος οἵ ἐδο Ἰδὲῖοτ.--Τὰ.] 

ΦΥος. 99.--[Τὴο πιαταίη οὐ τδο Ἐπε. ΒΙ019 φγεδοηΐίβ (ἢ αθπονα γυοτείον, 1667) τμη6 ἸΏΟΓΘ δοουγαῖθ ὙΘγβίοῃ : 7 πιάψ. 
ἱ ἐε Ἰαιοξεῖ; ἴῃο Ἑπᾳ. τοχὶ σΘοπ ΟΣ ἴο ζέοεαΐί͵ οὔ μὸ γπ}..--- ΤᾺ. 

Υ͂οτς. 30.-- καθίσαι, ἴἶιο ἐεπέ. τοο., Ὑ«ϊοῖ ΒΟΓΠΟΙΩΔΏΣ 1011]ΟὟΤΒ, ἰπδοῦῖϑ ἐπ9 πογάα: τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν 
Χριστόν. [νῚῪ ἰη Ὦ. Ἐ.., Δ] δτὸ ᾿ναητίης ἱπ [Π6 Ῥαδὲ τοδηυδογίρίθ [ἰὴ Α. Β. Ὁ. Ὁ. (οοττϑοῖθα)}}] δῃὰ υϑγβίοηθ, κΒ Μ6]] 
88 ἦτ 8} γ}γ ἔκίποια, δη ἄαγο τα 685 Ε} ὈΠΔ ΡΥ δ Ἰαίοῦ ἰητογροϊδίίοη. οοϊθα ὮὉΥ 12 08Ἀ.. ΤΊδοἢ.., διὰ ΑἸ. 88 δὴ “ ΧΙ ΠΔΙΟΥῪ 
ου.." (οἹιονσίτς [6 εἶιο τορΐϊης οἵ Οοὰ. βίη. : ὀσφύος αὐτοῦ καθίσε ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ προϊδών.--- Τὸν θρόνον, οὗ 
Ά. Β. Ο ἢὉ., ἐφ δάσρίοὐ ὈΥῪ ΙΔοἈ., ΤΊ ΒΟῚ., δὰ ΑἸΩ, ἐπδίθο οὗ τ. θρόνον οὗ ἐεσέ. γεο. τὶ ἰἂ Ε,.---ἘῈ. 

γος. 81.---Ἰ ρνἴδοο οἵ [89 γοδάΐηρ οὗ 9 ἐεσέ, το. : οὗ κατελείφθη 'η ψυχὴ αὑτοῦ . .. οὐδὲ, [Δοϊ., ΤΊθοΝ., Βοότη., οἷς. 
ὐορὶ, ἰῃ δοεοοσάβησο τί ἢ πο χΐν δυι μοσ 65, {π6 [0] ονείηρ : οὔτε ἐγκατελείφθη εἰς Αιδον οὔτε. ΤΉ ἴοτηλον τολάϊηρ 8Ρ- 
Ῥέασ᾽ ἴο δυο ὕθο ἱπῆπομποοα ὉΥ τόσ. 27. [ΑἸ τοδάδ: οὔτε κατελείφθη εἰς ὅἄδον οὔτε.---Οὐ ἴῃ ΚΒ... οὔτε 'π Α. Β. Ο. ἢ.--ἐγκα- 
τελ. ἰὴ Α. Β. τ σ᾿}. .-- ἄνχν αὐτοῦ ἴῃ Β., πὶ [680 τότ ἀτὸ οταἐ ἐἰοά ἐπ Α. Β. Ὁ. (οτ κί μΑ1}) ἢὉ.--ἄδην ἴῃ Β., Ὀαϊ ᾷδον ἴῃ Α. 6. 
ῬΕ. Το γοδάϊπα οἵ Βἴη. ἰ5 

Υ͂ες͵ 33.--κγὺν Ὀσΐοτο ὑμεῖς [οἵἉ ἰεχέ. τες. πἰτ Ο, (θοεοπὰ ἀρ  γήοδο Ἐ.} Βδ8 ΤΕΣ ΡΓΟΡΘΗΣ 668 οπιἐ ἰοὰ ὈΥ (Π9 τηοϑὶ το- 
οοπὶ ἐγ οθ, τὸ 9ΤΟἱ]ονν 86 δαϊμοῦὶ ἐν οὔ ἱπιροτίδῃξ ππδπαδβοτίρίϑ [Α. Β. Ὁ. (οτί ᾳ.) Ὁ. Βι;.], τοσβίοιδ ΓΥ̓Ὸ]κ. (σύόπε τος υἱάε- 
{2} κοὐ ΟΒαγοΣ ἤβίμοσα ; ἐξ [86 ΟὈΥΙΟΌΘΙΥ ΔῺ ΧΡ  δηδίοσυ δαὶ ίοῃ. 

480 [0] ονείκ : οὔτε ἐνκατελίφθη (ποῖ---λείφ---) εἰς ᾳ' δην οὔτε.---Ἰ[Ἑ.] 



46 ΤΗῈΕ ΑΟἸΗ͂ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΞΒΤΙΕΗ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΔΏ. 

γεε. 22. α. ἦο τῶϑῃ οὗ ζΣε.ϑο].---Ῥοίον Βδὰ 
πἰζμογίο οχ ἰ δἰ ο ἃ [Π0 Οσσύγγομοο οὗ {π6 ἀδὺ ἴπ 
{πὸ Ἰσεῖ οὗ 116 νοτὰ οὗἩἨ ῬΥγΟΡΏΘΟΥ, δηα δϑὶτπιοὰ 
(8δὲ ἴὶ τδα ἴ6 Τὰ] 8] πθηΐ οὗἨ ΤΘΡῪ Βο]θὴη ψοτὰβ 
οὗ αοά, νπϊοῖι, ψ Β116 ἴΠ6Ὺ σοπίδϊ πο υἱοὶ ῥτοπι- 
ἦδο8, βοὶ ἔοσί, δἴ 116 8818 {1π|6, ΨΘΤῪ ἱπιΡΓΟΒΘΙΥΘ 
δΔηα δ]αγπιίηρς ἰγαϊῃ8. Ηἰἷδ ΠΘΆΤΟΥΒ ΓΘ ΟΘΘΟΡΙΥ͂ 
ταονϑὰ, δὰ ἰμοῖτ ργοβοηΐ ἀδγουῦί ἔγδπιο οὗ ταϊπὰ 
ΘΏ80168 πἶπι (0 Θηποῦη66 [86 πιδίηῃ ῬΡΌΓΡΟΒΘ οὗ [86 
ταϊγϑου]οῦ5 ἀγθηΐ, δπᾶ ἰο υπίοϊὰ (δ ππάἀδϑιηηθηία) 
ἐγ ὴβ σοι ἰ0 ἰδυρηί. Ηθ ἰοβιϊθοα ρυθ] οἷν 
δηὰ οχρ] οἰ Πγ, δηὰ ἴῃ ἃ ΔΉΠΟΥ ποῖ ἰουσμοα 
{Π6 δοηβοΐαῃοθ οὗ {6 ΠοΘΤΘΓΒ, ὑδαὺ 7 6808 οὗἩ ΝᾺ Σ- 
δΡΘΙΒ, 80 δὰ 66 ογυοσίδοὰ ὈΥ Β'8 Ρ6θορῖς, θυΐ 
884, ἰπ δοοογάδῃοθ ὙΠ ΤΌΡΙΔΘΡ ὈΓΟΙ Ἶδ68, ὈΘΘΏ 
Γαϊϑοά Ὁρ δηὰ οὀχαϊοαὰ ὈγῪ Θοά, μΒδα ΠΟῪ ρμουτγοὰ 
ουὐ ἴῃς βρίτὶϊ, δπὰ ἐμαὶ ἢ ἰβ (80 [οτὰ δῃὰ 3ε- 
δίαλ [Χριστὸν, ἰπδὲ 186, 7.6 Αποδιίοα Οπε. ἰἶἰιὸ ὁ Γ- 
Τοηὶ τγϑοῖ ᾿γδηβ]δίίοη οὗἩ (6 ΗΠ αΌτονν ΟΠ 018] {1{]6, 
Μεδείαλ.---1 8.1. Ῥοίον, δοοογα ἾΎ, ΠΘΥΘΥΡ 0868 
δἰ οὐ {π6 σγοαῦ δυθηΐ οὗ [80 ἀδὺ ; 86 οἰ οΥ̓ 
6 Ηοῖγ ΟΠΒοϑί, 11ὸ ἃ ἰδτοδὰ οἵ ρμο]ά, γοβοοίβ 18 
Ἰσιὶ π᾿ ΘΥΟΥΥ μαγὶ οὗἩὨ {86 ἀϊβοοῦσθθ. Α8 [86 
αἰχοιιτηϑί Δ 665, ὨΟΥΤΘΥΟΥΡ, δϑϑίρη {16 στ οῖον οὗ 
8 Γυ ΒΘ ΟΠΘΡΥ δἀάγοβα (0 ἰ8 τ οσγάβ, {8 686 δϑϑυτηθ 
16 ΤΌτπι οὗ ἃ (ΘΒ 1 ΠΟΥ πὶ σἢ ἢ 6 Ὀ6ΔΓΒ ἰο ἤθδιι8, 
ὙὙ00, 848 {6 Οτυοϊδοά, Ὀὰαὺ 4160 (6 Βἴϑοη δπά 
Ἐχαϊιοὰ Ομ, ἰβ ὑπὸ [Γοτὰ δηὰ Ἀθάθθιοσυ. ΟἹ 
ΔΡΡτοδοδβίηρ (μἷ8 Ἰοϑδαΐηρ ἰμθπιθ οὗ Βἰ5 ἀΙΒΟΟΌΓΒΘ, 
Β6 δῴζαΐῃ βο] 6118 ἷ8 ἨΘΑΓΟΥΒ ἰο ἰ᾿ἰϑίθῃ ὸ δ]8 
ψοτάβ. 

ὃ. ὅθπτιβ οὗ Νξασϑίθ. -- - ΒΒ οη ῬοίοΥ ὩΔΠ168 
“οδυ8, Βα ἀδβουῖ 68 ἷπὶ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ 88 ὁη6 ὙΠ ΟΙᾺ 
αοα μεὰ φγοὅιηἱ θα αἰδιϊηρυϊδηοά Ὁ ἀθοὰ8 
δια οὐοθηίβ (866 Ὀ6ΙΟΥ,, {πὸ ΟῦΤΕ. ΑΝῸ ΕἸΤΉΙΟΑΙ, 
Ὑἱ678), ἰὩϑοησἢ ὑπαὶ ἴπ6 [Βγ86}1068 δὰ ὈδΘη 

Ἰδοϑα ἴῃ ἃ ἴδυογδθϊο ροβί (ἴοι ἴοτ σοοοχηϊστίηρ ἴῃ 
πὶ 8ῃ. Θῃμιϊ ηΘ πη ῬΘΥβοῦδβο, ἰοὸ ποδὶ αοα ὨΪπ86] 

Βδὰ Ὀοῦπθ τ ΐπθθ5 (ἀποδεδειγμένον εἰς ὑμᾶς----έν 
μέσῳ ὑμῶν, καϑὼς καὶ αὑτοὶ οἰδατε). ἮρογΥΘ ΑἸΤΘΔΑΥ͂ 
(86 ΔΡο53{10 ΤΟΥῪ ὈΪ αἰ ΠἾν Ἰη6 68 Δ ΔΡΡΘΆ] ἰο [ἢ9 
σοηϑοΐθησο οὗ (6 ἈΘΆΡΟΙ, δηἃ ομάθδυοῦθ ἰο 
δύο ἴῃ Ηἶπι ἃ 600 βοῆβα οὗ (ἢ δἰγοοί οΊ 5} 688 
οὗ {89 ἐγοαίπηθηὶ ὙΓΠΊΟΒ 7688 δὰ γοοοϊνϑα ; (18 
8 ἷθ ποχὶ ἰορίο. 

γεκ. 28. Εἰ πι---Ὃὸ πανθο, οἰο.---ῬοίοΥ Ῥγοβοηΐβ 
ἐδοὸ ὑτο- 018 οΥγὶ χη οὗ 86 βυβοτίηρη οὗ .65018---- 
{πη απ, δηὰ {πὸ ἀϊνὶπο. οη (Π6 Βυπιδη 
ἰπδυθποοθ τ Β1Οἢ αἰτοῦ οαυδβοα ἰμ θη), ΑΓΘ 6οῦ- 
βἰἀογϑᾶ, 16 Ὑ8010 γγ͵ϑ ἃ σοιρ]σαίο ἀοοᾶ, ἴῃ 
ὙΠῚΘΒ γσαυὶουδ ἱπα νυ 41]8 οούρογαίθα, ΤΟΒ6 οἢ 
σπῃο (η6 κυὲ αὖ Βαγνίηρ β᾽δῖπ {9068608 ΟὨΘΙ͂γ 
τοδβίβ, δύο ἴῃ [δγϑϑὶθβ {προςπήξαντες ἀνείλατε, 
γοΥ. 28: 6ΟΠΊΡ. γον. 86) ; π6 ποχί, 8.6 {π9 ἰπίογ- 
ταϑαϊαδίθ ῬΟΥΒΟη5 ἱμβγουρῃ ὙΠο80 ἀϊγοοῦ ἱπβίσυ- 
τιθη Δ} γ (89 Τιοτὰ γγὰβ αθχοά ἰο {6 ΟΥΟΒ5 διηὰ 
δχθουϊοά, πδηλοῖν, ὑπ 6 ἄνομοι, ῬΡΑΒΏΒ, ὙΠῸ ὝΘΓΘ 
πἰϊπουῦ [86 ]8ὰν (οὗὁἨ Μοβ68) ; {π686 ὙΓ6 ΒΟΙΏΔΗΒ, 
δΔη4 ποί πιο ΥΟΪῪ ὑπ 6 ΒΟΙΏΔῺ Β0] 6 γ8, Ὀὰΐ 8180 {89 
Βοτίδη ῥγοσυγδίου. [1,68}}γ, ὑπο γ ἰδ δὲ ᾿Ἰοδϑί δῇ 
Δ᾽ ]υδἰοπ, ἰπ [86 πορὰ ἔκδοτον, ἴο {Π.8 ὑγδΟΒΘΡῪ οὗ 
ΦυάλϑΒ. Ῥοίοσ δά άγοϑδοϑ Ηἷβ ΒΘΌΥΟΤΒ 8 1 8]} 
Μ6Υ6 ἰπα ἰϑου  πιϊ πίον ρυΐϊγ: “γὙγὁ δᾶγο βἰδίῃ 
ἈΪπι᾽᾽, 8116 ἸὭΏΔΩΥ δὼ ἀουθί]688 ΠΟῪ δος 
οὶ 0 Ὑ6ΓΟ ποῖ Ῥγοϑοηΐ ἴῃ (μ6 οἷΐγ οἰριὶ ΟΣ 
πἷπὸ ὙΘ6Ο0 5 τον] ουβὶγ, ἀυγίηρ ὑμ9 1δδὶ ἀν οὗἉ 
ἐλο ᾿οχά δ ραδββίοῃ; ἰὺ 18, ὑβοχοῖοσθ, οὐυΐουβ ἐμαὶ 

{86 ογυοϊάχιου οὗ 76διι8 γγὁ8 8 δοὶ οὗ ἰδ: 6 Ῥϑορὶο, 
υνἱονοὰ 85 8 Ὑγ͵016----ἰῦ τῦ8 ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΣ 86ΐ, ᾿γο]γν- 
ἱπῷ ἰ6 8916 ῬΘΟΡ]Ὲ Δ|Π|κω6 π᾿ ΘΟΙθτα 05) ΦΏΪ. -- 
Ῥεῖογ, ἴῃ {86 ποχὶ ρἷδοθ, ὑσοσθθᾶκ ἰ0Ὸ ΔΏΞΟΥ [86 
αποβίϊου τ ΐοὰ ταὶς παίυγ}}} δὺο: “ον 
οουἹὰ ὑμ686 ὑπῖπρθ Ὀ6 ροσιϊ ἰοὰ ἰο ἰδΔκο ρμΐδος, ἱΐ 
7.808 τ {ΓΌΪΥ βύἢ ἃ πιδὴ οὗ 6οα 3" [Ιπ ΟΥ̓ΔΟΣ 
ἰο τϑηιοῦο ὑδ6 οὔἴθησοο το (86 1οΥ Β ἄἀθϑι ὁ5 
{886 ΘΥΟΒ8 τηϊριΐ ργίνο, Ῥοίοσ ΠΟῪ Θχῃ 6 86 
οἶμον ἰπδαθπορ, οΥΓ, {Π6 αἰνῖπο ραγεϊοϊ ρϑι οι πὶ {89 
δι Υησ8 οὐὁἩἨ Ομγίδί. Ηθ ρῥγοβοηΐβ {86 0] ονσῖης 
Υἱοῦ :--ΤΠὉ 7 σοτὸ οπἀυγοὰ ἴῃ ΘΟΠΒΘαΊΘΠδΟ οὗ 
(Ὡς ἄχοά Ῥυγροβὸ δηὰ ζΖοσγοκηοπ]οᾶχο οὗἩ αοά; 
{πδὺ ἰ8 [9 ΒΑγΥ, (ΠΥ ΤΟΥΘ ποὺ 5᾽ ΠΙΡΙΥ͂ 86 ΤΟΒῸ]} οὗ 
{π 6 υποοηϊγοὶ θὰ δοίϊοη οὗἨ μυπηϑῃ Τὴ 8]1166 δπα 518. 
ΤΒΟΒο βιυ δογὶ ρσβ οου]ὰ ποὶ ᾶνὸ δἀυδηῃησθὰ [0 500} 
ΔῊ οχίγριῃηθ, ἢ (ΠΥ δὰ ποὲ Ὀθ6η δὺὶ 188 βϑτηθ 
(ἴα ἴῃ δοοογάδησο ψῖ ἐῃ6 π|ὶ]}} οὗὁἨ ἀοἂ, τῖδο δὰ 
ποΐ ΟὨΪΥ ἴογοθϑθοι, δυὺ 8180 ροϑι (γον ἀοοτγεοά 
ἴθ. Ἡδηςο, 4 αἀἰνίηθ ἀδογθὸ νγγᾶδ 8180 σασχτὶθὰ 
ἰηΐο οχϑουιοη τυ βθὴ 688 βΒιβογοα δηὰ ἀϊοά. 
εκ. 24.  οΣσα Θοῦ δῖ σαϊσϑᾶ ἘΡ.-- 

ὝΒΟΩ (Π6 δΔροβί]ο σοΐοσβ ἰὸ ἐμ βιι δ οσῖχ5 δηὰ 
θαι οὐἩ Ψ2}68ι8, Β6 υἱΐοῖθ ἱπουρδίβ οὗ ἀδερ ἱτὰ- 
Ῥοσί, Ὀυΐ ἐπ Ἰαπρύαρο 166] ἰβΒ οσσο α  ΟἿΥ σ0η- 
οἶθθΘ. ΗἰΪ8 γΓοιδυ 8 οὴ ἐδ6 γοβυσγοοίίοη οὗ 655, 
οὔ {πα Οἶοῦ Βαηάᾶ, Ὄχίοηἃ ἐβσουρὰ ποί 1655 δὴ 
ὨΪΐπ6 ὙΘΥΒΘΑ ; δ6 ἱΒΘΓΘῸΥ ἱπάϊοδῦθβ (πα ἐδ15 στοδὶ 
ἴαοὶ 885 (86 τηοβί ᾿ππρογίδηϊ οὗ 4}} (ῃοβα ἴο πο δ 
86 ἀἰγοοίοα αἰἐθηιίοη, δπαὰ ἐμαὶ Βα τοραγάθα Ἰὸὶ δὲ 
ἷβ ομΐο ἰδ8κ ἰο οχρίδίη 10 ἰο δὶβ ἈΘΔΡΘΙΒ ἴὰ ἃ 
ΘΟ ΠΟ ΠΩ ΤΠΏΒΏΠΟΥ. ΗΪΐβ ΤΟΙΔ ΓΚ Οἢ (86 ΓΟΒῸΥ- 
τοοϊΐοη ἱνοῖνο ὑνοὸ ροϊπίβ. Εἰγοὶ, Β6 Ὀθδτδ υχὶῖ- 
ΠΘ6Β5 ἴῃ ἢἷ8 οση ἤδιη6, δηὰ ἴῃ ἰδαϊ οὗὨ 81} 86 οὐδοῦ 
ΒΡΟοΒί]ο8, ὑδαὺ ὑμὸ τοβυγγοοίϊοη οὗὨἩ Φεϑυβ ῪΒΒ 8 
ἴδοῦ ΒΊΟΝ δὰ δον οοουττοά (γον. 24, 82). 
Η]5 ἐοβυϊ πη οΩΥ 8 βυβίαϊποα ὈΥ {μ6 αἰτουτηβίδησα, 
(μοί, ΒοΎΘΥΘΡ, ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ τη οη θα ὈΥ͂ ἴτα,} ἐμὲ 
Βο δηὰᾶ (π6 ΕἸονθη μδαἃ βθϑῃ 6 οΓὰ ῬΘΓΒΟΣΔΙ]Υ͂ 
ΔΙΌΟΡ ἈΪ8 γοϑυγυθοίίοη, δῃὰ οουἹὰ (δ 08 ἰοδυλν ἤγοία 
(ποῖὶν οὐ Καον]οᾶφο ἰο ὑπ 1176 οὗ ἰλ6 Εἴδοη Οπς, 
(οορ. 1; 21 5). Το δροβίϊθ, πὰ {86 βεσοοπὰ 
Ῥίαοσο, ὀχ οἱ {86 τοδυγγϑοίϊοη ἴῃ (86 ἸρΒὶ οὗὨ 
ῬΤΟΡΠΘΟΥ, βμονίηρς (δὲ 1η6 ἴδοὶ βαὰ Ὀθθὴ Ὁγ6- 
ἀϊοίοά ὃΥ Ῥανὶὰ, δπὰ ἰμδὲ {89 ῃγοάϊοιϊοη νγ8 
ΠΘΟΟΒΘΑΡΙΪΥ [Ὁ] 4]16 ἃ ἴῃ 92280885ὅ. Η8 ὑδϑιϊ ον σΤθ- 
βροοίϊης ἰδ ἤδοὶ 1.8017, οοἰποίάοα ὙΠῸ {86 δχ- 
οἰδιιδίϊοη: “ΤῈ ΙοΡὰ 8 γίβοη ἰμἀθοα,᾽ (κι. χσχὶνυ. 
84}.-(Π0 ΤΟΒΤΥ Οὐ. ΓΘΑ]Υ Οσσυγτοᾶ; δὶΒ δνχα- 
ταθηΐ ἀογίνοα ἔγοπιὶ ῬσοΡ ἢ ΟΥ̓, δΔανδῆοοβ ἃ βίδβρ 
αν ον, δηὰ ἰβ δαυϊνδ]οηὶ ἰο (86 ψοτάβ: “1 ὸ- 
Βοογοά [ἐδει7 ΟἸ γἶδί ἰο τῖβο,᾿ [κι. χχῖν. 46--- οἷ τϑα- 
ὈΣΤΘΟΙΪΟη ΜΒ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, Τ686 ἱποῦρβ ΔΥΘ 
αἰδιϊμοῦν ἱπάϊσαίοα Ὀγ (6 τγογὰ8: οὐκ ἦν δυνατόν, 
οἷο. Ἦογο, Ῥαίους, βροακίηξς ἰῃ (89 ΑΥ̓ΔΙϑΘΔΏ 
Ἰδηκυδαρο, ἀουθί]688 ομιρ] ογοὰ {89 Οχργοδβῖοι 

ΠΡΑΥΣΙ, [[ουπὰ ἴῃ Ῥ5. χυὶ. δ,6; οχνΐ.8.---Τ 1, 

Β' Κη γίηρ (86 δπαγεδ ΟΥ̓ ἰοἱἷβ τὶ πο ἀοδία 
ξ΄" ῬοΟΥΒοΟμ θα 88 8 ὀδρίυτίπς Βυαηίον᾽ (ΜΟΥ οΥ)] 
οαἰσμο8᾽ πὰ Β0]48 ἴδδι δἷβ ὑσου. Βυὶ ἴκ6 ΒοΥΘ 
δαάορίβ ἐμ σνοσβίοηυ οὗἩ {86 ϑορίυερίπί; π6 δὰ- 
ὑμοτβ οὗ {818 ἐσδῃβ αἰΐοι Βα ρΡροβοὰ (δλ6 ἔογστηβ (ὁ δ6 

ὕ5Π, ὈΝ5Π [[ουπὰ ἰπ 1ϑ6ἱ. Ἰχνΐ. Τ, αῃὰ ε56- 
ὍΠΟΥ, δηα το ίουυί πρ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰο (89 ῥαὶῃα οἵ 
Ῥαγίατ! 08 (ἈΕΥ̓ΘΕ ΤΕ: 1. δηὰ, δοοοσάϊηρῖγ 
ὑγβῃβ]αίθ ὠδῖνες ϑανάτου [ποὶ, ἐμ δογάδθ, δπαῦϑε, 
ναὶ, (λ6  απσε, ἑλγοεβ οὗὨ ἀθδί.---18.]. [Ἐ ἰδ οϑν- 
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ἰδῖη ἐμαὶ ἐπ 9 ποσὰ [ὠδένες] 18 ποὺ υβοά ὉΥ͂ 1υϊκο 
ΒοσΘ ἴὼ ἰδ ΗΘΌΓΘΙΖΙΠΩ Β0η86 οὗἁὨ οογαδβ.ΟΥἹ δοπαβ 
(ΟἸββαυβθῃ), Ὀὰΐ ἴῃ (μδὶ οὗ ραΐπδ, ραϊΐπε 0} ἰγαυατὶ, 
δίτπιοθ ὨΟΣΘ 8 ΠΟῪ ᾿16 Ῥὰ8 Ὀοτῃ οὗἩ ἀθαείῃ. Τῃὸ 
ἐπίοσργοίδίϊοη τ ῖο ΤΟργοδομὶβ ἀθϑίἢ 1166] 88 
οοὐυγίηρ ἰΠ6 ρα η8 οὗ ρεγίυτγιοπ τπ0}} ΗΘ πῦο 
Μ85 Ββἰδϊη νγΔ8 γαϊβοά ἃρ (Δ γὙο7), 18 ἔδγ-οίομοα ; 
ἀξ 15. πλι16}} ΤΆΟΓΘ πϑίυγαϊὶ ἰ0 τοίου ἰμ9 δὲ 8 (ΥΟΓ. 
24) ἰο 6 Ῥοσβοῃ οὗ 9981. ιπη)86]7, βίησθ ὑδμδί 
βιαΐο πε ἰοῖι 18 βυσοοοάθα Ὀγ ἰλ9 διαφϑορά 8 Το- 
ξιτοα 88 αἰϊοπάθα, οὐϑθὴ ἴῃ {86 ρμ͵δοθ οὗ ἰδ9 
ἀεοδα, στ ραἴη.---Βαὶ ταῦ 18 Ῥυϑοίβ ον ἐδ} Β6 86 
οὗ ἰἰὸ δροαϊοίῖοα! ἀϑοϊδγαίΐοι: “1 νὰ8 ποί Ρ08- 
Β1016 [Βα μ6 βου] 6 Βοϊάθη οὗ [οὐϑγοοπιὸ ὈὉΥ}] 
ἀραὶ 3 Βοίὶὰ ΘΔΥ}19} δηα 4180 σϑοθηῦ ἰηἰογργοί- 
6:8 ἐαχρὶαἷπ ἰμὸ ἀϊσϑοῖ τηθϑηΐηρ ἰοὸ Ὀ6 (86 [Ὁ]]ον- 
ἷἱδα: “11 τῦῚβ ἱπροβ51}}]ο᾽, ῬΟΙΘΥ Β8Υ8, “05 80- 
δοῦμπέ οὗ ἰδ ὙΌΣ πβδίυσγο ΟΥΓἹ Ὀοὶηρς οὗ «0818 
Οἰγίδι, βίποο ὑμ9 ὅθι ἢ88 Ἰ᾿ἰἴθ ἰπ αἰταβο] ᾽ [90 8π 
γ. 20]. (ΟἸΒΒδυβοη) : ΟΥ 6180: “1 τγδ8 ἱπιροββιὶο 
πὶ τοβροοί ἰοὸ (1) 4οὰ (9 Εδίδμορ, (2) ἱμ ὅσῃ, 
88 ἰ.ο δέεγπαΐ βοῃ οἵ {π6 ΕΔ ΒοΓ, ἷ θοδίῃ, πὶσἢ 
δοΌ]ὰ ποὶ πᾶνθ 8 ροσιβδηθηί οἶδα 095 ἃ ΗΟΪΥ 
Οπὸ δηὰ ὦ Ῥυΐποο οὗ |1ἴ6.᾽ (ἀοοταμὰ νη 1,6ου- 
σοῦ). Βυὶ δΒι0}} Θχρ᾽ δηδύϊοηβ σοπηθοὶ προγίδηϊ 
ἐσ δη τὶ ἰμθδὸ ποτᾶβ, ἰὸ ψ ῖοὰ Ῥοίον αἱἸὰ ποῖ 
ἀλγοσιν τεΐογ; (6 ἱπιπηοαϊδίθ οομίοχὶ βυρχοϑίβ 
Βο οἶμον οσρ δηδίίοη ὑπ ὑπ 6 00] οὶ ρ : “10 88 
ππροβϑῖ Ὁ ]9 ἐπαὺ 9688 Βῃουὰ Ὀ6 Ογὐϑγοοῖηθ 
ἀδδιἢ, ἤοσ [09 5: 016 γϑάβοῦ ὑδμδὶ ϑιισὰ δὰ ὈΘΘῊ 
ἐδο ρνοάἰοιίου, δπὰ (}6 αἰγὶ Ῥσοτηῖδβο πίϑὲ π664 8 
νο 18]16ἀ.᾽ Τ 18 18 186 πιοδβὶ ἀϊτοοῖ δα Ἰορίραὶ 
τοοϑαΐης. Ὑδίοϊι, Βοουον, ἀο68 ποὶ οχο]ιάθ, Ὀυΐ 
τδῖδον ᾿πο]υ 68 ὑπ ἱπουχδὶ ὑπαὶ [π 6 βοῦτοθ Ὀοίὰ 
οὗ 186 Ῥτοιηἶθο δηὰ αἶ8ο οὗ 8 {01 6] πθηΐ 1168 ἴπ 
ἐιδὶ τ οιοτίουβ ῬΟΤΟΥ δπὰ ἰμδὲ ἔπ] 6858 οὗὨ 116 οὗἁ 
το Αποϊπίοᾶ οὗἩ αοἄ, τβὶοῖ δγο ἱπαϊοαίοα ἰῃ ἐῃ9 

ΠΘΟΥ. 
Αγ ει. 5 89. Ι Φουα [580] [89 πον 8]- 
τσᾶγα.---ἰ  προωρώμην, δαῖσ, ποῖ Ἰοτέδαισ, πρό ἰΒ ἰηίθῃ- 
μέρα με δ (Η δοκοῖς, αὦ ἰος.}; 86 νϑὺὉ ἈΘΓΘ 
885 τεϑροςοῖ (0 ῥΪ]δ06, 8 ΤΠ 6ΒῺΒ δαῖο δοίογε πιὸ. (7. 
Α. ΑἸοχϑπάον).----Τ.7. ΤῊΘ Ῥτόρβθου ἰο νυ ΐοὶι 
Ῥοίοσ δρρϑδὶβ, Ρβ. χυϊ. 8-11, οοῃΐδὶπβ δὴ δηϊ- 
τοδίο δχργοββδίοη οὗ {Π6 ἸοΟΥ] σοῃδάθηοθ οὗ 8 
ἀογνουὶ ταϊπα ; ὑπ Ὀο᾽ ον τ᾿ Β ὈΟᾺῪ δπα βοὰὶ γοὐοΐοθ 

τ ἕ ἰλο Πνίηρ Θοά, δῃά, οὐθῃ ἴῃ (δ δἰρμί οὗ ἀθαί, 
ΔΙῸ διεκγοιὶ οὐ δὴ οἰϑσῃδὶ, Ὀϊ]οβδοα 1116. Τ6 
Βοδβϑακο, (ἴπ δοοογάδποθ σὰ ἰμ6 βορίαλ κἰπ(), 15 
αποϊοεὰ 'ἰπ 11. αν 8 ἱπίϊτηαίθ δηὰ ζ8 1088] 
ἐφ πΐσα οἵ 16 τι αοά 18 Πογο βοὺ ζοσίῃ, 
(γεν. 28), ἴῃ δ0 ἴΔΣ ἃ8 6 ΔΙ ΤΘΥΒ Β645 ἴμ6 ],ογὰ μ6- 
ἴοτε ᾿ἷ5 Ἔγ68, δηὰ 88 ἰμ6 ἱμοτὰ 8 δὶ ἢ18 βἀθ ἢ 
ἀϊνίμς δἱά δπὰ δυρρογτί. Ηρθηποοθ ργοοσθϑϑᾶ (τσ. 20) 
(Διὸ 7ΟΥ ἱπ αοὰ δηὰ {μ6 Βορεῦ] οοπδάθποο τ σα 
ἰδῆυοποο [86 ὈΘΙΙΟΥΘΙ Β 8010 παίατο (καρδιά, 

γλῶσσα, ἴον ᾿ΤἸ.9, σάρξ,) 5ο ἐμοὶ ΒΘ μ88 δὴ δβϑυ- 
γδῦεα (τοῦ. 27) (μαὺ ἢ 884}} ποὺ 0 γοίαϊποὰ ὉΥῪ 
ἀεδίἢ 85 ἃ ὈΓΟΥ--- 5 80] 58}.8}} ποῖ τοιβδίῃ πῃ (9 
Ρἶδος οὔ {με ἀοδα [7υἀἰεπτείολ}, ποῖ Β 6. 8181} {86 
Βεϊονοὰ Οπος οὗἩἨ αοα τιου]άδν 1π ὑδ6 στάᾶγο. Ηθ 
8ο ο5 {π δΟΒΕΓΑΓΥ͂ (γον. 28), ὑπαὶ, Ὁγ 868 
ευϊάκπος δπὰ Ἰοντοὸ οὗ ἀοἄ, Πο 884}} Ὀ6 ρ]ασοὰ ἴῃ 
Ῥαρβοαβίοα οὗ ἰμ6 701π685 οὗ 6 δπὰ οὗ 70γ ἴῃ 
186 ῥσγοβϑθῆσα οὗ 60α.---Νονν 411} ἰδαὲ θαυ οχ- 
Ῥύοδ866 'ἰπ (666 τοτὰδ οὗἩ Ἰογία! οοπδάοποο, [89 
δροείϊο τοΐοτβ ἰοὸ 26808 ΟΝ τδε. Ηθ ῥγοζηΐβθϑ 
(τον. 25) (μοὶ θαυ  θρθδκβ εἰς αὐτόν, (ἰμαὶ ἴ8, ποί 
δ ϑοκσετηηρ᾽" 9265688, Ὀπὶ ““ἰῃ Δ] αβίου ἰο᾽᾿ δἷπὶ 

[““αἱπεέησ αὐ λὲπι (ἀΐοογα ἐπ ἃ] ΘΓᾺ), 88 εἰς 18 Θ1α- 
Ρ]ογοὰ ἰπ Εριι. γ. 82; Ηρῦνγ. υἱὶ. 14." ΝΊΝΕΒ: 
αταηι. Ν. 1). ἃ 49. ο, παου ΕΝ ΑἹΊ (μΐ8 18 ἔᾺ}Ὺ 6χ- 
Ρ]αἰποα ὈΥ Ῥείθυ (νον. 29-81), αὐΐου 186 ᾿ἱπῖτο- 
ἀποίογυ σοιματκ ἰμαὺ 6 σι ΒρΟῚΚ πὶῖῃ ἔγϑοάοαι 
οοπορσηίηρ αν. Ῥοίογ 18 αὐσατο {μ8ὲ ἰπ6 ταϊπὰβ 
οὗ πθὴ ΨἶῸ τονογοα [86 ΠΟΙ͂ ΘΠΔΙΘΟίΟΣ οὗἩ Κίηρ 
θνϊὰ, ταῖσι Ὀθοοπιο ργοὐυαϊορα ἀραϊηβί Εἰπιβοὶν, 
δηὰ ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἐπδὲὶ {Π6 ΣΘΙΏΔΥΪ,Β τσ ἢ 6 ἰηϊοπάοα 
ἰο δ ῖο Ψ6ΓῸ ἀοδίρηθα ἰο ἀἰδραγαρο (δὲ ἀονοαΐ 
ἴδ: ἴῃ ΟΥΔΘΡ ἰο ρῥγουθῃὶ δἷθ ὨΘΘΥΟΥΘ ὕγΟΩ, ΓΘ- 
οοὐνίπρ (818 ᾿πργοϑβίοη, δα ἰοὸ οοποὶ δίθ ἰμοτα, 
ἢ γαδθαν 5 ἐμαὶ 11 τγ88 σΘΥ ΔΙ Υ ]]Ο 8016 (ἐξὸν 
86. ἐστὶν, τοὶ ἔστω) ἰο δἰαὶθ 4 ἴδοί το 0 ὁῃ9 
(μου οὗ ἀθηγίπρ, Νοχί, ἰπ ογάθυ ἰο ἰθβι 
μἰβ ον ΓΘΎΘΓΘΏΘΘ [Ὁ Ὀανὶὰ, ἢ6 σίνοβ εἶτα (86 
1116 οὗ πατριάρχης, ἱμαὶ 8, (86 Βομῃογοὰ ΤΟ ΠαΟΣ 
οὗ [86 ΤΟΥΔ] ΤἈΠΆΪῪ ἔγοτα βίοι, δοοογαϊης ἴο {89 
ῬΥΟμΒα, {86 Μοββϑῖδ 88 0 ὁοθ. Νανυθῦίῃὁ- 
1685--- οί ΡΓΟσΘΘ48---( 6 ἤαοίϑ ἀγὸ Μ 91} Κηοτπ, 
ἰῃδὲ Πενία ποὺ ΟὨΪῪ αἱοὰ δπηὰ νγαϑ Ὀυτγὶθι, Ὀυὶ 
μαι δῖ8 ΒΡ. ΪΟὮΥΘ 8.}}} σοιπαΐπβ [1 Κίηρβ ἱϊ. 10, 
σοΡ. ΜΠ} 2 ὅδ. νυ. 7]: ἰδ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΠΥ ΓΟ]]ΟΥΒ, 
(45 6 Ὀ] Δί ΠΥ ἰπὶϊπηα 68), ὑμαὺ νἀ Β Θογρβο δὰ 
Ὀθθῃ δρδπάοποα ἰο δογγαυαρίίΐοη. ΟὈὐΠΒοαυ μίυ, 
θενὰ, τγῆο 8 Ὁπαυθδι Ὁ ΔΌ]Υ ΘΗ] οποὰ ὈΥ 
80 ϑρὶεὶῦ οὗ αοα, δηιὰ σψῆο δα δἷ80 σϑοοϊνοα δ 
Ῥτοιμΐβθ, σομβτιηθα ὮὈΥ δὴ οδιἷι, ἐμαὶ ἔοα νουϊὰ 
Ῥἶδοθ ὁη6 οὗ 8 ἀθβοθπϑηΐβ ὁ διὲβ ΓΟΥΑ] {ἰΠΓΟῸΒΘ 
2 δι. Υἱὶ. 12: δορ. Ῥβ. ᾿ἰχχσχῖχ. 8, 4, 88, 
6; ΟΥχχὶ!. 11), τι βανθ σαδύ 8 Ῥγορμοίϊο 
ἴαποο δἱ {80 δυΐιτο, δπα μαγὸ ΒΡΟΚ α οὗ [}6 τ68- 
ἀργϑοίΐοι οὗ {0 Μοβδβίδῃ, πιϑδηϊηρ ἐμαὶ 7ε Βῃου]ᾶ 
ποῖ Ὀ9 Ἰοἵδ 'η 1.6 ῥΪαοθ οὗἉἩ {μὸ ἀθδάὰ, δῃὰ μαὶ "ὦ 
688} βῃοιἹὰ ποὺ 6 ρίνοῃ οὐχ ἰὸ δογγυρίΐοῃ. 
Ρμ. χυὶ. 10. ΤῈ σγογὰβ ὅτι οὗ κατελ. αἷο., “ἰδαὲ 
6 νψὰβ ποὺ 1οὗν᾽, Ῥσοβοηῦ ὑπ βυθβίδῃοθ οὗ ἐδ9 
Ῥτορβοίϊο ἀθοϊαγαίζοη 'π ἃ αἰἷγϑοί ἴΌσ, δηὰ ΓΘ 
ποὺ ἴο Ὧθ ἰδ 88 δαυϊγα]θηΐ (0 εἰς ἐκεῖνο ὅτι 
(Με6γο:) [508 ἴῃ γοΐϑγσθηῃσα ἴο {μ18, (μδΐ, οἱο.; 
ὅτι ἴῃ (Π16 86η86 οὗ εἰς ἐκ., ὄτε᾽᾽ Μογογ.---Ἴ.7; (λ9 
ΤΌΤΙΔΟΣ ἰ8 {09 ΙΠΟΤΘ πδίυΓ8] σοπαίγιοίίοη. ΤῈΘ 
οδ]οσίϊοι ἐμαί, πὰ (818 6886, εἶπε τοι] αν ὈΘΘ ἢ 
οταρ]ουθα ἱπ ΡΪ]860 οὗ ἐλάλησε ἴΒ ἀπο π 64, Βἰποθ 
{89 Ἰαιίοσ ψοσγὰ 18 σοππθοίθα σἱϊἢ ἰΠο80 ἐμὲ 1πι- 
τη αϊδίοΥ [Ο]]οΥ ἱΐ, περὶ τῆς - - - Χριστοῦ; Ὁδ6- 
Βίά 68, 17 186 ΟΣ ΥἱΟῪ τοῦὸ ΘΟΥΓΘοί, γὸ πουϊὰ 
ἈδΙΌΓΑΙΥ οχροού ἰο πὰ γάρ 'π το γ. 82, οσ ἃ βίτω- 
118 Ὁ Ῥαγί 619. 

Βυὺ ΠΟΥ 8.6 ΜΘ, ἱπ δοσογάλῃοο τ ὶτἢ ἐπ ορὶπ- 
ἴοῃ οὗ (86 δροβϑίϊθ, ἰο ἀπά ογϑίδηὰ ἐλ φγορ΄δον ὁ 
αυϊά ρμεψελοϊοσιοαϊϊν3 Ὠϊὰ Ῥανϊά, ψὰῸ βροδίβ 
ἴῃ 186 ἢγϑί βούβοι, δηὰ ὑπ ΓΘ ΌΓΤΘ ΣΘΔ]]Ὺ ΒΟΘΙ8 ἴο 
γοΐου ἰο Ηἰτηβο]ῦ, ἰὼ ἰσας} Βρϑακ, ποὲ ἴῃ δ͵8 ΟὟῈ 
Ὥδη6, Ὀπὶ ἴῃ {μὲ ΟΥὨ 1:6 Μοϑβίδῃῦ Τηὸ Ῥβδ]τη 
1.56}7 ἀο68 ποὶ ἔπτη ἶδ8ἢ ἰμ6 Ἰοαβὺ Βαρροτῦί 0 θυσἢ 
ἃ Υἱοῦ : ΠΟΣ, ἱπάθοὰ, ἄοθβ Ῥϑίϑὺ τηϑὶπίαϊη ἰδ δὲ 
Ῥανῖά, οπἐὐληρ ΘΥΘΣΥῪ Τοΐθγοηοο ἰοὸ δἰβ ἢ Ρ6Γ- 
Β0Ώ, ΒΡΟΚΘΟ ΘΧΟλΙΒΙΥΘΙΥ οὗ ΟἸσῖδὶ. [0 8. αὐυἱὲθ 
οομδβίβίθηὐ ἢ {89 τΟΓΒ "διὰ ἐπ6 τηθαπίηρ οὗ 
18:9 δΔΡοβί]θ ἰο δβϑυπηθ ἐμαὶ θανϊὰ οογίαϊἱ γ 6χ- 
ΡῬΕΘδΒϑα τπογ6 ἐπηηθαϊαίθ]ν ἷ8 ῬΘΥΒΟΏΔΙ ΠΟΡΘ οἴ 
.1ἴο, Ἰουπα ρα 85 1ὲ 8 ΟὉ ἢΪ8 οἷοϑθ δοιὰ ΐοι 
ψῖ ἢ αοα ; Ὀὰΐ Ῥοίθν 88 σου δ ΠΥ βββοσίβ δι ρῃδὺ- 
1081}, (παὺ δὲ (ἢ 9 Β81η6 ἰΐπηο, αν, Ὀγ νἱτίμθ οἴ 
{πὸ 1ΠἸαχαϊηδίΐοη οὗἨ {π6 ϑρὶ τὶν οὐ αοἄ, νοὶ τῶ 
ἴῃ ὴπι, ΟΧΡΓΟΒΒΘα ἃ ΠῸΡῸ ψΒϊσὮ, ἴῃ 18 7.1] 5686 
80 τηθ ΔῈ}, γῶ8 ἰ0 6 [018]16ἃ, ποὺ ἴῃ ᾿ϊτη86], 
αι ἰπ ὑμδὺ Αποϊπέοα Οηο οὗὁἨ αοά, πο ὑγὰ8 ὑσοιη- 
ἰθοα ἰο ἰτα, δὰ ψῈῸ ἯΔ8 15 ἀεβοθπάϑδηϊ δηὰ ἃ 
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ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ ΟἹ δ'5 ἰἤτομθ. [ὺ 18, δἱ 89 Βδιὴ9 {ϊπ|6, 
ππἀουδιραϊγ ἰσαθ, ὑπαὺ (6 ἀροβί]α ἀο08 ποΐ ΒΟΓῸ 
ἀεῆπο 6 ἄοργοθ οὗ ᾿ἰρδῦ οὐ Καον]οάρε σγδηϊοα 
ἰο θενὰ ψθη ἢθ οαϑί 8 Ῥτορμοίϊς φίδησο δὐ ζ96- 
88 Ομ τῖϑὶ δηὰ ἷ8Β. γϑϑυσυ οι οη.---Βαὺ τ 1116 Β6 
ΔΡΡῚΪ65 (6 τογὰβ οὗὨἩ αν, Ῥβ. χυΐ. 10, αἱ γϑοῖν 
ἐο 16 τοϑυγγοοίίοη οὗ Ψ96886, ἢθ τπηλϊηἰδὶπ8 ποί 
οὨἶγ ὑμδὲ (μ9 Κκοτὰ᾽ 8 Ὀοὰγ δὰ γουχαϊμ θα απιουσῃοα 

᾿ ΒΥ͂ σογγυρίίοι, Ὀὰΐ α'8ὸ (μαὺ 9808 παὰ βοῃθ 
ἴο (δο ρῥἷδοο οὗ ἐμ ἀοδα, πίιμουΐ Βανίηρ τουδὶ ποα 
ἴμότο, γον. 81. πων 

νεβ. 88-8δὅ6.(Ὀ Τποτθέίοσθ, Ὀθίη ΌὉΥ ἴ89 
σίρμῖ Βαπᾶ οὗ Θοᾶ οχε]168 ---Τὸ ἀροὲ θ᾽ 8 
δ άγο88 Ῥγοσθοθάβ, ἰῃ ἰβίογ σαὶ σά θυ, ἔγοτη (88 
ΤΟΒΟΤΥΤΘΟίΐοα ἰο (ἢ6 δϑοθηδίου οὗ 2088, δηὰᾶ ίο 
(889 ουρουγίης οὗ {π6 ϑρι᾽γὶς, ἡ, 6., 086 ΒοὺΡ ἴῃ 
ΒΊΟΣ ἰς γὰ8 ἀο]γογοὰ. ““02}ε68ὺ8 18 οχδ] θὰ ὉΥ 
(86 τἱχΐ δαπὰ οὗ Οοἀ᾽" ἰο ϑδαύϑῃ, ἰο αἰνίῃο 
ῬΟΥΟΥ δηὰ ρΊΟΥΥ. Τθὸ πογάβ; τῇ δεξιᾷ 8τ6 ποῖ 
ἴο 6 ἰγϑηβὶαίθα: “109 ἴμ6 τσ απ," πιϊοὴ 
γὙϑγϑίοη (ΒΊ ΘΚ, ἀ6 οί 6) 18 ποῖ δϑυϑίαὶ ποὰ Ὀγ [Π6 
{86 ἴδτγν8 οὗ σγδιηπηαγ, ἱποϊυάίπς ἰδο86 οὈβογνυθὰ 
ὉΥ ἰμ0 Νοὸν Τοκίαηθηΐ ἰάϊοηι ; ῬοίοΥ, σι ΘΓ, 
8ΆΥ8 “ὧν ἰὸ τἱχί Βαπὰ οὗ ἀαοά,᾽ ᾿παβϑίμιιθ 88 
6 δϑογί θ68 οὶ σὺ ΘΒροοίαγ ἴο {86 οἱ τουπιϑίδῃοθ 
ἐμαὶ 6808, γβο πλὰ Ὀδϑῃ αἰβποποτθὰ δηὰ β]αἷπ 
ὈΥ ἰῃς νιοκϑα δοὺ οὗ τχϑθῆ, δὰ Ὀθθῃ σαϊδοα ἃ 
8η4 ΘΧΑ] ΘΟΔΌΥ (ἢ 6 ἴἌΥΟΥ δηὰ αἰτι ΠΥ ΡΟΥΤΟΙ οὗ 
Εοά.---Ροῖοῦ δα 8: “72168ὺ8 αἱ οὔσο τϑοοϊνϑα ἐδ9 
ΡῬτγοπιὶβοὰ Ηοὶγν ἀποὺ ἔγουι ὑπὸ Εδίμϑν, ἴῃ ΟΥΘΡ 
ἰο ἱπηρατὺ {8 6 Β81ὴ8 ἰ0 τηθη, δπὰ δΒαῖ βιϑαὰ ὕογίἢ 
1}}15 ψ ἢ 10}} γ͵6 866 ἩΓΠΓῸ ὙΟῸΓΡ ΟΥ̓́ΘΒ δπἃὰ 08 ΜῈ 
χουν 68 08---ἰδὺ ῬόνοΣ, ὑ.6 ΟΡΟγδίο οὗ τ] ἢ 
56 ρἱδίηϊγ ρογοοῖνο.᾽ Ηδγο, ἴοο, γον. 8ά ἴ,, 86 
ΒΡΟΒ(ΪΘ ΒΡΡΘΔ]8 ἴο ὑμ 9 ΡΓΟΡΈΘΟΥ 88 8 σοη γι δί10} 
οὗ 818 (68}ΠἸΟΗΥ͂ : “Βανί, οομπίρββοαϊ γ, ἀἰὰ ηοὶ 
δϑοοπά ἰο ποϑάγϑη, ᾿ἰκ ΕἸ} 7 8}; πθυθυ 6 1688, 9 
ΒΆγΒ: “ἼΤμο [ογὰ 8614, ο(ο.,᾽᾽ ̓  8. οχ. 1. Ῥοίου, 
ἰο νψβοηι, ἀου.1688, {80 αὐοβίϊοη Ῥτοροβθὰ ὉΥ͂ 
26805 ἰη Μαί. χχὶϊ 42, δὰ οσουγγοὰ, 8550 168 
μὲ 89 πογὰ οὗὨἩ 604, ἴῃ τ ὶοὶ ἃ βϑδί δἱ (λ9 τὶ χμῦ 
μδηά, (δὲ 18, ἃ ραγιἰοἰραϊίοι ἴῃ 186 Βοῆον δηὰ 
Ῥονοῦ οὔ αοὰ ἴδ ῥσοκιϊβϑα ἰο {μ6 Μοββίδῃ, γοῦδυβ 
ἰο Δε6888. 

γεβ. 86. πον γὸ, ἐποιϑίοιϑθ, ὑπαὶ 7988 
6 τ Οδτδὶ [--ϑδιλοι 5. (86 ῥγδοίΐσδὶ ΘοΠ0]ὰ- 
βίοη οὗ ἰμ6 δ ἀγ688----ἃ Βυ τ Δ ΣΥ͂ οὗ 8]} {πδὲ Ῥοίον 
δὰ βαϊά. Τμἷβ ἀποιοίεασε (γινωσκέτω) 18 ἀοτὶνοά 
ψεὶ [8 Θη ΓΘ ΔΒΒΌΤΘΠΗΟΘ (ἀσφαλῶς) ἔγοτα [6 ΡΤΘΠιΐ868. 
ΤῈ σοηγϊοίΐοι οὗὁὨ πιϊπὰ νοὶ 18 (8 6518 }18}}- 
οα, δου, 88 Ὦθ Ποὺ τϊβῖ659, ἰηυθησο ἴμ6 ψν ]1 016 
ΤΏΔΟΥΆΪ Ὠδίυτο οὗ {8:6 ΒΘΆΓΟΓΒ; ἰὕ Βμουϊἃ Βαϊ] 
{πῃ θ, δπὰ ἰοδὰ ὑμϑῖι (0 ΒΟΓΓΟῪ 8ηα ΣορθηςΆΠΟ66, 
ἰῃ νἱϑῦν οὗἩ ἰδ 6 ἔδοί ἐπδὲ 1680] δὰ ογυοϊ θα Ηΐπ, 
ΜΏΟ 8, Πού υ Β61688, ἰΠ6 Μοϑδίδῃ, διὰ δδὰ 
Ὀ66Π 80 ΠΙΖΕΪΥ οχδὶϊίθὰ ὉΥ αοά. 17})0 ΔΡΟΒΙΪοῸ 
ἰγαδϑίβ ὑπᾶὶ δυοἂ Κη] 9 Μ01}} ΟΣ ΘΓΟΒ6 ἃ Ὀοηἶρη 
ἰπθθθηοο οπ {80 τοέξέ, δ'ποθ ἰὑ 8 οὗ 6 Ῥυϑοίϊ δὶ 
ομαγδοίον, Ἰϑδάϊηρ ἰ0 ἃ γϑοεορπίείοη οὗὨ 7688 88 (90 
1οτὰ, ἰὰ ἐδ ονοάϊΐοποο οὗ ἰαἰλι [Εοπι. χτυῖ. ἢ 
Τρδὶ τοσοζηϊ οι πὰδὺ Ὀ6 οχροοί θα ἔγοιι [89 τυ ἢ 010 
παοίίου (πᾶς οἶκος ᾽1σρ.), 88 ἃ ἀυΐγ, ἀπὰ {86 ΤΟ ΓΘ 
ΒΕ ἃ8 {86 παίίΐοη 858 οί ῃουβὶν δἰ πηθα αραϊηβί 
2ε808. Ηδποθ Ροῖου ᾿Ϊ8665 (86 ΨΟΥᾺΒ : ὃν ὑμεῖς 
ἑσταυρώσατε (“ ὙἘοΤῚ γ8 δαγο οΥυο 64 .)) δ ἐμ 
οηά οὗὨ μὶβΒ δἀάτγοββ, ἱπίϑηάίπρ {πὶ ὑπ 607 8 ου]ά 
δουίίιθ ἴο ῥίατοο [86 Β01}]8 ΟΥ̓ ἷὶβ ἩΘΆΓΟΥΒ Π1Κ0 8 
Βίϊηρ, 'π|}} ὑποὶν οοηνογβίοη δηὰ ὑμ6 γϑιηββῖοῃ 
οὗ ἐμοῖγν βὶπβ Βῃουϊὰ σϑβίοσο ἔλθ ἰο Ρ6866. 

ΤῊΕΞ ΑΟἸΞ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΗ. 

ὨΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΪΙΟΘΑΙ.- 

1, Βοίδ ἰμ9 Βυπηδη δηὰ ἐμο αἰνὶπο πδίυτϑ ἴῃ (89 
Ῥεγεοη οἵ 3688 Ομ γῖβδὶ δγὸ βοΐ Ζογι ἢ ἴῃ (μ18 ἢσδβὲ 
Δροβίοὶο ἀΐβοουγδο, αὶ {860 γτοΐδγθποοβ ἰὸ {ἢ 
ἔοσυλθσ ργθάἀοπιἰπαὶθ. ΕῸΥ δ᾽ μου (86 ἀϊκχηῖιγ 
οὗ 6818 18 ΘΟ ἸΔ}}1Υ δηὰ α]ουϊουδὶν αἰβρὶαγοᾶ 
ἷπ δῖ 118 δηὰ ψόγκβ, ἰπ 818 ἀθαῖ} οὐ ἐδ ΟΓΟΒ8, 
ἴῃ 18 τοϑαγγθοίοι, "8 ΔΘΟΘΏ 510. 8 Π ἃ δἰ ἢ ΘΘΥΘΗΥ͂ 
ΒΟΏΟΥΡ δηὰ ϑδοίϊοι, β0}}} ἐμαὶ ποῖ 18 αἰνίηο ἰἢ 
ἴπι, 15 Γοργοβοηϊοα 88 Ββαυΐϊης Ὀθοη Ὀοβίονϑθα οα 
δῖπα, (τον. 22) δὰ υτουρη Ὁγ ἀαοὰ. Τλμδ,[η νοῦ. 
24. 82, ““αοἀ γεαϊδϑϑά εἴτα Ρ;᾽ (9 ]δηῆσυδρο 18 ποῖ : 
“Ομνίβιὶ ἰ8 γίβϑϑη." [Ι͂|{{ τοὺ. 88, Πα 18 ὀχδ) δὰ “Ὁ 
186 γἰσαί Βαπὰ οὗ αοάἄ;,᾽" ποὺ “6 ἈΔ8 δδοθηοὰ.᾽" 
ἴ0 ἰβ, ἱπάοθα, ΘΧΡΤΟΘΒΙΥ Ββιαἰθα ἴἵπ τοσγ. 86 ἐμδὲέ 
““Αοἀ Βδὰ πιαάς ἷτπη ὈοΐΒ οτὰ δπὰ Μοβϑίδη." 
Νοΐὶ 4 βἰηρὶθ ροϑβίίζγο ἰπυἰπιδίϊοι ἰῈ σίσοα ἐπ δὲ 
6908 γὯβ ΟΥ̓ΤΣΊΠΑ}}Υ ([16 δου οὗὨ αοά, ἐμαὶ μα δὰ 
119 ἰῃ Βἰβ6 1, (ῃδὶ 6 γγἃ8 αοα ἔγοιχ 8]1 δἰ ΘσΣγ, 
οἰοό. Βαϊ (μ688 μοὐβ σδῃποὺ ΡΟΥΡΊΘσ, ΠΟΣ βιιχραϑὲ 
ἐπὸ ἐπουρῦ (αὶ ἰδὸ ἀοοίγίηθ οὗ (Π6 αἰνὶπιῖν οἶ 
Ομ τίβί νὰβ οὗ ἃ σοιῃρδυδί γον Ἰαὶθ οτὶ χίη, δυά 
γγ28 ποὺ Το ἀρα οἢ οἰοΥΠ 8] ἰσαϊῃ. ΤΙ 15 ποὺ ουθα 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 Τοδοτί ἰο {6 Θχ ρΙδηδίΐοι (δὶ Ῥοίον 
8δη6 {μ8 ΟἰΠ6Υ ΒΡοΞϑ(168, πῃ τ 080 Π8Π16 Ὧ6 ΒΡ6ΒΙκβ, 
δὰ ἐδ ρΟΥ ΓΙ ΟὈβοσυθα β᾽] 6 π66 γοβρϑοίϊης ἰμδὲ 
ἀοοϊτγί 6 ΟὨΪΥῪ ἔγοτα δομϑι ἀδγίϊοη8 σοηποοίοα τὶ ἢ 
18. ΠΘΑΓΘΓΒ (δοσοπιηοάδιίπρ Ηἰπιβο], ἰἢ ἃ 88- 
ΠΡ ὑδδὺ τὺ Ὅ6 σοηϑίἀογοα 4]]οτγ δ Ό]6, (ο ἐμοὶ 
ἄτϑὰθ οὗ ἱξ ον θα 9) ---ἰ]χαΐ 11 τγὰβ 18 ΟὈ}οσΐ ἰοὸ ἴπ- 
ἀπο ἮΒ ὨΘΆΓΟΓΒ ἢγϑὺ οὗὨ 4}} ἰο γϑοοχζοῖΐζο (ἢ 9 Μοδ- 
ΒΔ ἢ58ἰρ οὗ Φ685---7δοά (μαΐ 6 Ἰηϊοπάἀοα 5086- 
ἀυΘΠΟΥ ἰο ἀΐδβοϊοβο ἰο ἐμοῖα {10 ἄθαροῦ ἀοσί τη. 
Τ86 ἴγὰθ ὀχρδηβίϊοη 18 ἔυγἰβμοα Ὁ ἐδ 6 ρϑου 
πϑδίασο οὗ [09 σἀὰ88 δῃὰ ὈΥ͂ ὑπ6 πδίιυγο οὗ Γγοϊρίουϑ 
Καον]οάρο ἰη σοηθ γα]. «6808 884 ἀἰκι! ποῖ] ὈΟΣῺΘ 
ὙΓΠΉΘΒΒ ΘΟ ΠΟΥ Πἰ ἢ ΒΙ Π186}7; πουου ἢ 6 1688, [86 06 Ὁ- 
ΒΟΏΔΙ] πον ]οάσο ΟΥ ἱπϑὶριύ οὗὁὨ ᾽π0 ΔΡΟΞί165, διὰ 
{Π01 δοῃγϊοϊίοη οὗ (0 ἀοἰγ οὗ ὑπὸ Βοάθϑίηοσ, 
οου] ἃ πΘΟΘΒΒΑΥΠΥ αἰαὶ ΟἸΘΔΥΏ 655 Δ ἀρ ΟἿΪΥ͂ 
ὈΥ ἀορτοοβ.. ΝΟΥ ἱμοὶρ σγονίι, ἴῃ 118 παίασαϊ 
οουγδ8θ6, ΘΟΧ αἰ (6 α (ἢ 6 υϑαδὶ [οί Γο8 οὗ δυσὶ 8 ῬΓο- 
Ο688, (ποὺ 18, ἐμοῖς Κηονίοάρο οὗ ἰἰὸ οσ8. 8Ρ- 
ῬΘΆΓΔΠΟΘ ἰπ ἰΐπ1θ0, νῦ0 5λ8 ΘὨΪαΥ ζοα ἴ0 8 Κπον]οάκχο οἴ 
ἢἷ5. δίθυ 8] Ὀοίης; ὑμὶν δοαυδ᾽ηΐδησθ πὶ (86 
Ιοδάϊηρ ἴδοίΒ, ΣΡΘῪ ἰπἴο δὴ δΔοᾳπδ᾽ηίδηοο τὴ 186 
Ἰοδαΐηρ γα 5 σοππϑοίοα τὶ εἴ. Ὑὰ8 {Π δὲν 
ΥἹΟΥ͂ γγὋὁ8 στδαυλ}ν (υτηοὰ ἔγοτῃ ὑμπΐη 5 τι ουΐ, 
ἰο ἐμίπηρβ πὶ πη, δηα ἔγοτῃ ὑ089 τ ΐοἷ ΓΘ ὈΘΙΟῪ, 
ἰο ἴῃ 0886 ὙἘ1Ο ἢ ΓΘ ΔΌοΥνα. 

2. ΤῊΘ ΔΡΟΒ.16᾽ 5 ΓΙ ΔΥ ΚΒ οὐ ἐλε δι )εγίησε δυὰ 
αεαίλ οὗ 72 68018 ΦΧ ΙΙὶ (6 βδπὶθ οδβδυδοίονὶβϑιῖο 
ἴοδίατοθ, ΤῈ υἱὸν ὙΒΐοῖ Β6 Ῥγθβοηίβ οὗ ἐμ6 
Ἰμογὰ  Β ῬΡβϑβίου (860 δθουϑ, ἔχξα. δπὰ (17. ποῖ ὁ 
γον. 23,} 18 ἀδϑισῃθα ἰο ἐδϑοῖ ΒἾ8 ΒογΘ 8 (Πδὺ [86 
γὙ}0190 τγδϑ ἱπάθϑα πὸ ρα ΠΥ δοὶ οὐὨἩ {μὸ Φον 8ἢ 
ῬΘΟΡΪΘ, θαΐ νγ88, δἱ {1186 βᾶπλο {ἰπι6, Του κηονσῃ δπα 
ἀοἰθτηιίηοἃ ὉγΥ αοα. Οπ ἰδ6 οἶβοὸῦ μβαπά, μον- 
οΥοῦ, ἢ6 4068 ποὶ υἱέονῦ ἃ ψογὰ τοι πνου]Ἱὰ οχ- 
Ῥἰδίῃ ἐπ Σϑϑβοὴ ὑπαὶ σοπαογθὰ (ἢ ἀθδῖὴ οὗ 99- 
ΒῸ8 ΠΟΟΘΒΒΔΕΥ͂, ΟΥἹ ἩΟΙΪα, ἴῃ ρμαγίϊσια, ΒΟΥ (8 5ὲ 
ὶ8 βι ουῖπρθ δηὰ ἀοδίῃ οἡ (86 ΟΥΟΒ8 ὙΟΥΘ 88 
δίιοπίης, Τοαθοιηΐη δηὰ βανΐης σοῦκ. Απὰ τὸ 
8Γ6 οἱ ΔυϊΠποτὶζοα ἰ0 δϑβοσί ἰμδὺ μΒὸ μιδὰ ἀοβίχο- 
ΘΑΙΪΥ ΟὈΒογυΘα εἰΐθμοθ οα ἐμοῖο ροϊηΐβ, βῖποθ ἢΘ 
85 ἀοἰνουίησ αὐ [η9 (πιο, μοὶ 84 ἀϊάδοιϊς ἀϊ8- 
ΘΟΌγΒο, Ὀαὺ 8. τῇ ΒΒΙΟΠΑΤΎ ΒΟΣΊΊΟΣ, ἐμαὶ 18, αἰνίπς 
8 δ᾽ 016 δβἰδίοπιθσῦ τοβροοίΐης 15 ἔδ!ἢ. ΤῈθ 
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ἐσθ ΥἹΘΟῪ 18 ΤΑΙΠΟΥ ἰμ6 Ζ0]ονίηρ: [ὁ τγ88 8{1]] 
ἈΘΟΘΆΆΘΓΥ δὲ ὑπ 18 ροσιοα, ὑπαὶ {86 ἀροβί]θβ βῃου]ά 
δο χυϊάοα ἱπίο 4}1 ἔσῃ τὶν σεβροοὶ ἴο {ΐιθ089 
Ῥοπί8 818οθ. ΑἹ] ἱμαὶ Ῥοίοσ βαϊὰ νῶβ συ --- 
ἔγαῖἢ, ποΥοτ σοπἰτϑαϊοίοα, θαΐ ο518 118} ὉΥ 8]} 
ἴῃς ἰδίοσ δῃὰ θοροῦ Ὑἱϑῦγβ ΒΟ Π6 δοαυϊγοᾶ; 
8: }}}, 1 γσὰβ ποὶ γοὶ αἱ ὑσαΐ, ΘΟ ρσθπβοηἀοα ἱπ 
ἰϊδ ΤῸ] π 688, ἰἰ8 ἀθρί, δπὰ 1.8 μοῖγιί. 
β᾽ τοὺ ΟὈΒΟΣΎΔΙΪΟΏΒ ΙΩΔΥῪ ὃο πιδθ τοβροοϊϊ πῃ 

ἐμ6 τεσυγτοοίίοη. ΤῈ ΔΡΟΒΙ19 ἀθο] 8 γ68 ἰῃδῇ ἰΐ 788 
ποῖ ΡΟΒΘΙ Ὁ]6 ἐμαὶ 968ὺ5 Βῃου]ὰ 6 ογογοοιθ ὈΥ͂ 
ἀοαῖθ, ἰμδὺ 18, δ6 τρδὶ δὶ {π0 ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ 
16 ΤοΟΘ ΤΥ Οοη. ΗἨδ Πηθ8 8, ΠΟΎΘΥΘΙ, 51ΠΔΡΙΥ 
ἰδδὶ ἐὴ9 τεδυχτοσίίάοη οὗ 86 Μοββίδῃ δὰ Ὀ66Ὼ 
Ῥτεαϊοίθα υπάον ἐπ ο]ἀ σδογομδπί ἢ ἰῃ6 ποτὰ οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, δπα ἐμαί, σου ϑοαυθηίν, δ αοὰ ἰβ ἔσθ 

᾿ Δῃᾷ (ΔἸ ΓΆΪῈ], ὁ ΠΘΟΟδΒΑΥΥ οοουγΥοα δὺ (80 ΡΥΟΡΘΓΡ 
ἄπιθ. Βαὶ Πθ 4068 ποῖ υἱΐοῦ ἃ βπρὶθ γοσγὰ ᾿ ΒΊΘῺ 
ποῦ] ἱπιϊτηδίθ ἐμαὶ 9}68π8, ὉΥ υἱγίι οὗ 86 ἴπ- 
δεγεπὶ Υἱ18] ῬΟΥΤΟΣ δηὰ ἰμ6 υἱοϊουϊοῦβ ΘΠΟΣΩΥ οὗ 
18 ῬΟΥΒΟΙ, χαυδὺ 0648 ΟΥ̓ΘΙΟΟΙη6 ἀοδίῃ, ὑπ δὺ 18, 
δεῖ δὴ ἱπίοθση] δη ἃ 6856} {18] πΘΟΟΒΒ ἐν οὗ (0 Υγ68- 
πγτοσίοη Βεα οχἰϑἰοἃ. Ηδ ὈΘΔΥΒ τὶ. 688 ἰο0 [89 
ἰταϊδ, Ὀυὶ ἴθ σΟΙΩΡΥΘΒΟΠΒῖομ οΥ͂ ἰὰ ἰδ ποὺ γοί 
ἰβοτόι ἢ δηα σοτρ]οΐθ. Ηθγα, ἴοο0, 78 ΙΔ} Οὗ- 
ΒΕΓΥΟ [Π 6 ῬΘΟΌΪΣΑΣ ζδαίΐυτο ΒΟ. ΘΠ ΘυδοίουὶΖ68 [ἢ 6 
πιοὰθ ΟΥ̓ αἰνὶπο σϑυθὶδ οι, ὩδλΘΙΥ, 1.8 σγτδα}] 
δύνδποο. 719 αἀἷνῖπθ τγϊβάοτιη 8 4180 σευθδ]ϑα ἱπ 
(86 τιοάθ δοοογαϊηρ ἰο τίσι ὑπὸ χτδοΐοιβ ορογᾶ- 
ἰἴοδδ οὔ 16 ΗΟΙΥ Κρ ἱσὶ ἃγο πιδηϊοβίοα ; ὑμὸ α18- 
οἶρ]ε8 δύ ποὲ ρ]δοϑὰ ἐμπβίδῃ βηθοι δῖ, 88 17 ὉΥ 
οδοῖο, 1 [0}} Ῥοββοβαίοιι οὗ ὑμῸ ἰσαῖ, Ὀαΐ 816 
ξαϊἀοὰ 5Βέθῃ ὉΥ βίθῃρ, οσ ζτδάυβ]ν, ἱπίο αἷξ ἔσαί ; 
ΟΡ. Φοἢῃ χυΐ. 18. 

8, Ολγίδέ ἐπ τλὲ ρζαζο 97) (δε ἀεαά.---Ῥοίο  ΒΆΟΥΤΒ 
ἰδέ {π6 ῬΧΟΡὮΆΘΟΥ ἴῃ Ῥ8. χυϊ. 10 μβαὰ Ὀδ6θ ἔ18]116ἀ 
ἴη 5658 {Ὑ6 Ὁ. 31 σοταρ. ὙΓῊ τον. 27), δηὰ δοοοσά- 
ἸΕΡῚΥ τσ δὴ ἐμαί 7}68015 Βαὰ Ὀθοι ἰη Ἠδάοϑ, 
ναϊ δὰ ποΐ τοτηδίποα ἱΒογοὶῃ (ἐγαΐ ἐπὶ ηζέγπο, ποῖ 
ἐεί γτεϊϊείμα ἐπ πήεσπο. ΒΈΝΑΟΒΙ). Τμ6 ΔΡΡΘ418 
πο Βδν 6 Ὀ66ἢ τηδὰθ ἰο Υἱονβ ῬΓΘΥ ΑΙ ηρ Πο Σ 
(δε οΪ4 οονθηδῃῖ, ΤῸ ἰὴ 9 ΡύΓΡΟΒΟ οὗἩ ονὐδάϊηρ ἐδ 
ἴογοα ΟΥ̓ 15 ἔδο, δυο (86 1688 ψν ἄν δἷποθ Ῥο- 
(εῦ ΓΘΟΌΣΒ ἰο 1ὺ ἴῃ ἃ Ῥγοΐδββϑϑαϊυ ἀϊααοίΐο ΤΠΔΏΠΘΓ 
ἴῃ Ηἶα ἤἄγβιὶ Ἐξρ᾽βι19, οἷν. 111. 18 ΘΟ, Ὑ8μ6 ῥτγοδβϑῃὶ 
δ άγοβα δβδίστιϑ ἃ εἰρη ἀορτοο οὗ ἱτωροχγίϑηδθ ἴο 
186 ἑδεὶ ἰδ δἱ 9 68508 μαὰ βιιδ)οο θα ἈΪτη861} ὑΣῸΥ πὰ 
ἴα γ, θὰαὶ ποὲ δοϊαϊ πρὶν, ἰο [μ 6 Ἰδτ δ! ἃ ποοθδϑὶἐῪ 
οὔ ἀοδίῃ. Ηΐδ, ἴοο, δἃ Ὅδθοῃ ἰπ ἐμαὶ βἰδίθ οὗ 
ἰγβηβι του ὙΥ ΒΙοὮ ἰδίου θῆ685 Ὀοΐσθοι ἰοσγοβίσ 8] 
[6 δηὰ {π6 Γοδαστοοίοη-} 16 οὗὨ οἰοσαγ, δὰ ἐμ 
81} μαι Ὀοΐοπ κχ8 ἰο ΒΔ πδίυτο, γγυ88 τ᾿ϑηἰ οϑίοα 
ἴῃ ᾿Ϊ8. ῬΟΥΒΟΙΔ] Θχροσίθηοο; ἰμ6 γα βίπρ ἊΡ οὗ 
δεδαβ, ου {μι οἰδεῖ δπα, γ8ἃ8 ἃ υἱοίουυ [06 ΙΏΟΣΘ 
ἀδοϊδῖνα, βῖποθ 6 δᾶ Ὠΐπ)891}7 1}} δηὰ ὑποοη- 
ἀἸ ΠΟ} οπέογοα ἱπίο {πο βἰδίο οὗ ἰπ6 ἀοδὰ. Ὑπὸ 
ῬΔΣΤΙΘΌΪΑΥ ἃ ΥΒΙΟΝ τὰ ἰῃ υἱοθν, πθη Β6 ἀο- 
βοεη ρα ἴο {πὸ ΡΪδοο οὗ {80 ἀθε ἃ, τ1ῦ88 οἰ ΘΑ Χγ6- 
Τορὶοά, ἰΐ 18 ἔσθ, ΟἿΪΥ δἱ 8 ἰδίνς ροσὶοά, 

4. Τὸ ἴα του οὐ οὈὐβοχυδίϊου ἐμαὺ «6808, 
(νῖο νγβ Ἔχδ] θα ὈῪ ὑπὸ φίοσίουβ ρονοσ οὗ 604), 
τεοοϊνεα {Π6 Ῥτοιηΐδοα ϑΡ1γ1ὶ βτβὺ Ηἰπηβο], ἴῃ οΥ- 
ἄον ἰο ἱπρασγί {86 βαπηὸ ἰο {πο ἀϊβοῖρ]6.8. ΑἸ] ὑμ18 
τ 1165 (Ηδὖ {86 οχαϊιοὰ Βθάθοπιοῦ τγὰ8 ποΐ δοιὰ- 
Ῥείεπι ἰο ᾿τωρατὶ (86 ΗοΟῚΥ Οοβὺ Ὦγ νἱτίαο οὗ 8 
[πη 88 ΟΣ δυϊμουὶν οΥἱ χί8}}γ ἀν ] Πἶπς ἰπ Εἰτὰ 
[ἡ 6. ἰπ ἷβ υτηδη πδίυτσο.-- -Ἑ.7 [Ιὲ 88 σαὶ ΒῸΣ 
ἃ ΒΡΟΟΪΔ] ἄορτοο οὔ {π6 φ] ον  βοδίϊοη οὗὨ 6565, (μα. 
86 “τοοολυνϑαὰ ἐμ Ῥγοϊηΐβα οὗ 9 Ηοὶγ Θοβί." 
[τον. 5}: Τὶ δρροτίδί 5, ἱπάθοά, ἰο (λ6 ροχίοοι 

λυπιαη παίωγε οὗ ἴ6 Βοάθοιροσ, ὑμαὺ 9 ποῖ ΟΣΪΥ͂ 
στεῖυ ἀυτίηρ 18 1179 οἢ ὀα τί, δπα τραχεα δίτοησ ἴῃ 
δρὶσιὶ (μὰΚ ἰϊ. 40), Ὀυΐ ἐπα 9 4]80 τοοοϊνϑὰ ἰῃ 
818 βἰδίθ οὗ οὀχαϊιαίΐοι ὑπαὶ πμῖομ πα μδα ποῖ γοὶ 
ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ΡοΒββοϑβοα, Ὡδιηοὶν, ἐπ {10.688 οὗἨ (89 
ρὶσῖς τσ οὰ 88 ἰο Ὀ6 ρουχοα οαὐ ὉΡΟΣ δ18 Ρ60- 
Ῥὶο; σοιρ. Φοἢπ χυ. 26. 

[Πὸ 18. οὈνϊουβ ἔγομπι ἐλ980 Θοποϊἀἱπρς; ΓΟ Δ κα 
ἐδδὺ ὑμ0 διιίμον δἀορὶδβ ὑπο ἰπἰοσργοίδίλοι οὗ ῬὨ]]. 
ὧι. ὃ δ΄, δοοογάϊηρ ἴο τ ΟΝ {πὸ δυδῥεοί οὗ (μ9 μὰ- 
ταϊϊἸδίϊου δηα οχα]δίϊοη ὑθογὸ ἀοβοσὶ θα, 18. ποΐ, 
88 ΒΟΙῚ6 8116ρ6., [9 λόγος ἄσαρκος, Ὀὰπΐ ΣΑΙ ΘΓ, 88 
οἴμοτϑ μο]α, ὑμ6 λόγος ἔνσαρκος, (0 ἱποαγπαίε Ὕοτά, 
ἐπὶ 18, [86 ὙΒοῖ6, υπαϊνἱ ἀοα Ῥοόσβοὴ οὗ Ὁ σἰβί, ἰξ 
8 ἔσυο, Ὀαὺ ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ, ἷ8 λωπιαη παΐμγο. ΤΟ [0Σ- 
ΤΟΥ ἴ8 {μ6 ἱπίοχρτοίδίϊου δἀορίθα Ὀγ ““ἰμὸ ασοοῖκ 
δια Οδύμο}16 οΘοτηπιθηίδίογβ ((ΟΣΏ. 8 [8ρ., Εδι1 8), 
ἘΥ τιοϑὲ οὗ ἰμ9 Βοζογηχοά---Βοζα, Ζαπομίυδ, Οσο- 
οἶυ8, Αγχοίϊυβ, Οοοσσολιδ--δὴὰ ὈΥ ΙΠΟΓΘ τοσθῃΐ 
ὙΤΙΟΥΒ, 88 βϑιϊοσν, ϑδίοσσ, οὶ], ὕ8ι., ΒΠΙϊοὶ, Μὰ]- 
ἴογ; ἐμ Ἰδίίοσ, ὈΥ ΑἸρῦσοβο, Εσδδβιίηυβδ, [υΐῆον, 
Ηυππΐυδβ, ὕδ]ονυ, Οαἰνίη, Ριβοδίον, αἀσοίλυϑ, Η οἱη- 
τσ, σδ Ηθηρο].᾽ (ἀ6 ἤοί(ο, αὐ ἦοε.).0 Ἰποδθ 
ψ 00 δαορὺ {18 Ἰαίοσν τἱθν, ργοοθθα οἱ 16 ῥγΐῃ- 
οἷρὶο ἐμδὺ [0 αἰνπο πδίασο οὗ ΟἸγὶβί, Ὀοΐηρ δὺ- 
Βοϊυΐοὶν ροτίθοὐὶ ἔγομ 8}1} οἰθγπὶ ἑν, 88 ποί ὁ8}08- 
16 οἰἐμ ον οὗἨ δὴ ἴβόυύθδβο ΟΣ ἀϊταϊπυίο οὗὨ ΦΊΟΥΥ 
ΟΥ̓ ΡΟΥΘ ; ΒΟΠΟΘ, 8}} {π6 ϑου!ΡίΌγ8] ΟΧΡΙΟΒΒΙΟῚΒ 
σὴ ἱπαρὶν ἐμαὶ Ομχῖδί τϑοοϊνθα ΔῺΥ δοοϑδβίοι 
οὗ αἰ χηῖὶν ἴπ ἐπι (Ὀοοτο οὐ δἱΟΣ [Ϊ8 γΘΘΌΣΤΘΟ- 
(101), αϑβῖρι 811 βυοι Ομ δηροδ, ποὶ ἰο μἷ8 ἀἰνῃθ, 
δηα (πο ΥΟ ΟΣ ἱτπτηυδ 16, θὰ ἰο πὶβ λωπεα π8- 
ἰυχ0.---ΤῈ.] 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

γεμ. 22. δοβυδ οὗ ΝΜ δξαζϑῖϊ, ἃ 2.8}, οἰο.--- 
Τὶ 18 οσο οὈγΥΪουΒ ὑδδὶ ἰὺ τγὰϑ {8:0 ΔΡΟΒ.16᾽ 5 οἰ ἑο 
ἀοδέγο ἴο τᾶ ρηγ 9 68ὰ8 ΟΠ τἰβὶ δτοοῖρ κἴ8 ὨΘΘΓΘΥΒ. 
Ηθη66 ΒΘ ΒΡΘ6 ΚΒ ὈΟΐὰ οἵ {πο βίδίο οὗ πυπι ]} δ 101, 
δηὰ 4]80 οἵ ἱμαὶ οὔ 86 ὀχα)διΐοη οὗ ΟΣ ΒΥ ΟΌΣ. 
Ετσθα ἩὮΘΩ ἢ 9 ἀΘΑΟΥ 68 ὁ ΘΒῸΒ ἰὼ ἷ8 ἀϑοροδὶ μὰ- 
ταὶ αἰλοι, 6 ᾿π 6 η418 0 ΒΒον ἐμαὶ 1ὑ γ88 (86 ΡυΥ- 
ΡοΒβ9 οὗ ἀοἀ ἰο οΘομγίμσθ τ60 ὈΥ͂ ὑμ6 διπδσίῃρ τηὶ- 
Υ8601608 Τ᾽ ἰσὴ ργοσοαθὰ {89 ρϑϑβίοι, ὑἐμαὺ Ογιδί ἰβ 
ἐμ ἐσθ Μοββίδῃ διῃὰ βαυΐϊουῦ οὗ [16 τουϊὰ. [1η- 
ἀοροὰ, γγϑ βῃοι)ὰ πϑυύοὺ ἔογζοῦ (89 ἸΟῪ Ῥοβὶίλοι 
νυ ἱοῖι 97 68588 οσσυρὶοα οὐθὰ ἰὴ {πὸ βίδίθ οὗ πυτηὶ- 
Ἰἰαιΐοι. (Αροβὶ. Ῥαϑδΐϊ.).-- - ϑγοΐῃ, 8180, ὑπ βοσυδῃῦ 
οὗ ΟἸγδὺ 18 τηδάο ᾿Κ υπίο ἰδ ἀϊνῖπο Ηοδά, ἐμαὶ 
ποθὴ ΔΠ]Ἰοἰΐοιμ δγὸ θυ θα ἰο γἱβὶὺ Εἶτα, 6 ΣΘ- 
οοἶνθδ ἃ ὑἐθβεϊθ ΩΥ ἤσοιῃ 86 ᾿ογὰ, ΜΠ] Οἢ 8 ΡΥΘ- 
Υἱουβὶν δἀάἀσοαβϑα ἰο {πὸ ΘΟ ΒΟΙΘΠ 66 ΟὗἁὨ ΘΠ, ΘΥΘΏ. 
οὗἉ ἷβ δῃοτηΐθδ, ἐπα Β6 18 (6 βοχυϑδῃὶ οὗ ἐμδὶ Τοχὰ.. 
([}.).---Α(οὐ δοπλθϑ τὴ ἈΪ8 ϑὅοιν ΘΊΟΣ ΩΣ ΣΤΆΘΗ, 89 
ἐμαὺ πῆθαι ΤαΘΥ οοταθ (0 Θοά. (ϑίατὶκ 6). 

Ψει. 23.--- ἘΠ τὰ, Ὀθίης ἀοϊἑ νοσϑᾶ, οἱο.--- 
Αἴιον Ῥοίον Βαὰ γοιηϊπ θᾶ 86 56 1)8 οὗ (π 9 ““γοῖ- 
ἀον αὶ τσ κΒ᾽᾽ τ πὶοι αοα πα ἀοπθ ἴῃ οοῃποοίϊοι 
τὴ 5 6808, διὰ ἰΒγουρὶι Εἶπ, Β6 πιϑὰθ 8 ῬΟΤΤΘΥ- 
α] ΔΡΡΟδὶ ἰο ἱμοὶν μιϑαχίβϑ, ὈῪ στουϊπάϊηρ ἱμϑῖι οὗ 
ἰδ9 συλ το (ΒΥ μδὰ δοπίχδοίθα Ὁ ἐμ6}} 
ἰχοϑίσηθαί οὗ 7650.8.---- ΑἸ ΒΟ ΡὮ ποὺ 8}} ὑμο80 Ῥ6γ- 
ΒΟΏΒ Ὑ80 τηοοἶκοα {86 ΔροΒί]68 οἡ ἰδ6 ἀδγ οὗ Ρομίθ- 
οοβὲ, δὲ ὑπ6 ἰδἱγτὰ ΒΟΌΣ, Δ Βαῦθ, δ {86 βδ1ὴ9 

ΒΟΌΣ οὐ αοοἂὐ Εγϊάδλγν, ὀχοϊδϊτιοά, ἐροβμν οὶ δῖπι}}"} 
[ΝΜ άυκ συ. 18, 251], που 6 1688, (89 Ὁ]ος -συλὶ- 

Ὧ688 οὗὨἉ ἐπ6 8016 πϑδίΐου οομἰϊπυθα ἰο οἸἰπρ ἰο 8}} 

πο Βαδὰ ποὺ ἰχῸ}} τοροηίθα. Υϑᾶδ, ούθῃ Ἧ6 ΟἿΣ. 



ΤῊΣ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΙ ΕΒ. 

βοῖγοβ δυο βρυπαδηΐ ΣΘΑΒΟῚ ἰο ταδῖζο ὑπ 6 δοπΐρδ- 
Βἷοη: “1 δᾶγο, Ὀ]οββοα 796 8ι.8, ὈΥ͂ ΤΥ βἰηβ, ἡ 16 ἢ 
ΔΙῸ 85 {ῃΠ6 Βδηἀ οὗ (6 868, Ὀ6ΘῺ (μ6 οαι186 οὗἉ 8]] 
(ΠΥ Ῥδίῃβ, [ΠΥ ΙΑΪΒΟΣΥ͂, δὰ τ γ βθδιηθ.᾽ ἘἘθ8- 
ΒΟΣῚ 6ΣῚ. 

γεβ. 24, οι οὔ δι ταὶ δοᾶ τιρ, οἷο. 
--"Πῶο δ άγοββοβ (πο οοπβοίθηςο οὗ ἰπ6 ὨΘΒΙΟΙ͂, δὰ 
ΒΡΘΟΔΚΕΒ οὗὨἩ (86 στίονουϑ βίῃ; ΠΙᾺ (ἢ 6 ῬΘΟΡΪ6 μδὰ 
οοσωσαϊ ὑθα αραϊηδὲ {πὸ Αποἰηίοα οὗἩ ὠαοἂ πὶ 
4 γχγϊοἰκο Βαπὰβ :᾽ πὸ ἰδθῃ σοπίγϑδίβ τ ὑπο ὶγν 
δοί 811] ὑμαὺ {πὸ λαπά οὗ ἀοἀ Ππεὰ πτουρὶὶ ἴῃ 6ου- 
ποοίζοι τῖῖ ἢ 80 Οτυοϊδοὰ Οπη06. ἸΤποὶρ κυ 18 
γΟΥΘΔ]Θα ἴῃ η6 ἀδγῖοδβί σΟΙΟΣΒ, Ὀὰΐ ἢ6 ΡΡΘαΓΒ ἴῃ 
ὉΠο]οιἀοα ρΡΊΟΥΥ, ὙΒοΙΩ πον δὰ ᾿ἱηἀοοὰ ρμυΐ ἰο 
ΒΏδιηθ, Ὀπὶ ψοπὶ αἀοα δὰ ογονηθᾶὰ τὶϊῃ ΟἼΟΣΥ 
8.54 ΠΟΏΟΥ.---ἴ 88 ὨΘΘΟ ΓῺ] ὑπ (89 ῬΘΟΡ]6 Βοι]α 
Βομο]ὰ (δ 6 Γοτὰ ἰῃ Ὀοΐὰ δβρθοίθ---Ὡυπ 16, ἀπὰ 
γοὶ οχα  θά----τυοαχίηρ, 8 ΟΥΌΤη οὗἁ ἰΒΟΥΤΏΒ, δὰ γοί 
Υἰδὶηρς ἔγοπι [9 στᾶνθ 88 {86 νἱοίογίουβ Κὶηρ οὗ 
αἴονν.---ΗἸΒοσίο ὑπὸ ἀϊβοῖ 168 δὰ γοΐγαϊ θα ἔγουῃ 
Ῥτοοϊδίπιϊης 86 ΟΠ ΟΡ] ουθηῦ----ἰῃ 9 ΤΟΒΌΣΓΘΟ- 
τοι οὗ 76805; Ὀαὺ ἐμο ϑρινὶῦ (μδὺ Ὀϑδρ οὶ τ [Π688, 
δα ποὺ Ὅθοη αίγθῃ ἰο ὑμόπι, δΔπα Ῥοίοσ βέδπαθ 
Ζοτί 88 186 τί ρυ 116 ““ τ [688 ΟΥὗὁὨ [89 ΓΟΒΌΤΣΤΘΟ- 
1λοη.᾽ (Βο8861).--- Εἰανίτ ας Ἰοοαδϑᾶ ἴπΠ6 Ρϑὲτπ8β 
οὗ ἅθειξ .--- Ποδίδ 15 ποι δἰ Ὡρ ΤΟΣ ἱμαῃ ἃ οοχὰ, 
πο αοα σδῃ ΘΔΘΙΪΥ ἰοοθ6; ὑμοσοῖοσο Ὀ6 ἰδοὺ 
ποὶ αἴγοϊὰ οὗ ἀϑδαίῃ. (Ξ ἘΣ ΕΞ ΔΙ οὐγῃ ὈΟΠ 8 
ΔΙῸ ὈχΟΐζοη, 6. ἰδοβα οὗ 2668 ὈΓΣΟΔΙΚ, ΤΟΣ 6 
Ὀοϊοπᾳς ἰοχοίμον. (1 θὲ πι).---ΤῊ9 0. οὗ (86 
ΤΙΒο ΒαΥΪΟΌΣ ΙΩΔΥ Ὀ6 οοΙηραγοᾶ ἰο ἰῃθ ΟΥ οὗ 8 
τοῖον 086 Δ ἢ Π88 ραδϑδϑαὰ δΎΔΥ, δὰ ὙΠῸ 
ΠΟῪ ταλοΐοοθ “ἐμὲ 8 πηϑὴ 8 ὈΟΣῈ ἱμίο ὑπὸ πον] ᾽ἢ 
[9}ὁ8π χυΐ. 217]; ἔοσ. 7ἷ͵ 8΄Θ ΠΟῪ ““Ὀοροίΐθῃ 
δραὶπ υπίο δ ἸΙΥΟΙΥ ΒΟΡῸ ὈΥ͂ 88 Σοδυστθοίλοη.᾽"ἢ 
1 Ῥοί. 1. 8. (Αροκί. Ραβι.---Βοοαῦδο ἱἐϊ τσαδ 
ποῖ ΡΟΒδΒΙΌΙ6 τ8δῖ δ βουἹᾶ ὍὈ6 Βοϊᾶση οὗ 
δι.-- -ΕῸΥ δ 88 ποὶ |1κ9 86 ῬΓΘΥῪ ὙΜΒῚοΘΙ ἀδδὶ 
ὈΒΌΔΙΙΥ σδύσῃθ8 πη ἷβ (0118; 89 Ῥδδδϑὰ ἰβγουβὰ 
ἐὴο ποὲὶ διὰ ἰογὸ ἰΐ δϑυπμάονυ, βο ὑπαὶ ἰἴἔ οδὴ 10 
Ἰορ ον Βοϊὰ ὑπ Ομ βιΐδη.--- δ 15 Ῥτοβίσαιθα, 
8 ΒΔ Πονοα ἀρ οὗἁ Ἰ1ἴδ, δηα οϑῆ ΠΘΥ͂ΟΣ ΣΘΑΙ 18 
ῬΟΥΤΟΡ; ἰ{ζ6 ἰοΎΤΟΥΒ Εἷρῃ δῦουοϑ, γοίδὶηβ (86 Υἱο- 
ἸΟΥΥ, δὰ σὰ οαἰδίγοίο θὰ μδη45 Θχοϊδὶπιβ: 
4Α]} 15 γαϊῃηϑα ΑἹ] 18 χαοϊποὰ.᾽" τε ἐλ σαι ἐὰν 
ἐεείτπιοην ὁ Οοα τεερεοίίησ ὕεδῶξ: 1. Τὰ ἴῃ ταΐγὰ- 
οἷ68 οὗἨ [86 [οτὰ ἰτηβοὶῦ; 11. [ἢ ἷ8 γοβυ σοί ἢ 
δὰ οχα]ιδιΐου ; Π|. [ἢ ἰλο σἂ οὐ 86 Ηογ ΟΒοϑί. 
---Τὰε οομηδεῖ ὁ, Θοα, απά (ἠς αοἰίοη 90, πιαπ: 1. 
ΤΟΙ͂Σ Δρραγοηΐ ορροβίζίου; 11. ΤΠ ΙΥ ΚΤ 8] Βαγ- 
ΤΠΟΏΥ͂.---)ὸ ᾿τ18}166 δηὰ νἱοϊο άπ θ88 οὗ τ9}) 8.0 
ΔΙΔΥΒ ὉΠῸΟΓ (Π6 δΟὨΐΧΟ] οὗ 8 ΕἾΖΆΘΥ ΡΟΎΤΟΤ.--- 
ΤΉΘΥΘ 8.6 1 πιϊΐ8 Ρτοβουσυθα ἰο ἐπ 6 στον οὗ [89 
ἰγθθ6, 88 ἰὑ σΤΟῪΒ ΡΜ ΑΓα.---Τὴε βεγίρίωταῖ ἀοςοίτίπε 
τοθροοίξης ἰδ 6 δοπυμοι βα}}0 οὔτηθπ: 1. ΤῊΘ Βουγοθ 
οὗ ἰπδὲ φαΐ; 11. ΤῊΘ Ῥυπίβῃταοηί; Π1]. Τὴ ἀο- 
Ἰΐνοσδησο ἤγοσῃ 1ξΐ, δὰ Του 6638, ἰῃ (Π9 6886 οὗ 
ἐπάϊνι ἀ.418.--- 76 ιοϊίπ88 τολίος ἰΐλ6 τεδοττεοίίοη οὗΓ 
ὔέδις δεατα: ἴο, 1. Τδο οπμηἱροίοῃοο; [Π. ΤῊ 
ἔα δα] 688; 1Π|. 186 ΡΠῪ οὗ αοά, (1,60}]67). 

γεκ. 2δὅ-28. ΕΣ αν δρϑαῖσοῖμβ οοὩ- 
οθσῃΐμρ εἰμ, οἱο.---Ενθη 88. ΟἿΣ ἴδῃ ]ἸΟΟΚΘ 
ὍΔ0Κ ἴο 1Π6 ραβδί, δηὰ ὅπ48 δ ὅσιῃ ἑουπάδίΐϊοι ἰπ 
186 Βαυΐῃρ σοσκ οὗ Οσοἂ ἐῃ ΟἸσδί, δο {89 ἕαὶί οὗ 
{16 βδίηἰβ οὗ ἰδ οὰ σογοπδπὶ ἔουπα τοὺ δῃᾶ 86- 
σαν ἐγ ἴῃ ἐπ Ββπιο ΒΑΥΪΏ ΤΟΥ. (68867).---ἰ ζοτθ- 
ΒΑῪ [581.0} ἴ)9 Τιοτὰ ΔΙἸΨΑΥΒ ὈΘίοσθ ΤΩ 
ἴδοο.--- ΤᾺ ο80 80 μαγθ ὑπὸ ᾿ογὰ ΔΙΔΥΒ ὈΘΙΌΓΘ 
ἐμοῖν ἤμσα ἱπ (δὲὶβ του], 58}8}} βίδπα Ὀοΐοσθ 18 
ἔδοθ ἱπ ἰδ 9 οἶμον; ὑμον, οὐ 086 τρί Βαπὰ {80 

Τιοτὰ πον ἰδ, β.8}} ἐβοὴ 6 ρ᾽δοοὰ οὐ Ἦΐ5 σὶρδὶ 
Βαπᾶὰ. (ϑίδσκο).-- -ποσϑίοσο ἀϊᾶἃ τῶν Βδδσὶ 
τοὐοίοοὁ.---όγοῦο σομῆϊοὶβ τὶ ἢ πδΥο βυσοο8ΒΒ- 
ΤᾺΠΥ ἱογιρϊηδέθα, δγὸ ἐμ βοῖισοθ οὗἩ στοδΐ 707 ἴὸ 
{86 νἱοίουῃ. (10.).-ΝῸ Ογ9 δδῃ ἰγυγ τοὐοῖοα ἴῃ 
Βοδγί, βανὸ ὑπ ϑὺ 8 Ὑ.ο Β665 ἀΟα ΔΙΤΑΥ5 ὈΘΙΌΣΘ 
δ18 ἔδοθ. (10.).--- οἢ οὔν Βϑασοιμθν, ὉΥ͂ ΗΪ5 χο- 
βυγτϑοίζοη, οαἰογϑα Ἰηΐο 116 οίθτη δ), μ6 ορεποὰ δ 
ῬΘΙΒΎΥΔΥ ἰοὸ ἰδ [ῸΣ 18 8160. (1}.).--- 0 κί σάοταῃ 
οὗ αοα ἴΒ δϑγθ δΔΙΥοδαυ ἴον ἰπ {80 Ηοὶγν αΠοκὶ; 
Ὀυὺ πΒδὶ ὙΠΠ1Π ΟΌΥ Ῥοτίΐϊοη Ὅ6, ΒΘ γ͵ὸ 88}4]] Β66 
αοὰ ἔδοο ἰο δου !--- οι τὴ] ποῖ δαθοσ ΓΒ 116- 
ΗοΙγ Οἱ ἴο 866 οοστυρίίου .--- Τὸ Βοσι ΡίΓο5 
ΒΡΡΙΥ ΒΒ! ὙΟΓᾺΒ 0 πὸ οΟἴδβοὸῦ οὁη6, θὲ σοΟμ δίῃ 
8}1 ποῖ ἰὸ σογτυρίΐοη δηὰ ἰδ ἀπδί. Ηθ 8]088 
ῬτΟΟΙδῖταΒ ἐο 8, ἴῃ {μὲ Ἀγτηη [ΡΒ. χυΐϊ. σγῃῖοι 
ἴα ἰσυϊν ἃ ἰγθϑβυγο οὗ ρσο]ὰ, (86 αο8ρ6] σαί, δαὶ 
Ηΐδβ δοϑἢ 88}}8}} οὶ ἀθοδύ, Ποὺ ἰὕτη (0 ἀππέ, αὶ 
ἐπὶ Ηδ Ὑ1}} ἀ16 διὰ σϑροϑο τὰ ἢ σΑΙτποσα δηᾶ 
Βοουγῖίν, τι υἱηρ ΤῸΓ ὑπ6 τοδυγτθοίίϊοι, (1: 675). 
---ΤΒουὺ Βαδῖ τη ἰσπόοννιι ἴο 126 ἴΠ νὰν 8 
οὗ 1179.--- ΑἹ] (1ὴ6 ΔΒ ἰπ ὙΒῖοἢ 9 68608 τα] κοὰ ἴῃ 
εἶδ Ἀυτ ]ξἘαίΐοη πὰ οχαι δίΐου, θη πο οὨξΐογοα 
πνρου ἢ βυβονὶπρ ἱπίο ἷβ ΟἼΟΥ, 8.6 δ σοῖο Σ 
{6 ὙΔΥ8 οὗ 1176 70 8}1 χάθη ; 8π4 81} {8 086 1 Ὑγ Β ἢ 
Ὧο οοπάποίβ {πὸ Βοὰ], ὕγοῖὰ ἐπ 6 οΥἶρίη8] ΘΟ γοΣ- 
βίοῃ ἰο δε καἱοτὶ βοαϊίοη οὗὨ ἐμαὶ βου], ᾶἃτϑ, ἰοο, δἱ- 
ἰοροίθοῦ (86 νγᾶῦβ οὗ 1116. (ΑνΡ. Ῥαβί.).--- -7Ἅ:ε 
ἀεαίὴ απὰ τοδωγτεοίίοπ 0" ὕεδιιδ, α ἱποογοϊα πινδίετῳ : 
Ι. [ἢ 80 ΤᾺΣ 88 Ηο γγδ8 οδρδῦ]6 οὗ ἀγίηρ, γῆο μδὰ 
118 ἴῃ ΒΙτηΒ6]: 11. ἴῃ 80 ΤᾺΣ 88 Ηδ Χο86, Ὑἢ0 
68110 ἰο0 σὶνο ἢΪ8 116 ΤὉΣ ΤΥ .--- ΟἿ σΟΙ ΙΤΙ ΣΟ 
οὗ 11ἴο τὶ Θοα, 8} ϑασποδὶ οὗ οἰδυῇ δ) 1176.--Τὴ6 
Ὀοαγ δπὰ ἰῃο βοὰ] [γϑγ. 26], τοὐοϊοίῃς πὰ ἐδ 
᾿Ηἰνίηρ αοα.---Τὴὸ ποσὰ οὗὅὨ ῬΥΟΡΒΘΟΥ, ἃ ρὲ ἐῃ 8 
ἀδσκ Ρ͵δοο. [2 Ῥοί. 1. 19].---716 ἀδερ ἱπιροτέ οὔ 
ἐλε αδδοσηὶ ΟΓ ὕεδις ἑπίο λεοῖϊδ: ἱοποα 88, 1. Απ 
οὐἱάρεοο οὐδ ρογίδοῦ ΒυτηϑπῖΥ οὗ πὸ ΒΘάσΘΘΙΠΟΡ : 
Π. ΤῊΘ υἱπιοδὶ ἀορίδ οὗ μῖ8 Βυπι]δίϊου ; 1Π. 
Τμ6 Ῥοϊΐπί αὐ ψΕΐοὴ 18 οχϑϊἑαίϊοη σδοτητηοποοϑέ ; 
ΓΜ. Α πἰδηάδγὰ ὈΥ νοὶ ὑπ ταδὶ οχίθηί Οὐ 18 
Τοάἀθοιπὶης ΜΟΥΪς ΤΑΥ͂ ὃθ Ἰυἀροά. (1,606). 

γεμ. 29. ἥουι δῃᾶἃ Ὀσχϑίδσϑα, εἰο.--- εΐοτ 
ἰοστὴ8 ἰθ686 8856) 0] 6 768, ὀγείβτοη, οί οἡ 
δοοουπί οὗ μοὶ" οοιησοοη ἀθδβοθΐ (Βομ. ἰχ. 28), 
δηὰ οὐ δοοουπὶ οὗ ἷδ ΘΒΘΟΥΓῚΙ μορῸ ἐμδὲὶ ΤῺ 
δι ΟΠ ἰθο τι που Ἱὰ γ]᾽ο]ὰ ἴο ἐπ6 δῖ πο γ οὗὁἨ 86 
αἀοθροὶ, δπὰ Ὀθοοῖιο σοί θα πα θα ; .ι͵8 Δ αἀγ 658, 
πον ἰδὲ Βο δ88 ὈΘΘΟΙῈΘ ΙΔΟΓ ἔοσυθηΐ, ΣΟΥ 6815 {Π6 
ὙγΔΥΙ οὗ 18 ἸΙοσθ. Ο, Βοῖγ ρἰδαϊγ που]ὰ ἢθ 
βανο σορἀουϑαὰ ὑμθΠὶ ΘΥΘΥΥ͂ ΒΕΙΎΪΟΘ ἴῃ 18 ῬΟΎΤΘΥ, 
ΒΟ ὑδμδὶ ἰδ 60} ταὶσὶ Ὀθοοτηθ ὑμ6 οὨἑ]άσοη οὗ αοά. 
(Αροβί, Ῥαβί.).--- -Εἰθ ἰ6 Ῥοῖι ἅϑϑᾶ δᾶ Ὀπτέϑᾶ. 
-- γχοδῖ δηὰ (86 σταυθ δ. ἴμὸ οπὰ οὗ 4]} {ἐπὸ 
εΕἴοτγ οὗἨ ἐΐ8 που]ὰ; ἰδκοὸ μοοὰ ἐμαὶ ἰδοὺ κῖνα ποὲ 
(ὰγ ποασγί ἰο ἱΐ. (δία). 

γεβ. 82. μὲ ὅϑθδβιδ Βαῖ αοα ταὶδοἃ πρ, 
οἰ6.---)ο δροβίῖο σοι ρ]οίθβ ὑπ οἰσουὶϊί οὗὁὨ δὶβ σ - 
ΤΑΔΥΪΣΒ ὈΥ ΤΟΥ ἰ0 ἰδ 6 Βυ 7 6οὲ τὶ πί ἢ μ9 
ΘΟΙΩΣΩΘΙΟΘα, --- 6 8.6 ἩΠΓΏ68868 οὗ {π|686 {πὶ πρσΒ᾽, 
Βαϊὰ (16 τίβοῃ ᾿ογὰ ἰο (86 αἰδοῖ 198 (1. χχὶν. 
48); 80 [11 θοδο οὗἁὨ [818 βαγίηρς οὗ ἰδο 1οτγά, 
Ῥγοσοοάβ ἔγοπι {86 δροβί θ᾽ 8 πηου ἢ. (Βρ8Β80.).-- 
ον ομοονίης (πο εἰσι ἷἰβ, θὰ Ῥαϑίοσα, τὸ 
οοπαποί ἐπ ποσὶς οὐ ἰ8ὸ οχὰ πὰ 86 βδιθ σ60η- 
ετοκδϊζου, ὅτ ὑχαϊν υπϊίοα οἢ {818 ν᾽ 18] δα )θοΐ, 
80 ἐμαὶ (86 059 088 δ΄ ΨΔΥ8 Υοΐου ἰ0 ἐμ 6 ΟἾΒΟΡ 10} 
οοηδάσποο! (Αροβὶ. Ῥαβί.) 

γεε. 88. Βοὶπρ ὉΥ ἴ890 τἰκμῖ μπᾶ οὗ Θο 
οχαϊιϑᾶ, οἰο.---Ηο τοῦ [16 ποΙ]ὰ σαϊβοα ἢρ ὁπ 
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ἐ8δ6 ΟΥΌΞΒ, 18 ταϊβοᾶ ὃν αοα ἰπίο βοδυϑῃ. (βίδιυϊο). 
--ἩΞἩαδνὶῃᾷ τϑοοὶνϑθᾶ, - - Βὸ Βαῖδι δβιῃϑᾶ ζοσιἢ. 
.- 0 ὅθι τΤοοοῖγοθ ἤγοιῃ ὑπ 6 ΕΔΙΒΟΙ ΓῸΣ 08: ἰδ0 
ΗοΙγν αμοϑὲ γϑοϑῖνϑθ ἔγοτη ἐμ ὅουι, δηὰ χῖνϑβ ἰὸ 
3; 9088 χγτὶ. 14 ΕΣ Ο ον Ὀ]Θαϑοᾶ 18 δυο αἷν- 
ἱπρ δια σϑοοϊνϊηρὶ 1,οὲ υ8 ἰτηϊδίο ἐμ Ηον Τυη- 
ἐγ; ἔδιι σοοοὶνθ8---ἰονθ αἶνοθ. (Βίδσο). 

γεε. 84, 8δ. ΒΒ: ἴδ οτὶ ΟἹ ΤΥ τἱρὶ Βαηᾶ, 
εἰο.--- ΤῊ 8 Ῥτορβοῖϊο βϑδβαρο, ἡ ΒΊΘ ἢ 86 Ποτὰ Γα- 
Ῥοδὶβ ἴῃ {86 Ῥγϑβϑῃοο οὗ ἰδ βοχίδοβ (Μαίς. χχὶ!. 
48), 1κ 8 ἔγιυϊυ- θϑαυῖης ἴχθο, αἰδισὶ θα ΐοΒ {80 
πΘΘΙ(Ὦ οὗ 18 ἔγαϊὲ ἰπσου ἢ ὑπ στ 01]6 οχίδηὶ οὗἁ 
ἐδο δροβίο]ὶς σι ηρδ; 1 Οὐ. χυ. 2δ; Ἐρῆ. 1. 20: 
Ἡδθον. ἱ. 18; ν. 6. (Β658861).---Ὁ ΠῈ}1} ΕΣ τλαῖζθ 
Κῶν ἔοοβ ἴδ ἰοοϊδῖοο! .---᾿Ἰἶ Ομ τῖβὶ συυσδὶ πναὶί 
ὍΠῚ1| 4}1} Βἷβ ἔοββ 884}} ὈΘ τηδᾶς 15 ἡοοίβίοοὶ, ῈΥ 
ΒΒου]ὰ ποὲ τὸ νγαὶὶ ἢ (βέδυϊοο).---ηὸ δοὶ οὗὁὨ τηδ]ο- 
ἴπσ δἷθ ἴὉ65 Η18 Ἰοοίδίοοϊ, 18 ποὶ ἰὸ Ὀ6 ΒΙΤΩΡῚΥ 80 
πηαἀογβίοοα, ἐμδὲ ἐμο [μογὰ ν}1}} οοπβῖστι Ὦ15 Θ,Θτ 168 
(0 οἴἰθσῦπα] βου ουῖηρ δηὰ ρυπἰβηνηθηὶ: ἰἐ 8 ἄοῃ6, 
8150, ΒΘ Π6 } ΔΥ6 ἱπαποσᾶ ἰο Δοϊκπον) οαροὸ ἐμ 6 1 
ΤΑΪΒΟΥΎ ΔΗ Θητοϊγ, ἰὸ οαϑὶ ὑπ οῖν ΘΘΡΟΏΒ ΔΎΥΒΥ, 
δια ἰο 8116 ἴὉΓ ΤΊΘΓΟΥ; δυο ὦ Υἱοίουυ πὸ ῬΓΪΖΘΒ 
τοοδὲ ἰσηϊγ. Τα Βὸ 11}}8 ϑυισὴ ΒΌΡΡ]Ἰσδμ 8 ὍΡ, 
ἔσονγα ἨΔ ΔΡΙΩῺΒ δγουπα ἰδ θῖη, γο08, ὉΪ8 0608 ἱμοτῃ 
δὶ ᾿ἰδδὶ οἡ 818 οὔγῃῃ βοϑΐ. (Αροϑί. Ῥαβδί.).-- -ΟΟΥ 
ῬΌΔΚ δ6 1868 ἀὯὉ ποὺ ΤΟΔΟΙΥ ρμογοϑῖγο ὑπαὶ ΟἸσὶδὶ 
ΤΌ]65 τὶς ταϑὺ ῬΟΥΘΣ ἰῃ ἰπθ τηϊάδίὶ οὗ 08; τὸ 
ΤΑΙ ΟΣ 8566 δῃηα [66] (10 ΓΘΎΘΥΒΟ, δα ἀἰΒΟΟΥ ΟΣ ΟὨΪΥ 
1  ]Θ 688 8π4 ΒΟ] ΘΒΒΗ 688 ἐπ ΟΕ σ  διϊδη ῬΘΟΡΪΘ: 
(ΔῈ δθοθπὶ 0 18 (0 Ὀ6 τν΄εοίοηθαὰ διά ἤΌσβ Κθ, 
δια ρ ] θα ὑπὰογ ἴοοί Ὁ ἰῃ6 νγου]ὰ, τυ ον δββαὶ]οὰ 
ὉΥ βεαίαδη, διὰ Τουὐυθσοοτθ ὈΥ δ' δηὰ ἐμ:6 ἐθσγοσβ 
οὔ ἀοδί δῃᾷ ἢ91}}. Αμπά ἐμ θη, ἐπ ἰσγὶα]β δῃηα βου- 
ΤΟΥ͂Θ οὗὁὨ (18 1176 ΔΡΌΘΔΣ ἰο 7141} τῖϊ στοδίοσ 
ποῖρῃξ οὐ ΟΠ ιϑιϊδηβ ὑθδὴ ὁα οὐδοῦ ῬΘΟΡΐἶδ. 
Ηδετθ ΟἿΣ ζἔαὶ ἢ πιιβί τη δηΐοβὲ 8]} ἰ(8 ῬοΟΎΤΟΣ, πλυδὲ 
Δί 18 ἴον ἰδ βἰχυρρὶθ τὴ δυο ἰδπουρσδὲβ 
δηὰ ἔδωσϑ, δπὰ τηυδὶ στο 08 δέχ κί ἰο οἸΐπρ (0 
ἐδοὸ νογὰ δομο τ ΠΟδ 18 ἈΘΤΘ ὉΣοπουππῃοθα, ἢδηι6- 
Ἶγ, ἐδαὶ Ομσὶδὶ ἐμ 1 οτά, ΔΙ Που χὰ ̓ ηνἱβὶ Ὁ]6 ἰο α8, 
ἷς γῥἰδοϑὰ ὉΥ αοὰ ὁ δἰβ εἰσὶ παπᾶ; ἐθοσο ἢθ 
ΜΠῚ τουαϑίη, τοὶ ηἷ ΟΥΘΕ υΒ ἩΠΕῸ ῬΟΤΟΣ, ΘΥΘ ἢ 
[1 Ὧ18 ΚΊΟΣΥ 19 ἰάθη ἤγοιῃ (1.6 νου]. ἘΕῸΥ 
1815 ζεπιέπὶ (“510 ἰοὺ δὲ τ τἰχὺ Βδηᾶ᾽ 

Ἰὼ, 5}) 68 Βροίκοῃ ΟΥ̓ αοἂ Ηἰπηβο]: 
[καὶ νογὰ ταδί, ὑμβοσυοίοσο, 6 ἰχ0 8π4 γΥ}}} δθίάο, 
δηὰ τὸ σγοδίισο 08 ΟΥ̓ΟΣΙΒΤΟῪ ΟΥ ἀΐϑργουο ἰἰ. 
Νεῖίθον τὴ ῖϊ ΠῸ Βὲπι8617 ὁυοῦ ἄθην ἱἰ, ΔΙ που 4]} 

,. δεουπα 18 δου] βϑοῖὰ ἰ0 οοπέγδα οὐ ἰζ, ἽΠΉΕ ΕΠ) 
--7λο ἐσαϊαίζίον 970) Ολγίδε: Ἱ. ΒΥ ἴδο σίρε μαπὰ 

οὗ αἀοἂ: Π. Τὸ ἰδο γτἱχιὺ μαῃὰ οὗ ἀοά.---Ολνίδέ, 
αδοοηϊηρ ἀΐε ἰΐγοπε.---- "9 7 8116 Φοδὰδ 18 ἐμ Τιοτὰ, 
ΚἸΟΥΥ δπὰ ΟΥ̓ ΜΠῚ1 ἀδ}} ἰῃογθδβθ.᾽"---Ἰ 6 ουὖΐ- 
Ῥουτίηρ οὗ 89 Ηοΐὶγ Ομοδὶ, δὴ οὐἱάοποθ οἵ (89 
δχδ] ἰδιΐοι οὗ ἐδο οτυοϊβοα Βοάθοτλον. (1.60}}}67). 
γα δὴ ῬΒοχοίοιθ 1οὶ 81} ἴ80 Βοιδθ οὗ 

Σαταοὶ ἘΠ ονν, οἱο.--- ὙΠ 0} (μ650 ἐτηρτοβεῖνο ποτὰ β 
Ῥοίορ τιδὰθ δ ἰδϑὶ δρρϑαὶ, Ὀγίτοδυῖγ, ἰο ἴμ6 τυπ- 
ἀργβίδπαϊης οΥ̓ ἷθ ΠΟΔΓΟΣΒ: ἴθ ἀθπιοηβίγδιθα 
ἐμαὶ 7688 ᾿β (86 Μοβαΐδῃ, Ὀγ ῥ᾽ δοίῃρ θοΐοτο ὑβθῖῃ 
86 ἐθϑ ΟἿ Ταγηϊδοα ὈΥ {86 ποτὰ οὗ Θοὰ, ὈΥ͂ 
(Βοῖν οὐγῇ ϑχροσίθῃοθ, πὰ ὈΥ ἰδ6 ὙΟΠαΘΙΙ 
βίζηιϑ ἔγοιη βοϑυθὰ ὙΒῚΘΒ (ΠΟΥ δὰ οὐθὰ ὑμ θα 
ὈΟΙῈ ϑαγὰ διὰ βθοῆ. Ηο δρροαϊϑὰ 4]80 (0 [86 
Βοασί δηὰ (89 οοῃδβοΐθῃησο οὗὨ .ιἰβ ἈΘΔΥΘΥΒ, ἩΜΙΘᾺ 
Ἀ9 ἀφορὶγ ρἱογοθὰ:; μα ἰηὐθη θα 8116 ἴο ΘΟΠΥΪΠΟΘ 
(μοτὰ οὗὨἨ ἐμοῖγν δίῃ, δῃὰ ἐο β8ον ἰδ 6 ὙΔΥ οὗὨ Β8}ν- 
(ἴοι, θα 86 οἰοβοὰ πὶ (0 τοτᾶβ, 78 μαῦθ 
ὀχυσὶβοὰ πἶχα, Ὀὰΐ Θοὰ 685 τηϑδάδ δἷτο οὶ οτὰ 
δηὰ Ομτὶδί.--- Τὴε ἐδείίπιοπν ἰλαί 655 Οὐγίδέ ἰΐυεδ, 
απὰ ἐλαὲ ἢό ἴα ἐχαϊίεα ἰο ἦεξαυόη: Ἰἵ. [πὰ ἰδ6 βοΣῖρ- 
ἰυγχο8---ἰοδεϊαοά ὉῚ (89 ῬγορΒοίδ δμὰ δροβί]οβ; 1]. 
ἴῃ (8Π6 πίον οὗ ὑπὸ που]ὰ δῃὰ {π0 κἰπράοπχι---ὈὉ 
81 (80 ουϑηὲβ ἰμαὶ βαγὸ οσουτγοὰ ἔγοιι ὑπ6 ἀδΥῪ 
οὗἩ Ῥοπίθοοβὲ ἰο {86 φγοϑοιὲ ὑπο; ΠῚ. [ῃ (89 

θϑτὺ διὰ {89 δοῃβοΐϑθῃοθ-- Ὅν Ὀοΐμ ἷβ ἔγίϑῃβ 
δηὰ ἷ8 70698.---- σοα βαίλ πιαάε ἰλαί εαπιέ «ἴεδιι8, 
τσλοπι ψα ἤαυα ογ οὶ δα, δοιλ Γοτὰ απὰ Ομ τίει" 1. 
ΤΉοΒ6 τψογάκ, [1] οὗἩ βίοσῃ ἐσυΐῃβ, δχο 8 Ἰουὰ 64]} 

ἰο τορϑῃίδῃοο; ΠΠ. ΤΉΘΥ δ᾽ [0}] οὗ ρτϑοθ, δὰ 
8.6 ψΟΡδ οὗ δοτηϊοσί.--- Ὑσλγίδί, ὁπ ἰδὲ τίσλι λαπα 
0. Θοά; 1. Ῥτοιθοξίης πἷ8 ὕγιοπὰβ; Π. βυδάυϊηρ 

᾿ΐα 7068.----ὔεσ ΟἸγίδέ οη λὶδ ἰΐγοπο, αε ἰδ Κύπσ οΥ 
σίογψ: 1. Τὰ ἰμ6 ϑογὶρίυσοβ, τ βογοΐῃ 811 (9 
ῬΤΟΡοΒ διὰ δροϑίϊοβ ροΐϊηὺ ἴο δἷπι; 1. ἴὰ {πὸ 
που]ᾶ, τ βογοὶῃ πο ΤοΙβηβ ἸΔΥΪΒΙΌΪΥ, πὰ γῸ]68 ἴῃ 
{80 τοϊᾶαὶ οὗὨ ἷ8 ομοιαῖθβ; [Π1. 1π {86 Βοαγσγί, 
ὙΓΘΣΟΐΠ 86 σοπϊ 68 ἴο τηϑδιιλίοδὺ Ὠἰτηβο ἢ 88. ὑμ90 
Ῥυΐῃοθ οὗ ρϑϑοθ, δῃὰ ἰδ9 Οαρίδιῃ οὗἨ ΟἿΣ βαῖνα- 
(οι; ΙΥ. [πὰ πϑδυθη, τ μογοΐῃ ἷβ ΑἸΟΣΥ ὙΥ1}1 0 Υ6- 
δίνοσ Ρὸ σουθα]ϑὰ υπίο 8]].---[Ῥοῖοσ, ἃ τη 6] 88 δὴ 
θαχῃοδὲ δηὰ ἰη 6} ςοηΐ ῬυθϑόΒοΣ οὗ (86 0809 .--- 
7 ἥγεδι ρυδιίδς ἀϊδοοιτεε 07 αη ὑϊδρίγοά ἀροδίΐε. 1. 
ΤΏ οἱγουτοδίδηοοβ ὑπο} ἩΒΙΘὮ ᾿ὑ τγ;δὯ8 ἀο] γογοὰ; 
(α) ἰδο οαἱρουτίηρ οὗ ἰδ Βρίτὶ!; (δ) (86 διωδσο- 
χαθηΐ οὗ ἐδο ἀογνουῦϊ; (6) ἐδ9 πιοοκῖὶπρ' οὗἩὨ 89 ὑὩ- 

αἰγ; Π. [5 δβαδπίδησο; (8) συ} Ἰληδίῖο 8 οὗ 
οτἱρίαχο; (}) ΒΟΐοτιι ὙΩΥΒΙηρδ; (6) ποχὰδ οὗ 

οοιηΐοσὲ δηὰ δποουσδροιιθηΐ; ΠΙ. Τπο σοϑυὶθ; 
(α) ΒΟΙῺΘ ΣΘΙΙδἰπ θα τιπτηογοᾶ; (δ) ΟἸΘΥΒ ὙΓΘ 

θπθα; (6) οἰμοῦβ, σομνοχίοα.---ΤῈ.]. 



δΆ ΤΗῊΗΕ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΒΤΊΒΗ. 

Ὦ.-.-.ΤῊΒ ἘΓΥΥΚΟῚ ῬΒΟΡΌΟΕΡ ΒΥ Τ7ἘΠΕΡ ΑΡΡΕΒΒΒ. 

ἘΠ. 87-4]. 

7}. αὐάγεεε, ἀκα ἰλ6 ἐχλογίαίίοπδ υὐλίελ δα ἐξ, τεειμ δα ἐπ ἐλε οοπυεγδίοι 90 ἰλγόο ἰλουδαηα δοιῖε, τλο 
τοαγὸ αὐδεοὰ ὃν Βαρίξεηι ἰο ἐλε ἀμεοίρίοε 4 «6628. 

87 Νοῦν τβθα ὑμοῪ μοατὰ ἐλύς, {86} τόσο ῥτγϊοϊκοὰ [ρίθγοθα] ἴῃ ὑμοῖγ Βοατί, δβὰ βαι ἃ 
ππίο Ροΐοῦ δῃὰ ἰὸ [}6 ταοβὲ οὗ (86 δροβί]ϊοβ, Μϑῃ απά Ὀγοίμσοη, τμδὺ 8}}8}} τὸ ἀοΐ 

38 ἜΤΒοα [Β61] Ῥοΐον βαϊᾳ απο ἴμθηι, Ἀδρθηῦ, πὰ 06 ὈΔρΡΕΣΘα ΘΥΘΤΙΥ͂ 0η6 οὗἩ γοῦ ἴῃ [Ὄροπ,, 
ἐπὶ] ἐμ6 πδπιθ οὗ “6808 ΟἸτἰδὺ ἴοσ {86 τϑιιἰββίοη οὗ Β1η8, 8πἃ γα 8}}8}} γϑοϑῖγθ {86 ρἹ 

39 οὗ {μ6 ΗοὶΪγ αμοβί. ἜΒῸΣ [86 Ῥχοιηῖθο 18 απίο [101] 
40 δηὰ ἰο [01] 4}1} ὑμιαὺ δγθ δαν οἱ, ευδηὶ 88 ἸΔΔΠΥ͂ 88 (80 

οῦ, δὰ ἴο [ἴ0Υ] γοῦν οὨΣ] τοι, 
ἐπ εὰ ΟἿΣ Β.18}} 0811. ἘἙΔπά 

ἩΓΕ ἸΏΔΗΥ ΟὗΒῸΣ τογὰβ ἀἰὰ Ἠ6 ὑθθυ νῦν ἀπ ὀχβοσί, βαυϊηρ, ϑ'δνθ ὙΟΌΓΒΕΙΥΕΒ 
41 μβαγ64 ἔγοτῃ {π|8 απίοταγὰ 

[οηι. 5 184]γ] τϑοοϊνϑα δ18 
ὑμαὺ ἀΔΥγ] ὕὩογὸ τότθ δα 

[Βὲ γθ 
[ΡΘΥΡΟΙΒΟ] σοηογδίίοη. ἘἜΤΈΘα ὑΠΟΥῪ ὑμαὺ [οηι. (μ40] σ᾽ δά γ᾽ 
89, τὸν] ποτὰ [8η4] Ῥ6γ6 Ὀαρύϊσθα : δπα {μ6 βαῖηθ ἀδὺ [0ῃ 
τηΐο ἐΐεην ἀρουῦ ὑθχθο ὑπουβδπα βου Ϊβ. 

1 Ψον. 41, ἀσμένως [ΟἸ]ονΒ οὖν ἰπ το ἵεσί. τεῦ. [85 ἔπ Ε. 5γγ.). Βα: [{|6 ἃ Ἰδίοσ δι ἀϊίοη, ᾿πίδαάοά ἴο δὰ ἴο πὸ ἕοτοο 
ΟΒΌσοῸΝ ἔδὲ8.- 

6Θζγα: θη00 [Δοδ πὶ. δυο .. [πὰ 411] ῖς. 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΣ,. 

Μψεκ. 87. ονν 88: ΤΟΥ Βοατὰᾶ τμΐ8 - - - 
αὶ 61}8}} στὸ ἅο 7--ΤῊὴο δύάσοδϑβ τδὰθ 8 
ἄθορ ἱτωργοδαίοιι ἢ {88 ἈΘΔΣΟΣΒ, ἐμαὶ ἷβ, 8 ἴδυρο 
Ῥατί οὔ ὑμϑπι, ΟΥΘ “Ῥίοχορα ἴῃ 86 μοδσί ̓ (κα- 
τενύγησαν), διὰ ἀΘΘΡΙΥ͂ ταογοᾶὰ; ὑπὸ δἰΐηρ ἴῃ {186 
δοποϊυάΐπρς τσογὰβ οὗ ὑμὸ δροβίὶο δἰ δὰ Ἰδυβϑὶν ἰπ 
Ῥτοάυοίηρ ὑμὲ8 τοδυ]Σ, ὙΓΒΘῺ 9 ΘΟΏΔΙΔΟΣ ἴδ ἴτα- 
ῬΓΘΒΒΙΟΏΒ ταϑθ ὉΥ δἷ5 δά άσγοββ, γὸ οὔδβοσυο ἱδμδὶ 
ἶξ, ῬΥΪΠΙΔΣΊΙΥ, δοοίοα {86 γεοξέπφε οὗ [6 ἈΘΆΓΣΘΓΒ. 
Ῥαὶπ διὰ δηχυΐθὰ θοἰσοὰ (λιθση, θη ὑΠ 0 δδνν, 88 
{86} ποῦ ἀϊὰ, ἐμδὲ ὑλοΥ δὰ τηϊδίοικοη, ἀθερὶβοα, 
1-ἰγοδιϑὰ διὰ οτυοὶβοὰ ζοβαδ, ΒΟ δον ΘΓΘ 
δὶ Ἰοησί σοι ρο]]6α ἰοὸ ὀρρ των 88 ἰδ8ο Μοβδίδῃ 
δὰ ἰποὶν [οτὰ, ΤΈΘΥ ἄτι νοῦ δὶ δἰπηϑὰ 
διροϊηποὶ αοὰ δὰ δῖ Αποϊπίοά, δὰ ἱπουστοὰ (μ9 
δὶ ῥοπαὶὶγ οἴδασι ρα. Το οἴἶοο 85 ποῖ, μον- 
οΥοΡ, σοη!ὅποά ἴο [8666 διοίζοτπ, τ ΙῚΟΒ δὰ Ὀθοα 
Ῥγοἀυσοᾶ ὮὉΥ ἰδ ρδν ὑπδὶ γῶβ ἀδυγηῖπα ὌΡΟΣ 
1δοα; ἐμοῖς αὐοδίϊοι: “ Ἦ Βαὺ 58}8}} νγὸ ἀο 7) πιδ- 
πἰδοδίβ ἰμαὲὶ ἰποῖν εοὐδξ δὰ 4180 ὈθΘ Ρον σ ἢν 
ἰηδιυοποοᾶ, ᾿μδοιθοι ὑμδὺ ἱμ6 Ὺ ΔΡΡΙΥ 1ῃ 8 οοὺ- 
δάϊηρ δηὰ ουϑθῃ δϑοοίζομδίθ ΔΠΠΟΡ (0 {16 ΒΡΟδ- 
(168 ἔογ οουμῃδοὶ, δῃὰ δ.ὺὸ ΠΟῪ ἀϑβίσοιιβ ὑὸ ἀ0 8]} 

ἐπὶ ἐμοῖς ἀυΐν διὰ ἰμ6 μΜ1}} οὐὁἨἁ αοά ἀεσιηδπηα. 
ὝΕ116 {16} δ ἰυσα ἰο Ῥοίδν δηὰ ἴο {89 τοδί οὗ 
{9 Δροβί]98 88 ἰὸ Ὀσχοίμγθῃ, δὰ τ] {μ6 αἰπιοδί 
οδπᾶοσ, βοοὰ Ὑ]1}, δῃη ἃ σου βἄθηο09, Δ5Κ ἴ0᾽ δάυϊοθ, 
{867 ΤαΓπδὰ ὑπὸ ουϊάθποο ποῦ ΟΠΙΥ ὑμαΐ ὑπ. δΓΘ 
ἀροΡῚ οοποογηθὰ ἴον ὑπο ὶσ βαϊνδϊΐοα, Ὀὰΐ 8180 
«μαὶ αὶ ἰβ δρσίπρίης ἊΡ ἰπ ἰδοῦ βου]; ὑπὸ 
(γυϑὶ ἐμαὶ αοἀ νὴὶ}} γοὶ ογμῖνο, δῃὰ συΐάς {ἰιθι 
ἴῃ ἰ86 τὺ ψὯγ. ; 

γεκβ. 88. ἘρΘΏὨϊ, οἱο.---οίοσ κἰδαϊν ἱτορδγίβ 
ἴδιο ἱποιγχυσίίοηβ ποῖ {ΠῸ0Υ 566, δῃ ἃ ΤΠΔΥ ὈΘ6 ΓΟ- 
κατάρα 88 [Ὁ] Δ}}Π[}πρ ἃ βρϑοΐδὶ ραβίογαὶ ἀυίν, σιθη 
86 οχρίδίηβ ἰμ9 ὍὯΥ οὗ βαϊγδίΐου 0 (080 τῦ0 
ΠΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘῺ ἰο0 ΘΟΠΥοἰἱ0Ώ, ΟΣ ΘΓ δυο ποά. 
δ Ῥγοβουίθοβ 8 ὑπνοῦοϊὰ ἀυΐν, δὰ Ῥγοχηΐβοϑ 8 
ὑποῦο]ά οἷ. Ηδ ἀδπιαπάν (δὶ (680 ῬΟΓΒΟῺΒ 
δου], (1) ομδηρα ἱποὶσ ταὶ, (ἐμοῖσ 7 8019 πιο- 
ΤΆ δἰδίθ βῃουἹὰ ὑπάθυρο 8 ομδηρο, μετανοεῖτε), 
διὰ (2) Ὀ6 Ὀδριϊσοὰ ἴῃ (16 παᾶπὶθ οὗ 76δὺ8 (ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι 'Ἴησ. Χρ.», 88 Δ ΘΧΡτοδβδίοῃ οὗ ἰμοὶν αἱ 

οΥ̓͂ ἴ᾽ο τοχῖ, δῃὰ ἰ5 ΚΟ ΒΕ 5 πωροτίδηϊ ΜΒΒ. Π Α. Β. Ο. Ὁ., Οοά. Βίη..) ἱῃ διιοίϑῃξ τογβίοῃδ ΓΥ̓ῸΪκ., οἷος..) δὰ 

ἴῃ 7οδυδ, ΟΣ 8 ΤοσοΟ ο0η οὗ Εἶπ, Δηα 88 8 ρἱοὰρο 
οὗ 1 οἷν δι δ βδίοι ἰο μἷτὰ δ {πὸ οσχὰ διὰ Μοϑ- 
8188). Ῥούον δδβυπηθ8 ὑμδΐ Π8 ὨΘΔΥΘΙΒ ΔΙΓΟΒΩΥ 
ῬΟΒΒ688 ἃ οογί δὶ διρουπί οὗ Κυον]θάρσο ΘΟ ΘΟΓΏ- 
ἷὴς Βαρίΐδβια 88 δ ουὐϊναζὰ δοί, βδυϊηρς ἀοσὶ γοὰ 
νι ἔγοια [89 ν61}-Κπόῦση Ῥγδοίϊοο οὗ 0 δι {Π0 ΒδΡ- 
ἐλδῖ, δηα 4]80 ἔσγοιαι {16 οΘοῦγϑο ρυχϑιιοὰ ὈΥ 6518 
Ὠλτηδο 1. [9988 ἐν. 1,2]. Ῥοίοχ᾽ Βα οπιδηὰ, ἰμογοΐοσο, 
ΘΙ ΌΓΔΟΘΒ ἃ Ομ Δηρ9 οὗ πιϊηὰ, δηὰ ἔδεί ἢ, ἰπ δα ϊἶοΣ 
ἰο {86 ουϊπταγὰ Βεαρίίδιω ; ἐδ Ἰδίύου ἰ8 βοσουϊονεοα, 
ΟἿ [πὸ ὁπ6 πη, 88 8 Ι200Γ8] δοὺ οὗ (10 ρΡΈσϑοῦ 80 
8 θερίϊτοα, δαΐ, οη ἰδ9 οἶμοῦ Βδῃᾷ, (ἰῃ οομδβο- 
40θ5:06 οὗὉἨ {16 ὈΓΟΠΐ8Β6 ἐμαὶ ἰβ ἱπιηθα  Δίο }γ βιυῦ- 
ὁοποα) παι θ 0 ΔΌ]Υ, 8180, 88 8 ΣΏ 688 οὗ ζΥϑοθ 
Ῥχοοθθαϊηρς ἴσο οὰ. 7.86 δροβί!θ φγοηηδεβ ἴο 
8οδὸ πῆο χορϑηΐ, δὰ σγϑοοῖνο Βαρίΐβηι, (1) ἐδθ 
Τοχηϊβϑίοη ΟἿ δ'η8, διὰ (2) ὑπὸ σιν οὗἨ ἱμὸ ΗοΪγ 
Ομδορί.---Α βοποσαὶ νἱονν 18 Ῥχοθοπίθα ἴῃ συγ. 40, 
οὗ δαἀάϊιξομδὶ βἰδίοιηοπίβ δηὰ ὄχμοσυίδί δ, ὉΥ 
ἸΆΘΒΏΒ οὗ ὙμίοΗ, 88 Ῥίον δὰ γεδβοῃ ἰ0 ΒΟ, Ηἷ8 
ΒΘΆΣΘΥΒ του] Ὀ6 δοπαυοἰθα ἰο0 δὴ ἱτπιτηθαΐδίο δηὰ 
βη81] ἀθοϊδίου, ὈΘΌΣ 6 86 ἱπιρΥ  ϑβῖ 058 Ὑ ΠῚΘΒ ὑ8 6 Ὺ 
ἢ84 τϑοοϊνϑα, βῃου]ὰ ἴδἀθ αναν. [ὑ τῶϑ (μ6 κχ6- 
ἈΘΓΔ] ΡΌΓΡΟΒΟ οὗἉ ΒΒ Του ΔΓ κΒ (0 ὌΓΖῸ 81} ΤῸ ΟΓῸ 
δΥΔΚΘΙΘα, ἐο ΒΑΥ6 ὑπο βο]γο8 ΟΥ̓ δσοορίϊῃς ἐπ 
οὔεγοα στδοθ, ἰο πιάσαν ἤγοια (88 ῬΘΥΎΘΣΒΘ 
ξοπογδίϊοη δρουηᾶ ἰμθη), ἀπά ἰο αυοϊὰ 8}} ρασχίξ- 
οἱραϊΐοῃ ἴῃ {Π0 συϊ]ὲ δηὰ συΐῃ οὗ (μ6 Ἰαἰίασ. 
ΕΒ. 89. ΕΣ [86 Ρῥσοχηὲβξο ἰβ ππῖο γοι.--- 

ΤῊ Δροβίϊο, αὐΐου παγίηρ ἰδυραι ἈΪΒ ἈΘΆΓΟΙΥΒ ἴο 
ΒοΡο τὶ οομβάδοποῦ ἐμαὶ ὑπ βϑῖὴθ αἷδὲ οὗ ἐδ9 
ΗοΙγΥ αμοβὶ ψ ΐοἢ ἢθ δηὰ οἶμποσ αἰδοῖ ρ]θ8 Βαὰ 4)- 
Τοδαγ γϑοοῖϊνοά, σουϊὰ Ὀ6 ἱτερατίοἀ ἰο μοι, ρσο- 
666685 ἰο Θχ δἰ (86 ὅττι Τουπἀαίίου οὗὨ μπδὺ ΠορΘ. 
Ηδθ βρϑοϊῆθβ μοδ6 ἴοῦ  βοῖὰ (818 ῥγοιιΐδο οὗ αοἂ 
88 ἰηἰοηἀοὰ: (4) Π᾽ ΘΟΠΟΟΣΈΒ 4 γοι,᾽ [86 [6Γ86]- 
68; (δ) 8180 “Ὑοῦγ σδι]άγοη,᾽" ἑ. ἐ., ἴξ 18 ποὺ σ6- 
βιγϊ οἰθά ἰο (86 Ῥχοβοπὶ τηοπιθηΐ, θὰ οχίοῃ δ ἰο (86 
Γαΐ γο, Δῃ ἃ σοΙΠ ΡΥ ΘΗ ΘΙ αδ ἰδ σΘΏΘΓΥΘΙΙΟΙΒ ἰπ ἰστϑοὶ 
ὑμαῖ 8.6 8.11} ἁπθοσαι. ΑὩὰ γοί (86 ψιοἷθ οχίθπηί οὗ 
(86 ῬΓΟΙὗ86 88 Ὡοὺ ὈΘΘὴ ργοβοῃίοα ἰο ἵδμοἷσ Υἱὸν; 
ἰι θοΙο 8, ἔμυί μα, ἰο (6) πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, 4}} 
ὨΔΙΙΟΏΒ, ἱ. 6.) ΒΟΔΙ ΒΘ ΏΒ, ἀν ]ηρ δὶ 8 ἀϊβίδηοο, 88 
ἸΊΒΩΥ 88 (ὐοα 8}}8}} βυχητῖοη ΟΣ, οαἰ ζοτισατα μηΐο 
(86 ἰϊπράοπι. οὗ ἐπ Μοβαϊδὴ (Μ6γ61}), προςκαλδ» 
σηται.---1ῈἙ., ΒοΖα βυρροβοὰ ἐπα (86 πογὰβ χ6- 
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ἕεγτεὰ ἰὸ ἀϊβίδῃης φοπογδίΐοηδ (ἰοησα ροεί Κεζωτί), 
Ὀαΐ {π650 ΔΓΘ ΔΙΤΟΔαΥ ἱποϊυάοά ἴῃ τέκνα ὑμῶν. 
ΜΙΟΥΟΥ δηα Βαυτηραγίθη υπάογαίδη πᾶσι τοῖς ε. μ. 
οα 180 οὐαν δὰ, 88 ἱπάϊοδίϊηρ [Βγϑα}68 ἀνν6}}- 
ἱπῷ ἴὰ αἰδίαπὲ οουμῃίτῖθθ, δηὰ ὑπο ν 8116 χ6 ἰμδὲ ἰδ 6 
ἑοοδίοχί ἀ0658 ποὲ δυρροδί ἐπαὺ 6 π|}}08 Δ.’ τηθδηί. 
τοὶ ἐμ Ἰδίίον Ὑ71}} ἈΡΡΘΘΣ ἰο Ὀ6 ΣΘΔΙΪῪ ὑμ6 6886, 
ψοη (80 ρτδάιϊι] Θῃ ἰδ ζοπιϑηὺ οὗὨ (86 οἶγο]θ ἴῃ 
πιοι Ῥοίο ΒΒ ΟΓβ πόνο, ἰ8Β ποϊλοοα. Ηδ υπ- 
φυσδί Δ ὈΪΥ Ττοζαγὰβ ἢΪ8 ὨΘΆΤΟΣΒ 88 γοργοδοηίδ- 
ἔτοθ οὔ ἰδ6 οπίγο πδίίοα; ὑμ6 ον 8 ἀΐαεροτα 
ὅδαι. ἱ. 17, ΙΔΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, ἀϊά ποὶ ποοὰ ἃ Βρθοὶβ) 64]], 

66 ἰῃο80 γῦιλο ὙΘΙΣΘ ““Βοδίίοσϑοα βὈγοδα᾽" οσὶ χίη- 
Δγ βαὰ 8η ἱπίογοβδί 'ὼὰ ἰῃ6 ῬγΟπιΐβο 88 ΖΠΥ 88 
ἐο86 8.0 ἬΘΙΟ δοο ἀθῃ.8}}} ΠΟΡῸ ὑσοβοῃίύ. Ἠθῃσθ 
1.9 ἑπίογργοίδεῖοα δἀορίθϑα ὉΥ Βγϑηῆσς, Οδινία, 

Ζδηρο, οἷο.,---ἰμαὶ τἰὴ6 ψογαὰβ σϑίοσ ἰο 
Βοδί! 6}95----ἶβ ῬΤΘΙ͂ΌΓΘΡΙ]Θ ἰ0 ΔῺΥ ΟἰΒΟΓ. 
γὲκ 41. δου σϑοοϑὶνϑᾶ [89 ᾿νοτᾶ.---ΤῊΘ υ]- 

ἐλτωδίο γέσξέ ΔΒ ΟΠΑΘΥΪ]; 8. τυ] λίι 6, δομαἰδὺ- 
ἱπρ οὗ δρουΐ ἰχοθ ὑἱμβοιβδῃα δ00]8, ῬΓΟΙΩΡΙΥ δηὰ 
δἰ ΠΟΟΓΟΙΥ τοοοϊγοα ἰμ9 νοσγὰ τ ῖοῖ ὑπο Ὺ Βδὰ 
Ἀοδγᾶ, β δι 6α ἰο 6 Ὀαρ ϊζοα, δὰ τόσο δα ἀϑα 
88 ΠΟῚΡ ΤΩΘΙΠΌΘΙΒ (0 86 ΟἰυΣοΙ οὗ Φοδὺ8. ΤΉΘΥ 
ΜΟΡῈ ὈδρίΣοα ἰὴ (Π6 οουγθο οὗ “(δὶ ἀν" ὉΥ 
186 ἱποῖνο βροβί]6β.-- - αὶ αὐξ γὴὸ οδῖιο ἰοροίῃ- 
ΘΓ, τον. 6, διὰ δά Ὀθθῃ ἤόΌΓΟΥΒ, ΡΟ 8180 6ο0ῆ- 
γεγίοα, 18, ΟΥ σοῦγδο, ποΐ ἱπρ110α 66, ζ0᾽ ὑμοθθ 
ψ0 ᾿Ἰῃηοοϊκοα, γον. 18, δα 4180 ὈΘΘῺ ΒΘΆΓΟΙΒ, δπὰ 
δι σαπηοέ Ὀ6 δϑϑυϊηϑά ἰδ δ 4}} οὗ (Π686, ποῦν δὴ 
ἀχοοριΐου, σδαδσισϑα (πον υἱονγθ.--- Βαϊ ἰν Γ}}}7 δο- 
οὐτάοἃ νι 86 δοϊηηδπαϊηθηὺ οὗ 726505, Μαίί. 
χχυνϊ. 19, (δὶ 84}} (8οβο γιὸ γοοοὶϊνοα ἰδ τϊίμ6Β8 
οὐποοτηΐηρ 9660}8 ἴῃ δ᾽ ΠΟΟΥΪΥ, Βμου]ὰ δὺ ὁὔσθ 6 
δορί Σξοα ; [16 ῬΥἱηοῖρὶο 88 γοσορηϊξοα, ἰδ Δί ΘΥΟΥΥ 
056 ὍὙἢθδοὸ ΠΟΠΟΒΙΪΥ αἀοδίχοά ἰὸ Ὀ6 8 ἀἰβοὶρὶο οὗ 
δοδυδ, Βῃουϊὰ Ὀ6 Ὀδρίϊτοα ; [Ὁ]116Σ ἱπδίσυσίϊο 8 ἴῃ 
186 ἀοσίγἠπο οοὔ]ὰ ΑἸΟΥ ΑΥἀ8 Ὀ6 ΔΡΡΓΟΡΣΙΑἰΘΙΥ 
ἑπιρατίοα. 

ῬὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. 786 ογώδν οὗ βαϊυναίίοπ ἷἱΒ Βοὶ ἔοσί ὈΥ ἐδθ 
Δροδίϊθ ἱπ ἐθυτοθ ἰδδὶ αὸ Ὀτὶοΐ, θυὺ ἰπ θη ἶγ9 806- 
σοσάδποο υσι ἢ ονδῃρο]1608) σα. ΑἸΟΣ ἀθοϊδυίης 
ΕἸ Ρδιΐοα }}ν ἐμπδύ 8 ἈΘΑΥΌΤΒ δι λοϊραιθα πὶ 
οἰλοεβ ἴῃ ἐμ6 γσηλῦ οὗἩ δανΐηρ οτυοϊδοα ἰδ6 Ἐο- 
θορὸν, ἢ6 ἀδπιαπάβ, ἃ5 {86 οοπαϊίΐοη οὗ ἰδὸ το- 
ταϊβαίοη οὗ ἐμοῖσ εἰῃβ, ποὶ ζδδιϊηρ,, ΟΥ 860]1-1πῆ]οὶοα 
ἰοτιηοθηΐβ, ΠΟΙ ΙρΟΥ ΟΥ̓ ΟΒ ΜΟΡΚΑ οὗὁὨ ΔΗΥ͂ Ἰεϊπὰ, 
ναὶ εἶπ ΡΥ τορϑηίδηοο ἀπά ἃ ὀμβδηρο οὗ τϊπὰ, ὁἢ 
(6 ὁοπ6 Βαπᾶ, δῃὰ, οὐ ἰδθ οἰμοῦ, ὑμὶν ῥγορὲ 
οσῃδοιὲ ἰο γϑοοῖγο Βαρίΐδτη ἰῃ (8.6 παπλο οὗἩ «6818, 
85 ({|ὸ τηδιϊδαείδίίοη οὗ ἐμοὶ ζαὶ τ ἴῃ Ηΐπι 86 ὑπ9 
Μερεΐδῃ. 

2. Βαρίϊεπε, δοοογάϊηρ [0 πὸ γἱϑν Ὀγοβϑη θα 
ἷπ ἰΐν δοοιΐοι, 8 ἃ ὑτγοΐοϊ ἃ δοὶ: ἃ θπτηδη δπὰ 8 
ἀϊτίπο. ἴν ἱβ 8 υμηδιη δοί, ἄγ, ἰἢ 8ὸ ΖΔ: δ8 ἐδ 6 
ἱμἰν 8] το τοοοῖγοδ Ὀδρίλβηι, ὑμβογΘΌΥ ὁ0η.- 
ἴοδδ685 768. 8Δ5 πὶ [ογὰ (1π Οὐ μο Υ σοσ8, δοηἴοθΒθ8 
ἐδδὶ (6 ἰσίαπο αοὰ ἰδ 818 αοα), διὰ ρμ]οᾶροε 
ἸΜΜπιβο 7 ἴἰο βοσῦνο Ηΐπι; βϑϑοπάϊυ, "ἢ 80 ΤῈΣ 88 [}9 
Οδυτοι οΥὗὙὨ ΟἸ τὶ δὲ τ Βῖ ἢ ̓πιρατὶβ Βαρίστα ἰὸ ἴτω, 
ΠΟῪ Τοσοῖνθθ Ηἷτη 88 8 ΙΠΘΙΏΡΘΓ, ΟΥ ἱποουροσαῦθβ 
Ηἰπὶ πὶι ἰἰβο!, τὸν 41. Βαρβιω ἰβ ἃ ἀϊνίπο δοί, 
ἷδ 80 [ὩΣ δὲ ἀοὰ βερδζδαίοθβ ἰδ ἰῃηάϊ νυ] ὕσοιὰ 8 
ῬΟΥΤΟΓΒΟ δηὰ δ᾽ τη} ρζϑπογαίΐοι (σώϑητε, ἴῃ Ὑ9Σ. 
40, παρ! δα ἐμαὶ στδοθ 5 ἃ Βα υϊῃ; ΡΟΥΤΟΣ ἰ0 γγΒῖ ἢ 
ὯΔη γἱ6 115), ταγλϊὶβ ἷβ β'ῃβ, δηὰ Ὀθϑίουβ (ἢ 

ΗΟΙΪΥ Οἰιοδὺ ὉΡροῦ ἶμι, γον. 88.(Ὀ Τλΐβ ἄφεσις 
ἁμαρτιῶν 18 ἀμα δ 1 ΟΔΌΪΥ οοπηῃθοίθα τροτὸ ἰμὶϊ- 
τλϑίο] Υ δηαὰ ἀἰγοοῦ Υ ἐμδη (9 οἰ οὗἩἨ ἰμο Ηο] 
αμοδί πῖϊὰ ἰδ 6 ὈαρίΒπηια) δοί; {8μ6 ΤΟΣΊΩΘΥ, Γδφοσι 
ὨΘΙΩΘΙΥ, 8 παϊσαϊοα ὈΥ ὑπὸ ψογὰ εἰς [ον ἴῃ) τϑ- 
ταϊββίοῃ, οἱο.,7 88 ἰῃ)θ ἱἰτχηταοαϊδὺθ Ῥυγροθο οὗ ΒδΡ- 
υἶδτα, δῃ ἃ 88 (860 ῬΓΟΠΙΪΒ0 ᾿ΠΒΟΡΑΓΘΌΪ οοππηοοίθα 
ὙΠ ἰ0, ΜᾺΣ6 ΠΘΏΘΥΔΙ ἰθΥΠΒ ΘΥΘ 8}} ὑπδὺ ΠΟῪ 
διισοθθὰ, Υἱξ.: ““Δηά γο 588} τϑοοῖγο ἴδ οἱ οὗἨ 
10 Ηοὶγ Ομοϑὶ.᾽ Βαϊ {μι6869 ἸΟΣΊΩΒ 40 ποὺ ὮὈΥ͂ ΒΏΥ͂ 
ΙΏΘΒΏΒ ΠΠΉΡῚΥ δαὶ [Π6 ΔρΟΒΙΪΘ᾽ Β ΠΘΆΣΟΙΒ δου] δὶ 
ἡπν, ΓΘοοῖγο (16 ΗοΙγ αλοβὶ ἱπ δηὰ πὶ Βαρίΐϊδεη 
1.867. : 

8. Τὴὸ οοποτεσαίζίοπ, οὐ λὲ Ολωγοὶ οὗ Ολτίδ. 
ΤῊ ἔδοῦ (δαὶ ἰ89 ἀΔΥ  οὗἩ Ροῃίθοοβί ἴδ ἐμὸ Ὀἰσί 
ἀδγ οὗ πο ΟΒΌΓΣΟΝ, 88 ΔΙΉΑΥΒ ὈΘΘῺ Ττοοορηϊσοα, 
ΤΊιο Ἰαϊοσ δα Τουμἀ δα ὮὉΥ͂ ΟΣ ἰδγουρὴ (Δ 0 τοτκ 
οὗ 5688 Ομ σὶβὶ, 88 ἃ Ῥσορμποί, Ηἰρη Ῥυϊοδί, διὰ 
Κίηρ, ἰδγουρῆ {π6 68]1ΠἘ{ΠπῸὴ δηθὰ ᾿πϑι)]] δ οι οὗ (86 
ΑΡοβίθβ, δῃὰ {ἰμ6 ραϊμβογίηρ ἰοροίθοσς οὗ ἸδυροΣ 
ΒΟΙΑΌΘΓΒ οὗὨ ἀ18οῖρ]68, δῃὰ ἱβγου ρα ὑμ6 ἱποίἐ αἰ οῃ, 
οὗ (80 τὰ ΒΒ ΒΌΡΡΕΣ δῃὰ Ηοὶν Βαδρίϊβῃβ. Βαὶ 
δἴϊον ἰ9 Ηοδὰ οὗἩἨ 189 Ομ γοΙ γα θυ  γοπϑὰ 1ῃ- 
ὙἸΒΙ ὈΪγ ἴῃ Ἀθδυθα, δη ἃ Ὀθίοτο 9 Ῥοπίθοοϑίδ] ζοϑὶὶ- 
Υ4] δυγῖυϑα, 16 ΟΠ ΌΣΟΙ οὗἨὨ 6808 τοδοι]οα {86 
δυιηδπ Ὀοάγ, δἵοσ αοἂ μαὰ ἔογιηθα 1ἱ οὗ {89 ἀυδβί 
οὗ ἰλ9 στουπᾶ, δῃηὰ ὈοίοΓο (89 Βρ τὶν τ ΙῸΒ 88 
ἔγοτῃ αοα, νῶϑ Ὀγοδί μοα ἰπίο ἰδ; 10 τγῶ8 ΟἹἹΥῪ δῖ 8 
παὺ Ἰπηὔυθηοο Τοδομοὰ τηδη ὑπαὶ 6 ὈΘΟΆΣΩΘ 8 [ἰἰν- 
ἱηρ 800], ὅθῃ. 1. 7. [ΧοὉ. χα δ, 4]. ΤῊ ΟΠυΤΟᾺ 
οὗ ΟΒγχὶδί, υἱοννοὰ δ8 89 ὩΘῊ ΟΟΙ]]οοίνθ Ῥϑσβομι, 
ΑΒ Τοσιθα δηὰ βοὶ ζογὶ ἃ ἰπ ἰδ9 του: δαὶ ἱἰὲ 
γγὙδ8 ποῖ ΟὨΪΥ, οα ἴδλο ἀδΔΥ οὗ Ῥοπίθοοδί, (μα ἰ}9 
βρὶσὶ 88 δυ ΘΏΪΥ Ὀτχοδίμοα ἱπίο ἰΐ, δῃὰ ὑμδὲ ἱὲ 
Ὀοόδῖηο ἃ ᾿ἰνίης Βοῦ]. Απα ἔγοσῃ ἐδμδὶ τηοϊαθπὶ 
10 στονίι 8180 οὗ 86 ΟμυτοΒ οὗ Ομ γὶδὶ οουϊὰ 
ΤΟΡΌΪΔΥΪΥ Ῥγοοθϑᾶ, Ὁ. ἰδθ δδϑί τα] δίϊοη δηὰ ἰη- 
ΘΟΣΡουϑίΐο οὗἁὨ οὐμὸρ 80]8. ᾿ΤΘΩΔΟῺΒ ΒΑ4Υ8: ζὲ 
ἐδοϊοεῖα, ἐδὲ εἰ δρίτίδιδ εἰ; εἰ δὲ ερίγίίωδ θεῖ, εἰ 
ἐσοίεσία εἰ οπιπίδ σγαίίϊα. ΤῈ6 Βοσοπα ΤΟΣ ΌΟΥ οὗ 
{818 δ ἶγ 9 ῬΥΟΡΟΒι οι 18 ΘΟ ἀΔΕΓΥ οοπῆχτηοά 
ὉΥ {860 οοπέθαίδ οὗ (δ ολδρίοσ Ὀσίοσο ὑ8, Ὀυΐ (Β9 
ἤθμογδὶ ὑογίὴδ οὗἨ ὑπὸ ΤΌΣΙΩΘΣ 816 ποί δβυδίαϊηθά, 
βἷῃμοϑο, δοοουαϊῃρ 0 οι. ἱ, δπὰ οἷ, 1]. γον 1 Β΄., (16 
Οἰυσχοὺ οὗἨ ΘΟ σὶθί οχὶβίθα, ουϑθῃ θη ἰδ6 ϑρὶνὶ! 
οὗ Θοὰ νδ8 ποὲ γοὶ ρχγοϑθηΐ. Αμπὰ {μϊ8 ἔδοὶ, 
ψἘὶσὮ ὀδηποὶ ὍΘ’ οοῃίχονογίθα, ΒΠΟὟΒ ἱμπδὶ δἱ 
ΟἾΔΟΡ ἐἶτηθδ 8180, (6 Οδυτοῖ οὗἨ ΟὨγχὶδὺ τὰν Ὁθ 
Ὁγου σὺ πο δυοῦ ἃ βίϑίο, ὑμδὺ (890 ϑρὶγὶὶ οὔ αἀοὰ 
οδι ἩΛΛῚ ἀππδουϊιν Ὁθ ουπὰ ἴα ἰ(. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ψερ. 875. ῪΝ 6) ΒΟΥ Βοδζὰᾶ τ 6, 
[86 Υ ὑσοσο ριἱοϊσϑᾶ ἐπ τοῖς μϑασὶ.--- 6 ἰδοκ 
οὗ 8ο δοσηϑἱηείηρ δηὰ βοιπρ ἔογί ἐἰμ9 ἰδ δυὰ 
ὑμ9 Θ08ρ6), ὁ ἰ8ὸ ἰχαϊῃ 88}}8}}, ᾿δϊχο ἃ ββδυρ- 
Ροϊπέθα ἀγτον, ρίοσοθ ὑβσουύρῃ [89 Βοδεί, 18 0116 
οὗ δύο ἐπρογίϑμοο δαὰ αἰ Θα Υ, ὑπαὶ 10 οδηποὶ 
6 ΒΟσοιαρ δηθὰ ὈΥ͂ {Π|0 ΤΏΘΓΘ ΓΘΆΒΟΣ Βπα ΡΟΥΟΣ 
οὗ τοῦδ. (Αροδί. Ῥαβί.).-- -ϑρϑηίδῃοο, 111 ἔβα, 
ἴθ (λλ6 τοδὶ οὗ ὑπὸ μοδσίηρ οὗ ὑμὸ ποσὰ [οι χ. 
17].---ΤῊᾺ9 οοπϑδίἀοταίΐοι οὗὐἨ (δ0 βυϑθοσιηρβ οὗ 
Ομγὶβὲ, τ οὶ ΟἿΡ δὶ 8 οδιιβοὰ Εἷτη 0 θῃμάυγο, ἰ8 
δἀαρίθα ἐο αὐσαῖκοι 8 βίποογο δπαὰ ἀθθρ ΒΟΥΤΟῪ 08 
δοοουμπὶ οὗἩἨ οἷν πἷπβ. (βίασ κθ).----"" όσα γ0 
Βανο οστοὶδο ἄ᾽"---ἰπ18 δοουδαίΐοη δ (86 ὁοῃ- 
οἰυδίοῃ οὗ Ῥοίου᾽ δ δι ἄχοθδ, τγβ ἰδ6 ΒΟῸΚ υἱδὰ 
ψ οΣ, 88. ἃ ὑχ βαθμοῦ οὗἢὨ τηθῃ, δ6 Σοδοβοὰ ἐμοὶν 



δέ ΤΗῊΒ ΑΟΤΘ ΟΡ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΠΒΒ. 

Βοδγὶβ; ἰὸ νγῶβ ἰδ0 χοδὰ πιΐ τ ΐσ ἢ 80 οχα]ίοᾶ 
Ββανίουν ἰτηβοῖῦ οἱογοθα (μα ῖν δου]β, 80 ἐμαί ἱὶ 
τγχ08 δατὰ ἴον ἔδοχῃ ἰο κοῖς αραϊπδὺ 1 ; 10 88 {89 
ἱπο-οἀμοὰ βυοσὰ οὗὔ αοά, ψῖοῖ ἀϊνὶ θα δβυπ ον 
ἐδ 5ο]} δῃὰ δβρὶσὶΐ, {86 οἱμὶβ δα ΤΠΔΥΤΟΥ, 8 ἀΐ8- 
ΘΟΥΒΟΥ οὗὁἩἨ ἰδὸ (δουριὶβ δηᾶὰ ἱπίθηἰβ οὗ ὑδμποὶρ 
μοδγίβ.--- ἤθη δ ἃ Ὀσθίβσθη, τυμδῖ 5881} νγ6 
ἅο 7---Ἰ ον ΔΎΥΔΚΘΩΒΊΟΥΘ ; Ῥοίοτ᾿Β ζϑῃΐ)]ὸ ΟΣ: 
«Μρὴ δηα Ὀτγοίχοη᾽", πὰ ὑμοὶν θολὸ ἴῃ ἐδ Βοατὶδ 
οὗ Ηἶβ ΘΑ Γ6ΤΒ.--- "7͵λαέ ἐλαϊϊ ιτσϑ ἀ0 3---ἈΊΛΟΥ, ἴῃ 
ΟΥΤΩΣ ἰο δίομϑ ἴὉΓ ἐμὸ βΒ᾽η8 ΒΊΟΙΣ 7 ΒδΥῸ ΘΟΙ- 
ταἰϊς64, ἐο Θβοδρδ {π6 ψσδίὰ οὗ αοά, δηὰ ἰο ὅπά 
ἐμαί βαϊναύϊοη ἡγ 16} γ0 ῬΓΟΟΪδῖτη. [ἰ ἰβ (86 ὑ]- 
σοῖμα αποϑίϊοι οὗ {86 ρομϊέθαϊ ποσί ὑμαΐ 18 βδθοὶζ- 
ἌΓΕ ΤΣ ροδδα 

ΕΒ. 88, ῬθΘ: Ῥοῖθοι δαὶ πηῖο θυ, Ἐΐθ- 
Ῥϑῃϊ, οἱο.--- θη, ἐμ βθμοσ ΟΌΒΟΣΥΘΒ ὑπαὶ ἰδ 
ποὺ 'β }} οὗἨ 5.68, 9 18 ἀου Ὁ] σοῦ] ἰπ ΒΔηα- 
Ἰΐης '(. Βυὺ ἰξ 8 8 ὙΟΥῪ 8δὰ πβρϑοίδοϊθ, μη 8 
ἄϑ8ογ οὗὨ τῆϑῃ Ὧ88 ῃϑδὰ Ὧ0 Θσχρουίοποο οὗἉ 18 οσσῃ, 
δ, ὉΠ840]6 ἰο σὶγο γ0186 ΘΟ11Π56] (0 {8086 γα ΔΓ 
διυδιθηθα ὈΥ͂ ἷ8Β ὙΟΓᾺΒ, ῬΟσταὶί 8 ἰμοῖὰ (0 ΘΒΟ6ΔΡΘ, 
ΟΥ̓ ΟΥ̓́ οδδία ἰθθτ ἔοτίβ ἀραὶ ἔγουι (86 Ὠοί. 
(Αροβί. Ῥαβϑί.).-- -ἰὔ πὸ ἀοδῖγο ἴο ὀχρὶδΐη αοα᾽Β 
Ὑγογὰ ἴῃ ἃ Ῥγοβίδ Ὁ]6 ΠΠΒΠΠΘΥ, ὙΓ6 τησϑῦ ΟΌΥΒΟΙΥΘΒ 
Βανο ὅσαι οχροσϊοποθᾶ 18 βοόῦγεσ. Ῥοίορς μδὰ οὉ- 
ἰδὶ δὰ ἃ ὑγϑδοίΐοδὶ ον ζο οὗὨ τορϑηίδῃοθο, δ1ΘΥ 
ἷβ 7411, δπὰ μδὰ ἰδβίϑα (πὸ 7007 σοι (8.6 ΓΟΙ5- 
βἷοῃ οὗ 8ὶπ8 ργοάποοθβ. (10.).--ἶἰᾷννκο Φόμα ἰλ6 Βδρ- 
ἐδ δηὰ ΟἸτὶδί Εἰπιβοὶῦ, ὑπὸ ΟΒαγοῖι, ἴοο, Ὀαρὶηθ 
Β6γ βδυΐηρ πγοσὶς ὈΥ ὀχ οἰ δ αἰηρ δ]ουὰ : ““ΟροΩυ ἢ" 
ἘῸΥ ΤοΟροαίϑποθ ἰβ ἴῃ86 ὈΘρΙπηΐηρ οὗὨ 81} ἰσὺθ 
ΟἸγ διϊδηϊίγ. (ϑόρμ. δπὰ 8}Ρ.).--απᾶ γ9 888]} 
τΣϑοϑὲνθϑ, οἱἰο.--- 6 8 Ῥαδβίου 68 βου}β Ὀθοΐοτο 
Βἷπι, ὁ σβόσῃ 86 τοχὰ ἢ88 Ἰη800 δὴ ἱϊηρ ΓΟ Β5Ί0Ὲ, 
ἀπὰ τῶο Ὀορὶπ ἰο ἱπαυΐτο τὴν ἀθοΡ ΒΟΓΪΟΌΒΗΘΒΒ, 
8 ΏΒῪ Ὑ6]] βργοδὰ ουὲῈ Βἷ8 836118 Ὑ ἢ σοδηϊτηα θα 
ΒοΡΘ, δπά ὀρθὴ ἷβ πιοῦν πὶ ἱπουοδβοὰ ον δηὰ 
σου δάορησθ. ΤῸ ΒΟὮ 8011]8 ὙΓΘ ΠΙΔΥ͂ ῬΥΟΤΗΐΒΘ ΤΩΔΗΥ 
Ῥγϑοίουβ αἱβ, δὰ ποορᾶ οηΐοσγίδίη Π0 γδ8: ἐμαὶ 
αοἀ ν1}} τι ο]ὰ ἐμαὶ νΐο τὸ ἤδΥΘ Ῥχοϊηΐβοα 
ἴῃ ἷ8. πδῖη6, ἤγοπι ὑπ 086 ὙΠῸ δα ΤΩ ΒΒΊ ΥΘΙῪ ψν8}}ς 
ἴπ 6 ἨΔΥ ΜΒΙΘΒ Β6 δρροϊπίβ. (10.).-- ἬΘΣΘ 18 
Ὧ0 ἐγ Σορϑηίδησο ΣΙ Βουΐ 8 Ομ δηρο οὗ (86 οατί 
δα ἐπ τηϊπα.-- -Βαρίΐδηι ἰβ δὴ οὐδοῦ το δη8 οὗ 
γοχοποσϑίίΐοη δηᾷ {πο σοι ΐββίοη οὐἉὨ βίηβ, (110. Σἰ!. 
δ.} -- Ι᾿βγ8 οὗἨ Βυχ)αίξοι 16} Δ’Θ δρργοργίδίο- 
Ιγ Κορὺ, οοπϑίξιαϊθ ἃ Ῥομίθοοδβίβὶ Θοτητθτγογδίϊοῃ 
οὐ Ὑ816 8 ὑπο ἀἰϊγὶπο ὈΪ]οϑϑίηρ ΓοδίβΌ Τη6 ΗΟ]Υ 
αμοδβὶ ἀοδθβ ποὺ ργοοθθὰ ἔγοιῃ 8, θὰ  ἴΒ ἃ οἱδ 
μοι γ͵1 τοσοῖγο ἔγοσῃ Θ04.---Απὰ ἔοι, Ο ΟἾΓΙ8- 
ἐδ, δὶ Ὀδριϊσοα. Βυὺΐ ἐὰν Βαρίϊβιη βου) οου- 
ὑπ ἰο ταδηϊοβὶ 8 οἤσδον ἴῃ ἰπ66. οὐ ϑδοὴ 
ἀδὺ ΔΡΡΘΔΓ ἰο ἐγ 800] δ8 ἐδ ὈδρυΒη.8] ἀδν. 
ΤΈοαυ δῃουϊἀ δὲ ΘΥΟΥῪ ᾿οσηΐηρ Ὀ6 Ὀυγὶθἃ ΔΗΘῪ ἴῃ 
ἐγ Ποχὰ Ζ968ὺ5 ΟΕ τδὶ. (Α.8}76]8).--- ἠὩ 6. πλθὴ οὗ 
ἴ8γ890] μβαὰ βεκορά; ἩΒδὶ 8}8}} νγὸ ἀοἵ ΤΈΘΥ ΔΓῸ 
Ὡον ἰο]ὰ ἐμαὶ ὑπ 6 } ΒΒου)ὰ, 'π ἃ βιι Ὀπλ  ϑδῖνο βρ  στὶί, 
γἱο]ὰ ἰο [6 ορογαύϊομιϑβ οὗἩ {86 ον Θδοεί.---Τ Πο Υ 
πουἹὰ πᾶν πηδὰθ ΘΥΟΥΥ Βδουὶδοθ, ἱπ οτον ἴο 684]] 
θεοῖς 7688 οἵ Νασδγοίι, ο ΘΙ Υδ69 ἰδ6 6685 
οὗ Ηΐ τὸ τ,Ὧ8 ογυοϊδοά, ἰο Ὀ6 ταϊβοὰ ὉΡ ὉΥ 
μἷτα, δηὰ ἰο ΠΘΌΣ ἶτη ῬΘΥΒΟΠΔΙΥ ΒΑΥ ; ““ὙΟῸΓ βἢ 
8 Τογαίνοι "ἢ Απά πον, ὈΘΠο]α, ἐπ οἷν ἀ ΘΒ 6 γγ88 
[1811], Ὅ86 ἐγίυπο αοα Ἀδ5 σοπποοίοα ΕΒ στὰ- 
οἷουβ ῬΥΘΒ6ΏΟΘ, 838 τουδὶ δα ἴῃ (19 ὩΠΘῪ σοΥθηδηΐ, 
σῖτα (6 τγαίον οὗἨ Βαρίΐππι. (Β68867).--- ΤῊ 18 ἀοο6- 
ὑγΐπο σηυδὲ ἐμογοίογο αὐἰάθ, 85 ὁπ6 ἰδδὺ 8 ἐγ 6 
δ ΡΘΥΠΙΔΏΘΏΓΥ οδβίϑὈ 886, πδιηο]ν, ἐμαὶ ἰδ 6 

ΟΒυτο, ὑπαὶ ἴθ ἰο 887, βγοῦν (86 Ῥγϑδοδίην οὗ 
{86 ὅο8Ρ6] δά ἱπγουγῇῃ Βαριίδη. [1,οὺ 4}} (1086 
γἘΠῈ0Ὸ ἀρδδῖγο 9 Ηοὶγ ΞΡ! γι, Βοοὶς ἶπη (ΒΟσ ; 16 
1Β τὰ ποὺ ἀ6Βρῖ8α (ὴ6 11{{160 δοοκ, ἴῃ (86 ταϊάκὶ οὗἁ 
ΒΘ ἰμ6 βουπὰ οὗἩ ὑμ6 ἀοδροὶ 18 Βοαγά; 1οὲ 
1 ότὴ, ΤΟ. ΤαΒΟ, Ἰοἷη ἐπμοιήβοῖνοθ ἀπίο ἰδ 086 
ἍῸ 8.6 ρσαίμογοα ἱοχοίμον ἐπ (86 πδῖηο οὗ ΟὨ τ δὶ, 
8δηὰ ]Ἰοΐ ὑμ6πὶ δϑϑὶβὶ ἴῃ Ῥσδυοσ. (Πα 8 6).---Τ λα 
ισὲ ατὸ δαυεα, ποί 80 τημοὶ ἰλτοισὴ ἰλαΐ τολεοὺ τος ἄο, 
ας ἰλτουσὴὰ ἰλαέ ιὐλίολ ἰδὲ ἐτίμπε Οαοα ἄθεος ἐπ μὲ: 
1. ΟυΥ τοροηΐδῃοο, ὙΠ ἢ ἰδ οὁρταμηϑηαοά, 8. 8]- 
ΤΟΔΥ 8 σϑϑ]ΐ οὗ 16 Ῥυϑυθηίης ζτδοὺ οὗ Ὗαοά, 
ὈΥ ΒΟ μΒὸ ἀγαβ ἃ8 ἰο 18 ϑοη; 11. ἴθ 8.6 
Ὀγχουσδί ὈΥ Ογ Βαρίΐβσα ἱπύο [86 τηοϑὲ ἱπ ϊτηδὺθ 
σοι πίοι τὴῖΐϊὰ ΟΠ γὶδὲ, οὐν βανυίουγ; Π]. Ουν 
σοηῃδοίουβ δὰ οοπ ϊπαθα Ὀγβοσυδίϊοη ἐπ ἰδὲα 
σοτημλπίοη ἰθτοῦσ 186 ποτά δῃά ὑἰμ6 ὅδοεσα- 
Τηδη δ, 18 0Π6 οὗ (μ9 ρτγϑδοῖουβ ὀρογδίϊοιβ οὗ ἐδ9 
ΗοΪγ Ομοβί. ταν ἀστον 
γε. 89. ΕΣ [86 Ρῥσοσηΐϊπο 15 ἀπῖο χοῦ, 

δῃᾶ ἴο γοῦτσ ΟὨ]]σθει.--- Τὴ χγβοΐουβ ῬΓΟΠ 1568 
οὗ ἀοά δζο οὗ νϑδὶ οχίθηΐ; ἤθῆσθ Ὑ6ὁ οδῃ σοροδί 
θὰ ἢ οομδάθῃοθ ἰο 411 Ο δῦὸ σὴς ἰο 
Ποδν. (Αροβί. Ῥαωβὶ.).---ἀαπᾶ ἴο γοῦσ οὶ] ἄχθει. 
--Τ8ο σδγχοι δα ἴΠ6 ΡΘ0}]9 οὗ αοα δά 1 Π6᾽- 
ἰο 66ῃ 80 οομῃεπιϊίαίοα, ἐμαὶ ποὶ ΟΠἸῪ δα υ]8 σὲ 
8180 1010 ΟΕ άσθη Ὀο]οπροᾶ ἰο ἐμὸ Ῥϑορίθ οὗ 
6οὰ, διά πὶ} 411 {π686 8 τοδί ἃ δουοηδηὶὺ (δαὶ 
μ6 σψου]ὰ Ὀ6 ἱμεῖς αἀοά. [ωθἱ 8 ΠΟῪ ΒΊΡΡΟΒΘ ἰδδὲ 
οἱ ἰδὸ ἀἂν οὗ Ῥεηϊοοοδὶ ῬοοΣ μδὰ ἐμπ8 δα ἀγοδβοὰ 
(86 76: “Βτγοίδσϑη, χοροιὶ, δπὰ 1οΐ ΘΥΘΣΥ͂ 056 
οὗ γοῦ Ὀ6 Ὀδρίϊτοα ἱπ (86 παπῖὸ οὗ 7685 ΟἸ χὶϑὲ, 
01 [80 ΤΟΙ Βαίοῃ ΟὗὨ β'η8; υὶ γοὺν 11{{16 61] ἃ- 
ΤΘῈ 8}8}} ηοὺ Ὀ0 Ὀδαρίϊ:οα ; (ΠΟΥ 588}} γειηδὶπ πὶ 
ἀπ  ὲγ β'η8, σοηςπθ ἰπ {πον βίδίθ οὗ σοῃάδπιηδ- 
ἰΐοη, δπὰ 6 οουπίοα διηοης ἰδ6 19} οὗ ϑαίβῃ, 
ΠῚ} (ΠῸΥ ΚΤΟΥ͂ ὕν δηὰ στϑδοῦ ἰῃ6 Υ̓6Ά.Β οὗ 02- 
ἀεγδίδπαϊηρ.᾽ Ὑδὶ δῆβνοσ που]ὰ ἴμο ἀογοὺὲ 
0 νγ8 πᾶΥο τηδαοῦ ἀν νύκον δὶ ἐπθμε δεν ἴο 8]1} 
ἐδμαῖ δτὸ δέϑδζ, οἱο.---όυοτοῦ αἰδίδαΐ ἱἰμὰ6 οαχὲ 
ἸΔΆΥ δ ἴγοῃῃ αοα, Σὲ οδἢ πουουί μοῖοβ ΠΟΔΣ 8 
γοΐοθ. (βίαν κο).----αοἀ 18 5.11} ἩΣΠῚῊ ΡΣ ἰ0 681} τὰοπ 
ππΐο Ηἰτηβοῖῦ, δα 6 885 501}} ΤΟΟΙῚ ΤὉΣ 41} σῆῸ 
οοΙη9 (0 Βἷτω, [πι. χίν. 2]. πο αϑημονν 

γειμ. 40. Διᾶἃἂ Ὑἱῦδ ϑην οἵδοι νυτοσάβ 
ἀϊᾶ ὯὨ6 ᾿τοεῖλέν δπᾶ σχβοτχῖ.--- δι γἱὴρ δὰ 
δχϊιοστίϊης Ὀοίοηρς ἰοροῦθμοσ. ΟἿΓ ϑχβοσίδι 008 
τισϑὲ θ6 Ἰουπάραὰ οὐ οα᾽Β ψοζὰ δηὰ ὑββιϊ τ οὩΥ͂, 
δηᾶ {16 αἰ νῖπο ἐθβιϊ ον τηυδὲ Ὀ6 ΒΡΡ]1θ0α ἰο 186 
Βρασγίβ οὗ ΟὟΥ ΘΔΥΟΣΒ ὑοῦ ὑπὸ τηραϊυτα οὗ 
ΟΡ δχβμογίδίίοηβ. (ἀροβί. Ῥαβί.).--ὅανὸ γουτ- 
ΒΟΙ͂ν68, οἰο.---ΝῸ ΤΟΒΌΝ 18 ῥγοάἀιποοσα ὈΥΓ ἐδ Ορϑν- 
δἰϊομδ οὗἩ 0 ΗοΙ͂Υ αδοβί, 85 ἰοῃὰρ 88 (89 800] Γο- 
βὶφηβ ἰἰ861}0 ἴο (6 οοττυρίηρ ἰπθυθησ6ο8 οὗ 80- 
οἰοῖγ ; ΟἈγἰθέδῃΒ δγὸ γϑαυϊγϑα (0 βῖη8 85 Ἰἰση 
ἴῃ (89 τοϊαβὶ οὗ ἃ ὁγσοοκοὰ δῃὰ ῬΟΥΎΟΤΒΘ πδίΐοῃ, 
δηὰ ἰο ΒΟΩΥ͂ΘΡ ΘΥΘΙῪ ἰἷἰθ ἰμδὺ αἰΐδομθβ (Π6πὶ ἰὼ ἃ 
Β[ Ὁ] που]α. (Αροβί. Ῥαβί.).---Τσὰθ σομνοσβῖοι ἰοὸ 
αοά ἐτρ]1ο8 δὴ θη γὸ ΒΟΥ 0. ὕγοιῃ {86 ογθδ- 
ἰαγο. Αυοϊὰ {8 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗὨ [86 οογττυρῖ; 1ὺ 15 
ὈοίίοΣ ἴον 866 ἰο ἀν6}} ἱπ βοϊϊία δ, ἴμ8π ἰὸ ὈΘ6 
ἰοπηᾶ ἴῃ ἰδ οσοῃατοκαίζου οὗ {μ6 τίιοκοα. (6 ι68- 
26]). 
Ψεκ.41. 6 ΒΘ Υ.- τοοοὶνϑοα το ποτζά.--- 

Α γντοτιρίὶ δοοορίϑδῃοο οὗἩ ἰδ ποσχὰ 15 (86 Ὀορη- 
πἷηρ οὗ ίσαο σοῃγοσβίοη. (ϑέδιϊ).--- βαἸνδίϊοη ΟΥ 
ἀδιηηδίϊος δ ν δθ {π6 ΘΟΠΒΟΔΌΘΩΟΘ οὗ δ βίῃ ρ]0 860" 
ΤΏΟΣ ΟΥ Θχδοχίδιϊου ὑμαῖ τγὁ8 δοσορίϑα οὗ το οϊϑα, 
(ἰ4.). --νῦοσο Ὀαριεἰποᾶ.--ΤῊΟ πόσο ἀο)νοσϑὰ 

Βοἷγ αδποβὶ ἱβ χκίνοῃ ἐβγουῶ (Π 6 το αἰ ΒΙΣΥ͂ οὗ ἰδ9 ] ἱμγου ἢ [86 τθ8:8 οὗ {μπϊ8 ϑαυὶηρ βοοὰ ἔσγοσῃ ἐδιθ 



ΟΗΑΡ. Π. 387-41. ; 

ῬΕΓΎΕΣΘΟ βμοποσαίϊο τ ἷϊ0} π͵δδ αἴτθῃ ΟΥ̓́ΣΣ ἰοὸ 
ἀρεϊσγυοίί ὁ, ἃπὰ νογὸ δᾶ θ4 ἴο [86 ΔΕΒΟΙΩΌΙΥ οὗ 
ἴ[δοϑο γὶὴο ὙΘΓΘ αν ἢ ἰοκοί μον ἴπ [6 (συ 6 ΔΙΓΚ 
οὗ καϊνϑίϊοι ; 1 Ῥοὶ. 1. 20 ζὕ. (Βθββ6:).-- - 7 9 χ1Ὸ 
δὰ ᾶοᾶ- - ΒΟῈ14.--- ΤῊ] γ88 Δὴ διρδχίηρ ἀγδυρὨί οὗ 
ἄβμιεβ ὁα ἐδ ματγὶ οὗ Ῥείθσ. (Αροβί. Ῥαϑβί.).---ἱῦ 
ἴδε δροβίεβ δὰ τιδὰρ ΗοΟΪΥ Βαριΐδιω, ΒΊΟΝ 18 
16 ἰγὰο ἀοοῦ οὗ {86 Κἰηχάομι οὗἩἨὨἁ ΒοαΥΘη, 8 7- 
ΤΟΉΡΟΥ, ὈΥ ἰῃδέϊεα  ἑηρ; 8 ὈΔρ  81)8] οχϑιλὶπδίϊο, 88 
ἴλοθς ἀοἸυἀ δὰ βρὶ τὴϊθ ἀο, γο ἀδρτβάο (μ6 ϑδοσδ- 
τιοπὶ οὗ Βερίΐδιυ (0 {πὸ γϑηῖς οὗ δὴ ὀχ ᾽ἰλοῺ οὗ 
οογ βεδίοβ οὗ ἐμοὶν Ζ11- στόνσῃ “6 ] ον οσ δ᾽ (“1 
που] Ὀ6 ἀγοδα Ὁ],᾽᾽ 54 γ8 [α μ ον, “1 1 ΒΒοῦ]α 6 
δΒαριϊχοα οὰ πεν 7ασἰλ.᾽᾽), 1868 (686 ἰβσοθ ἰδου- 
δλῃἃ οουἹαὰ ΠΟΥΟΣ πᾶνθ Ὀθ6; δἀἀρθα ὁπ (16 βάπιθ 
ἄλγ. (ΒΘ6ε56 7). 

ΟΝ ΤΗΚ ΗΟ ΒΕΟΤΙΟΝ, τοῦ. 87-41. 7Ὺ6ὲ ΟΥτὰ- 
ἐαη τραᾶῦ ΟΥ̓ εαϊυαζίοπ: ἰὰ ἰ8 ἃ 11{6 Βροῃΐ, 1. 1ῃ 
Τερεπίωπος ἰονατὰ ἀοὰ [Αοἰἱβ χχ. 21], ΟὉΓ 
Βαιδλον ἴῃ ΟἸσίδι; 1, [πὶ ζ8 1 ἰοναχ ἃ {δ ἤοπ οὗ 
ἀοἱ, ουν Βοάθδοιποσ; ΠΠ]. Αμὰ βυδίδϊ ποθ Ὦγ ἰδθ 
ΡΟΝ οὗ ἐἰμ9 Ηοὶγ μοβί. (1.Θ08}.).---Τὰλς στα- 
εἴοὰς τοοτὰ οΓ ἰλε ἰγίμωπε αΟοά: 1. Τ6 δίῃ ον ἄθοσϑϑϑδ 
ΤαΔὴ᾿ 8 τεἀρηιρίΐοι, ἴῃ οἰθσηα] ἰογο; 11. ΤῊΘ 805 
σοτρ]εθβ ἐμ 6 "ΟΣ Ϊς, 'π νυ] υπία στ οὐοάΐοποο; 1Π|. 
Τὴ6 ϑρίσιι δρρσορσίδίθθ ἐμαὶ δα υδίϊου ἰὸ 18 
ἰβγοῦ σι ἰμ6 Ἢ οτὰ δὰ (μ9 βδοσδιηθηίβ, ἴῃ σορϑηύς- 
ΔΠ0Θ 8ηᾺ 411}. (ΘΟΒΒ. δηᾶ 8}.). ---- Κερεπίαπος 
μλίο ἰγε [Αοίβ χὶ, 18] : 1. Βεοροῃίαποο βγϑί οὐὗὨ 8]] 
Βγοάμσοοθ ἀδο0 ρψτίοΐ (ΒΟΓΓΟῊ Ι͂ῸὉΣ βἰῃ); 11. Τμοη, 
ἴς οοπάυσὶβ ἰο ἔχ Ὀϊοδβθάπϑαβ (τοι ββίοῃ οἵ 
ΒἸΠ8); Π|. Απὰ ἐδὸ Βοδχί, βίη οηθὰ ΔΘ 
ΌΥ {86 τρϑββῶρο οὗ 6866, ΒΟΡΎΘΒ ἰπΠ6 ᾿ογὰ πὶ(- 
ουἱΐ οοδϑίπρ. (10.).- -͵ ὸ οἴἶοθοῦ ῥγοάποοα ὈΥ {86 
διροβίοὶῖος αἰϑοοῦγσζεο, 8ὴ θνϊάσμποο οὗ (89 ἱπᾶ νν6}}- 
ἴῃς οὗ 6 ΗΟΙΪΥ͂ αΒοδὲ ἴῃ ἰμ6 ΑΡοβιίῖο8.--- Κλαί 
αγε (δε γεδξι( 07 ἐλε ζατλύμὶ »γεασλίηρ οΓ ἰλε Ο΄οε- 
»εῖ3 1. Ποορ δος ἰπ ἐμ6 μεαγί; 1. Ῥοίοσγσηὶ- 
Βδίΐοη οὗ (π9 Μ}]11}.----ΟἹἹ} Ὀ6 ποὺ ποί δοὸ τμουϑὰ, 
ἰδδὲ (ἴοὰ πιογοδὺ μοὶ ἔσγοσα {πὸ 9}]86901---Τὴ)ὸ νἱίαὶ 
αασαίϊοη: “ μδὶ 88}4}} γχὸ ἀ0 3᾽--Τὸ νδβί αἰ τ- 
ἔθος ὈΘΙΘΘΠ ἴπ0 ΒΗΒΟΡ οὗ 9Φ0ἢμ {86 Βαρίϊαί, 
διὰ ἰμαὶ οἵ (86 δροβίϊοβ οὗ Ψ29698618, τὸ (1:6 Βδιῃθ 
πυοϑίίοη: “ Βαὺ 8118}} νγγὸ ἀο᾽ Οομρ. μὰ. 111. 10 
Β. ΤΒοτο, ἰδ6ὸ [1Δ'-ὺ,7,2 μοῦθ ἐμ 6Θ08ρ9].---Τ ὁ 
ουδηρ6}168] ΟΤὰοΣ οὗ βαϊναίΐου, (μδὶ 8, οαἸ]ηρ, 1]- 
Ἰυτοϊηδίλοι, σομνυογβίοι, ἡυβ ἱ βοαιοα, ΣΟ ΘΔ] ΟΣ 
δοῃοιἤοδίϊ οη.---Τ 8 ογὰ δηά (9 Α'δογδιηθῃίβ, 
(δε ἱμάϊδροῃ 5816 ᾿λθ8ῃ8 οὗ 91806.---Θροπίδηθὁ 
διὰ ἐπε ΣΟΙ βδίοῃ οὗὨ 81:8, Ὀοΐῃ ἴῃ ἐμ6 πϑῖὴθ οὗ 
δεδιν ΟἈγίδι ; τον. 88, δὰ οομρ. 1ὰ. χχὶγν, 47.--- 
ἴδε γἱἷδἢ οὗ (86 Ηο]Υ ΟΒοβί, ἃ ζθῆθγ8] ὑχομῃΐβθ. 
ΤΟ Κηράοιμι οὗἨ Θοἀ Ὑῖιἢ 1.18 ῬΓοιαΐβοβ δηὰ Ὁ]688- 
ἴηζε, ζοΥ ΟΣ τιθα ὉΥ ἰμ6 ΔῊ οὗἨ ϑ Ῥτσόβτοββ. --- ΤῪε 
πομάεγε οὗ ἰδε αἰἱοῖπε εοαἰδ: Ἰ. Ἰὺ ἌΟΧΟΙΟΪΒΟΒ γαδὶ 
ῬΟΝΕΓ, δπὰ 5 πουογί 1688 σοπδί βίος τ (86 
ΠΙΘΟΣΙΥ οὗὨ πιδῃ; Π|. 1 ΘΙΔΌΓΘΘΟΒ 411 ἰδίηρεβ, δπὰ 
ἷδ Ἡουοσί 6 1688 ΟΒδγδοίοσζοὰ ὮὉῪ 8 χγδάυδὶ οὐ- 
Τλης66.---7λ16 ορροεῖίς εβέεοία ὁ οοπυεγδίοη : 1. Ἰὶ 
ὁχοϊυ 65, τὸσ. 40; 1. Τὺ υϊίοδ, γοσ. 41. (166 ἢ- 
Ἰεγ).-- Τῆς ἀϊδοοιτδεοη (δε ἄαὺ 97 Ῥεπίεοοεί, αὐ τεδεεα 
ὧψ ἰλε ϑρίτι ἰο ἰλε τολοῖε ιοοτϊά : ἴἰθ9 οῇῆοο οὗ {ἰδ 
βρίγίι, τιδηϊεδίθα, 1. [ἢ ᾿πβίσιοίΐπρ, (νος. 82, 
81); 1. [η σομυϊποῖΐηρ οὗ βἰπ (ΥΟΣ. 88); ΠΙ. Ιῃ 
ΘΟ ΒΟ πρὶ (Υο γ. 88, 89), (Ὁ. Βεοκ: Ζ7οηι. Κερ.). 
«-ἸΡλο ἐσ “ ἰλαέ τεοεῖσοε ἰδ Ποῖὶν αλοει3 1, ΑἹ] 
ἸΔδἢ ΤΩΘΥ͂ 84 58ο 0] γοοοῖτο {μ6 κε; Π1. Βαϊ ἰἰ ἰδ 
δνεδίονγοα οἱ ἐπο86 8]00 9 τξκ0 γτοροηὶ δπὰ Ὀο] ἴον. 
Κερδ.).---, ἴοο, Ι. απ Ὅο Ὀαρίϊτοα πὲ} ἰδ6 
ΟἹ Οδοδὲ; 11. Β'΄ὍΘΙ ἰδ τὰν ἀμίψ ; ΠΙ. Απὰ τὰν 

Φ 

δὅ 

ἀεεῖγε. (ῬΥ6886]).---Τ7λὲ ἤγεὶ ξεγηιοπ, απὰ (λό ἥγεΐ 
δαρίϊπι. (ῬΔΙΙΑΘΥ).--- 1 δε σοπίίπμιοδ ἰο δε ἰλε οἿ- 
τε 7 ἐλὲ Ολωγοὶλ ὁ, Ολτίδί, 1. Τὸ τϑοαῖγνο--- ἼὝΟΙα 
ΟὨγῖδὶ; ἔγοπι ἰμ6 ΗΟ αμδοβὶ; 11. Το Ῥοββ8988-- 
[6] ϑὶρ; {86 οτα; (86 ΚΑϑογδιηθηίβ; 111. Τὸ 
ἱταρδχύ---ἰο ὑμ056 80 ταροπδῦ δὰ 6] ον. (ΒΕσκ: 
Ἦοπι. ἘΠ ΤῈ Ῥεμίεοοδίαὶ, 1. Οἰεδίίϊοη; 1]. 
Αηδιοεῦ; 111, 11. (Ηδιλμι.).--- ΤῈ εβιδίοη ο 
ἐλε Ἡοῖν Ολοδί, ἰλᾺ 9 δοί, δὰ ἐλ ρ]ογιβοδίζοσ, οὗ 
ΟἿΣ ϑαυϊουῦ 9ὁδὺ8 ΟἸιγϊϑί. ΤΕΡΑΛΕ ΚΩ, πραϑον Ῥεη- 
ἐεοοδίαϊ δεγπιοη Οὗ ἐδ Αροείίε, ἰλε (ἐδίϊηιοην οΥ (δφ 
Ἠοΐν ϑρσὶς ἀεϊένεγεα ἰλτουσὰ ἰδδ πιράϊωπι ὁ ἰλ6 
δρίσιἐ οὕ α πιαη (τον. 82, 41); ἵ. Τὶ Βοποσβ αοά; 
11. Ιπδἰγυοὶβ θὰ: [1Π1Π, Οομυΐποοα ἴθοθο τΐο 
806 Κ βαϊνδίίοῃ  [Ρ. ἘβιδΔὈ] 868 δπα οχιϑμὰβ (89 
ΟΒΌτΤΟΙ. (ΕἸΟΣΘΥ).---Τὴε σύ οΓ ἰλε ἩἨοῖν αδλοεί: 
Ι, Ηον ἷ8 ἰδ ἀθϑῖσο ἴον ἰΐ δνδθηθα ἴῃ ἰδ 
Βοαχὶ 11. 6. ἐκ [86 Βοασὶ ρσδραγϑὰ ἰο γϑοοὶνγθ 
11 ΠΙ|, δὶ οἴἶεοίβ 4068 16 ρῥγοάποθ ἰπ ὰ8 (0. 
Υ. (ὁ. ]89}).---Τὴε διίαϊπς ρ 97) ἐλε λοὶν επίο- 
οοδίαξ ἐεπιρίς ἐπ ἰλε τοοτἰὰ απά Ολτιδίεπάοπι (ἴῃ ἰμ9 
ΟἹὰ Τεδὶ. ἰλ9 σουπίογραγί---ἰμθ Ὀυϊ]αϊης οὗὨ (μ9 
ἰοῦγοσ οὗ Β806]; ἰδ ἴγρο---ἰ(6 Ὀυϊ]αϊηρ οΥ δο]ο- 
ΤΟ Β ἰθ}16); 1. ΤῊ ῬΓΟΡΑΓΣΔΙΪΟΣΒ ζὸ᾽ Ὀυϊ]αΐηρ; 
1. Τπὸ τπδβίοσ Ὑπὸ αἱγοοίβ; 111. Το χαδίθυ 8]}8: 
ΙΨ. ΤῊΘ ρῥἴδῃ; Υ. Τὴ σοτιρ]οίῖοι οὗ (δ6 Ὀυλάϊηρ, 
ὙΠ Ὰ τοΐογοποοβ ἰὸ {89 οηἰΐτθ ρᾶββαρο; Α.Ἅ 
ΟΗΜΙΡΊ: Ῥγεαισίδίμα!εη).---- Ἡλαΐ δλαὶ 7 ἀο, ἐλαΐ 

{πιαν τεοεῖυο ἰδε σύ! ο7 ἰλς Ἠοῖν ΟσῪοεί2 1. Ἰιοοῖὶς ἃρ, 
ἱη Ά 1, ἰοὸ (πο ϑοη οὗ Θοἀὰ ; ἢθ Βεπὰ8 ἰδδί σἰ δὶ ἔγοσα 
ἷβ ἰΒσοπο ᾽ῃ ποδύθη, 6. 88 ; 11, ϑ':τοὶΐθ Ὁροῦ (ΒΥ 
Ὀγοδϑὺ ἴῃ ΒΟΥΤΟΥ͂, 8πὰ 860 ἐμαὶ ἐδοι σοροϑῃίοβί, 
γοΣ. 88; ΠΙ. Διίδοι ἐμ γ 8617 ἰο {86 Ρ60}]6 οὗὨ ἰὴ 9 
Τιογὰ, δηα βοραχαίθ ἐμυβοὶῦ ἔγοτα ἐμ 6 πο ]α]γ- 
ταϊηαρα, γον. 838-40. ᾿ 

ΟΝ ΤῊΞ ὙΗΟΙ ΡΕΝΊΤΕΟΟΒΤΑΙ, ΝΑΒΒΑΤΙΨΕ.--- 716 
ευεηίβ 07 (λὲ ἄαν οὗ επίεοοδί σοηζίπμε 0 ΟΟΟῺ εὐοπ 
ἐπ οἷν ασ6, ἐπ οτάεν ἰλαί ἰλε Ολτίδίίαη, Οἠὐωγοῖ παν 
δὲ ειιδἰαϊπεά απὰ εἐχίαπαρα : 1. ΤῊῺ6 Θοτμμχηθιλοσδίίοῃ 
οὗ (16 πομάον} ποτ ῖ8 οὐ Ααοἀἂ ἱπ αἰδογοπὲ 
ἰοηρῦοδ, τεσ. 11; Π1. ΤῺ ρῥἱοζοίηρ οὗἨ ἰδ Βοατί, 
γον. 37: 1. Τὴο ΒΒΣΙΏΟΩΥ οὗ Ὀο᾽ΐονοσε, δυὰ 
{πον βἰοδα  δβϑί, δϑοῃιπυδῆοθ ἴῃ {π6 δροβί]θθ᾽ ἀοο- 
ἰχῖμο, ἴῃ Ὀτϑαϊκίηρ οὗὁἨ Ὀγοδά, δπὰ 'ῃ ῬΥΔΥΘΥΒ, Υ0 Ὁ. 
1, 42 8΄. (Βο] οἰ οσταδ ἢ 61).---οιο ἄοεε ἰλε Ἡοὶψ 
Ολοϑί ἐπ ΟΡ αν »τέεεγυς απ εχίεπα ἰΐλε Ολιτγολ 3 
Ι. ΒΥ Ρχοοϊαϊσαϊῃς ὑπ 6 Το πα 6. 0} οσῖβ οὗ αοὰ ; 
11. Βγ ἰδο λῶμα Ὁ] δια οαΐης οὗ {86 ταΐπ48 οἶὮ 
ρθῆ; ΠῚ. Βγ (μὸ υβθ οὗ ἰΒ0 ἘΒΡΟ δ θα ΤΑΘΔῺ8 οὗ 
βαϊγδίΐοῃ. (ϑομῦι:).---ἱέ ἐς ἰλε ϑριίσίς ιολοδὲ ἀϊυΐπ6 
»οιοεῦ ογεαίεα τιαῦ απεῖῦ: 1. δ Ὀσοδίμ68 ἰπίο ΔῈ 
8. ΟῚ ὈΓΘδίδ οἵ Ἰἰΐο, γο. 2-4.; 11. Ορϑὰβ ἷδ 
τοῦ [ῸΓ (μ6 ῥγχγαΐδβο οὔ ἀαοά, γϑγ. 6-11; 11. 
Βείηρα. Ἰουϊπρ δΟΙΏΡΔὨἾ0.8 (0 εἶτα [6ῃ. ἰὶ. 2217; 
γον. 14-2] ; 87--41]. --- “Τὸ 8, Ο ΒΟΙΥ βρίνι, 
ΘοΙὴ9 1 Οτδηΐ 8, 1. Ττὰθ σοροπίϑῃοο, γον, 87, 
88; 11. ΑἍἜ 7ογῖι] ἔδιίι, νὸν. 88, 89; Π]|. Βχοίὶ- 
ΟΥἿΥ Ἰογθ, γϑσ. 4] 8..---7λε 7εεἰἰυαὶ 97 ΤΡεπίεοοεξί, α 
δρίγιίμαΐ υεγπαὶ {εδίἰυαὶ: 1, ΤῊΘ ὈΣΘΟΖΘΒ οὗ ϑρτίης 
--Ἴθὸ βουπά, 88 οὗ ἃ Τυδὶηρ νἱπα, δηὰ (86 8{}]], 
ΒΙ18}1 γοΐϊοθ ἔγομη ἤοδΥΘΠ, ΥὙῸὙ. 2-.-4: 1 ΤῊ 
γτοΐοοβ οὐ ϑρσχίηρ--(ἰὩο δηϊηδίοα υνοΐδθοβ οὗ (89 
δροβίϊθβ, ὑσδϊδίῃρς (86 ψΟΒἀ ΘΓ] ποσκβ οὗ αοά, 
γον. 6-11, 14 Ὁ, δηὰ (ὸ ὑγο Ὀ]πρ υοΐοθβ οὗἁ 
δ ΔΚΘπΘα τηθῃ, ἱπαυϊὶη ΤῸ (19 ΨΔΑΥ οὗἁ βαϊνδ- 
ἰΐοῃ, γον. 87 8; 111. ΤῈ Ὀ]οββοιὰβ οὗ ϑργὶῃ ᾧ- 
σά] Κ ἔν, δὰ ὈΓΟΙΒΟΥΪΥ ἸοΟΥο, γοΣ. 41 8΄-- 
Τλε τοοπεγζμὶ ἀγαυσὴί 9,77) είεγ, ἰλε βδλεγ οὗ πιο 
Μαῖὶ. ἰν. 1971. (“ΕδδΥ ποῖ: ἔγοιῃ Βεῃοοου ἢ 
ου Β.ι8}]} οδίοι πιθι,᾽" Μὰ. ν. 10.): 1. ΤῊΘ ἀοορ 



δθ Τ8ῈῈ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤἸΒῈΕΒ ΔΡΟΒΤΙΕΞ. 

868 ὈΘίΟΓΘ δἷπι (“6 ̓ ϑυηοῖ οὐἱὐ ἰπίο ἐμ 6 ἀθορ,᾽" 1. 
νυ. 4)---ἰΙ6 ἀρ᾿ἰαϊοὰ ταυ]εἰἀ9 οὗ ΡΘ6ΟΡΪ6 ἴπὰ 76 γὰ- 
881 61, Υο ν. ὅ-18, δηά, ᾿πάοοϑά, ἐμο γσαδὲ βορὰ οὗ 
ταδηκιηά, νον 89; 11. ΤῊθ φορά πεὺ ψΒῖο ἢ δ 
ὁδ8.8 (““ Οαδβὶ (86 πού οῃ (89 χἱ κι 6146" [9088 χΧχὶ. 
θ]7)--ἰῖ8. ἀἰθοοῦγβο σοπσοσδὶηρ “6888 δὶ, ἰδ9 
Τυοϊδοα δὰ Εἰβοῃ Οπ6, ἀρ] γογοὰ ἩΣῈῈ δὴ ΘΆΓῚ- 

οβίπμοββ ἰμδί γροδυκοα, δῃὰ δα ἴοτοὸ ἐμδὺ πιο]ὲϑάᾶ, π6 
Βοεγὶ, γον, 14-40: 1Π|. Το βυοοοδείυ] ἄσχϑυκσηὲ 
(“(Π6Υ Θῃο]οβοὰ 8 στϑαδί τυ] χὰθ οὗ δδοα᾽" {[μὲ. 
Υ. 67)---οὐ ἐμδὺ ἀδν δρουὶΐ ἰχϑθ ισαβαπα δοὺ]8 
δὺ ὁπ6θ, Υγ6Γ. 41. Απα ἰο-ἀδγν, ὮΘΓΘ, δος; γοῦ 
--ἰδ ἰθογο ποῖ ῬΟΣΔΡΒ δῖ ἃ Βο] δβαογοΐ 

ἙΕἸ.--- ΤῊ Ἑ ἨΟΙΎΥ, ὉΕΥΟΤ, ΑΝ ΒΙ.ΈΒΒΕ. ΒΤΑΤΕ ΟΡ 78 ῬΒΙΜΙΤΙΨῈ ΟΗΌΒΟΗ͂. 

ὉΒΑΡΤΈΒ 11. 42.-47. 

42 
ἱῃρ οὗ [86 8 

48 δηὰ 1 [00 {μ6, ταῖς] ὈΓΔΥΘΙΒ. 

ἈΑπαὰ (μ6Υ οοηὐπαοα [Δ 6.64 βιθϑα ἈΒΌ]ν ἴῃ ὑπ Δροβύϊοθ᾽ ἀοοίτϊπθ δηᾶ [0 {89 ἐἰαβο ἢ- 
168, δὰ ἰο {861 [6] ΟσΒ ΒΡ, δηα [οπε|. 8π4}} ἴῃ [[0] Ὀτθαϊκῖηρ οὗὨ Ὀγϑδά, 

ἘΑμπα [ 
44 ποπάθγβ 84 βρη Ὑ6͵Θ ἀ0π6 ΒΥ ὑδ6 δροβί]68. 

07 ΘΔ, ΘδΙηΘ ἸΡΟῚ ΘΥΘΙΥῪ ΒΟᾺ] : 84 ΤὨΔΗΥ͂ 
ἙΑπα 8]} ἐπαὺ Ὀο6]]ονϑα ποθ ἱοροίμοσ, 

45 δηὰ ᾿ιδὰ 4]1] {1 ρ8 οοτησηοῃ ; ἘΑΛπά Βο0]4 ὑμ Ὁ ῬοΟββθββίοῃβ [6βίδίθ8} δῃ ἃ ρΌΟαΒ [Ῥο8- 
40 Βαββίοῃβ], δῃὰ ραγιϑα [ἀἰν! 464} ὕμθια (0 411 πιέπ, 88 ΘΥθσῪ Ἰωδῃ μδα Ὠθϑά. ἘΔμὰ ἰδλοΥ, 

οοη μυϊηρ ἀδ1]γΥ πὶῦὰ οὴθ δοοοσὰ πὶ {86 ὑθαρ]θ, δῃὰ Ὀγθδκῖπρ' Ὀγοδαὰ ἔτοτῃ Βοῦβα ἰο 
Βοῦδβο [αὖ Βοχη6}, ἀϊ4 οαὺ {πο ἱγν τηϑδῦ [ραγίοοϊ οὗἨ πουγθϑετηθηῦ, τροφῆς] πὶ ΙΔ πθαϑ 

47 διὰ β᾽ ρΊθηοββ οὗ Ἠοαγί, ἘΡσδιβίηρ αοὰ, δηὰ μανΐηρ ἕϑυουσ ΤῸ 811 ὑπ 6 ῬΘΟΡΪΘ6. Απὰ 
[λ6 Ιογὰ δα θα ἰο ἐμ6 οβυσοι" ἀΔ ΠΥ βυθ 88 ββου!ὰ [6 βαγοὰ [ἀδι]γ ὑποβθ ἯῊΟ ὍΟΓΘ 
ΒΑΥ6α]." 

1 γον, 42. καὶ ὈθίοΓο τῇ κλάσει [οΥ̓ ἑεαί. γεο. ἰϊ Ὁ {πτΌσΈ 0): Ε.} ἐπ δοοοσάδιιοθ στ 
ἣ. ᾿., Βογῃ., δῃὰ ΑἸ, π Α. Β. Ο. ὃ (οτίᾳίηδ)). Οοὰ 8ίη.; ἐμοδο 

τοῦχοι καὶ ἴο τῇ κλάσες ἰῃ Οοά. Β1η.--Ἑ. 
ΜΟΙ Υ δυςπογίτἴἰο8. [11|ὸ πογὰ 8 οτα 64 ὉΣ [μις 
ϑάϊζοτγβ ἰπεογὲ 8. οοιμδ ἴῃ ὈΪδσθ οὗ καὶ.---α Ἰδοῦ Βαπὰ Ο) 

8 δ 6 119ἃ ΨΥ δῖον οὔ εἰοδ, 

8. γον, 48. [1π ρῥΐδοο οἵ ἥγοπε δου ἰο Ἀοιε (κατ᾽ οἶκον) (68 ἴῃ ΟΥ̓ΑΠΠι6 Υ) ἐδ 6 τρϑγαίη οὗ ἴμ9 Εηρὶ. ΒΙΡ]9 ἔπτη 866 ἐδ9 
(αομονα) γογείοῃ αὐ λοῖηα.--- ΤῊ Ὀ6Β᾽ δαϊμοτυ 05. ΔΓΘ ΠΟ ἴῃ ἴωνοῦ οὗ ὀχρ]αἰπίηρ [ἐ ἰο πιϑὰδ ἐπ ἐλ λομ8θ οἵ αέ ισπεξ, ὃ ἀϊ6- 
τ Ὡρσιβ]6α ἔγοτα ἐπθ ογοκοίηρ ἢ 

δ γεν, 47, ἃ. τῇ ἐκκλησία [οὗ ἐεξί. τέο. Ὑ{Ὰ 
Το Ώῃ, 86 ἐμ|6 τοδάϊης ἰδ ΔΩ ἐμ δονογαὶ δηοίθῃξ τρλπυδοτίρίο [Α. Β. Ο., α]δὸ Οοὰ. 8[π,}, Δι ἃ νογϑίοὴδ 
οἷς.]. 0 ἀρρθϑαγβ, μβοϑυοῦ, ἴο ἤαῦο Ὀθθὰ οχαἰ το [ὈΥ ΘΟΡΥ δΒ18] ἱπ ΟΥΘΣ ἴο ΘΔ 0} 18} ἃ ΟΟὨΙΌΓΤΩΙΠΥ͂ ἴἰο ΥΟΣ. 41 

, ἵπ διε ἱεπερῖε.---οο Ποηι. χνί. δ: 1 ἈΠ16 πὶ. νοῦ. 2, οἷο. (“Ζ. Α. ΑἸοχαπάθσ.) ΤᾺ. 
.] τδϑ οπιϊἰοά γί ὉῚ ΜΠ|, αυτά γὰβ Ὁ ΒΕΉρΟΙ, δηά, ΠΟΤ ΓΘΟΘΒΕΙΥ, ὉΥ 

ἔτ, ψεαὶς., 
ὝΏσΣγΟ [δ0 

ψοτὰ ἄοοσθ ποῖ οοσυΓ]; θαῖ ἰπαὲ τόσο ἰδ οὗ ἃ ἀϊδογοηῦ ομαγαοίοῦ, 86 186 νοῦ [8 [ἤογΘ δι] ογϑά ἴῃ πη ρϑβείνο νοΐςο. [(Α1- 
{οτὰ 8160 ταϊεοῖδ τῇ 
Β. 6. Τα ϊκ. ἰφιοίτα 

κκλ.--- Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτ. 16 [8 γϑαάίηρ οἵ ἐεασί. τέο. ςἢ. ΠΗ. 1, πὰ 
ἰ τὰ ἰἀΐρειι. Ῥείγδ αμζει,) αἰΐδοῖς ἐπὶ τὸ αὐτό, πίϊποαυῖ δὲ, ἴο καθ’ 

Βεξ Α. τποδὲ στ] θΟ0Ώ]98, οἷς. 
ἡμέραν ἴτι οἰ. ἰὶ. 47, διὰ νοσὶπ ἃ 

ΠΟΥ Τοηδίχγηοίίου τὶ ἢ 'Πέτρος δὸς ΤΙΐϑ ἰΒ (μ6 αἰγὶ εκίοη οὗ ἴμ6 τοῦδ δἀορί θα ὮΥ ἴδοι. δπὰ ΑἸΖ, δμὰ ἔθ Υ δ. βΒυδίαἰποὰ ὉΥ 
Οοά. 8[π., ΜὨἰοἢ Ἔχ Οἱ 8 ἴῃ ΟΣ δαοοσδαῖνο ᾿ἰπηε8 οὗ ἐὴ6 ζπϊγὰ σοἸ τη οὗ 86 Ρᾶκο, ὑαξ υἱἰΐϊποῖΐ δοοθηΐδ, 189 70] Οτἱὴρ δῖ- 
Τδηχορλθηῖ: Τους σωζομενους---κ 

4 Ψοτ, 47 Ὁ. [16 ογἰ αἰ παὶ 19 (ργοϑδῃΐ ἔθῃμϑ8θ 
ΒΑΥΒ “. Α. ΑἸοΧΔΠΔΟΥ, ἴῃ Γοίδσθῃσθ ἴο [ἢ9 ἈΑ πος γογαίοῃ ( 
Ηο ἰσγβηβ]αῖοε : “ 7λε Ζονα ἀαίν ξαῦυ 
8, Αοοογάϊης ἴο {Πη6 ΔΠΔΙΟΡ οὗ ἐπ δαπὴ6 Ὑογὰ 

αθ ἡμεραν επι--τὸ αντο--σετρος : 
ποῖ ἐπ ἔυΐτγο, σωθησὸ 

ἐν βδαυεὰ οἨ 4) ἴο, οἴο.""--Οο Ρ. ἐστε σεσωσμένοι, ψὲ αγὲ ξανεὰ ἴῃ 

μένους. “Το δυκυασγὰ μογ ρμταδῖη 
τὰ. αὦ ἴο6.), “6 Βογτονγοά ὕγοτα ἐμὸ γα καίο, φεΐ ἑαϊνὲ Κεγοσ 

ἢ. 11. ὅ, 
8150 μϑδϑΐυθ) ἰῃ νόον. 40, {πὸ ΓΥΒΠΒ] Δ ΙΟἢ πο ἃ ὈΘ.: “ ἐλοξε δαυίπρ (οΥ, το 

βαυθὰ) ἐλεινιβεῖσες, [μα 16, ΒΔ γ8 ΑἸ(ογὰ : “ΤΏΘΥ ΨψΟσὸ ἐπ ἔλα τὰ Ομ γβέλδη 88. ϑαϊναίίον τ θ ΠΟΥ πότ βὐάοιί ἴο ἐδὸ ν ῳ' 
Βοι  ὉΪγ." β00 ὙΊΧΕΚ: Ογαπι. Ν. Τὶ 8 18. ὃ, «όγΘ ΘΟ ΟΣ 5 (δ ηϑ]δίίοι, 85 σίνϑῃ ΔΌΟΥΘ, 18 Βυκίαίηθα.---ΤῈ.} 

ἘΧΈΘΕΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

γεβ. 42. Απᾶ ἴΘΥ αοπἰὶππθἃ πιοδβαΐξαβι- 
1γ.--Τὴο οοπίοχὺ δῃοννβ ὑμδὶ {118 ὙΟΥΒ6 ΤΟΥ͂Θ Β 
ἼΆΟΤΘ ἱπητηθαἀϊαϊοὶν ἰο {6 πεισῖψ σοπυεγίεα ῬΘΥΒΟΠΒ 
'τοϑηοηθα ἴῃ γον. 41, δπὰ ἱπαὶ πὸ τοΐοσόμος ἴἰὸ 
86 τολοῖε δοάν οὗ ὈΘΙΣΟΎΘΥΒ ΟΟΟΌΣΒ, ὑπ} Γ0ΚΘ 
ἰπίγοάσοοβ {86 Ἰαίϊίον 'ἴπ γογ. 44 (πάντες δὲ οἱ 
“πιστεύοντες). Οοτηταθηΐδίοσβ Ἀ8Ὲ8}}} δϑβυτσηθ, Ἡ](}- 
“οὐἱΐ ἀγρυτϊηθηίΐ, ἐπαύ (86 Θῃἰγο ΘΠ ΌΓΟΙ 8 πιθδηΐ ἰῃ 
1818 σοσθο, ὀχοθρὺ ἰμαΐ Μίογοῦ 48 Δὰ δυρυτηθηὶ 
ἵπ ἔδυου οὗ {μ18 δϑδβιιωρίϊοι ἰπ προςετέϑησαν, ὙΘ6Υ. 
41, ψ ΗΘ 5ΠΟὟΒ, ἃ8Β ἈἢΘ ΒΌΡΡΟΒΟΒ, ὑπαὶ ποσθ (9 
ὙΠ016 ΟΒυΓΟΣ ἰΒ ἰο 6 τοχασγαθα 88 {86 βυβ]οοί. 
Βαυὶ ποιπἴης δας οΥ 268 08 ἰ0 τμδὶκο 50 0 ἢ ΔῈ ἰπἴογ- 
666; ϑοοογαϊΐηρ ἰο ἐπ ἰδ οὗἨ φυϑιθτηδῦ, ΠῸ 
ΟΥΒΘΥΒ 816 τηϑϑδηΐ ϑχοορὶ {πὸ ἔπ γθ0 ἰμουβδῃ βου ]5, 
Ὅ8Ὸ0 ““ΨΟΓΟ δα αοα᾽᾽ (νῖ:. ἴο {89 οτἱρίπϑὶ βίοοϊκ οὗἁ 
86 στ ΟἈ)}; ἐμ6 ᾳαρδίϊοη 18, ον Υοσ, δ}}γ ἀ6- 
οἰἀορὰ Ὀγ ἰδὸ ὑθγτβ πρὶ ουοαὰ ἷπ τοῦ. 44. ΤῊΘ 
Ἅ2}1010 Ῥαββᾶρθ, Ὀϑϑί 68, 18 δοπϑίβίθῃς τσὶ 1050], 

διὰ τἱοὴ ἴῃ τιραπίηρ, τὰθπ τ͵ὸ ὑπαοτοίδπᾶ ἐδ9 
Ῥγοδοηὺ γοσβὸ 88 σου πᾳ ἰο ἰπ 086 810η6 80 δὰ 
80 ΓΘΟΘΏΪΥ Ὀθθη σοπγοσίοα, ὙΠΟΥ͂ δα ὈΘοη 
ταϑιὰθ ἀϊβοῖρ]ο8 ὙΒΘῺ (ΠΟΥ ἡγ6γ0 ὈεριϊΣοα ἱπ (89 
πϑῖηθ οὗὁὨ 9688, Μίαι,. χχυὶῖ. 19, 20; ἰὲ πον ζ0]- 
Ἰογοᾶ, 28 ἃ πδίυγδ] δῃηἃ ὩΘΟΘΒΒΆΓΣΥ τοϑυ]ὲ, ἐμαὶ 
{86} Βῃου]ά χϑοοῖνο 71.116} ᾿ἱπβίγυοίλοπβ (διδάσκειν, 
10.), δπὰ τορυϊου]ν δάνδηοο ἰη Κπον]οᾶρσο δπὰ 
βαποιβοαίίΐουῃ. Απά ἱπαῖὶ βυοῖ γγὰ8 ἰδ τοϑδα]ὲ, ἰ8 
βἰαίρα ἰῃ 86 Ῥγοβοηὺ γϑσβθὸ. ΤΈΘΥ {μοτηβοῖνοδ 
ἤο]. 86 προοϑβδιΐν οὗ Ὀθδουηΐῃ ΠΟΥ 8πὰ ΤΩΟΣΘ 
ΔΥΤΩΪΥ οδἰΔ Ὁ} 1868 ἴπ ἐμ ὑσαΐ, δὰ ἐπὶ [61] υβἷρ 
ὙΠῚ0 αοά ἰπ ΘΟ τἱδί, δηὰ ὁπ {πἰ8 δοσουηὺ {π6 Υ δὰ- 
Βογοὰ βο βίδα ζδδιν τὸ ἐλ ἐεασλίπο ο7 ἰδ ἀροδέϊεα 
δηὰ ἰ0 8 7γαίεγπαΐ ζεϊϊοιυδλ πὶ (86 ΘΙ ΘΥΘΥΒ. 
ϑυσι ἴβ {π6 πιρδπίῃρ οὗὨ κοινωνία, δῃηὰ ποὶῖμοῦ 
“«Οομτ 0. , Ὑ οὶ ᾿Ἰη ογρτοίδ οι ΟἾΤΘ8 8 6Χ- 
Ρ᾿ἰοαιῖνο Β0η86 ἰο καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου [καὶ ἐ:- 
»ἰϊοαζίυωηι Ξε υἱάοζέοεῖ), ΔΟΥ, Θσχοϊαβίνοὶυ, ομαγὶὺ- 
8010 εἰ ἰο (89 ποοᾶγ. [1μαϑίϊγ, (9 δαβοχοὰ 
Δἷδο ἰο ὑπὸ τεὐσίουδ πιραΐδ (19 ἀσαρε8), οὗὁἨ ὙΜΙΟΒ 
16 Τότ 5 ΒΌΡΡΟΣ τῶϑ 8.6 ΘοΟΠο] δῖοι, δπά ἰο ἐλδ 



ΟΗΑΡ. Π. 42-47. 

2 γανεγε. [““1}6 Ρ]υγα)ὶ ἱπάϊοδίθ8 896 στοαὶ νδυὶ- 
αἰγ, βοῖθ δοίη ὩΘῊῪ ΟΥ̓ ἀαἰδίϊποι ἔγοπι τὶ θη 
ἕοτταδ, οἰ υβ Βοΐηρ ἀοτίγοα ἔγοτα ἰδ δον 188 }1- 
ἘΓ4Υ." (Μογοῦ). ΑΠδοσὰ οχρ δίηβ ἐμπ8: “ΤῈ6 
ΔρΡΡοϊηϊοα {ἴππ|68 ΟΥ̓ ΡΥΔΥΟΥ; 866 ΥΟ ΓὙ. 46θ---ποί 6χ- 
οἰπαϊπρ ῬΥΔΥΘΙ ϑιηοηρ ἰμοιηβοῖυθθ, οἱο.᾽"-- 9 
οοπβίγαοίΐοι 16} ἐμ6 δαΐμοσ (166 }}]0}}) δαορὶβ 
ΔΌοΥο, διὰ ὙΠΠὲῈ πἷπιὶ Ῥγοῖ. ΑἸοχδηᾶθσ, 885 ὙδΙῪ- 
ἴῃς ἔγοιῃι {86 056 τϑοορῃϊτοὰ ἴῃ (Π6 Επρῖβη 7οτ- 
δἷοπ, 15 ἰδ Ἔχρ δὶπθα Ὁγ (86 ἸαἰίοΣ: “ΤΟΥ ὁ0ῃ- 
ἐἰπποά, ἢχδὶ, ἴῃ 186 Δροβί]θδβ᾽ ἀοοίσπο, ἔμ οῃ, ἴῃ 
φοιπηππΐοῃ, ποὺ τὐῦ ὑμο τ δΙοηθ, Ὀὰὺ τι {κ9 
Ὀοὰγ οΥ̓ Ὀο]ΐονοΣβ." -- 1... Ὑ19 (6 δογῖβί 
ἔοτιδ ἐβαπτίσϑησαν, προςετ. αν, ἸΏΔΤΚ ἃ δίησία, 
ΤΩΟΙΔΘΏΪΔΡΥῪ 8οί, (89 ἰοσῖῃ ἧσαν προςκαρτεροῦντες 
αἰδι πο ὌΧΒΙ ΙΒ 086 οοπ ϊηυθησθο πὰ ρῬουτηδ- 
Βεη66 οὗἩ πο δοίΐοῃ βροοϊδρὰ. [8360 ΝΒ: 
Θτανι. Ν. Τ᾿ ὶ 40, 8, δηὰ ἴὉ. ὃ (1).-- ΤᾺ. 

Υξε. 48. Δπᾶἃ ἔϑξδι οδϑῖὴῶθ ὍΡΟΣ θυ οτν δου]. 
-Ἰχο Πόγο ἀθβοσῖθοδ ὑλ6 ᾿τ ργϑβϑῖοη Ὑ 810. (86 
ΜΠ016 ΟΘΘΌΣΤΟΒΟΘΘ, δῃ, ῬδΙ ΘΌ]ΔΥγ, ἐμ υὑπᾶο- 
ἘΪΔΌΙΥ ΒΊΠΟΘΤΟ ΘΟΠΥΟΥΒΙΟη οὗὨ βΒθοι δσῶθ πυτὴ- 
ὈΟΣα τηδᾶο οκ {π0 τυ] ἀθ, ον Ο ἔθ ὉΠ6ο0ῃ- 

᾿ γογίοα, Α ΒΟΙ͂Υ ἀγοδὰ οὐοσρονγογοὰ ἱμϑῖη, ΤῸΣ 
ΔΠΟΥ͂ τ γ6 ὉΒΘΟΙΒΟΙ ΟΌ 5 Υ 16 ἰο Δοκπο] θά μο [89 
ἤηζον οἵ αοά, δπὰ ἰδπον [6] ἷἰ8 Ῥοῦγοσ. Τδὸγ 
ΙΛΔΥ͂ 8150 ὑθιορ  ΟΥΔΥΪ ᾿δνθ δα 8 ργοβθηϊαθῃὶ 
οἴ ἰῃαὶ “ἐ γαίὰ ἰο σοπλθ,᾽ ΒΟ} 88 0 ογοσίβκο 
[δὲ οδπεϊπδίο δϑθαιΐθϑ οὗ αοὰ. ὙΆΪ]16 (0 ΠΑΙΤδ- 
εἶτ θοΐογθ ι.8 Γοΐοσβ ἰ0 ἐπὶβ οἱγουχηδίδῃηοο, ἰὺ 8180 
βἰδίθβ ἃ ἤδοῦ τ ἢ ἢ ἀδοροποὰ {μ6 ἔθο]ΐηρ οὗ ἀξοδα 
γτοάποορα ὍΥ ἐμο Ῥοῃίθοοβίδὶ δὐθηΐ, πϑιηϑῖγ, (μλδὺ 
ἸΏΔΩΥ ΤῊ 6165 ΟΥΘ ἩὙΓΣΟΌΡΕΙ Ὁ ἐπ δροβέϊοβ; 
ἴλ680 ΔΓΘ ποῖ, ΒΟΤΘΥ͂ΘΙ, ἰο Ὀ6 υπἀογδίοοα 88 ΠδΥυ- 
ἴῃ 66 ἢ χοδίγοἰϑα ἴο ἐμαὶ ρα συ} Γ ἀδγ. 

γεε. 44, 46. Δῃηᾶ 811] ἴδαϊῖ Ὀο]ονθᾶ.---ΤΙο 
επίΐγε, γοι ι} ΟΕ γ βίΐδη οοηρστορδίίοθη 16 ποχὺ 
ἀοκουϊ θα, νον. 44-47, π ἢ τοβροο ἰὸ 118 8Β0014] 
τεϊδίϊομβ 8 βἜΏΘΥΙ Θουγβο οὗ δοίϊοῃ. ΤΠ 
τοοϑὲ Ῥσχοζηϊπθηΐ ἤθδίυγοβ 8.6 ὑπὸ ὈΓΡΟΙΠΟΙΙΥ ἸΟΥ̓Θ 
διά (η6 τυπαϊδίυγ 6 ΠΑΓΤΔΟΩΥ οὗἁ [86 ὈΘ᾽ΊΘΥΟΣΒ. 
Τηῦβ, ἐμὸν 7ΘΙ1Θ τορϑίδοσ (ἐπὶ τὸ αὐτό), ὑμδὲ 18, 
88 ἴῃ οἷ., Σ. 1δ; 11. 1, ἴπ (86 δαηι6 υἶῖδοο, αὖ ἐἶτη 68 
ἴ (86 ἰδ 016, τον. 46, αἱ ὑϊπη68 ἴῃ ρυϊγαίθ ΒΟΌΒΘ6Β 
{π|8 σσαγβο οου]ὰ 6 [80 Σογὸ 6881} [0] ον οα, 
8 ἴδσο ὑτοροσζίίοι οὔ {16 ΠΟῊ]Υ οομγοσίθα 70 Ὺ8 
ΤΕΙΘ ΒἰΓΔΉ ΚΟΥ ΒΟΤΩ μ 6 ἔδβιῖυδὶ μδα αἰϊχδοιοα 
ἴο (86 οἷἵγ, ἀπὰ νῆιο ἱπιτηράϊδίοὶν δὐϊοσγασὰβ ἀθ- 
Ῥαεγιοα ἰο ἐμ οῖν οὐσ ἸΟΙη68.--- 9 ἔγδίθσ δ) ὑπΐοη 
οὔ ἰ86 Ομ γῖβιδηβ ἸΙΚο 180 τηδηϊξοβίοα 1186] ἴῃ 
(μετ Ροσυ] αν αὐπιἐπιδιταἰίοη 07 ἰεπιροταῖ ροδδεδδίοΉ8. 
ἴῃ τδϑί Β6 586 18 {μα βἰδίοιποηί οὗ {818 ἴδοί ἰο 6 
πηἀεογβίοοά ἢ 005 ἰΐ ΧΟ ἰ0ὼ 8 ΘΟΙΏΣΔΙΠΙΥ οὗὨ 

8, πὰ {86 16 Υ8] Β60.86 οὗἩ ἰ8ὸ πογάβ, βο ὑδαὶ 
Ἧι ττλϑ Δ Διτϑδῃρεοιηθηί τυ ἷ ἢ ΘΙ ὈΥδοθά 8]1 πῖ}- 
ουϊ ὀχοορίϊομ, δπα ψ88, 11 τ 186, ΘΟΙΩΡΌΪΒΟΣΥ δηὰ 
Ἰερϑγ βυβίαϊηοα ἢ ΤῊΘ δΉΒΤΟΥ 18 ΤΌΣ ΠΙβμϑα ὈΥ 8 
δαυβοχυοπὶ ραβθαρο, οἷ. ἱγ. 84 Ε΄, ΤῈ πνογὰβ 
Ὀεΐοτο 8, θὰ υἱονγοὰ ἱπαθροη θην, ἀο ποὲ 
ἰπάοεὰ ἱπᾶϊοσαίθ ὑμδὲ 8. ἰεσαὶ Ββιαίαὶα μα Ὀδθη 
δἀορίεα, ἰο τ Βίοἢ ὁδοῦ ἱπαϊνι 8] δὲ δουπα ἰοὸ 
Βαδηαϊε; πὲ ἱξ, πουοσί 6 1658, ρτοάσσοβ {86 ἱπὶ- 
ῬΓΟβδῖοπ (μα ἃ μηΐσογεαϊ οσμδίοηι 6 ἰαιοη ἀρᾷ ἰο Ὀ0 
ἀεβου θοα, Το ἴόσταοσ σουϊὰ ποὶ Βατθ Ὀθθι (86 
856, 88 {π6 ἵδοίδ ργεβθιϊθα ἴῃ ὑπ 6 ΠΔΥΥΔΕΙ͂ΥΘ 8.0 
ΒΙΠΙΡΙΥ͂ ἀδβουὶρίϊνο οὗὁὨ (86 οοπάποὶ οὗ ἱπάϊν  ἀ.818, 
δι ποὶ {η6 {αἰ ποδί ἰπ τηδίϊοι 8 σίγϑη (μ8ὲ ὑἐμποὶν 
ΟΟΌΣΒ6 οὗ δοίΐοῃ γ88 οἰ βου ίβο (θη νο]υπίαγγ. 
05 [86 οἰμεῦ Ββαπά, (6 Ἰδηρυδαρο 18 ἀπαυσβίϊου- 
ΔΌΪΥ 80 ροδὶ ἐν δῃὰ ροποσζαὶ (πάντες οἱ πιστεύοντες 

Φ 

δ7 

--,εἶχον ἅπαντα κοινά" καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς 
ὑπάρξεις ἐπίπρασκον), ἰδὲ ἢ ἐλὲδ Ῥαββδρθ 810Π6 σθ- 
Τογτοὰ ἰὸ {86 βιιδ᾽ ϑοὶ, γϑ σου]ὰ αὐ ὁ06 γϑοθῖγθ 
{86 ᾿ταργοϑβίοι ὑμδὲ ΐ τγαβ (8:6 ὉΠΊΎΘΥΒΑΙ ᾿σϑοίϊοθ 
ἴο Βανρ 81} πη Ρ6 ΟΟΣΩΣΙΟΏ .---ἰὖ τὰ Ὀ0 δα ἀ- 
δα, ἰδὲ (806 πογάβ: εἶχον ἅπαντα κοινά ΔΥῸ 
ποὺ ἰο Ὀ6 υπάογβίοοα : ““(Π6Υ̓ ροδδεδδθο 8} 
ἐἱηρβ ἐπ δοτητηοι,᾽"" (ΜΟΥ67}), θὰ : “μον λεία 
811 ὑμίπρθ 88 δοιβπιοὴ (ργοροΥ).᾽ Εδ0}} τη88 
τοραχάθα Ἀἷθ ὈῬΓΟΡΟΥΪΥ, ποί 88 Ἰῃϊομαθα (ῸΥ δὶ 
ΟΥ̓́ ῬΟΓΒΟΙΔΙ 86, Ὀὰΐ 88 ἰη οπαρα ΤῸΣ [86 086 οὗἁ 
811 οἶιοσβ. ΕὉΡ, 89 δοίι8] 8816 [ἐπέπρασκον] οὗ 
(μοῖγν σοοῦβ (κτήματα, τοδὶ οδέδίο, ὑπάρξεις, ῬΘΥΒΟΙ- 
8] ῬΓΟΡΟΓΙΥ) σου]Ἱὰ μοὶ Ψ6]] δοσορὰ τὶΐ (89 ζ0Σ- 
ΔΘ ἱπιοχργοίδιϊου, Ὀυΐ Ὀ6 [ΔΓ ΙΔΟΣῸ ΟΟμδιΒίθαὐ 
τς ἰὴ Ἰαίίον. 

γεβ. 46. Διᾶ ἔδον, οουϊαἱπ ἀδὶὶν τὴ τ 
ΟΥΘ βδοοοτᾶ ἔπ [86 ἴθ: ρΡ]9.---ΤΉΘΥ πο γ δὺ 000 
ἐἶπι6 ἐπ (86 ἐοταρὶθ, δ δηοί μοῦ ἱπ ἃ ρυϊναίθ μοῦδο. 
Το ῥυϊυἱιῖτο Ομ νἰ δἰῖδηβ {81{}17}}γ τοροδὶθα ὑπο ὶν 
Υἱδὶίθ ἰο (8.6 ἐεηιρῖθ, 88 86 σθηίγαὶ ροὶπὺ οὗ {9 
Τβγυϑοὶ δ ΟΓΒΒΡ, δη ἃ ἐμ ΘΟΙΩΣΊΟΙ ΒΔΠΟΙΌΔΤΥ οὗ 
{86 οπἰΐγο παϊΐοη,. ΤΉΘΥ ἀϊὰ ποὺ ουϑθὰ σοιηοί ον 
οπἰοτίδίη [π0 ἱπουρμὶ οὗ ἔοππαϊΐηρ 8 βοοὺ, Οὐ Ὀ6- 
ΘΟΙΛΪΠρ ΒΟρΑσϑίϊθίδ, ΟΥἨ ΟΥ̓ΒΒΗΪσΣὶ Ωρ 8 ΤΟΙ ΊΟΌΒ 
οοτητη πίοι ἰδὲ βου] φββθι Ἶ8}}} Αἰ, ἔγοπι 
ἰμδὲ οὗὨἉ (86 οἱὰ οογοηδηί, δμὰ τι άγαν (Ὠθτὰ ὕγοχῃ 
86 ἰδίου. ΟἿ (Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ὑΠ6Υ ρῬαγιϊοϊραιοά 
ψΊ} 88 τη ἢ 288] δπὰ ΟΥ̓ μοϑίῃ 88 88 8ΩΥ ΟἸΠΘΓΙΒ, 
απ ἰμὸ βουυΐοθβ οὗ {89 ἐθιαρῖο, δὰ οὐδβοσυϑὰ 4]1 
86 Ῥγοβοσί θὰ ΠουΣΒ οὗ ὈΥΔΥΟΓ 8πα Ββϑδουΐβοο: 
δα ἰμἷ8 δουγβα διἀθὰ ἱπ βϑουσίηρ [ῸΣ ἰμοῖὰ ἐδ9 
ἔδλυονῦ οὗἁἨ 411 (86 ΡΘΟρ]Ὸ ; γϑῦ. 47.---Βαΐ (6. 6180 
ΤΟΙΌΪΔΥΪΥ οι ἰοχοίμοσ ἱπ ἃ »γἱυαίε ἀοιδε (κατ᾽ 
οἶκον), ὙΒΟΣΘ ΠΟΥ ἔοτιηοα 8 ἀἰδύϊηο ιν ἀοβηρὰ 
ΘΟΙΊΡΘῺΥ οὗἨ (πον οὐη, δὰ ὙΒΟΣΘ {86 ᾿πιϊτιδίθ 
τοϊδιϊοηϑ τΔσμ οχὶδίοὰ ΔΙΩΟΩΡΣ ἰδ ΤΩΘΙΔΌΘΥΒ, 
οου]ά 9 ἔγρ60]Υ τηδηϊοδίρα ; πὰ 1 γ)788 ὈΥΘΟΙΒΟΙΥ 
ἰο 80 ῥσίγαίο δββθι Ὁ] 198 ὑπαὺ ἐπ ἀφνθὶοριμθῃίΐ, 
ἰπ 88 δου γΒ6 οὗὨ ἰἶτηο, οὗὨἩ ὑμοὶν Ῥϑουλδν ΟὨγΙβδ ἢ 
ἩΟΥΒΕΪΡ 8 ἰο Ὀ6 ἰχϑοοά. Ηδρσο, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΒρΘΟἷΔ] 
ῬΓΟΤΩΐΏΘΠΟΘ ἴδ αἴνϑη ΟὨΪΥ͂ ἰο (86 δοί οὗ ὈχΘα τίη 
Ὀτθαᾶ (κλᾷᾷν ἄρτον), ὉΥ ψβίοα, ἴῃ βοθογάδϑῃοθ 
ψἰ 0 (.6 δορίοχί, 8ὴ δοὺ σομδιϊι ηρ 8 ρασγὶ οὗ 
1886 ΡυῸ]Ο ΟΣ ΐρ ͵ἰθ8 ΒΘΟΘΒΒΑΣΣΪΥ τοθϑπΐ, 88 ἰὼ 
Υ6᾽. 42. 1 18 ἔσο ὑμαὺ [κὸ ἀοΒου 008 ἴῃ ΥΘΥ. 
46 (““αἰὰ εαἱ,᾽ οἷα.,} (86 ΠΙΔΏΠΟΣ ἴῃ ΒΟ ὑμ9 
Ὀ ΘΙ ΘΥΘΓΒ ρϑσυίοοκ οὗ ὈΟΟΙ]γ Τοοά ; ἐξ τγ88 τοοοϊνοα 
ὙΠῸ αἸδάποββ, θοὶῃρς οἰοδηϑοὰ δηᾶ βαηοι δθα ΒΥ 
β'πρίθπμοθϑ οὗ ποατί, δπὰ ὈΥ Ῥγαΐβοϑ δηῃὰ ὑμδη Κ8 
ἴο ἀοἂ; δοοοσάϊηαῖυ, ἱμποῖν Ὀοαΐν πα ἀ81]ν 1179 
88 οἰοναίοα ἰο 8 ἰσθμοῦ ΒΡΒΟΣΥο ὈΥ {890 β'Ρ᾽γ δὰ 
ὮΥ 8 ἀογουὶ βίαϊα οὗ (6 ϑασί. ὃδ΄111, ἐμ ῬὮγϑ89 
κλᾷν ἄρτον ἸμοΪυ68 8 ΒΟΙΥ ο]οιηθηΐ οὗὨἨ τΟΣΒΑΕΪΡ, 
Ῥδββίῃηρ οὐδὺ ἰπίο {86 γ Ἰ ίϊοη8 οὗ {86 πϑδίυσαὶ δπὰ 
Ὀοά]γ 1ἰΐθ; ἤον (818. ““Ὀτοδκίηρ οὗ Ὀσοδᾶ᾽" 8, ἱπ 
δοοογάδῃοο τὶν (86 ΘΣϑιηΡ]6 δηα ᾿ηϑελιυίοι οὗ 
ἐμ6 Τρογὰ, ἰπ τ δ ἰγ ἃ ΒΌΡΡΟΥ οὗ Ὀγχοίβσϑη, ἃ δὺ}- 
ῬΟΙ οὗ {Π6 Τιοχὰ, (μαὶ ἷβ, 1ὁ ἱτρ] 198. οαϊίης δια 
αγἰπκίης. Τὺ ἰδ9 116 οὗὨ (89 Ὀοὰγ διὰ ἰδο 18 
οὗἨ ἰλ9 βρίσῖῦδ ΥϑοϊΡΤΟΘΑΙῪ 888 ΟΥ̓ΘΡ ἰῃηΐο οδοὶ 
οἶμον, δηἃ Βογοΐῃ ΤΡΌΠΟΙ, 86 ἈΘΔΙΊΒΥ πὰ Υἱρ- 
ΟΥΟῸΒ δοίϊοῃ οὗ ἰδ ῥχὶπιϊεῖνο οοηργοβϑίϊοι 18 
ΤΟΥ͂Θ Α]6α. 

γει. 47. Διῃᾶ ἴδ9 ΤΙιοστᾶ δεἀδοᾶ ἴο [89 
οΟἸυτΟΙ ἄαδὲϊν.--- Το 1.8. βοαίθησο οὗ ὑπ ομαρ- 
ἰδγ ὈΘΑΓΒ ἩΪΓΠΘΒ5 ἰμαὺ ἐμ 6 οχίθ 8] στον οὗ [δ 9 
ΘΒυχοῖ ἀἰὰ ποὶ ὁ6886 δἴζον ὑμ9 ἀδγ οὗ Ῥομπίοοοϑί, 
Ὀπὶ, ου ἰδ σοπίχασυ, βίθδαγ ργοοθοᾶάοα, ΔΙ μου ρἢ 
ποὺ ἴῃ (λ6 Βᾶ1η0 Β σ Ἰκῖηρ ἸΏΒΠΠΟΣ. ΤῊ18 στον 



δ οί, Βούγονον, ἰο ὍΘ Υἱονγοα 88 ἃ πδίυσαὶ ῥσο- 

ο688, Ὀαΐ 88 δι Ορογδίϊοῃ οὗ ᾳτ806, 88 ἐδ δοΐ οἵ 
(86 ᾿ἰνίπς δηὰ Ἵὀχα)ίοὰ [οσὰ οὗ (λ9 ΟΒΌσοΙ (ὁ 
κύριος προτετίϑει.). 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Το ἀοοίγίμ ΟΥ ἐπείσιιοίίοπ 88 ἰ0 πὶ 1π- 
βίσυσλοη δ᾽ ἰμαὺ 88 οι ρ]ογοϑαᾶ ἴῃ {86 τοῦ κ οὗ 
δι γοηφί οπίης δηὰ οδ Δ Ὁ} 15 ῖηρ 86 πον οοηνυοχίδ. 
ΤΏ Ομγἰδιΐδη ΟΠ ΌΤΟΙ ἰδ ΟΥΪΔΔΥΙΪΥ ἃ ΘΟ] 10. 
οὗ ἴδϊι, δπὰ ἔθη οδδθῃ(14}}} ποθ 8 ἱπείσυσίλοι, 
8 Κπον]οᾶὰρο οὗ ἰδ9 ὑσα!, 8πα ἰδ} ταἰηἰβίσυ οὗ 
80 ποσὰ. ΑὩν δἰἰθιρὶ ἰο οαἰΐγ τ ὶιπουί ᾿πδίγαο- 
ἐΐϊοη δῃὰ ἀοοίγιῃο 85 ἰδ Ὀδδὶ8δ, 15 ΘΙ ἴΠῸΡ ἴ 80- 

οογάβμοο τῖζὰ {89 ΘΧΘΙῚΡ]6 δπὰ οοτημηδηαδ οΟἷδ 
Φοθαδ, ΠῸΡ πὶ (δ φγϑοίΐοο διῃιὰ ῥυϊῃοὶρ]ο5 οὗ 
{80 Δροαί]θ8, δηὰ 18 ἰμβογοίοσο ὉΠ ύϑη β01108]. 

2. Ἧοὸ Ἰοδύὰ {μδὺ δὐὖ {80 ΥΘΙῪ ΘΑΥ] ο δὲ ρογὶοα οὗ 
ἐδ οχίβίθῃοο οὗ ἰ8ὰ9 Ομυτοὶ οὗὨ Οσίβὶ, 811 ἐλ 
“πδαηΣ 07 9τασε Ἅ7Θ Θιρ] οΥϑὰ δὰ δρργοοϊδαιϑα ἴῃ 
ἐμοὶν {0}1 δἰχιίδοδηοο, 88 "ποαΐα ἰβσουρὰ 816} 
Βαϊ γδαϊΐοῃ ἰδ ἱπιραγθα---ὅγαί, 89 Ἡγογά, Ῥδγίυ, 
ἦπ ἐλ ΙἰΒΒΊ ΔΤ δα άγοδδβ, δηὰ, ραυγ, 'π {86 
Βαθδοαθποπί ΡΡσοργίδιθ δπὰ ἱβογοῦσι ἱπείσυο- 
ἐἰοηβ ἱπιραγίοάἁ ὈΥ ἰδ9 διροθίϊθϑ; Βθοοῃάϊυ, [λ9 
ϑαογαπιοπία : (α) Βαρίϊδηι, 88 ὑῃ:9 Τη98}8 οὗ ΓΟβΘἢ- 
δυϑίϊου, Βὸ ὑμαΐ {πὸ ἱπάλυ]ι 8] ΤΩΔΥ͂ δεοοπιὲ ἃ αἷδ8- 
οἷ ρ]ο οὗἨ 726808; (δ Τὰς ΓοτὰΒ ΒΌΡΡΟΣ (Ὀτοδκίης 
οὗ Ὀτοδά), 88 {μ)6 ϑδοσγδαιηθηῦ οὗ ργουσίῃ, δὸ ἐμαὶ 
ἐπο ἱπάϊνίυδὶ ππδὺ τεηπιαΐπ ἃ ἀϊδβοῖρὶο οὗ 7688. 

8. γαμεῖν, δὰ αἷἱὰ ἰο στοτνίι ἴῃ ἰσὰθ υἱσγίμθ. 
Ετθπ 868 {0 ἔἤγδί οοηυοσίβ ἱπ ὑμθ δροβίο]Ἱ οὶ 
ΟΒυτοἢ τπηδὰθ ῬΥΟΩΤΘΒΒ ἰῃ 86 ΟἸ τ διδη 1170 διὰ 
δα ναποθὰ ἴῃ τεὸς ὉΥ 8180 ΡΟ ΒΟΥ ΣΙ ἴῃ ΡΥΑΥ͂ΘΣ, 
80 ὈΓΔΥ͂ΟΣ 8.1}} ἰβ, ὡῃᾶ, ὑπο ν 8}} οἱ γουσηδίδῃ 68, 
“111 ὁτοὸγ οομίϊπαθ ὑο Ὀ6, ὁπ6 οὗ ἐδ σοῦ ἸθΔῈ8Β 
ΕΥ̓͂ χΒῖο ον στον ἴῃ βαπο βοδίΐου δαὰ ἐμ 
ΓΟΆΘΎΔΙ ΟΥἩἨ ΟΌΣ πδίυγο Δ΄ Ὀχγοιηοίθα, ΟἿΓ 6ο1- 
χαυπίουῃ ὙΠ ἐμ6 Ἰἰνίηρ ἀαοα ἱπ Ογὶδὶ Ψοδ08, 
θη βυβίαὶποα ΟΥ̓ ΥΔΥΘΙ, 88 ἴ9 ᾿ῃ ΘΓΟΟΌΓΣΒΘ οὗ 
016 Ῥόσγβοῖ ψὶ(ἢ ΔΠΟΙΒΟΡ ῬΘΣΒΟΙ, γ0}}1 ΠΘΟΘΒΕΔΙΙΪΥ 
ΟΧδὶὶ, βαηοὐὟ δηὰ ϑησὶσὶ 86 800]; ἴ0Γ αοἀ ἴδ 
88. ΒΌΓΟΙΪΥ ἰῃ 9 ἈΘΔΣΟΡ οὗ ὈΓΔΥ͂ΘΡ, 88 [6 ἷ8 ἰδ0 1}γ- 
ἧπᾳ Θοά. 

4, ΤῊο ζεἰ]οιυδλῖ 9.} δείξευετα, ἴα, ποχὶ ἰο ἐπ οὲγ 
δοζωσαηΐοσ τὶ αοα Ἀἰπιδοῖζ, ἃ Ἰλθ8ὴΒ [Ὁ ῥχο- 
ταοϊλης ἐμοῖς ατότίι ἴῃ Κγ806. ““ ΕΥ̓ΟΣῪ ὁ06 ἰμδΐ 
Ἰουϑίι εἶτ ἐμαὶ Ὀοχαῖ, Ἰονϑίδ αἶπὶ 8180 ὑμδὲ 18 θ6- 

κοιίοπ οὗὨ μὖτα,᾽ 1 ΦοΒη Υ. 1. Οοπυοσβίοη 61- 
Ἰδυ ο8 ἰδ 6 μοδσὶ, δῃᾺ ργοάμοθδ 8 ΒΟΥ διηὰ Ὁ]1688- 
οα οοτμστησπίος οὗ βο]δ.Ό Α ᾿ἰτίηρ ζαὶ., δηὰ 
ἐὴ6 ἴον ἰο ὑἐμ9 Ἀθάθϑχωοσ, ἃ’Θ ῬγθοΐβοΥ ἐδθ 

ΒΟΌΣΟΟΒ ὝΠΟΘΠΟΘ ἰδ6 χτυι8] Σο]δίοη 8 Οὗ ΙΏΘΏ, 

ὙΠῸ 81:6 Βογοὶῃ οὗἩ οὔθ χηϊηᾶ δηὰ μοαγί, ἀοσῖτθ 
ἐμοῖς ναστΐ δοιὰ (θη ἄθσμθαθ. ἀπά ἱμδί Ἰουθ οὗ 
ον ποίρβθοσ, ψ οι ἰ8 δοίνθ, ργοταρὺ διὰ 8βο6]- 
βδουϊδοῖης, 16. Ὀοΐμ ὑλ6 ουάθμοῦ οὗ οὖσ ἤδίίῃ, ἀπά 
δἶ8δο [8:8 Ιη68}8 οὗ Ῥγοχηοίἑπρ 118 χτονί. 

ὅ. ΤΊ6 οχίοσῃμδὶ ἴπόγθαδθ οὗ ἰμ9 ομυγοΙ τγ88 
989 οὗ [89 Τοδυ] 5 οὗ 1ΐ8 ἱῃίοτ8] στονίμ. ΤῈ 
ἸΔΟΣΘ ΥἱΟΓΟῸΒ δη ἃ ῬΌΣΘ ΟὟΣ ἱππον 1116 στοά }}ν 
ὈθοοΙμ68, ἐδ 8 ΠΊΟΣΘ ῬοΟτΘΥυ δπα οχσίθη θα ἐδ ὑπο 

ἰπδυσθμοθ το ἢ 16 Θχογοΐβοβ οὐ ἰδ που]ὰ πλιὰ- 
ουν. Απᾶ {δ89 Ιαἰβϑί ΠΣ ΟρΟγδϊοη8 8.6 {ῃ0 
ταοϑὺ ΥἸ ΟΕ] Ὀ]οβϑοᾶ, το δγὸ οοπαποίθα ὑπ6οη- 

βοϊουβὶγ ἰβσου σὰ πο τηθάΐατῃ οὗ {μ6 ΒΟΙΥ 116 οὗ 
πο οπέέγε δοάν οἵ ὈοἸίοΥΟΣΒ, δὰ ποὺ ΙΔΘΣΘΙΥ͂ 
ἐβτουρὰ ἰλ0 ΔζΘΏΟΥ οὗὨ ἱπαϊνι 818 ὙΜ1Ὸ Δ.Θ Θοχῃ- 

ΤΗΕῈ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊ ΑΡΟΒΊΤΓΕΒ. 
Φ 

ὅταν το, υπμεβανοναπννμσδαθῃ. 

ταΐαδοποὰ ἰο ροσίοσιβ {80 ποῖῖς. 8.111, (6 ἐχ - 
ἰοσηδὶ στόν 18 Θβϑθη 8} 8ὴ ΟΡογδίοα οὗ ἰδ6 
Ποτγὰ, δῃὰ δὴ ουϊάθῶσο, Τυγηοο Ὁγ ἔδοίδ, οὗ εὲδ 
Βοῖίγ. Ἐὸογ ἰὺ ἰθ ποί Ἰω8ὴ (80 ΙΠΘΡΘΙῪ Ρ]Δηΐδ δηὰ 
τϑίογβ), δυὺ Οοα, ψἶιο οδυῦδοθ ἰμ9 χγονίι, διὰ 
Αἶνοβ (δ:0 ἰπόῦϑββϑθ. (1 Οου. 11}. 6, 7). Το δαὰ- 
ἴῃς οὗἩ δ8ου]8 ἰο ἰ89 Οπυχγοῖι 18 οπὲ οὗ 86 οροτῶ- 
(ἰοπ8 πο. 186 οχα]ιοὰ Βάθοιαοῦ οομαἀποίδ ἰῃ ἢ18 
σδβαγον. (866 δρονθ, ἔχπα. Ακῇ ΟΕΙΤ. ποίεβ 0ὁἢ 
6Ἀ.. 1. γὙϑ. 1. Ὁ.) 

ἨἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ. 

ΕΒ. 42. Δι ᾶ ἴλον οοριὶηυθᾶ πἴοθᾶΐξαδῖ- 
ΙΥ, οἰο.--Ἴὖ 186. ποὺ διδιοϊοηί ἰο Ὀορὶμ γ6}}; νῦ 
πιυδὶ ῬΟΥΒΟΥΟΣΟ υπίο ἰδοὸ οπά. (βίδυϊκο).-- - 9 
Ιου δουπὰ ἔγοτα ϑαύθῃ, δῃὰ ἰδ ἰσο Ὀ ἷπρ οὗ 
{86 6508] δζΘ δΒυοοθοαρα ὉΥ δ᾽16 00 8πὰἃ ΣΘΡΟ86, 'π- 
ἀϊοαϊγο οὗ ἐδο βοοϊείῃᾳ ᾿πδυοποθα οὗ (πὸ Ῥεπίθ- 
οοβίβϑὶ ϑρῖσιι. (᾿ϑόθ. δηὰ 8}.).---Ἴὰ ἴΠ6 ἀροῦ- 
[106᾽ ἀοοῖσχτιθ; 806 {πῸ δατηοηίίου αν ὮΥ͂ 
80 δορί], 1 Ῥοί. 1ἱ. 2, 8.--- ΤῈ) ΡΟ δηὰ βίσορῖθ 
Θοδρο] οὗ ΟἈτὶδὶ, ἐμ Οτυοσϊὶδοὰ δηὰ Βίβοσ Οδ6, 
ὙΒΊΟΘΝ ἴ6 ΔΙἑϊο 186 οδτὶ δὰ ἰῃ0 δΊΟΥΥ οὗ 411 (δ9 
ἰοδοβίης οὗ {16 Δροβίϊθβ, 15 ἐπιὸ ἱστοιμ οὐδ ὶθ ἔοπῃ- 
ἀδίΐοη οἡ ὙΐοΘΝ “4 4}1} 89 Ὀυϊάΐϊσις ΔΌΥ ἔγοσιοϑὰ 
ἰομοίδον, τοί πηΐο 8 ΒΟΙΪΥ ἰθρ]θ ἴῃ ἰδ6 
μογὰ," Ἐρδ. ἰϊ. 21. (θοῦ. διπὰ 8}.).---ΝῸὸ ο;9 
οὗ (86 δροϑί]οβ οηἰογίαϊποὰ ἀοοίγ μα] υἱοῦ ἰλιδὲ 
ὝΟΙΟ ῬΘΟΌΪΣ ἰο Βἰπι56]7; 8}} δάμβοσοὰ ἰο ἐδῸ 
Βα ρ 6 (οΒρο]: Ὀ6]ουϊηρ δο0}}]5 ὙΟΣΘ {μ058 δ}8- 
ἰαἱποὰ ἱπ ἰμοὶν δάμογθσοο ἰο ὑἐθ6 ὁ86 ἰδῖηρ πο6ά- 
ἴι]. (Αροϑί. Ῥαβί.).---ὕγοιῦ ἐπ σγαθο! [2 Ῥοὶῖ. 11], 
18]. 1. Ηο γψῶο ἀοθδβ ποὲ ρσγον, ἀθοϊϊποα; Π, 
ἩΒΟΒΟΘΥ͂ΟΣ Βαίδ, ἰο ἷτα 88}8}} Ὀ6 ρσίγθη, δα ἢθ 
88}8}} ΒαΥΘ ΙΏΟΤῸ δουπάδηοο; ΠΠ. [ωυο( Εἶτα ἐπδὲ 
βίδηά οί, ἰδ βορὰ Ἰϑδὶὲ 6 18}1} (1906 }]61).---- 
Δηᾶ (ἰπ) 0] ]ονβεΐρ, δπᾶἃ ἐπ Ὀσθαϊείσιρ οὗ 
Ὀτϑϑᾶ, επᾶἃ ἐπ ρσαυοσα.--- Το ΟἾ]Υ, ποῖ Ὀ6- 
ἸΘΥ̓́ΟΥΒ ΔΙῸ ἴῃ {61 ἷρ πῖν ΟἸ γί, ν7}}} ᾿μποὶν 
ΟΥ̓ ὑπὶοῃ δίποσρ ὑμοιηβοῖυθθ δοαυΐγο ἱποσοδδο 
ῬΟΣΙΥ δυὰ ρόοῦοσ. Απὰ ΓῸΓ (μ18 ῬΌσχροδϑθ {89 
ΒΟΥΎΔΗ(Β οὗ Θοα υὑγ(οὸ ἰδ}6 800] ᾿Ιηἰχτιιδὺδα ἰο ἐπ οὶν 
σδγο, ἐο 60.190 0 ὑἰμ6 [,ογὰ᾽ἷ Τ401., 88 Μ6]1] 85 6;- 
οουγδχο ἰμθπὶ ἰ0 ΟἿΣ υπϊθἃὰ Ῥγᾶγοσθ. (Αροδέὲ. 
Ῥαδὶ.).-- -θορ ἰο (89 πιϑδῆβ οὗ ρσδςθ, δὰ {8} 
ψ}}} ΚΘ Ὁ {866.---Τὰλ Ζοτα 4 ϑώρρενγ: 1. 115 δίῃ σο 
-ὁ ἰοδίϊναὶ οὐ ἰμὸ [ογὰ δπὰ οὐ {μὸ ὈγοιΓΘΏ : 
ΗΠ. [18 ἱπθυρποθ---ἰς οοπάποίθ ἰο {86 Ταμπιδβίου οὗ 
Βὶπ8, διὰ ῥχγοιηοίοβ ἰμ9 στοτσίν οὗ σὰς κοὐ] 968. 
--Οοππυδ ἱπβίδοῦ ἱῃ Ῥσαγ ον  [Βόοπὶ. χὶΐ, 12].--- 
ἘπάρθδΥΟΣ ἰὸ ἰκθορ ἰδ6 υπὶίγ οὗ {μ6 ϑρ'τιὶ ἱπ ἐδ6 
Ὀοπά οὗ ρΡϑδοϑὶ ΡΝ: ἷν. 8]. (υθ0 167). 
κε. 48. ΔΑηασΐζθϑασ οδΐῶθ ΡΟΣ Θυοσν δοῦ]. 

-- Οοἀ οδῃ δαδδὶϊγ 811 (86 μοασίβ οὗ 8. ϑῃδζηΐϑδ 
ΜΠ} ἰοΥΎοΣ, δα Βο]ὰ Ὀδοῖὶς ὑπ ον του ἢ τὶ δὲ 
δηὰ Ὀγ1ά]6. [ᾧ᾿Ῥ8. χχχὶϊ. 9]. (Θιυ.68}6]).---Ἴὶ 18. 8 
οδαγδοίον βίο θδέυσο οὗ ἰδ 9 ποσῖκα οὗ Θοὰ, (μδὶ 
{Π 67 81} υδ νεῖ ανο. (βία Κο).---Οοα 18 88 8 γΧ8]}} 
οὗΥ̓͂ ἦτο δουπὰ ἷβ Ῥοϑηίθοοδβίδὶ μυχοῦ, 80 ἐμδὲ 
{86 ἐθῃᾶοσ ῥ]δηίβ ΣῪ ποί δβυϑοσ ἤδττὰ.--- Δ πᾶ 
ΤἸΆΒΩΥ ὙΟΒαΘΙΒ απ δἰκηδ, οἰο.---ΤῊ6 ΤΩΒΩΥ͂ 
ΠΌΒΘΓΒ δα βρη ἩΒΙοΝ ογθ ἄοπο ὮΥ ἴΠ δ)Ρο8- 
198, ταὶ σι ἱπαθοὰ ογοαὶθ ΓὉΘΔῚ δλοη ἰμ08609 ὙΠῸ 
ϑίοοα πὶπουΐ ; [108 τνᾶ8, Βουγονον, ργοάυοθᾶ ποὲ 
80 πη 0}} ὈΥ ἰδίῃ 88 ὈὉΥ ἐμο ποσὰ οὗ (86 Θο8ρε}. 
(Δροβί. Ῥαβί. 

γεβ. 44, 4δ. Διηᾶ δεαᾶ 81} [Εἰ οοσώσηοσι. 
--Ἴ)τναϑ ποὺ {89 ΘΏΥΥ οὗ ἰμ9 ἀσδίλίαίθ, δαὶ ἰδ9 
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ἴοτο οὗ ἐμὸ οσἱψίπδὶ ΟὟΤΏΘΤΒ Ὑ8ΊΟΒ Ἰοὰ ἰο ἐδὴ8 
“ΘΟΙΙΙΠΌΙΣ(Υ ΟΥ̓ μοραβ᾽᾽ διθοὴς ἰδ6 ΡΥἱϊγνο 
Ομ τ βεΐδηβ; ἰ δὰ, ΒΟΝΘΥΟΓΡ, ΠῸ ΓΔ. ΌΓΟΒ ἱπὶ ΘΟτ- 
το ὙΠῈ ἐπὸ ἰδηδίΐοα), θυ ηρ ῥῬχδοίῖοοδ οὗ 
“«Οοτοτηππΐβι.᾽"" [Ιπὶ {86 δἰ πὶ οὗἩ Θοά [ἐ ἰβΒ ποί 
ργοροσγ ᾽᾽ ἰδδὲ 16 ἃ ἰμοῖ,᾽ Ὀσὶ 861 ΒΗ 648, 
προ ῬΟΒΒΘΒΒ68, Ὀαΐ 41]80 ΣΈΟ] 45 086 Τηθ 818 
ἴον υϑ Ἰουΐηρ (Π6 δῆ οὗ ἃ Ὀγοίπου. ΒΘ; {86 
ποοοροίδδπ οὗ ἰδ 9 6880 ΟΥΘ Δρρδσζϑηῃὶ, κ᾽] ἰδὲ ἃ 
ΠΙΘΙΏΌΟΣ οὗ {6 ΒΟΙΪΥ ἵδη οὗ Ομ τ βίϊδΒ Ρο8- 
βεββοα, τγ8 ὉΠ ΘΒ. ΪΟΠΔΌΪΥ Ρ]δοοα δἱ ἐμ ἀϊβροβ- 
8] οὗὁἩ 1ἰ8 Η οδὰ, Ὀυὺ ὑπὸ ΗοΪγ αἀμοβί ἀϊὰ ποὶ ἰθ8ο 
ΒΩΥ͂ 056 10 86}} Ηἷδβ βοοα8, ἴῃ ογὰον ἐμαὶ Ὠ6 τϊρσαὶ 
06 (86 ΟὟΤΟΙ οὗ βοπθ. ΤῈ ῥυϊτἰ νο οοηρτορᾶ- 
οι ὈΥ͂ ΠΟ 1π6 8:8 ᾿ἰτοὰ ἴῃ ἃ οοῃυθηὶ, Νοιδίηρ 
ἴδ (6 ἰοχὶ 1ΤΏ}1168 ἐμαὶ 6 ἸΔῪ οὐ 86 δ )]θοὲ 6χ- 
ἱβιοὰ ; 81} 8} 9 δυσδη βοιιθηΐβ ἯΘΙΘ τηϑά90 ὈΥ͂ ἸΟΥ6. 
Βεβϑοτ).-- -Βαὶ Ομ ν βίῖδη Οὐτητηυμπΐβτη βαϊα : ΑἹ] 

ἱ 18 τηΐτθ, 15 ἐμῖπ: ὑπὸ ὉΠΟΙΉ  βίΐϊδῃ ΟὈΟτΏΠγι- 
δε οὗ ΟἿΣ ΟΔΥ, ΒΑ Υ8 : Α]] (μδὶ 18 (8 ΐπ0, 18 τα ΐῃ 6. 
ΤΉΟΒΘ ΘΑΥΙ͂Υ ΟἸ ΤΙ ϑΔὴ5 δβαϊὰ : ΤᾺΚΟ 411] ἰδαὶ 1 
γε! ΤῸ τη οάσση Οοτηγην πη δίβ ὁχοϊδῖτη: ὨΘΙ ΟΡ 
ὮΡ 31} δὲ ἐπου μααὶ! Ὑμαΐ ΠΟΙΪῪ σΟΙΩ ΠΣ Υ͂ οὗ 
ξοοάβ ργοοσοθαθα ἔγοσῃ Ἰοτο ἰο (86 ΡοΟΣ, Ὀυΐ ὑπαὶ 
ἘΉΪΘΒ 18 ΠΟΥ ῬἩΤΟΟΪδἰτηθά, 15 ἐδ 6 γοβυ]}ὺ οὗ ἃ Ββαϊσοᾶ 
ἰο ἴδο σἱοὮ. --- ΕΔ11}---ἰἰθ ἰοπάθηον ἰο φῬσοάμποα 
πηΐοη : ἐξ υπἴἰθ5 θη τὶ αοὰἁ : 1ἰ ΤΟΤΊΩΒ 8 υῃ0 ἢ 
ΔΙΠΟΝ Κ᾽ ΤΠ ΘΏ.---οΥο, {80 ἔγυλὺ οὗ ζαϊί [68]. ν. 67, 
τηληϊοσὶοα ὈΥ 18 δοί8.---Π ΠΘἢ 171 ῬΟΒΒ68Β σοηυ- 
ἷηο ΔΙ δηαὰ Ἰουο, τὸ ἀο ποὺ ὈδΟΟΙΩθ ἬὝΘΘΥΙΥ ἴῃ 
γ0}} -ἀοἷηρ. (ΒίανΚο).---ΝῸ ΕΥΙθη ἀδ}}Ρ 18 80 βἰη- 
ΘΕῸ 88 ἐμαί Ὑυ 816} Οχἑϑὶβ διθοης Ὀ6] ον 6ΓγΕ.---ἷ- 
ἐγ δῃὰ ἴοτϑ 8.6 πο Ὀθδβὶ ουάθῃοϑϑ ὑπαὶ [89 ΟΡ ΟΣ 
δ 8 Ὀυ ] απ δὰ ποσκ οὗ σοά.---Τ ἸΌΡΟΥΆΙ Ρο85- 
ΒΟΘΒΙΟΏΝ δΔ΄Υ6 ἰηδὶ σηϊδοβδπὶ πὰ ἐδ 6 ΘΥΘΒ οὗἩ ἐο8θ 
ἯΙ ῬΟΘΕΘΘΒ ἈΘΑΥΘΗΪῪ ἰγοδδυγοβ. (Θι68}6]).--- 
ΤΟ ΤΏΟΥΘ ΒΙΠΟΘΙΟΙΥ γὙῪ9Ὸ Ἰοῦο 86 Ιοτὰ, ἰδ 9 ΤΏΟΤΘ 
δἰ ΠΟΟΓΟΙΥ ΜΥ1}} γὸ ἸΟΥ͂Θ ΟἿΓ ποΙρὮΘΟΥ.---17ο ἀο 
ξοοά, ἀπὰ ἰο δοτητηυπίσαίθ, ἔογχοί ποί.᾽ [ΗΘὉγΥ. 
ΧΙ. 16].-ωοὲ το, Ο Τογά, ἀο υπίο Οἰμθσβ, 88 
ἰδοὰ δδὶ ἄόοῃπο υπΐο τη6. [9 χἱϊ!. 16].--- Ηθ 
(δδλὲ Βδίη υἱΐν Ρροη ἐμ Ῥοον, Ἰοπά δ υπίο ἐπ6 
1οτὰ," ΓΡτον. χίχ. 17]. (μ906}}100).---Τὴε ἐδδοηϊίαϊ 
ζαίωγεε οΥΓ Ολτώείίαη Οοτηπιμηΐδτη, ἴῃ σοπίγδα βί1 6- 
[ἴσῃ ἐγότῃ ΔΏΥ Ὁ πο στ διΐδῃ ἤοστ οὗ Οοιαητουπίδτη: 1. 
18 βοῦσοο 18, ποὲ 8ὴ ΟΧίθΓΔ] ΔῊ, τυ ἢ 1688 
εαρυϊδίο, αὶ ἐδ9 παίυγαὶ ᾿πη ρῈ180 οὗ ἴοτϑ ; 1Π. 
Τι5 οὐἦοοξ 18, ποὺ {89 θαυ] ἐγ, Ὀὰΐ [86 το] ἴα ΓΟ, οἴ 
81; ΠῚ, ΤῊΘ τρϑδὴβ ὙΠΙσΩ 1ὑ ΘΙ Ρ]ογ8---ποὺ ἃ 
ΘΟ ηἰὶγ οΥ̓͂ σοοῦβ, Ὀυὶ ἃ πηΐοι οὗἁὨ μοδσίβ. 

για. 46. Δπᾶ μον, οομείϊμυϊης ἄδὲϊν 
Ὑ{} ΟἿ βοοοτᾶ ἐπ ἴπ ᾿ἴθιαρῖ9.---Τὴ Τοτὰ 
μιὰ ποὶ γοὶ ἀοοίχογοα {86 ἰθιαρὶθ οὗἉἩ 76 γΌΒδ]ΊοτΩ, 
δηὰ 86 ΟἸχ  σ ΐδηΒ ΘΟΩΒΘΑΌΘΠΓΙΥ 8ι1}} γἱ δἰ θα 1 ΔΒ 
ἰδ Ρδοθ οὗἩ ρυ 15 Ὑουβεὶρ δῃὰ ὑΥΑΥΘΓ.--- οἱ 
ὉΒ ποὲ ΌΣΒΔΙΚΟ ἐπ ΔΒΒΟΙ ὉΠ ΟΥ̓ ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ ἰο- 
ΚπιΒΟΡ, 88 δι Θ ΤΊΒΠΠΕΣ οὗ δοιηο 181 [ΗοΌΣ. χ. 2.1 
-Βχοακίηρ, Ὀτϑϑᾶ ἔσοσῃ ΒΟ 56 ἴο ΟΤΒ9.--- 
ΤΟΥ πδίθ ΠΥ ὀὔθοστς ἐμ οὶν ΡΘΟΌΪΙ Δ᾽ ΒΟΙΥ͂ Υἱΐθ, 
(86 βαδοτδιωθηὶ οὐ 86 ΠΟῪ οογθηδηί, δρατὶ ἤχου 
[56 Ῥα 116, ἴπ ἰμ6 Ὀοδθοπὶ οὗἩ ἰπῃ6 σοηργοραίίοι. 
Τὺβ (μον ῥτίναίο ἀπο] ϊηρθ ΟΣΘ δοπβθοσαιθα 
88 (61 0}68 οὗ ἐπο0 Μοὶ Ηΐρῃ; μὸ Βουβο δὰ {86 
ἐμπτο, ρτὶναὶθ μὴ ἴπ (λο οἱοδβοί, δπᾶ (μ6 ρῬυὺ- 
116 γταῖβε οὐὁἩ Θοὰ ᾿π ἐμ ἐθῃ}}}6, ζοστηθᾶ οὯ ἢδ᾽- 
ἸΠΟἢΪ 008 δα σοτρ]οΐο ὙΠ016.---ἡ βοϊοθιηη δάπηο- 
Βἰξοα ἴο ΤοΌμ ἃ ΟἿΕΥ ὈΤΌΪΚΘῺ ἀοταοβέϊο αἸίδτβ, δπὰ 

Ῥτοσοϊπθῃὶ υἱγί 98 δη ἃ ΟΥ̓Δ Θμ ἰδ ΟΥ̓͂ ἰσαθ ΟἾΣ 8- 
ἐἰδη8. (δίατκΚϑ). 

Ὠὶὰᾶἃ θεῖ τμοὶσ στϑϑῖ, οἱς.---όδΔ60 οὗ 600" 
Βοΐθῃ60, δηά ρα 688, {π0 ἔγυ 8 οὗ 111}. (βίδΥ ΚΘ6). 
- Αοἀ ρῬοστοϊίβ Βομ6 (0 Θχοθοϑα Πἶτῃ ἱπ ἸΙΡΟΓΑΙΥ ; 
{89 ΤΏΟΥΘ Βοδυ γ γ)71 ῬΓΔΪ86 δηὰ (Β8ηκΚ Βἷτη, [89 
ΤΏΟΣΘ ΔΟυΠἀΘΔΗ ΠΥ ἀοθ8 π6 ὈδΒιΟῪ 5.866 δηῃα σοΙΩ- 
ἔοτὺ ὍΡΟΙ 8. (4 68}6]).--- ΝΟ 059 Ο8} ΤΩΟΤΘ ΕὨΠ]Υ͂ 
ΘΕΪΟΥ ὑδ6 ἐθιηροσαὶ μι οὗ αοα ἐδ8δὴ «ὁ ἰγὺθ 
ΟΣ βδα, ΤῸΣ 6 Τα) οΐ 668 αὐ ὑμ9 Βδιὴθ {πη ἴῃ αοα, 
δὰ ἰαδίθ8 δπὰ βοοβ ἱμαὺ ἱπς Τογχὰ 18 μοορά.---ΑΒ 
ΒΟΟῚ 88 Ὅἷἷ ΔΧ0 δομῃγοχίοα ἰο ΟἸχ δύ, τὸ οῃίοσ (ἢ 9 
ὍΤΟΥ οὗὨ βαϊναίΐου. (ἀροβὺ. Ῥαδί.).---ἶτὸῦ 18 κοα] 688 
μαῖ δδοτἀθ 8 {86 ρῬυγοβῦ δηὐογιηθεὶ οὗ ]16.-- 
ΤᾺο ἔσο Οτὶβίΐδη, ηοί οὗἨὨ 8 ββαὰ δουπύθῃηϑῃοο, 88 
86 Βγροοσίίοβ ἃτο. [Μίαϊ.. υἱ. 16].---Τ αὶ αοα 
1815 ἷβ Ῥγοσαΐβο: “ΤΉ ὑπδὲ ΒΟΠΟΥ Τ00}1 Ὑ]]}} 
ποποσ. [1] ὅδζω. 11. 80]. (1.66 }60).---ΝΌ 6 ΨΟΣΘ 
80 7οΥ} ἱπ 8}1} Φογ ΒΆ] 6 85 {π0 ἀϊ801}0168 οὗ 
Ψεδυ53. (Βο6886:). 

γεξ. 47. Δηᾶ ἴ80 Τοζτᾶ δεἀάᾶοᾶ ἴο [9 
ΟΒΠΣΟΉ, οἰο.---ΝοΙδίπρ σοπάπι6ο68 ΤΟΥ οΒοοί Δ} 
ἰο (89 οοπγογβίοη οὗ ὈΠΌΘΙΣΘΥΟΥΒ ὑμβῶπ ἰὴ6 Β8Γ- 
ἸΔΟΩΥ͂ Δπὰ ρ]λάποββ οἵ ΟἸτἰβίϊδηβ. (β δυο).--- 
ἈΑπὰ ὈΥΓ ὑγᾶαὶ τηθϑῃ8 ἀἰὰ ἐπὸ γϑὺ Ομ νυ δίῃ ΟΠ ΌΣΟΙ 
Βυθἀπ9 80 ΔΩΥ δοατὶβ  Κ16 8 ποὶ γοὺ 66 Δ] 8}- 
οα Τγδοί Ββοοϊοίϊομβ, ποῖ πο. ἀϊα 8.16 Δοσου 188 ΒῈΡ 
ἀοβῖχη ὉΥ ἰοηρ ἀἰδοοῦγβοϑ, ΟΥὁἨ ὉΥ͂ τυππὶης ἰο δᾶ 
ἴτο. β[ο τγχαὰβ βουβοὶ ἃ ᾿ἰνίηρ Ττδοῦ οα (Π6 8ᾶν- 
ἱῃ 8 ῬΟΥΤΟΣ οὗ 86 οβρ6]. ΗδοΣ ἴτοᾶχο Ῥογίογμηϑα 
116 ρατί οὗ 8 τιϊββί ΠΥ. ΗῸΥ 1] 0688 οὗ 1179 
ΤΟΣΗΙΒμοἃ ΒΟῸΣ τὶ ποὶβ δηα ΒοΟκθ. ΑἸ] γ8ο 
ΟΔΙΏΘ ΠΘΑΙ ΠΟΙ ὝΘΙΘ ΟΥ̓ΘΟΙΡΟΥΘΣΘα ὈΥ ἰδ6 166] 1πρ: 
« ΤῊδ 18. ποῦθ οἶον Ὀπὶ ἰδ Βουδο οὗ αοά, διὰ 
ἐμὲ 18 {πὸ χαίο οὐὗὁἩἨ Βοαυθῃ ἰ ἀυλενανϑ μοι: 

ΟΝ ΤῊΣ ὙΉΟΙΕ ΒΒΟΊΤΙΟΝ.---Οπ ἐδ λαρρν τεδυΐίϑ 
9} αἰτεῖν αροδίοἰϊε Ο᾿τίδἑαπῖϊν Σ τ Θυτηογαίο, 1. 
Α πἰοδαΐββί οοπίϊπυδησο ἴῃ (86 ΔΡΟΒί] 68᾽ ἀοοίγη6, 
γον. 42: 11, Αοἰδ οὗ 8ε]:-ἀοηγίηρς Ἰοῦο, γον. 44, 
4δ; 1Π|. ιπηΐηρ Βο0}}5 ὉΥ οΟΥἹῸ}}γ ῥγαϊδίηρ αοὰ 
ὙΪΙ ΒΙ ΠρΡΊΘΠ 688 οὗ μοασί, γον. 460, 47. (Η 40]688). 
---Τὴςε Ῥεπίεσοδίαϊ ολυτοὶ, ἰλ6 σοηπηεποεηιεπί ὁ α 
πεῖν ρεγίοα ὁ ἐἰλε ξίπσαάοπι οὗ αοα: 1. Νον, ἴῃ 89 
τοοάο ἴῃ ὙΔΙΘΝ ἰὑ 88 Ἰουπαρα; 11. Νον, ἴῃ [89 
ἕόστα οὗ {ἢ 6 ἴπποσ δηα οὐὐον 176 οὗ Σἰ8. Τ ΘΙ ΌΘΥΒ: 
111. Νον, ἴῃ 1(8 βρ᾽ γί 8] ἰπὔθησο ὁ {89 ποῦ] 
ποῦ. (ΚΥτΩΙΩΔΟΒΟΥῚ). --- ΟΥ οπε λεατί, απά οΓ 
ὅν εου [Αοίβ 'ν. 827]: 1. ϑυοἢ 18 (86 ἔσο βρὶ σὶν 
οὗ ἐμ ὕδυγοῖῦ οὗ Πῖπι ΠΟ, ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ ἰο Εἷ8 
ἀθαί ἢ οα {μ6 ΟΥΟΒΙΗ, ΘΑΓΠΘΒΟΥ ρῥγαγοὰ δαὶ 8]} 
ταΐσηῦ 6 ομο [9}08ὴ χυ]ὶ. 11]; 11. δυο} βου]α 
6, δῃηὰ Βο} ΜΠ] Ὅ6, ΟἿΣ Βρίσῖϊ, 1ἢ τὸ βυ πιδ 
ΟΌΓΣΒΟΙγοΒ 8] οροῖδρν ἰοὸ Ομ σὶβί ἴῃ ἕαϊίι; 11. Απά 
79 8.6 ποί 2.}}1 οἱ ἱΣθ 8 οὗἩἉ {86 Κίησάοχῃ οὗ αοά, 
ὍΠ]088 ἯὯΘ ΘΠΘΑΥ͂ΟΣ ΜΓ Β᾽ Πα ΊΘΏ 688 οὗ ποδσὶ ἰὸ 
Ῥχγοσηοῖθ Β6}} πὶ οὗὨ βρίσῖῖ. (ΚΠΔΡΡ).-- λοι 
ἴουε, πο Ἡοῖν Ολοεί: 1. Τιογο ἴὰ Βοδύθη ὈΘΒΙΟΥΒ 
1860 αἰ οὗ 86 ΗοΙγ αμοβὲ; 11. ἴουϑ οἢ ϑδσίἢ σθ- 
σδοΐνοβ ἰ: Π| Τονὸ ἰὰ (9 δΒοαγὶ ἰοδῦῆοδ ἰοὸ 1ὑ. 
(ΕἸοΓ6Υ). --- Τὰς σταοίουδ ορεγαίίοηδ οΓ᾽ ἰλὲ Ἡοῖν 
Ολοεί ἐπ ἰδὲ ἴὐὲ ο ἐλὲ ρ»τεπιϊίυς Οὐτίδίίαη Ολωγοὶ: 
Ι. ΤῈ δὶ ἰο ψ σἢ Β80 ὈΟΓΘ ὙΣίμ6Β8: 1, ΤῈΘ 
δοὶβ ΕΟ βι6 ρογέοτιηοα; ΠῚ. ΤῸ Ἰοῦὸ ὙΒΙΟᾺ 
86 ἀοιμοπδίγαιοα ; ΤΥ͂, ΤῊῈΘ τηθδη8Β οὗ φυδοθ, 
τ Ι ἢ 586 οἴμρϊογοᾶ; Υ. ΤΟ Ὀ]οαβοάμ δ σῇ 
816 δηΐογοά. (ἰ4.).---Τὴε ἤἥγει Ολτιἰἴαη οοπστέσα- 
ἰΐοη, α ρεγπιαπθηΐ τηοαεῖ Κογ αἰϊ ἰλαὶ διοοσεεά ἰἰ: 1. 

ἴο τϑοϑὶ ον οχίϊποί ἔδγ ΟΣ ΒΡ Ὀ80}Κ ἰο 1176] [Τῃ ἐμ 6 6] οἱ οὗὁὨ {0 δὶ (ἢ; 11. Τπ ὑπ ῥσδοίϊθθ 
(ϑόῦδ. δπὰ 8}.).---ϑι πιρ] ον δηὰ ππίοα, {89 οὗἉὨ Ἰοτο; [1Π. 1π {9 δῃὐογσαθπὶ οὗ ζϑῆθγδὶ 68- 
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ἰϑεμι. (Βἰ πὰ ογ).---Τὰκα ἐποοιγασίησ εἐταπερίε σίοεπ 
ὃν ἰλὲ ἢτεῖ Ολνίδέίαη οοπστεσαίίοπ: [Β6Ὺ οοπίϊηα 
βιοδαϊδδιγ, 1. ἴπ (86 δροβί]οδ᾽ ἀοοίσϊπο; ΠΠ|. [πῃ 
Το] οὶ: Π|Ι. 1ῃ Ὀγοδκίηρ οὗὨ Ὀγεδά; ΓΥ͂. [πὰ 
Ῥγδγοσβ. (18 ρὈο1η).--- οι ἄοεε ἐλε σίοτῳ οὗ ἐλε 
πεῖ ἰΐζε εὐὐδελ τοε ἀϊδεοῦεν ἐπ (λ6 νοιμλεῖ οοπρτεσα- 
ἕϊοη οΓΓ Χεγιμαΐεηι, τεαηὶ δὲ ἐἰεε}73 1. ΑΒ ἃ Υυἱροῦ- 
οὔ δηὰ Βεδιίὴγ δρίὶ τίμα) ᾿ς; Π. Α8 86 βαποίξ- 
δοὰ 1116 οἵὗὨ ἃ ἴδιιΐγ; ΠΠ1, Α5 {86 ἰπδσυοπεῖϊδὶ 119 
οὗ νἰίποβδβοβ. (ἩἘ. Ηούβοϊκογ).-- - Τ7λὲ δεεοεπίναὶ ὕεα- 
ἔωγεδ Ὁ α Ολρνίδίαη, οοπργεσαίίοπαὶ ἰΐε: 1. 
ἘΔΙΚ ΒΥ] δου η66 ἰο τ1π6 οΘοπΐοδβδίου οὗ (89 ἰΣῸ ἢ ; 
Π. ΕΘ οὗἩ Ῥυ01}16 διὰ ἔβιλῖγ τΟΡΒΕΪΡ ; 
Π|Ι. θειπιοπίσχδίϊοη οὗ ἔδι ἢ ΌΥ ΠΟΥ οἵ δβοϊΐ- 
ἀοηγίηρ Ἰοτο. (μδηρυοίπ).---ἰ(ϑέγηιοη ὁπ ἰλε οὐοα- 
δίοπ 07 απ δοοϊδείαείίοαὶ γιέ αίδοπ:) Τλδ 7ουγγοία 
Ζἰαπάατγα αεοοταΐπσ (ὁ τολίολ α εοπστεσαίοη, απ (Ὺθ 
»Ῥαείοτ ατὸ ίο 7υάσε ἐλεπεῖσει: 1, ΤῊΘ Δρρὶ]ϊοδίϊοι 
τοϑδὰθ οὐ (πὸ ἀϊνῖπο ἥοχὰ ; 11. Οοπάποί πὶ τοβροοί 
10 1861, ΟΣ 5 ὈαΡΡΟΥῚ 11. Τὴ ῬΟΥΒΟΙ Δ) ἱπίογοδί ἴῃ 
Ομγίδι δὴ 76] οβῖρ; ΙΥ̓. Ῥχδοιΐοο τὴ τοδροοὶ 
ἴο ῬΓΑΥΘΡ. {π  ἘἸΣΒ6 ἢ) ἘΤΊ οτΣ ἦ5 ἃ ὑπγοοϑζοϊὰ 
Ῥαγδΐϊδο ἰο Ὑδ ἢ πὸ ἸοΟῖς ὉΔὸΚ πὶ Ἰοηρσίὶπα 
6γ68: ἱδπδί οὗ (89 ἔγεί Βυτηδῃ ρ81ν:---ἰ(Ὠδί οὗ ΟἿΣ 
δἰ Δ μοοά. ἐμοὶ οὗ (9 Ῥυϊηἶνο ΟΠυΤΟΙ.---  οιο 
σιαν ἰλο ϑυγύεῦ ὁ ἰλε ραγασίρίαςαὶ εἰαίε 9 ἰλ6 ῬἈτέπι- 
ἐξσε Οἠωγοὶ δοοοπι α δἰδεδίπρ ἰο 8,3 Ἰπδὶ ΒΌΣΎΘΥ 
ἐδ τν}} δἀδρίοά, 1. Τὸ διγοηρίμθῃ ΟἿΣ ζδι (ἢ, π 116 
ἯΘ 2810 ὁῃ ἱμ6 ΟΒ ΌΣΟΙ 858 ἰμ6 Ὀοϊογοάᾶ οὗ (80 
Τονὰ: 11. Τὸ Βυμ]6 ὉΒ, ὙΠΘῚ Ἧὀ ΒοΟη 8.{{6}- 
ΜΑΙὰΒ ῬΟΓΟΘΙ͂ΤΟ ἐμδὺ ΒΟΥ ΠἸΟΥΥ ἨΔ8 ΟὈὐδοιγχοα ὉΥ ἃ 
Υγ611 τ οἷ 58.111} ΘΟΥΘΤΒ ΒΟῸΣ ἴῃ δ᾽ υηοδί ΘΥ̓ΟΣῪ ΡὈἶδοθ; 
11. Το δῃϊασρθ οὖν Ο γί βίϊδπ Κηοσ]οᾶκεο, δὰ 
ἰθδοὶ υ8 {πδὲ {86 ΡῬΟΥΟΣ οὗ αἀϊνίῃθ γγδοθ θοϑδίονυγοα 
οἢ ἴδ ΟΒΌΓΟΝ, 88 δὰ ἱπδιϊίαἰΐοι ἀοβὶ ρηθα (0 60Π- 
ἀυοὲ τη ἰο βαϊναϊίου, 18 ποὺ γοί τὶ πάγον ; ΙΥ͂. 
Τὸ κἶνο 5 ὑμ6 σοπιΐογ ϊῃρ, ΔΒΕΌΓΘΙΟΘ, ὑΒδί, δια 
811 τ86 αἰ ου] 65 οὗὨἩ {86 Ῥγοβοηὺ διὰ ΔὴΥ ζᾺΓῸΥΘ 
ὑπο, {80 [οτά ν7ὺ}}} οοπίϊππο ἰο δα ἃ δου] ἰο {16 
Ομυχοι, ονοὰ απἰοὸ ὑμΒὸ ὁπ. (Α. ΗΕΞΟΘΉΜΙΟΥ: ΟῬγο- 
ἀϊσιδίιιϊδη).---- Βελοίά, ἐλ ἰαδεγπαεῖς 90 Οοα ἱε εοἰὰ 
φιοη  [Βογ. χχὶ, 8]. 1. ΤΏΘΥ δ.ὸ 8. ῬΘΟΡ]6, Υϑγ. 
42, 7; 11. Ηο ἰδ ἰδοῖὶν Οοά, γον. 48, 47.--- 
ΤᾺ ἱ{εἰ1 ἤοοῖ 97 δὲ σοοά ϑλερλεγά : ον Δατλ ΚΘΌΪΥ 
1ὲ τοδὶ πίδὶπδ υπίου, 1. 0 ἰΐ8 μοσὰ; 11. ΑἸποης 
{10 ΠΟΠΙΌΘΣΒ ; ΠΠ1. ΑΒ οοῃίγδαϊβιϊη συ δηθὰ ἔγοια 
ἐμ τΟΣ]α,----Τὰε ἤγει Ολγιδίίαη οοηστοσαίίοη, α λοῖὶν 
“απῆϊν: 1. ἴπο πᾶ ΕδίμοΣ οὗ [δ0 ἔτι ; 89- 
Κυον]οαχοὰ τιν ἢ 114 116 ἔα: 0}----ΤοΥ 8104 ἢ ἷ8 
ἀδῖν Ὀϊοδαΐηρα; 11. Τὸ Ὀοϊονθα πηθῦ 9 γ οἵ 89 
ἔδυ ῦυ ; (06 ο]46Σ---ἰῃοδο οὗ ἰμὸ ἀδὺ οὗ Ῥοπίο- 
οοδί; [89 γουηθν---ἰ 086 ὙΠῸ ΒΑΥΘ βίποθ Ὀ66η 80 ἀ- 
οἀ, ΠΠ|. Τὸ δάἀτηγ8}]6 ΤἈΙΑΙΥ͂ ΔΥΤΘΗ ΖΟΙΉΘΩΐΒ ; 
ἀοσίσίηθ δηὰ ὑγδγοι---Ὀσοδιεης οὗ Ὀτοδὰ δπὰ σᾶ 9 

. ἩΗ͂. 78ο Ὀ]οδδοὰ ρδδοϑ οὗ ἰδο ἴδιβῖ- 
Ἰγ; ἰδίοσῃιδυγ, διθοηρ {ποῖ βο ]γ68---ΟΧ  ΟΣΈΔΙΪΥ, 
ψὶ! (Βοὰ ἰμδί δἂσὸ πιίμδουί [Βοπὶ. χὶϊ. 18].-- 
7ΖᾺε ἥτεΐ Ολτίδίαπ οοπργεσαξίοη, α Πουσίδλὲπσ σατάεῃ, 
9Γ Οοά : 1. Τὸ Ὀτγί σις βυμδδῖμο οὗὨἨ ἀὐνπα 5.1Τ806 
πβῖοῖι 1 γ͵δ8 ροσιηϊ θα ἰο ΘΠΟΥ, ΑἰΟΥ 186 δϑυῃ- 
ἀδπὶ Ῥομίθοοβίδὶ βῃῆοποῦ: 1, ΤΊ.6 Υἱοὶ ὈΪΟΒΒΟΣΩΒ 
οὗ [80 δρ᾽! τ δὰ ἔσυϊίβ οὗ τἱρμίθοπαηοδα, τ λοι 
ῬΤΌΒΡΟΣ ὮΥ ἰδο αἰνπο ὈΪεδαίηρ: ἔδίι, ᾿ονθ, ΒΟΡΘ, 
ΒΌΣΟΙ γ, πϑηίομοδδ, ομδδεινγ, 8128 - σίτῖην, 
ῬΓΔΥΟΣ, οἱο.; ΠῚ. ΤῈ δίσου καὶ νν}} τ ῃὶσδἢ ΒΟσΌΓΟΘ 
80 παγάοῃ οὗ Θοα ἤγοϊη ἱμὸ σχαυδρϑὲ οὗ ἰδς ἴοα, 
γα γ. 40, 48.---ΤΑ͵ ἡπιασε ο7) ἰλε εμίεσοείαξζ οοῆστό- 
φαξίοη 07 Χ7ετυξαζει, α σοϊάξη ἩΗΤΥΟΥ ον αἷΐ σοπτε- 
φαΐοπὲ: ἱ. Α ΤΑΙΥΤΟΣ οὗ ἱπδίσυοίϊοη---Θ ον σ᾽ τ8 
Ἡδδὶ ὁ ΟΠ τἰβύύδη οοπρτορδίΐοῃ οὐρθί ἰο Ὀ6; ΠῚ. 
Α ΤΑΙ͂ΣΤΟΣ οὗ σορϑῃίδῃοο--- ΘΒ ον 08 ἩΒδὶ τὸ 
πορὰ ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο ὈΘ ὁ ΟἸ σἰβίΐδη δου ργορδίῖοι ; 
Π.ΑἍ ὕτΐστοῦ οὗ οοτηΐοχί---Β ον ς 15 ἐμ 6 ΤΩΘΘ.8 
ὈΥ ἩΒΙΟΝ ΤἋΔ ΠΙΒῪ ὈΘΟΟΩ6 8 Οτἰβιΐδη σουστομο- 
ἴοι. --ὐδεπεοηε δῦ ἤγοηι τολοηοο δου ατί }αἴζεπ, απ ἀο 
ἐλε τί τοοτὰς  [Βογ. 1ϊ. ὅ διτηοιϊίζοιυ δα- 
ἀγοβϑοᾶ Ὀγ ἐμὸ δροβίοἱο σδυσοῖῦ ἰοὸ ἰμ6 σμυχοῦ 
οὗ ΟἿΌΣ ἀδΔΥ: ἐμ ἄγει τόσκα οὗ, 1. Υἱ᾽ϊ81] κοῦ]!- 
ὯΘΒΒ; 1. Οὐοπεδίβίθης ποϊ-ἀ6ηϊω} - ΠῚ. Ατάοπὶ 
ΓΡΟΙΒΟΥΥ ἰονο; ΓΥ͂. γἱοϊογίουδ δομβϊοὶ τῖεἶπ 1Ὲ 9 
ὝΟΣ]Α, --- ΤΖε οἷΐν 9. ὕεγωδαΐεηι ὁ. ἰδὲ ρμτιρεϊξοε 
Ολτίδίϊαπε, ἰλε ίσως Ζίοη οὗ ασοα: Ἱ. ΤῊΘ υπτοϊοὰ 
δΔΙΌῸΒοΙΥΡο οὗἉ {μ6 οἱΐγ οὗὁἨ θεαυϊὰ οὗ (πὸ οἹὰ οδονο- 
Ὡδιηί; [1. ΤῈ Ῥογιοδηθηΐ ὑγρ6 οὗἩ (6 ΟΝ γἰσιΐδε 
Ομτοῖ οὗὨ ἰδῆ ὩΘῊῪ οσογοηδεί: ΠΙ, ΤῺ6 ἰδυγοθ- 
ἰγἾ4] ἱπιδρο οὗ ἐπ ΒθαυΘΩΪΥ Φογυβδίϑ. [16 ἀϊ- 
γἱμὸ ΡΌΓΡΟΒΘ ἴῃ ουπάϊπρ ἰμ 6 ΟΒυτχο ἢ .---Τῆθ ἀυιος 
ΟΥ̓͂ ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ οὗ 86 ΟΒυγοΟΙ.---ΤῊ)ο Ῥγοβοπὶ (ἰσπι- 
ῬΟΧΙΔΙ---δρ᾽ γι 8}) σοπαϊ οι οὗ ὑμ6 Ομυτο, σδοῃ- 
ἰχαδιοὰ τλνὰ ἰμδὲ οὗἨ ἐμ δροδβίοἹο Ομυτγο.---- ΤῈ 9 
ἰχοδβιγοδ οὗ (86 Ομ υτοἢ.---Το. ἰοττοὰ οΥὁἁὨ δα ἷ9- 
βίοι ἱπίο 86 ΟΒΏΓΧΟΙ.--- 8) 6 οΒβθη 18] οδτ στο οὗ 
Ῥυδ]ς ΟΣ ΒΕ1Ρ.---7λὲ ογισέπαὶ εεἰαδιἰἐδληεεπέ ο7 ἰλ6 
Ολτείίαη, Οἠὀωγοῖ: 1. Το οἰγουτμηδίαποοθα πο σ 
ὙΒῖοῖ Σὰ γ88 δοσοι ] Βηθα ; (α) 80 Μοδεῖς ἴπ- 
Βιἰτα 0} ΤΟΣΘ ΟἰΤουϊ βου οἃ δηὰ ἰθρο ΐβ 
{μον ὁμβδυδοίον ; (δ) 89 ἔἴτηο (πἰδὲο οὗἩ ἐμ νου], 
οἰο..) δα δυεϊνοὰ 1 πο ἰὲ δοοοτάθα νΊῖξ 8 ἀϊ- 
Υἷηο τϊδάοπι, ἐμαὶ τδηκὶ πα Βῃου]ὰ σγϑοοὶνθ ἃ μϑσ- 
ἔοσὶ το] σίου. 11. Το αἰνὶπο ργοοοάυχο; (α) ἴη- 
ἰχοἀυοίίου οὗ αἾΒ δηὰ ἕοτιωβ ὙβὶοΒ Ῥυ ΔΙ 
ΔΡΡΘδ]ϑα ἴἰο {86 Β6η868:; (δ) Ὀυὺ τγογο ἱπίοπ θα ἴο 
ΤΟΠΘῊ δηὰ βδῃο ν ἐμὸ δοιαὶ; 1Π,| Τὴ Ὠυσηδᾶπ 
ΔΡΌΣΟΥ ΘΙΠΡΙογοθὰ; (4) (6 ῥγϑδοδβίηρ οὐ {86 
Ῥρογὰ ; (δ) {80 δατοϊηϊβίσίϊου οὗ ὑἰμὸ βδοσδιηδπίβ; 
ΙΥ. Το γοδυ] 8; (α) ῥσοϊμοίΐοπ οὗ 89 σίοσῃ οὗ 
αοά; (δ) βεϊναίΐοῃ οὗ ἱπητοοσίδὶ βοα]8.. ἴα ἢ 
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ΡΑΒῚΤ ΡῬΕΟΟΝΏΩ. 

1:6 Ομπσοι οὗὨ ΟἸτίβύ ᾿π  ογΌΒδ τα; 108 ἀθυθιορτιθηῦ δηἃ συϊάδηοο; ἰ(8. 00η- 
ἤϊοὶ8 δῃὰ νἱοίοσιθϑ, δοὶϑ δηὰ βυδοσίηρβ. ΟἿ. 111.----ΟἿ, υἱ}. 

ΒΕΟΤΙΟΝΊ. 

ΤΕ ἨΕΒΑΙΙΝΟ ΟΡ! ΤῊΒ ΓΔΜῈ ΜΑΝ, ΑΝ ΑΡΟΞΤΟΙΙΟΑΙ, ΜΙΒΑΟΙΝ ὙΕΒΟΌΘΗΤ ἹΝ ΤῊ 

ῬΟΥΤΕΕ ΟΕ “ΕΒῸΒ ΟἩΗΒΙΗ͂Τ; 115. ἘΡΕΕΟΊΗ: ΕἸΒΗ͂Τ, ΡΕΤΕΒ᾽ῚΗ ΤΕΞΤΙΜΟΝΥ ΟΟΝΟΕΒΝ- 

ΙΧ ΦΕΒῸΒΞ ΟΗΕΙΒΤ, ΡΕΙΓΨΕΒΕΡ ΙΝ Τ1ΠῈ ῬΡΒΕΒΕΝΟΕ ΟΡ ΤΗ͂ΒΕ ῬΡΕΟΡΙΕ; ΒΕΟΟΝΆΠΥ, 

ἸῊΕ ΑΕΒΕΒΊ ΟΕ ΡΕΤΕΒ ΑΝῸ 520ΗΝ, ΤἸΉΕΥ ΑΒΕ, ἨἩΟΎΕΨΕΒ, ΒΕΙΕΑΒΕῈ, ΑΕΤΕΒ 

ἘΝΕΒΟΕΒΤΙΟΑΙῪΥ ΥἹΝΟΙΟΑΤΙΝῸ ΤΗΕΜΒΕΙΥΕΒ ΒΕΡΟΒΕ ΤΗΕ ΟΒΕΑΤ ΟΟΥΝΟῚΙ,.. ΑΙ, 

ΤΉΕΒΕ ΕΥ̓ΕΝΤΞ ΤΕΈΝΘΕΡ ΤῸ ἘΝΟΟΌΒΑΘΕ, ΑΝῸ ΤῸ ΞΤΒΕΝΟΤΗΕΝ ΤῊΕΒ ΡΑΙΤῊ ΟΕ 

ἯΒΕ ΟΒΌΒΟΗ: ΤῊΝ ΟΝΈΝΕΒΝΗ͂ ΟΕ ΒΡΙΕΙΤ ΑΝ ΤῊΝ ΒΕΟΤΗΕΕΙΥ ΤΟΤΕ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕ- 

{ὠΕῈγῈ8Β3. 

ΟΠΑΡΙΒΒ ΠΙ. ΑΝ ΟΠΑΡΤΕΒ [Υ͂. 

Α.--ΤῊῈ ΜΙΒΑΟΌΤΟΥΒ ἩΞΑΙΙΝΟ ΟΥ Α ΣΔ.ΜῈ ΜΑΝ, 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΠῚ. 1--10. 

Νοῦν Ῥοίοσ δὰ Ψομη τοηῦ ἊΡ ὑοροῦμοῦ ἰηΐο {86 ὑθτρ]0 αὖ ἐδ ΠΟῸΓΡ οὗὁὨἨ ΡΓΔΥ͂ΘΣ, 
δείπσ [86 πίη λοι. ἘΑΛπὰ ἃ οογίβι ἢ τοδη Ιδῖηθ ἔγοσα Ὦ1Β ΤΠ Οὐ ΒΟΥ Β ΟΤΩ ὙᾺΒ ΟδΓ- 
τὶοα, βοτὰ ἔμ 6 Υ Ἰαϊὰ [ρ]Δο6 4} ἀ411γ αὖ ὑπ6 σαί οὗ {π6 ὑθιλρ]ο τ ΒΊΟΝ 18 οδ] 6α [16] 
Βοδαῦα], ὑο δβὶς δἰτηβ οὗ ὑμϑι ὑπ δὺ Θπίογθα ἰηΐο {π6 ἰδιηρὶο; ἘΝ ΒΟ, βοοίπρ Ῥοϑίδβυ 
δῃὰ οι η δρουῦῦ ὑο ρῸ 1ηὐο {86 ὑθηρ]θ, δβοα δὴ δ᾽ πιδ, ἘΑλμηὰ [ΒΒ] Ῥούθσ ἔδβίθῃ- 
ἴηρ᾽ 18 δγ68 ΠΡροὺ δὶπὶ πΠῈ ΦΌΒη, βαϊ4, ΠῸῸΚ οἢ πΒ. ἘΑΛπᾷ ἢθ ρᾷνο μοϑᾶ πηΐο 
ἰοπι [Ποοκοὰ οἡ {ἘΠ θ]ὰ Ἰα 6 7] ἜΧροοῦϊηρ ἕο σϑοαῖγα βοιηθίΐηρ οὗ ὑπο. ἘΤΒΘα 
[Βπὲ, δὲ] Ῥούον βαϊ 4, Ξ1]γ δὰ ρμο]ὰ Βανθ 1 ποπα [ποῖ]; Ὀαῦ Βυο ἢ δ [Ῥαὺ τῇβδῦ, 
ὃ δὲ] 1 Βαγο [{παΐ, τοῦτό] ρῖνο  ὑπ66; πῃ (86 πδιὴθ οὗἨ “6808 ΟἸτὶϑὺ οἵ Ναζαγϑίῃ 

1 τσίβα τΡ δηάβ ταὶ]κ. ἘΛΔπὰ 6 οοῖκ Εἶτη ὈΥ {86 τρμῦ μβδηά, δῃὰ [ἴα [τα]564} λύγι 
Ρ: δῃὰ ᾿ππιο! δέου ἮΪΒ ἔδοῦ δῃᾶ δ Κ]6 ὈΟΏ68 [Δ}Κ]68] τοοοῖγοα βίγθηρίη [Ὁ06- 

8 οδη6 ἔσῃ]. "“Απαὰ Ὧδ Ἰοδρίπρ ἊΡ βίοοᾶ, δηἃ παὶκοὰ [οου]ὰ βίαπα δηὰ γγᾺ}Κ], δπὰ 
89 ροπίογοα σι} ὑποιὰ Ἰηΐο (ἢ 6 ἔθη ρ]6, τα! Κη ρ,, δηα ᾿θαρίηρ, δῃα ῥγαϊβϑίηρ αοά. ἘΑπὰ 

10. 4}} ἐμὸ ρϑορὶθ βδῊ δἷπὶ τδἰκίηρ δπα ῥσαϊβιηρ ἀρὰ: ἘΛΔηὰ ὑμ6γ Κηθν [τϑοορῃϊζοά 
μῖπι, αὐτόν, ὅτι οὗτος ὑμαὺ ἰὑ γγαϑ Β6 ΜΠΪΘὮ βαὺ [788 δοοιβύοτηθα (0 510] ῸΓ 8]1)8 
δὖὺ (86 Βοδυΐ αι] [Ὀοδυ1]] γαῦθ οὗὨ {86 οιαρ]θ: δηᾶὰ {ποὺ πότ 1164 τὶ που- 
ἀδγ δῃὰ διμδζοιηθηὺ δὺ {παὺ ΠΟ} δα Βαρροηθα ἀπίο Πΐπι. 

ΦΘὺ Οὐ ν»Ὦ. ὦ» εῷὸ ν"»"ὁ 

ΤΕ, 8..-λαβεῖν [οΓ ἑεχί. γες.], αἴτοτ ἐλελμὶ [6 της, 1 ἰ ἔστιο, ἴῃ δοιο Μ85. [Π..] ἀπὰ νϑγδίοῃβ, Ὀαΐ 'β ῬΥΟΌΒΌΪΥ βοηηΪΠ6, 
δηᾶ, ἰοἀεοὰ, '» οὔδῃ ἰουῃὰ δα ἃ Ῥ]οοηάθτῃ ἰπ σοπιδὶ πδιίοῃ τὶ ἢ αἰτεῖν ἔπ οἸδδαίοαιὶ ατοοῖς τ  ἴοΓο. οππῃᾷ [π Α. Β. Ὁ. Β. 
Οά. δίη., κοὰ ἰπ Ταϊα. (ἐἱ ἀοοίρεγεῖ), οἷο. : ταῤοοῖοα Ὁ ΜΟΥΘΓ 85 8 οοσγϑοϊοι ἤρου υϑῖ. ὅ, Ὀπέ τοϊδί πο Ὁγ ΑἸΩ,.; ἀοίοπάσὰ ὈΥ͂ 
ἀο Ἰεϊίο ; δοκποπ)οάρεοα δπὰ οχρίδίποὰ Ὁγ ἸΤΊΝΕΕ: ταν. Ν. Τ. ὃ θδ, 4, ἃ ἸΕῚ, 

Ξγες, δ.--γειραι καὶ [ἰεπξί. τεο. ΤῈ οἷ : ἴῃοδο πογὰβ Δγὸ ᾿δπίίηρ ἰπ 8 ἔν δ53. [Β. Ὁ.] 
(οδεχ β΄ πδη} Ὀυΐ ΤΟΙ ὈΓΟΡΘΌΪΥ οτοἱί ΠΟΠΥ ΠΟΡΥ Β8] Β᾽ ΠΙΡΙῚῪ ἴον [86 Τοϑδοῖ [Πδὶ, [ἢ Υο. ΜᾺ Ῥοῖαγ ὨΪ 8617 ταἰϊδοῦ ὼρ [89 
ἰδῖπο θη, Ἧγ9 6 ποῖ συΐϊιείοηϊ Ὠδβ ΤΣ τοραγ Ὡς ἘὮ 6 πὰ 86 πρυτγίουδ. [ΑἸ ογὰ ἀοο8 ποῖ ἀθοίάθ, “ἴμὸ ΔΌΓΒΟΥΕΪο5 Ὁ6- 
ἰδε δὸ ΘΟΕ αἀἰν  ἀοα,᾽ Ναξ, π|Κ 1δοἷι., ὁποίοδοθ ἔμθπὰ ἐπ ἐπ ἑοχί πῃ Ὀτδοϊκοίβ.--- ΤῈ. 

ἄγον, 1..--οὑτόν ΑἴΤΟΣ ἤγειρε ἰ5 Ἰουππὰ, ἰπἀοοά, ἰ γατίους Μ58. [ΑἉ. Β. Ο. σοά. 5.η.], γογδίοιβ [Ἔγτ. δ. δηά δι οΓα [Ογν. 
εἰς.) ναὶ 1. Βονοτίμο θα, ΤΑΝ οτ ἰο ὈῸ Τοβαγάδα 82 8 δῖον δϑἀπίοη. 1δοβτῦδηῃ ἰηδοσίβ ἴ89 ποτά. [1 ἴδ ΕΏ 5]. γυϑγ., λές 
μὲ ἑερετυοὰ, ἰιαῖιον, 86 Βονίηξ ὈσΘῺ ξαρρ θὰ; [ὁ [8 οτἐἐἰθά ἐῃ Ὁ. ΕΒ. δἴδ., αρὰ τοκασάϑά ὉΥ ΑἸ, ὧδ “' δὴ ἐῃφογίος ἴο 81] ἊΡ 

Ὧ06."-- 

ἸΏ ΏΘΘΟΪΟΏΔΌΪΥ αἷσο ἰη (ἢ9 

φ 
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ἘΧΕΘΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ͂, 

ΤῊΗΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΙΕΗ͂. 

811] [8686 σοῃλοοίαΓο8 (506 ΜΟΥ͂ΟΣ διὰ ἀο Ἦ οἰΐο, 
αα ἰος.} ἈΔΒ ταοὺ τὶϊ ζόποΓα] ἤγουν, “80 (μδὲ,᾽᾽ 
ΒΔΥΒ Αἰΐογα, ““(δ6 τηδίίου τυδὲ σοιυδὶπ ἰῃ ὈΒΟΟΣ- 

γκβ. 1. α. Τ6 πδιγδίδνο Ὀθϑίοσϑ ὰ8 ἀοδδβ ποί σϑ- (81 πῖγ."--ΤῈ.} 
Ἰδθ {μ6 δἰβίογϊοδὶ ἴδοὶβ δοοογσάϊηρ 0 {μον τορυ- 
Δ᾽ Θοπποοίΐοῃ δῃαἃ βοαῦθποθ, ΠΟΙ ΔΥῸ Ῥγθοὶδθ 
ΘΒ τοποϊοχζίοδὶ βἰδιοηθηίβ οὗἨ δῶν Κίῃὰ ζυγηϊβῃϑὰ 
ὉΥ ἰἃ, ο πᾶνθ, ὑβοΥ Ὁ ΓΘ, ΒῸ ἸΏθδ 8 ὙΠ ΔΙΟΥ͂ΟΣ 

ἴον ἀοίοστωϊπίπο ΠΟΥ 8005 ΔΙ͂ΟΣ (Π6 ἀδγ οὗ Ῥοῃ- 
ἰϑοοδὶ ὑπ φῬγοβοηΐ οὐϑηΐ οσϑυγγϑα, δι βοῦρ 8 
ΘΟΙ δ᾽ ΘΓ 8Ὁ]0 νοσὶοά οὗ ἐΐτηϑ ῬσοῦδοΙΥ ἰπίοσυθῃθα. 
--Τὴο παυγαίϊτο οὐ ἴμ6 μοαϊίηρ οὗ [86 ᾿δῖηθ ΞΏ8 1, 
ἀογίνοδ 1.8 ἱππροτίδποο οὨ ΘΙ ἔσομαι {86 οἰγοῦτα- 
βίδποο ἐμδὲ 1 ΧΙ δὴ αοί οὗ 8} ΔΡΟΒί]9, Ρ6Γ- 
οσσαθὰ ἱπ [86 ΡΟΣ οὗἩὨ 726888 (πράξεις τῶν ἀπ.), 
δηὰ αἷδο ἀθβοῦῖθοβ {89 ρονονίι] τυ (688 ἩΒΙΘὮ, 
ἴῃ {86 Ῥγοδθῆοθ οὗ ἐμ ῬθΟρ]0 δηὰ ἐμ ατγοϑδὶ 
Οσουμποὶ!, ἐμι6 δροβϑίϊοβ θοσο (0 7688, 88 ἐμ6 86- 
σίουυσ. Ἡ {8680 βἰδίθιηθηίβ, (86 δά αϊιϊοηδὶ 
ἴδοίβ ἰμαὺ δῖ ργοδοηϊοα, δπὰ ἐμαὶ τοϊαΐθ ἰο ἐμ 
᾿ῃί Γ8] οοπαϊιϊοι απ οχίοθγῃ δὶ τοἰα ΐοηβ οὗ [86 
ΟΒυγοῦ, 8ΓΘ Υ̓ΘΥῪ ΔΡΡγορσίδίθὶυ οοπποοίϑα. 

ὃ. Ῥοῖοσ δῃᾶ ὅοόβὴ ϑμῖ ὑὉΡ ἴοφοῖβδο:.--- 
ΤῊς υπΐοι οὗὨἩ μ0 ΘΙ ΊΘΥΟΣΒ ἰ8 ΒΓ ὀχ Βα πῃ 
{86 ἱπεϊπηδίθ δὰ οομἱπιιοὰ δββοοϊδίϊομ οὗ {1:658 
ἔνγο δροβίϊοβ. Τμοὶσ σοῦγϑθ Θοηῆγπβ (86 βίαἰθ- 
τοοπὶ τοὶ 18 ταδὰθ ἴῃ οἷ. ᾿ἱ. 44 τοβροοίϊηρ ἰδ 
ὙΓ016 Ὀοὰγ οὗὨ Ὀδ]ΙονοσΒ. ἯΡΘ δύο ᾿ἰκΚονν 80 ΒΘΓΘ 
τοτυϊπἀοα οὗὨ (Π9 οἱγουτηδίλησο ἱμαΐὶ Φοδὰβ δοῃΐ 
ζουὶ αι 18 αἰδοῖ ρ]98 ““ὉΥ 0 δηὰ ἱνο," Μδυκ Ὑἱ. 
7. [866 [μι|κὸ χχὶ!. 8; ὅοδη χχὶ. 7, 20 8... Αἥ8 οπὰ 
[80 ἀδΔγ οἵ Ῥοῃίιοσοβὶ, 8}} (0 δΔροβί198 βίοοὰ ὕ}, 
Ῥυΐ Ῥοίοῦ δ'ομθ Ὀθζϑῃ ἰ0 ΒρΡΘδΙκ, 80 Β6γθ, (86 ἔντο 
ΔΡΟΒΙ]05 8.ὸ ζουπὰ ἰοροίμον, Ὀαὶ 11 18 Ῥοίοσ 80 
ΒρΟδΙΒ δηὰ δοίβ; Φοόοθῃ δοοοηρϑῃΐοθ δἷπι, δηὰ 
δἰδηὰβ δἱ 18 βἰάθ, δῃραρϑὰ ἱῃ β:]θῃὶ τηραϊ δίζομι. 
ΗΪΐῈ πον ἴον δοίΐοῃ ἰβ γοὺ [0 σοσμθ. 

ο. Τπῖο ἴδ θ12016 αἱ ἴμο Βοὺυσ οὗ ὈσᾶνυΘσ, 
Ὀσοίηρ ἴ86 εοἰπῖδ μουτ.--- ΤῊ ζΟΏΘΓΑΙ ΓΟΙΔΘΙΚ, 
ἐπ οἷ. ἱἰ, 40, ἐμαὶ ἰὑ νγδβ ὑμ9 ῥγδοίΐοθ οὗὨ δ}}] ἐδ9 
ὈΟΙΘΥΘΓΒ ἰο σοπίΐηιιο ἀδὶγ ᾿η 1116 ἰθιαρ]6, 15 ΒΟΣΘ 
1Πυβιγαϊοα ὮΥ 8 βρϑοΐδὶ σοδδοὸ. ΤῈ 00 Δροβϑί]θβ 
Ῥτοσοοάοά ἔγοσα {πο οἱτΥ ἐο ἐ86 τηουπί οὗ (86 ἔθιι- 
Ρὶ6, ἩΒΙΘΩ (ΠΟΥ δϑοοηαοᾶ δὲ [86 ΒΟῸΣ οὗ Ῥγδύδσ. 
ΑἸγοδὰγ θδηϊοὶ (98. τἱ. 10) ργαγοὰ ὑμγῖοθ δΥΘΥΥ 
δ ὉΡῸπ εἶδ Κπθο8 (οοΡ. Βα. ἵν. 17); ἴῃ (86 
Ἰαίοσ δζὸ οὔ ἴδ δροβϑί]68, οιιυβίοπι δὰ ἄγ πὴ Υ οδἰδῸ- 
Ἰϑοὰ {μ9 ἰγθθ βοὺυγδ οὗ ῬΥΑΥ͂ΘΙ, ὩΔΙΏΘΙΥ, [Π6 
ἐπϊγὰ πους οἵ (86 ἄδγ, ἰὴ (86 τηογῃίηας [55 ΦΌΟΥΘ, 
ἦϊ. 167; {86 εἰχέμ, δὲ ποοὴ; δῃά {80 πίη ἢ, ἱῃ (80 
ΟΥ̓ΘΏΪῺ [Σ: 8, Ὀοϊον]. Τὸ ἢγϑί δηὰ ὑμἱγά οοΐῃ- 
οἰἀορὰ πῖϊὰ 180 ΒΟοΌΓΒ ἰὰ ἩΔ6Ὼ 06 πιογηΐηρς δηὰ 
186 ογοηΐπρ δου  ἤσ05 ΤΟΓΘ, ΓΟδΡοο ΥΟΙγ, οὔογοά. 
Οπ ἰδ9 φγοβοῃὺ οοοδδίοῃ, ἐμ ποὺ οὗἁὨ ευοπέης 
ῬΓΆΥΟΣ ἷδ ἰο ὉΘ ἁὑπάοτγβίοοα, ΟΥἹ οἷν ὑμσθθ ο᾽ οἿοοκ 
ἐπ (6 αἴοσῃοοηῆ. Βοίδε ὑπὸ ρἷδοθ δῃὰ δ {ΐπὶ0 
ΟΥ̓ Ρυδ᾽ῖο τΟΥΒΕΣΡ υπάον ἰμ6 οΪά οονγοπδηΐ το γ9 
βδοτοὰ ἴῃ ἐπ 6γ68 οἴ (δο αἰδοῖ 0195, δῃὰ Ὀοΐῃ ὙΟΣΘ 
οὐϑογυϑὰ ὈῪ πο. τυἱτ [86 αἰτηοδὶ δάσο} γ. 
κε. 2,8. α. Αι τ86 μαῖο οὗ ἴ)6 ἴϑιῶρ]ο 

ὉΒΊΟΒ ἰα οα]]οᾶ Βοαυιέῃ].---Νὼὸ οὐμο Υ δου γοο5 
Τατη δὴ ὺ8 1} ΔῺΥ ἱπίοτταδίίοῃ σοδρθοίϊηρ ἃ χαΐθ 
οὗ ἐδ ἴοι ρὶθ Ὀοαγίηρ {818 πδπιθ. Φόβορθα ἀθ- 
δουῖὶθθ5 6 οογίδίῃ ραὶθ (υ. αν. νυ. δ, 8), οδ)]]οὰ 
Νιίμαπον᾽ ε αδίο, δῃὰ οοτιροδοά οὗἩ ΟΟΥΙ αἰ ίδη ὈΓΆΒΒ, 
ὙΠΟ οχοθοάοα 811 ἐδ οὐβοσβϑ ἰπ πιδρηΐβοθποθ 
διὰ γαϊὰθ. Μίδηγν 1 θυ Υθί ΓΒ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμδὲ ἐδ 18 
ξϑίο ἰβ πιθδηΐ; ΟἸΒΟΓΒ ΔΓΘ ἱποϊποὰ ἰο Ὀο]ΐονο ἐμαί 
δηοίδοσ, οδοϑὰ ϑδαη, ἱβ ἰπἰθηοα; 8.1}}} οἰ όσα 
βυαφαοδὶ ὁ ἰμἰτὰ [πδηιοὰ Πιάαλ; πὶ ποὺ οῃ6 οὗ 

ὃ. Ἰδταθ ἴσχοτα 18 τ οἴμοσ᾽ 5 σου Ὁ.--- Το 
ΤΑΣ 6160 ὙτΟΌΡΕς ἱπ ἷβ 6880 γ͵ὲ5, (Ββοσοΐοτο, (86 

ἰθΣ; δηά, 88 ἢ γ8 δοσυδίοπιθα ἰοὸ Ῥγοβεΐ 
ἱπη86}7 ἀΔὲγ δἱ ὑπὸ καὶ οὗ {86 ὑθρ]θ, δῃηὰ κεκἷὲ 

ἴδογο, εἷδ ἸΔΙΠ ΘΠ 688 ἯΔ8 ἩΪῸΘΙΥ Κπόονσῃ, Ὑοσ. 10. 
γε. 4, δ. Διὰ ῬῬοῖοι, ἔδεϊθηίπρ ᾿πἰα ογϑα 

ὌΡΟΣ δἰπ).---Τὴὸ δροδβίϊϑβ μοαγί ναϑ, δἱ ἰδ9 
δδῖρθ ἰἶπ|θ, ἀρΟΡῚΥ τπονϑα ὉΥ (δ ῥ᾽ 0180]6 δηὰ 
8.6 }}1685 δοπάϊιϊου οὗἉ ἐδ ΟΥ̓ΡΡΙΟ, διὰ μο, ἰοροῖδβοῦ 
Ὑ1Ὶ} 920 π, χασοὰ οὐ ἐδο ἴδοθ οὗ (86 Ἰδαίου, τι 
8}} (δα. δγιαρδίδν Ὑῖο ἢ ἸοΥὸ ὑθδοῖθ8 ὑμ6 μαζί 0 
ἴθ6] 09. Ομ σὶβὶ δ βακθ. Ηἰΐπ ποὰβ: ἴῴοοἹξ ΟἹ 
ὯΔ, ὙΟΥΘ ἰπἰθηἀ ρα ἰο δἰὰ {π6 υπίογίπδὲθ τὴ ἐπ 
οΟἸ]θοίίηρς; δἷβ (δουρμίδ, δηὰ ἱπ Ἰοοκίπρα ἀρνγϑσὰ 0 
186 Δροδίϊοβ τὴ ΒΟΡῸ διὰ οομηδάθηοθ. Απβὰ 
ΒΟ, ἱπ ἐγυϊῃ, γα ἴ89 αἴοοί οὗ [8056 πογὰβ, [ὋΣ 
ἢ ἐπεῖχεν αὑτοῖς, ἱ. 6. οομδ δὲ αἀπέπιο ἀεήπιδ αἶσα 
ἐπίεπίμδ ἐγαί ἐπ ἀροεδίοἶοδ. (ϑιχὶς6}). Ηθ ποῦν οου- 
δάση οχροοίοθα ἰο τϑοοῖτο ἃ οσἰὔὲ ἔγοσῃ {ἢ 686 τηρῶ, 
πο οασηθδὶ κἴδηοθα οὐἩ 660}1 ΡΑΣῚΥ ὑτοἀποθά, 85 
Ἧ0]] 88 ὈΟΤΘ ἩΓ{Π688 0, 8 ΘοΣίδ ἢ ̓ πίθβοη 688 οὗ 
ἔθος πὶ ῖη ἴμθ. ΤΠ680 ΤἩΘΥΘ [Π6 ῬΓΟΡΑΥΔΙΟΥΥ 
δίδρβ οὶ Θδο ἢ ἴοοῖκ ἴπ σοΐίογοησο (0 πο δοί. 
εκ. 6, 7. Βέῖνοσν δᾶ ρμοϊᾶ αν 1 Βοσιθ. 

---- ἔτνϑα 1 ἐδ Ἰδῖθ ζθδη Ἰοοκοα πῃ ἰο ἰδ δπι ΣῈ 
ΙΏΟΤΘ ἰμδὴ ΟΥ̓ΪΠΕΡῪ οομδάθῃοορ, μ6, ΠΟΥ συ Β 6 66, 
οχρϑοίθα ἰο σϑοοῖῦθ ᾿ΠΟΠΘΥ. οί οχίϊπσυΐδθδ 
{818 ΠΟΡΘ, δῃὰ γοὺ ἀ068 ποὺ αἰδτηῖδα Ηἶπὶ νιοὶ 
8 οἷ. θη δ6 Ῥγυοποῦηοο86 ἰμόοβθὸ Ῥονγοσίω] 
πογάβ οὗ δυϊδβουῖν ὅπ μοὶΡ, 6 Ῥϑβίονγβ ἐπδὲ 
ΠΟ ΒῸ )88---ἃ Υἱία)] ῬΟΊΤΟΣ, ῬγοοΘΘαἑηρ ὕγοσῃ 
Φοβαβ Ομ γὶδί. Ηθ βρϑϑῖκβ δηὰ δοίδ, "οὶ ὮΥ υἱσί9 
οὗ ΔΗΥ͂ δυί ΒΥ  Υ οἵὨ κἷβ οσγῃ, Ὀὰὲ ἴῃ {86 ῥόον οὗ 
Φοβυβ; (Π0 Ἰδπη6 τηδῆ, ΟΠ ἷὶβ ρῥαδσὶ, 18 ἀϊγοοιϊοα “ἐο 
τἶβθ ἊΡ δηὰ νδὶῖ τ, δῃὰ Ὀγ, 86 ῬΟΥ͂Σ δπὰ ργδοθ 
οὗ δοδυβ. Βαϊ {μ6 οὐἶθοί 15 δἰίδϊ ποὰ ΟἿΥ ὙἘ6Ὲ 
ΔῊ αοἱ 6ο-Ορογδίοα ὙῚ} ἰδ) 6 τ΄οτγά---ἰ6 δοῖ οὗ 

ἱπρ [86 τηδὴ ὈΥ {9 Βαηά δηὰ σδὶ βίῃβ Εἷτω ὕ}, 
ΔΒ 8150 ταν γεὰ, Ιὴ ἐδ πιοσηοϑπὶ {86 οΥΡοἱοὰᾶ 
Ἰΐπηδα πιοτὸ ἰουοῃ θα 88 17 ἐπ0γ παὰ Ὀθθῃ βυ͵οοιςοα 
ἴο 8δῃ οἸοοίσῖο ββοοῖ ; ὑπ 00 ΘΙ βίσο;ρίμοηοα δηὰ 
γοβίογοὰ ὉΥ {ὑμθ δἰπιϊηὶν ῬόοοΣ οὗ Θοα. ΤῈ 
ΤΆΔ ἰΘΔ 08 ἊΡ τί δὴ οἰδϑδιϊοι ἐγ ἢ Βογίο ὉΠ οσα 
ἴο εἱπηπο 7; 6 οδῃ 40 (δαὶ νοῦ 6 δὰ ΠΟΥ͂ΟΣ 
Ἰοδυμαοὰ ἴο ἀο, ἔγοιῃ ἐμ ἐΐτηο οὗ μἷ8 Ὀἰγὶ ἢ--- ἢ 68} 
βία, διὰ 6 οδῇ ὙΔ}1ς  ἰμὶβ 18 δ οίΠΟΣ δπρϑοί 
ἴῃ τ οι {86 τΐγ 8019 Βου]ὰ 6 νἱονγοά. 

γκεξ. 8-10. Απᾶ οεϊοτοᾶ νεῖ 1861 ἐπῖο 
186 Τθ:Ώ0]9.--Ηο ἀϊὰ ποὲ δὐ ὁπο6 Ῥγοοθϑα ἰο Β18 
Βοῖαθ, Ὀαὶ οπίοξοα 6 βΒαδῃσίθδγῃυ οὗ αοά, ἴῃ ΟΤ ΟΡ 
ίο εἶνο δῆ ΚΒ δῃὰ ὑγδὶβοβ, δῃῃὰ (0 ὑδδιλέγ ἰμδὶ Β6 
Ὀοίὰ χοοορπίσοὰ (6 κοοάποϑθβ δηὰ ὙΟΒΔΘΣᾺ] 
σοΥἷκ οὗ Θοάἀ ἰπ Ομ γτίδι, δὰ 4150 δοοορίοα δυοὰ 
ΙΏΘΣΟΥ ὙΠῸ (πδηκία]ηοθΒ. Ηδ παϊκοὰ δϑουξ 
περιπατοῦντα] ἴὰπι 9 οουχὶ οὗ (80 ἰδρῖο, δυὰ 
μεν ἀφο Δ5 8 ΥΟΥῪ δοδτὶ Ἰοδροὰ ΟΣ 0Υ; 18 
ὈΟΥ δηὰ δου] τοῤοϊοοὰ ἰπ ἰμ6 ᾿ἰνίηρ αοὰ, ἮΒΟ 
δαὰ πον οπάονοα δὲἷπι τὶ 116 δη ἃ ΡΟγο.---ΑἹ] 
{8ο886 ὙΠῸ μδὰ δδβοι}]ϑὰ ἴῃ ἐμο οουχίδ οὗὁἁ ἐΐιθ 
(στρ ] 9 ἱπ ΟΥὰΘΡ ἴο ΤΑΥ͂, 66 Ἡϊίθ5868 οὗὨ ἰδ 
τοΐτϑοϊο; ἔμΠῸῪ τοοορηϊσο ἰπ πἷτ, 8Δ8 Βα τδικοὰ 
δοΐοσο ὑμοῖι, (89 8816 τη8ὴ ἩΠΌΤΩ ἰπΠῸ0Υ ᾿ιΔὰ 64]- 
ὙΔΥΒ Του πη δἰὐἰἰπρ δ (86 δδῆιο χδίθ, 88 ἃ "6016 885 
Ὀοσζασ. Το οἱτουμπιδίδηοθ ογοδι θα ἐπ ταδὶ Ὁτὸ- 
ἴουπά διμδσεοιηθηὶ διποηρ (μ6 βροοϊδίονβ. [ΤΠ60Ὺ 
ὝΘΙΘ ““ΘΧΟΘΘΟΪΏΡΙΥ δδίοπἰβηθὰ δηὰ δριδδὶ,᾽" δὰ 



ΟΕΑΡ, ΠΙ. 1-10. 68 

Ὁ:. Ζ. Α. ΑἸοχδηᾶος (Ομ. αὐ ἴο6.} αποίθ8, δ- | ἰδτὴϑ τϑ, σδϑηποὺ Ὑ760}} 06 ῬΒΥΟΘΒΟΙορίΟΔΙΥ 60π- 
ῬΘΓΘΟΙΥ τ] 1} ΔρΡΡτοθδίλου, ἔγομι ἰ9 ΒΒ 6πιῖδι Ν, 
1.--ΤῈ.] 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. ΤῊ τσ 010 γ͵ὰ8 Ὑτοτρὺ ἴῃ ἐπ πϑιη6 Οοὗἁ 
“οδὺδβ οὗ Νδζδγοί;, 89 [89 Μοδβίδ. ΑἹ] 186 ποῖ- 
ἄτου5 ὙΟΥΚ5 οὗ [Π0 δροσί]οβ δῃὰ 89 οὐδὸν αἶδοὶ- 
Ῥ]68 οἵ ὅοβυδβ, ρτοοδοαοα ἵἴγοϊῃ Ηΐπὶ 88 (μοὶ ΒΟΊΣΟΘ, 
δπαὰ Ῥχγοιμοιϊοα ΗΒ ΒΟΙΟΣ, ποὶ ἰμαὶ οὗἨ ΔῺΥ Βυπδῃ 
Βεΐηρ, ουὐϑὰ ἱβοΌ ἢ Β6 ἼΟΧΘ 8 ἀἰδβοῖρ]θ οὔὑπὸ μογχά. 
1 ἸΚο ΒΔΥΒ, ἴῃ 6Ἀ. 11. 48, γΟΥῪ (πουρ μι }]γ, ἐμαί 
ἘΙΘΏΥ ὙΟΠΘΙΒ δὰ ΒΙβη8Β 670 ἀ0η9 διὰ τῶν ἀπὸο- 
στόλων, ἴοΥ {π|0 } ὙΟΙΘ ῬΟΥ ΤΟΥ 64, ποὶ ὈΥ πιδπ, Ὀπὶ 
ΒΥ {Π6ὸ [ογὰ ; Ιγ61} ὙΟΓΘ ΒΙΠΡΙΥ Ηἷ8 1πϑ συμ ηίϑ. 
δυο πιΐγδο]6 5 ΑΥΘ δοίβ δπὰ ὀροσγδίίοηβ οὗ {6 ὁχ- 
8116 [μοτὰ, διὰ (μὰ ἀοπιομβίσγαίθ, 88 ΟΣ  ΘΒΒΊ 0.8 
οὗ Ἰϊἴο δηὰ ρονοσ, ἐμὲ Ηρ, (56 Οτυοϊδεοα ΟΠ6, 
Βοΐ ᾿ἴγ68, ἀπὰ 8150 ῬοδβοαΒοΒ 81] σἴοσῪ δηα Ῥουὸ; 
ἘΣ ΟΥ 6160 Τσηἷ8}} (80 οὐἱάθμσο ἰμαὺ δ6 8ΔΌ14685 ἰπ 
ἐστιο {6 ]] ον Βα ἷρ λιὰ 18 ῬΘΟΡΙΘ, δμα δοκπον]οαᾶροβ 
1 ότὰ τ θη ΠΟΥ͂ ΘΟ 688 ἰιΐτη, 

2. ἢι ᾿ἰδ ΤΑΥΘΙΥ [80 6830, 805 γἯἕ Τοδα οὗ σηϊ- 
ΣΔΟΙοΘ πτουρηὲ ἴῃ 86 ῬονγοΣ οἵ Ομ σὶβί, (μδὲ ἐμὸ 
φοδρογαίίοα οὗ (Π9 τοϑρϑοιΐνυθ ραᾶγὶ198---οΥἨὨ τη 
Ὑσἶϊὸ δοίβ, δῃὰ οὗἁἩ κἷἰπὶ τ 8ὸ σϑοοΐγοδ--- 8) ὍΘ 80 
ἰδοῦ] Ουβοτυθα, δα ἰῃ ἰθ Ῥσχϑβϑηὺ ἰπϑίβῃοθ. 
Ἧ͵ 6 ποίϊσο, χαὶ οὗ 811, (86 ἐπίδηῦ Ἰοοκ οὗ δδο} 
Ῥασίγ: Ῥοίθῦ (ἜὍΣΕΒ 0 {88 ἰΔπ10 τηδὴ τὶ ἀθοὉ 
Βγτραίϊγ, δηὰ ἷθ ἴονθ 18 ΣΘΔΟῪ ἰο0 Π6]Ρ διὰ ἰο 
Βοϑὶ: Ὑμὸη ἰδο Δ1π|0 ΤΏ8 ἤ6ΔΥΒ Ῥούίου 5 ΤΟΓΣΟΒ, 
ΒΘ ΒΌΣΥΘΥΒ ἰδ9 0 δροδβί]θβ τὰ δὴ ἰπίθηίῃθθθ ᾿ 
4Π8ὲ του 8}]8 8}} ἰΐ 9 οοπδάσποο, ὑπὸ ἀδδῖσο, (ἢ 6 
Βορο, οὔ Ηἷβ δου], 6 ροζοοῖγοθ, ἰπ ἐμ ποχί 
Ῥ δου, ἱμαῦ οί ρατίϊοβ ἀθροπὰ οἢ 6818 τ 8}} 
ἐμὸ 1688 δπ ἃ ῬόονοΣ οἵἉ δι: Ῥοίοσ ΒΡΘΔ ΚΒ δὰ 
δοιπιδηἋ8 ἴῃ ἐν 6 Ὡδιὴηθ Οὗ «6818: (6 ἰ61η0 ΠΙΒῺ 
Βα τ. ἰο 9688 ὙΠ} 8}1 18 ΒΟ0], δὰ δυσὶ β ἐμ 6 
Ῥτοσιΐδοα μ61]0Ρ τὶ Ἰἰγοῖγ Βορθ. Απά, ]δϑί]γ, 
656} ῬΑΣΙΥ ΟΠ Π68 ἐμ6 ῬΡΟΎΟΘΥΙΒ οΟὗἁ ἰὴ ὈΟΘᾺΥ διὰ 
ἐ8ὸ δου] ἰπ οὴθ οὔοτί: Ῥοίοσ ἰδκοδ {6 τῇδ ὈΥ͂ 
ἐδο Βαπὰ, δῃὰ σβῖβϑοθ Βἷτη ὑρ; {86 Ἰαίίοτ, ποπάθγ- 
ΤᾺ] ἐπάον θα τ ἢ ποῦν ΡΟΘΥ οὗ ἰμὸ ψ1}1, πὰ 
ΒΘῪ ΠΟΒΟΌΪΘΙ δἰ σαι ρί, αὖ ομο6 ϑίδπαβ ὑρΡ. ΤΒΘ 
ὭΔΙη6 οὗ 906808, (6 ῬΟΓΙΕΟῚ οὗ 7668, δὶ8 ζγϑοθ 
φΦοὰ αἰνΐπὸ ῬΟΤΘΥ ἰ0 .ι681, οομπδίξαίο, ἱπ μον 
ΔοΙΔὈΪδίοῦ, 6 Ῥοϊπὲ οὗ ὑπΐοῃ ΤῸΣ Ὀοΐὰ Ῥασγίϊθ8: 
Βοτα, μοῖρ βοι]8 ππιθοὺ ἰοχοίμοῦ; ΒΟΓΘ, ὑῃ6 παπᾶ 
οὗ ο"ὸ σταθρβ ἰδ μδηὰ οὗ {86 οἰοῦ ; δῃηὰ Ποσο, 
ἐπεν δηὰ (80 δοιιγοθ οὗ ἰμδὶ θοαΣγ δῃά βρὶτὶΐϊυ 8] 
ῬΟΤΟΣ, ΜΒΊΟΘΒ ἐμογ, Τοσθροούἑγ οἷν, ρατὶ δηὰ σο- 
φοῖὶγο. Τὴ πιοσὸ ἱπ ϊπιδέθὶυ ὑ8 60 ὅσο παηϊϊοα 
ψ ἢ 9 6505, ἴῃ ἔδιν, Ἰοτθ, δη ἃ ΘΠ ΟΣ Ὁ] ΒΟΡΘ, (Ὠ6 
ΤΆΟΥΘ ἔχου δηὰ {0}}}7 [86 } τϑοοῖγο δβίσοηρί, Β6ΙΡ, 
διοα δα] νδίῖοι. 

8. ἴὐ πιῶ Ὀ6 δἀ ἀρὰ, ἐμαὶ ἐδ Ἰδτηθ τηϑη, ἀουδὺ- 
1665, πο ΟἾΪΥ τοοοϊγοα 681 ἢ δηα βγη οὗ 
ὈΟΑ͂Υ, δηὰ ΡΟΎΘΥ ἰο 080 18 ᾿ἰπη|ῦ 8, Ὀαὺ 4180 ἐπδὶ 
.ῖσ 500] γ5 διδοκεοηδὰ δῃὰ γὙ0Ὲ ΓὉΣ 9688 ΟἾτἶδβέὲ. 
Βα ἢ ἃ γοδυϊὲ το γ ὍΘ ἰπἴογσϑα ἴσοι {μ6 ονουθον- 
ἔπ σταιπἀο οὗ πὶ5 ϑατί, τ 6} ΟΧρσϑβδοὰ 180] 
δ᾽οῦὰ ἴῃ ἐδο Ῥχδῖβο οὔ ἀοὰ; ὁ ἷἱβ, ἱπάϑϑα, ἢθ068- 
ΒΩΤῚΪ ἱτρ] 1οἃ ὈΥ ἰλ6 π|ιι010 ομασϑοίου οὗἩ {86 σηΐ- 
Τϑοῖθ, δὲ 056 νυ ΐο ἢ γ͵8 στοῦ ἱῃ ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΟ 
οὗ 4 υπΐοο υἱὲ 7655 Ομ τὶδι, οί ὈΟΟΣΥ δπὰ 
βρίσὶ σαὶ, δα οἱ {86 ρμασὶ οὗ ἰπι γῆὸ χαγο, δηα 
οἵ δΒἷπη γο τοσοὶγθα. β06}8 ἃ υπίοι τ Φ6888, 
ἐδ ἰδο οδὯδ0 οὗ ἔΐπο αϑὶϊοίοθα δῃὰ ἰπὸπ ΒΟΡΘἕῺ] 

οοἰνθα 88 μβαυΐηρ ὈΘΘῺ ἰσϑηδιθηΐ ἴῃ 8 παίυγο; 
8δηα, Ὀοβῖά68, ἰο πἴτη 8Ο χτδὶθ ιν ργαΐβθβ αοὰ, 
18}. ῬΙΤΟΙΑΪΒΘ οὗ ΠΟῪ ΙΏΘΓΟΐΘΒ 8 σίγοη; ΡΒ. 1. 28. 

ἨΟΜΙΒΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεβ. 1. Ῥοῖοσ δῃᾶ ὅο 8 τυϑηῖ ὩΡ τομοῖβοσ 
ἰπῖο ἴδ ἴθ: ]9.---Τ 0660 ὑγγο αἰδοῖ 098 μθῃ68- 
ἴογτ οὗὔθηῃ δΡρϑασ ἰοζϑίμβοσ. ΒΟΥ αἰὰ πο ῥγθ- 
ΟἸΒΟΙΥ͂ ΘΟΥΤΟΒρΡΟμἃ ἰ9 680} οὐδὸς ἴῃ ῃδίυγο δηὰ 
οδδγβοίοσ ; Ὀὰέ, 88 ὁῃ9 ἀἰαπιομὰ ΡΟ] 8} 68 δῃοί μον, 
80 686} οὗἁ {8.959 ῬΥΘΟΪΟΌΒ Βίοῃ 68 ΣΏΔΥ ΠΔΥΘ δι ἀϑὰ 'ῃ 
ἱπηρδνίϊηρ δἀάὶ(ῖοη8}) νδ]ὰθ ἰο ἐλ 6 οἶμον. (Β΄θρον). 
--Ὀπΐοι βμου]ὰ οχἱδὺ διηοτς 81} τηθῃ, Ὀπὶ 680Ρ6- 
οἶδ} ν διμοιρ ἔδοδο ἮΒΟ 876 ἰηγοδίρα τὶν 86 88- 
οΓοἂ οἕἶἕοο. ᾿ἰραμιάνε, πιευνμν 8ῃου]ὰ πού (050 80 
δἀοτοὰ ἰμο δανίοαν (δδὲ δα δοτὴθ ἱπίο πὸ ποσ]ὰ, 
ΘΠ ΟΥ̓͂ ἐπ ὙΟΤΒΕΙΡ οὗ ὑμ6 ἰθ}16, το 88 8 
βδάον οὗὁἁἨ ἰμηρβ ἰο σοϊῃο Ἐν 1, 17]. (Β68- 
86}).--- ΕἸ] Ο ΒΕ 10} 811 θΙ ΘΎ ΓΒ 18 ΡΟΥἕΘΟΟΥ 
οοῃδίβίθης τυ Σἢ ἃ β}}} ἸΏΟΤΘ ἰπ ϊτηδίθ ηΐοπ οὗἉ 89 
ΤΩΘΙΏΒΟΙΒ ΟΥ̓ 8 ΒΙΏΔΙΙΟΥ οἷ ο]6.--- Τὰς ἰσλέ ἐπ τολϊελ 
ἐλε Ολτίβίϊαπ υἱεισα ἰδ οΥΕΥ απ ατταηρσεμιεπίδ οὗ 
»υδίϊε τοοτλῖρ: 1. Νοὺ 88 ἃ γόῖο οὗ {89 1δν; 11. 
Νοὺ 88 8 Του οΥἹοῦ 8 ὙΟΣΚ; ὑαΐ, 111. ΑΒ ἃ ροοὰ 
ΟΧίοΣΠ8] ἀἰβοὶ ρ᾽ἶηθ; δηά, ΠΥ. ΑΒ τηθδὴβ ἘΔ σα 
Θοἀ 88 στυβϑοϊ οι δ) δ τ.5 ΤῸ στον 'ἴπ ρ͵866." 
(1660}}}6}).---Τὴε Ολγίϑεαπ᾽. υἱδίξ ἰο (λὲ ἄοιιδε οὗ, 
Οοά, ἃ ἔγοα δηὰ ἸΟΥΤῺ] βοσυΐοο; Ῥσοχιοίίηρ, 1. ΤῈ9 
ΒΟΙΟΥ οὗ αοᾶ; 11. ΤΟ οαϊδοαίίοη οὗ οὐῦ ποὶρὰ- 
Ὀογ; Π]Ι. Οὐ ονγῃ στονί ἴῃ 51806. 

ΨΕΕ. 2, 8. Δπὰ ἃ οοσχίδὲμ τ 8, 1816, οἰο.--- 
ΤῺ ῬΟΟΥ δῃα ΤΙ βου ὉΪ0 ΓΘ ΘΟΓΙΗΙΠΟΙΪΥ ἰθ 086 ἴῃ 
ὙΓΠ086 6486 (86 Θχοθοαϊηρ ᾳΚ1866 8πΠα ΡΟΣ οὗ {86 
ΒΑΥΪΟῸΣ ΙΩΔΥ͂ ὉΘ τοδί αἰ ΒΕ ποῖ] σουθα]θα. (ἀρ. 
Ῥαδδί.).---ἰς νγὰ8 ηοί ψἱϊπουΐ ἃ Βρθοὶδ] οὈ͵θοὶ ἰδπαΐ 
[8 ΙΔτηθ τῇδ Ὀορμοα αἱ {πο χαὶθ οὔἐδμὸ θη ρ]6; {89 
Ἰανγ δῃηὰ 9 Ῥγορδοῖβ Δρρϑδ]οϑὰ τοτϑ [οτοὶ Ὁ]Υ ἰο 
ἰη)ηὃ ποαρί 6 το ἤδη οἰβθ ὮΘΓΟ, δα ἰμ6 ποδχί δηὰ 
189 Βαπᾶ Ὑ6ΥΘ ΠΠΟΤΘ ῬΓΟΙρί ἱῃ οἰνίηρ. (ΠΘΟΒΒ. 
διὰ 53}.).--- 8 18 πὶ0 το 1ἴβΒ 8Ὲ 'τηδρθ οὗ ΟΡ πἃ- 
ΣΑΙ] ἱπϑὈ  }ἰν. 7 τυδὲὶ Ὀ6 οδτσὶοα, 88 Ἰοηρ᾽ 88 
ΟἿΡ ἔδοὶ δσὸ τι βουὺ βίγοιρίμ. Βαΐ 6 γι. ο 18 78 
8 αἱ (89 τοδὶ Ὀοδυ 1] ρσαίο οὗὨ (86 ὑθῖρ]6, τ ο ἢ 
58 ο411οἀ ὕεειι5 Οἠτγίδί, 68, ἴῃ ὑσί, οϑΥτὶθα ἃ8 ἰὸ 
ἐδ ραῖο οὗἉ 1136 δπὰ οὗ 86 Ῥόῦγοσ οὗ αοα; γγὸ 588} 
ἴθ γὸ 9 ΔΒΒΌΣΘΑΪΥ μοδ]ϑᾶ. (( ΟΒΒΠΟΣῚ .--- ΤΉΟ86 ΒΟ 
Β6Υῦ9 Ῥοσζοοί 1ἰπὴ 8 δα ΒΘ 868, ΔΥΘ ἴῃ ἀυΐγ Ὀουπᾶ 
ἴο 6 ργαίθδ} ἰο αοά, δπὰ ἰο τοΐγαϊῃ ἔγομι τ. 06Κ- 
ἱπρ 8ηα ἱπϑυ]εϊηρ (86 ἱπῆστη. (Ζ618.).--- Ηοὺν Ὁ Ρ 
8.6 {δ0 ἔγυϊβ οὗ δἷπ  ΕἼΌσα ἰμαὺ ΒοῦΓΟ0 81} ΟἿ 
ἱμᾶσι 168 Ῥτοοοοά, ἱποϊαάΐπρ ἰμοβο οὗ ἰμ6 Ὀοάγ, 
([ϊπ4}.).--ὴῖΚὸ ὑποῖς Μαδίοσ, 180 βουυδηίϑ οἵ 
οΒὺ8 τοδὶ υἱδὶὶ [6 ῬΟΟΣ δηα Ῥσουΐάθ ἴὺ ἰδὁ 
ποοᾶν. Βυΐ 8 ἔδὶ 8] Ῥδδίου 18 ποί βαιβῆϑὰ, υπ- 
111 (ο86 τἶῆο δαῦτο δὶ] θα (ΘΙ 86 1768 οὗ ἢ18 ΡῸΣ- 
Β0Π8] δἰ δῃηὰ "8 οὔῖοο ἴῃ σοι ἑουίης [ΠΘῚΤ θα ΒΟΣδὶ 
ἩΔηΐδΒ, Βα γὸ ΟΧΡΟυ οποοα {86 αἰνίπο ΡΟΤΟΥ οὗ 79- 
ΒῸΒ ἴῃ τοι ουϊηρ ἰμοῖὶγ δρίγίξαὶ πϑηΐβ. (ἀροδβί. 
Ῥαδβί.). 

γῪεε. 4. Απἃ Ῥοῖοσ, ἰδαυϊθηΐηρ Βἷα ογοα 
ΠΡΟΣ Βὲ:.---ΤΠπαὶ ἸΟΟΚ οοχίϑὶν γουθα]οὰ Ἰούαὶ 
Ο ἰδοὺ τὸ νου] δ᾽ γᾶγβ8 Ἰοοκ οἢ ἴμοδῈ 0 ΔΡΘΔ) 
ἴο υ18 [ὉΓ δἰά, ἱπβίοδὰ οὗἉ β᾽ Ἐν κἰδηοὶπρ δὺ ἵμ 6 τα, 
διά {μθη Ἰοοκίηῃρ, Βαβι] οἰβονμοσοὶ ΤΊ θη πουϊὰ 
ΟἿΓ Βοαγίβ Ὀ6 ΙΏΟΤΘ ΟΘΟΡΙΥ πιονοὰ. Τῃ6 ΒΟΣΥΘΥ 
οὗ δϑοι ἃ Θουσμίθῃθῃοθ, ΟΣ οὗ δυο ἢ} 4 ἀϊβογάοχοα 
ΒοῦΒΟΜΟ]4, ΟΣ οἵ δυ9}} ὁ αἰδίαχ θὰ ταϊπὰ, πουϊὰ 
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δἰδοοὶ οὐγ 9160] πρ8. Απὰ ἰδθ ἔδϊῃὶ ΤᾺῪ οὗ Ἰ᾿ἰσί 
ΒΟ ΤΩΔΥ͂ ΟΟΘΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ 6 αἱδοογογοὰ ἴῃ δυο} 8 
Βεαρκδγα ἴδοθ, ΟΥὁ {86 Βρδτκ οὗ (π0 ἀϊνίηθ ἱπιδζθ 
ψ ῖσἢ σοπ ΐπιι68 [0 ρΊθϑῃ ἱῃ δ ἢ 8 σΘΟΥτιυρί μοδτσί, 
που] 81} υὰ8 τϊΓ8Ὲ ἸΟΥΤᾺ] ΠΟΥ, τὶ ἢ πον ταὶ (ἢ, 
ΠΘῊ ἸΟΥ͂Θ, ΠΟῪ ΒΟΡ6.---ΟΟ͵]κ ΟἹ τ|8--- {ἢ οοπῆ- 
ἄδῃοθ, τὶ ΒΟΡΘ!---ἶὐῷ 15. 8 ὑθθον πα ρδίθσῃδὶ 
δΔάάγοβθ, θη ἔ8|{ΠΠ7Ὁ] Ῥδδίουβ ΒΥ ἰὁ ὑμοθὸ 80 
δΔΙΘ ῬΟΟΣ δῃὰ ὈΠπὰ ἴπ ἰδ ἔδιῖ: “κοοὶς οα π8' 
Ἧο 8.6 δι ΘΘΒΒΟΥΒ [ὉΓΣ ΟἸσὶδβί, 88 ὑμβοῦρὰ αοά 
αἰὰ ὈοΒθ66} γοῦ ὈΥ͂ υ8: Ἧθ ῬΓΔΥ γόοι, ἰῃ Ομ τῖδί 8 
δίθδα, 6 γὸ σϑοοῃοϊ]οὰ ἰο ἀοἀ.᾽" [2 Ὅον. ν. 20]. 
(ΑΡ. Ῥαβί.). 
ὑπ. δ. ΔΑ Β6 κανὸ δοοᾶ υὑπῖο ἴδοι, 

οἰο.- 1} τυ πδὺ αἰ ἔἴζοπο6 δηα αἰϊθηίίοι γνὸ ᾿ἰβίθῃ, 
Ὑ8ΘῺ Ἧ7͵Θ δδγο ΤΟΘΒΟῚ ἰο Οχρϑού ὑθιιροῦαὶ αἰαὶ 
(Θυοεππο)).---Ἴἰἰ ἰ5 σον δ γγοδί Ὁ] βϑίηρ, θὲ 
8, Ῥαδίοσ, ὈΥ 86 ῬΟΊΤΟΣ οἴ ὑπὸ Ξ'Ῥ᾽σἱΐ, 88 δύνδκθη- 
οὰ δὴ ὀχρϑοίβδιϊοῃ ἴπ 18 ΠΘΔΥΟΓΒ ὑμαὺ {μὸν ἘΠ] 
“ἐγροεῖυο δοπιείλίησ ;᾽ (ΔΛΘΥ δ.6 (Π 6 ὯΟ ἸΟΏΒΟΥ ἀοδα, 
ον ἰδοὶσ Βοαγίθ Ὀαρίη ἰο 766] δηἃ ἰο Βα Προν. αὶ 
1οὺ ἔμοαι μοὶ παῖ ἴῃ τα. ΑἸδϑὶ δον οἴθῃ ἱί 
ΤΩΔΥ͂ ΟΟσΌΣ, ἐμδέ ῬΟΟΥ, δδκοπθᾶ, δπὰ Ἀσηρουίηρ 
8οι}}Β, Ἰοοκ οὨ (δμοῖσ ἔθϑδοόθου, δΒορίηρ (0 τορεῖνε 
δοπιείλίπ, δι ἃ 6ΥΘ βϑῃηὺ ΘΙΩΡΙΥ ΔΥΔΥ (ΑΡ. Ῥαδί.). 

ΨΕΒ.6. ΕΣ νοσΣ δᾶ κοϊᾶ πανθ 1 ΠΟΙ ο.--- ΤΠ} 
ἐδ δΔροδβίο] Ἱ 8]--- 88 ῬΟΟΥ, γοὶ ΓΩΔΊΙ Τ᾽ ΤΏΒΩΥ Υἱοῖ; 
88 αυΐηρς ποι ίηρ, δὰ γοί ροββοβαίῃρ 8}} ἐπίῃ ρΒ.᾽" 
[2 Οοσ. νἱ. 10]. Ῥοίον, διἐμβουρη ροὸς ἴπ ροϊά, 
γγ88 Υἱοῦ ἰΠ 6 4}} (86 τὶ οἢ---ΤΊ  ΒῸΣ (885 8}} 0 
Ὀθδν ἀδε:ιὶης (1195 δὰ τοσοῖτο ἸΑΥο ἰὩΘΟΙΏΘ8Β. 
ΗΘ Ῥοββοβδβϑά ζδι (ἢ ἴῃ ἐμ9 ῬΟῪΘΙ οὗ ἰῃ9 πϑῖὴθ οὗ 
Φοδυθ ΟἈτίαι, δὰ σῖῖὰ (ἷ8 ἈΘ δοσοιρ] δηοάᾶ 
ΤᾺΣ ἸΌΟΡΘ ἐδδῃ ἱζ ΟἸγίϑὶ δὰ δεβίρπθα ἰὸ ἢΐτη 
ἐι6 τούϑημθ οὗ ἃ Κἰηράομι, ΟΣ δὴ θσ6ο]οβ᾽ δέ ῖο8ὶ 
ἐΟΥΥΙΟΥΥ͂, 85 ἷβ τᾶβθβ. ((ΣΟΒΒΠ67).---ΤΆαέ ὁ8 
ΒΟΆΓΟΟΪΥ δο ΤΟρβΡΘἃ 65 (86 Τ6Δ] Ῥδίσ: Π ΟΗΥ͂ 
οὗ Ῥοίοσ, δπὰ {86 δροβίοὶο 8660, ὙΔϊσὰ ρὶ ὐθ .8 
ὙΠῚ} μο]ὰ δπὰ βέϊτορ. (11π4}.).- -Βπὶτ 0} 861 
μανὸ ρἰνο ΣΙ  ἴ866.--- ΤῊ 18 (16 706] πρ οὗ ἀ6- 
γουῦϊ δηὰ αἰ. κι] βοσυδηίδ. Ηδ ἢ μδὰ γοσοϊυϑα 
ἔπνο ἰδ᾽θηίβ, οου]Ἱὰ ποῖ, ἰΐ 8 ἔσθ, ρζδὶη 85 ἸδΡρ 
858 6 πὸ δὰ γοοοϊνοά ἥγο: πουϑυί 6 1658 ᾽Ὦθ6 8]80 
οουἹὰ μβαΥ: Τα τ ιΐσ ἰδοὺ δὲ ρίγθη πιο, 1 
δαῦο {8 {Π}}}7 οαμρὶογοά. (ΑΡ. Ῥαϑβί.).-- -ἶπ 186 
Ὠδῖὴθ οὐ ϑοθδυδ ΟὨτίαϊ οὗ Ναξδίϑῖῃ, χίϑϑ 
τΡ διηᾶ νγδῖϊε.---ἴὰ ὑΠ|8 ΤΔΏΠΟΣ (Π6 ἀοβρίβοα 
δηἋ οτυοϊβοα 76δὺ8 οὗ Νδ:ζΖθγοί 18 αἰου δ οα διδοῖς 
8 βἱοὶκς, 85. 6 ;ΛΧ0 6418 ΑἸ1Κὸ 86 ὈΟΑΥ͂ ἀπὰ (86 
800}].--- Ηϑδ 1} ἰδ Ὀϑίϊοῦ (μ8ῃ Βἰἴυὸῦ δὰ ρο]ᾶ, Ὀυΐ 
80 ΘΔ]. οὗὁὨ (Β9 800] 18 Ὀοίζον ὑμδὴ ἰμαΐ οὗἁ ἰμ9 
Ὀοάγ.-- θη αοα ΔΡΡΌΘΔΙΒ ἰο τοίαδο ἐμ 6 οὈ͵θοίβ 
νι ο ἢ} τγὸ ἀοβῖρθ, 6 αἶνϑβ ἃ5 Οἴμο ΓΒ (πα  ἃγ6 Ὀοί- 
[0..-- Ιἴἰ αἀοα ψογῸ ἱποϊϊποὰ ἰο Ὀδδίονυ π0 Ὀοίΐον 
εἰ [0Υ {86 Ῥγοτϊηοίοῃ οὗ ΟΟγ᾽ ΒΡ: 18] πο] ἕο ΓΟ, 
(88η ἱποβϑθὸ νὰ ο ἢ} ΘΔ υδΌ8}}Ὺ ἀδδβῖγο, γὸ που]Ἱὰ 
ὨΘΥ͂ΘΥ ΟὈἰδῖπ ΒΒ τὶ σμοδὶ αἱ 8. (ΒίαΥ Κ6).---ο Οἷνο 
[0 ΘΥ̓́ΘΣΥ πιδ ἰδλαὺ Δ8).θί οὗ ὑμ66.᾽᾽ [116 γἱ. 80]. 
--- ΑΒ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ Ιγ8} Πδίἢ γϑοοϊγοα ἰδ0 καἰ ἔτ, ΟΥ̓́Θ 80 
ΤΑ ἰδίου ὑπ ΒΑΘ ΟὯΘ ἰ0 Βηοίμογ.᾽ [1 Ῥοί. ἱτ. 
δ οπρα ΕΥ̓ΘΟΙΥ γ06 ἢαγτο τοροοϊγοά, ΓΎΘΟΙΥ σἵγτο.᾽ 

[Μαΐι. χ. 81].--- δϑθὺ8 ΟΠ ἰδ, [86 Μοαϊαίον, (Βγοῦρ ἢ 
σῇ Βοπὶ 81} ὑθ ΡΟΓΑ] διὰ βρίγὶϊ8] τρϑυοῖοθ. ΔΓΘ σΘ- 
οοἰγορα.---Φοδὺ8 δοκπον]οᾶροβ ἰπΠ088 ὙΠῸ σΟὨ 688 
ΐπι.--- 6 ἸΏΟΓΘ ἱπύϊπμδίο ἐγ ἀπίου τὶϊ [86 Ἐ6- 
ἀθολοῦ ὈΘΟΘΟΙΏΘΒ, ἰ89 ΤΏΟΤΟ ΔΌΧΠΑΔΗΓΥ ἄοθβ 6 
τη 66 ῬΟΥΤΟΣ ἰο 1008, ἰο0 68] δη4 ἰο 6}]Ρ.--- 
Α ᾿ἡνίπρ σοτητηπ πίοι τυνλί {86 ᾿ὑνίης ϑαυΐϊουν, βὰ5- 
ἰδ "8 ΟἿΓΡ βρ᾽ γιὰ] 116, αἀπὰ οοηβίλία 65 ουν πἰρσοδὲ 
Ὁ] Ββοάμοδβ, (166}..).---Θ }!Ἐ{τνϑὲ δ ἃ ρο]ᾶ Βανθ 1 

ΤῊῈΕ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤῈΕΞ ΑΡΟΞΤΊΈΕΗ. 
σα ΞΟ. ὔ΄“ψι «-ΦφΦ-.Θσα  ]0ψ{ απ... ’.ἝσσσῇῇῇῇφᾳφᾳφᾳφΦΦ ΠΟΥ 

ὭΟΒ6, πὶ δΌΟΒ ΘΙ Βανο, οἱο.---αοὐ θα ῥταϊβοά, 
ἰδὲ ὑμ6 Θυδῃρθ}104) ΘΠ ΤΟΝ 68} 8111 ΘΙΏΡΙΟΥ βῦο 8 
Ἰδησίδρο ἢ οὔτ ἄαγ. ΟΚ'[6 15 ῬΟΟΥ, 1ἰἰ 8 ἔτυθ, τὴ 
Τοδρϑοὶ ἰο ΒΘΟΌΪΩΡ ῬΡΟΟΣΥ δηά ἰδσιρογαὶ Ρο8806- 
Βίοῃαδ᾽ δυΐ ἰπαύ τ ιΐϊο δ 8.10 δ 88, δπὰ το ἢ 580 
εἶνοβ (ο 86 808] ὑπδὲ 806}8 ΒαΙ γδίΐοη, 18 ἰ8 6 Ὁ166- 
804 πδηθ οὗ 9688, ΗἾ8 ᾿ἰνίηρ ποτὰ, Ηϊ8 βδυϊῃν 
ἔτδοθ. Αηὰ ψῇθὴ χὰ σΣϑοοῖνθ βυ0}} ΕΒ, γγὸ Υθ- 
ΟΟΙΥ͂Θ ΙΏΟΥΘ (88 511 Υ0Γ διὰ ρμοϊὰά. 7ο ἐδ6 ῬΟΟΡ, 
ἰδ ἱπᾶγῃι, δηὰ {860 πτοϊομοά, ἐμ6 πογαϑ ἀροὸ δὲ}}} 
τοροδίθα: ἘΠῚ46 τῷ διῃὰᾶ υυδῖὶϊς 1|--- 89 ἊΡ ἴσου 
ἐδ6 ἀυδί, δοιὰ τα }}ς ἱῃ ὨΘΎΠΘΕΒΒ οὗ 106] 

γκε. 7, 8. Αμ;:)ᾶ Β6ὁ ἴοοὶϊς Βἰπ ΌΥ͂ 80 τἱκδὶ 
Βαῃᾶ, οἱο.--- 6 βοοιείηρ 801} τηυδύ Ὀ6 δβυιίδιποὰ 
ηοὺ ΟὨΪΥ͂ ΌΥ ΟΣ γογάβ, Ὀὰᾳὺ 8180 ΌΥ͂ ΟΌΥ δοίδ, 
ΘΥ̓́ΘΏ 88 ἰΓ νὸ ἰοοῖκ 1 ὈΥ͂ ἰῃῆ9 Βαπά, δηὰ δδβοϊδιϑα ἴἰ 
ἰο νγαῖκ. (Θπ655.).---Απὰ 9 Ἀπ πΡ, ̓ εἰ6.-- 
Ηονν πιθϑ ἢ ΤΏΟΓ6 ΟΠ ΘΥᾺ] ἐμδῃ ἐμ Ομ Θηρα ὕγο- 
ἀυοϑσὰ ἴῃ (818 ἸΔ 16 τὴ 88 ΘΟΠ αἰ ΠἸΟ0Ὲ, 15 (δὲ ΘΕῈ ΚΘ 
ὙΠῸ} αοἀ οἴἶροοίβ ἰπ 9 ποατὶ  Βαὶ τἢο0 ρίγοῦ 
μορᾶ ἰο ἰ{ῇ (Θαρδη.).---Απᾶἃ Θπϊοτοᾶ υἱῖδ 
ἴδοι ἱπῖο ἴΠπ6 ᾿θσΏρ]ο6, οἱο.---ΜΒΏ ῬΟΥΒΟΣΒ 
ΔΙῸ Τοβίογϑα [0 Β68}1}, Ὀὰς 4}} 8.6 ποῖ {πδηκἤη] 
ἴον ἰὑ; Φοδῃ νυ. 14. (Ζοὶβὶ 8).--- ὁ ΟἿΟΣ ἰδῆ κ8 
84 ΡῥΓαΐδο ἰο Θοά, 8 ἃ Ῥγϑοΐοιβ Ῥυ ἑν οκο.---ἰἶἰ 
88 8, Ὁ]66806 δὰ ἀο] ρα. ] τὶδὲὶ ἰο ἐ6 μουδθ οὗ 
ὙΥΟΥΒὮΏΪΡ ΓῸΣ {818 Ἰτηϑῃ, ΒΟ 8 ΠΟΥ ἨοδΙϑά, δοὰ 
10 σου]ᾶ, τυῖϊἢ 41} πὶβ Βοατί, τοροδί 86 Ῥβδιω 
οὗ ργαΐβο: ““" Β1688 86 μογά, Ο τὴῷὖ δου] }᾽ Απὰ 
ἰϊ νγῶβ 88 Ὀ]οββοά δὰ ἀοἱ ἐσ 7} ΤΥ [86 Δροκί]68, 
Ἧ)0 οου]Ἱὰ ὈτΙῺρ Β00}} ἃ σΟΙΑΡΔηΐο. ὙΥἱὶἢ (π6πὶ ἰ0 
(86 Ῥγοβοῖοο οὕ ἀοὰ. 786 πιοδὺ ΒΟΝΟΥΔΌΪ6 δϑδοοτέ 
ψ 1 ἢ 8 βοσυδηί οὗ Ομ τὶ δὶ οδὴ οὐδίδὶπ, ὈοῚδ ΠοΥΘ 
δοϊονν, δηὰ οὐ πἰρὶι, οΘομβὶδίδ οὗ ἰ8086 βου ]8β, ὙΒΟπὶ 
Ἀ6 8 Ὀθ0Ὼ ΘηΘΌΪΟα ὈΥ͂ (86 στδοο οὗ ἀαοά ἰο Σο8- 
0 ὕγοιῃ ἀοϑίχυοίίΐοη. Ο Οοἀ! ΒΟΥ ρστοδὶ Μ|}} 
89 [86 Ὀϊ]οββοάμοϑβ οὗ πἴτη, Ἧ8ο 1.88 χυυϊάϑα οὐθῃ 
026 808] ἰο ἰμοοὶ 

γεκε. 9, 10. Απᾶ 811] [8 9 ΡΘΟΡΙῚΘ ααὺν Βίχω, 
οἱο.---Σοὲ ΘΥΟΣῪ νοτγὰ οὗ (86 ΟΠ ΌΣΟΙ ὍΘ δὰ δοί, 
δηα ]οὐ ΟΥ̓ΘΤῪ δ8οί δοσογὰ ὙΠῚ [80 ποσὰ οἵ 7688, 
δηὰ ὃ6 ἀο0η6 ἰῃ 8 ἤδιθ: ἴθ Ὑ01}} (8 9 ΟΒΌΓΟΝ, 
ΟΥ̓́Θ ἱπ ΒΟΡ ΘΑΊΚΏΘΒΒ, δίδη ἃ ἔογί ἢ 1 δίγοη κί. 
(Βυάο61080}).---Αἶ δογυδηὶ οὐ Ομσῖθὶ νν}} αοτά 
86 ου]ὰ δὰ ὀρρογίαπὶἐν ποὶ ΟὨΪΥ ἰο Βοδγ, Ὀυΐ 
4,80 ἴο 8660, ἐδὶ τ ΜΪΟΒ ἰΒ ἱπδίγυοσιίνο, ΤῈ 6Χ- 
ΔΙΏΡΙ6 οὗ οοπγογίϑα δουβ τουδὲ αἶγὸ 8. Υἱβ1 Ὁ]9 
ἕοττη ὑἰο ὑἐμδὶ Ὑδὶσἢ (Π6 Ῥγοδοιοθα πογὰ [88 ἀ6- 
οἷαγοὰ. ΤὴῸ ΒΔΡΡΥ͂ οἰδηροὸ υὙστουρδὶ ἴἢ 6 ΓΚ 
ΘΟΙΨΟΣίδ8, Ὑ7}}} ἐπ ρΓΘ88 οἰ ΠΟΥΒ ΒΟΥ ΪΟΌΒΙΥ ἴῃ ῬΤΌΟΡΟΣ- 
(οι ἴο 18 ουϊνγατγὰ τηδηϊοϑίϑίΐομθ. Ηθποο Θοὰ 
ἮἈΘΓΘ ΘΠ086 ἃ ΟΥ̓ΡΡΙΘ ὙΠῸ νγ88 νἀ ον Κπότῃ, δὰ 
8.1}} σΆοοΒ68 δἱ ἐἰπη68 ἃ ποίου ΙΒ] Ὁ τ ὶοϊςϑα πιδῃ, 
ἴῃ ΟΥΟΡ ἰο τᾶ Κα τηδηϊοδί, 88. ἰὺ ΟΓΟ, ἴῃ 8 ἰ8Δῃ- 
αἰ 016 τϑηποῦ, (89 ΟΠΟΟΣ] ΡΟΣ οὗἁὨ δὶΒ ᾳτδοθ 
ἷπ Ομ γὶδὲ 7688. (Αροβὶ. Ῥαδί.).---ἀῃᾶᾷᾶ ᾿ΒΟΥ͂ 
ὝΟΙΘ δ|1οἅ νυν ἢ ττομᾶθσ δ ἃ δι θυ θη. 
-οὶ νγαβ {μ6 ἱπυπηϑάϊαὶθ ἀοδίχη, δπὰ δἷβὸ ἰμ6 εἵσ- 
ἔροί οΥὗἹὈ τηϊγδοῖοβ, θη ἰμ 9 ΟΠ ΌγΟΝ τγῶϑ ουπαεῶ, 
ἴο Ῥχοάυοθ ΟΠΔΟΥ ἀπά διηδσοιοηί, δηὰ αἰἰγδοὺ 
(86 τυϊυϊαάθ. ΤΉΘΥ ὙΟΓΘ τηϑϑηβ ππὶορ Θοὰ 
Θι ]ογθὰ ἴῸΣ οδἸηρς [86 Ρ6ο0}]6 ἰομοί μον, ἱπ Οἵ- 
ἀθγ ὑο 68 {116 Θ0809)] σοποογηΐπρ Οτῖβί. (ἀροβῦ 
Ῥαδὶ.).---αοὰ ἀθδβῖσγοβ ἰὸ βδῦθ ἩΪΊΠ6Β565 οἱ Β18 
δοίϑ δῃὰ ποῃμάουίυϊ πουῖκ.---ἰα (86 Ῥτουοσοϊαὶ 
ῬὮΓΑΒΘ; ΔῊ αἀπιϊγατί, Ἰοαπάθὰ ου βουπα δὰ 
ΘΟ σιβεῖδῃ Ῥυϊ πο 168 

ΟΝ ΤῊΣ ὙΗΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.--- 7: σταοο οὗ Ολτίεί το- 
υεαϊεα ἐπ οὐ ἱεπιροταὶ αβ]οίίοπε: 1. Τὺ ἀφ ηἶ68 Ἰμίογι- 
ΟΣ αἶα τ μὶοὰ Ὑὸ ἀοδῖτο; ΠΠ. 1ἰ Ὀοβϑίου δ τη 09 



ΟΗΑΡ. ΠῚ. 11--26. θὅ 

ῬΤΘΟΙΟῚΒ ΚἸΠ8, τ Β]0} τὸ ἀο ποῖ οχρϑοὺ; 1ΠΠ. 1{ 
ΟΡΕΣΒ ἈΠ ΔΥΘΗῸΘ ἰ0 ἐἰδ8 τηοδὲ οχδϊίθαὰ Ὀ]οββίῃ δ, 
τ ἢ γγὸ ἀο ποὶ ἄοθοσυο. (ΕἼ0Γ67).---1η ἐλ παπιὸ 
οἤΓ ὕει. Οὐτίδέ, τίδο ὧῷ απά τοῖκ! ον, 1. 1ὶ 8 
μὲσ ὕπιθ ἴο δύνδο ουΐ οὗὨ 5166} [Βοχὰ. χὶϊϊ. 117; 
Π. Ομγίδέ Βἰτηδο] σγϑηὶβ ἰΠ6 ΔΌΣ ἐγ, ἐΒτοῦρα 
6 οτὰά δπὰ ἐδ Τϑιηοηὶδ; ΗΠ. ΒΥ βίο} 8 
δΟΌΓΒΘ ΔΙΪΟΩ6 γ71}} γοι ὈῸ6 ΘΔ ]οα ἰο ῥγαΐβθ δηὰ 
ἰλδηὶκ αοα σὶϊ σοηδάθηοο δηὰ ον. (Θοπἢ. δπὰ 
8ρ.).---7ΤῪλὲ λεαζέηρ 97 ἰδὲ ἰαπιε πιαπ, απ {ἰϊιδίταίίοη 
οὔ ουν ἐοπυξγδίοπ : 1. ΑΒ Ἦ0 νψγὰδβ ἴδῖὴηθ ἔσγοχῃ 8 
ὈΣσίἢ, 80 Ὑο 8.6, ἔγοιῃ ον Ὀἰσῖδ, (80 Βοσυδηίβ οἴ 
βἷῃ; 11, Α58 ΒΘ ν)δβ οαγυϊοὰ ἰο {μ6 μαίθ οἵ (89 
ἰθΏΡὶο, ἴὰ τον ἰ0 Σϑοϑῖνθ 8]Πη8, 80 6 ὝΘΓΘ 681- 
γἱοὰ υπΐο Βαρίΐδπι, ἰπὰ ΟΥΟΥ ἰο σϑοοῖτο δοὶθβί δ] 
εἶδ: ΠΙ. Αβ Β6 νγὰβ μοδ]οὰ ἱβτοῦρη Ῥοίοσ᾿ 8 
ποτὰ ΘΟΠΟΟΓἢρ ΟΠ γἾϑὲ, 80 ΟἿΤ σΟὨΥΘΥΒΙοΣ ἷἰβ 8 
τοΥκ οὐ αοα, νχουρλὶ του ρῃ ἰμθ ποτὰ οὗὨ ἰδ 
ῬτορΒοίβ πα δροβϑὶΐοβ; ΙΥ̓́. 48 μ ψδικοὰ δπηὰ 
Ῥγαϊβδοὰ αοά, αὔΐον 6 δὰ θθϑῃ μϑα]ϑά, 8Βὸ ἃ βθη- 
αἷπα ΟἸ ΣΙ δι δ πα] κ, δὰ ἐμὸ Ἰογέιαϊ ῥγαΐβο οἵ 
θοὰ οσδπηοὲ ρσγϑοθᾶο, Ὀὰΐ τηυδβὲ ἔΌ]]ονν ΔῸΣ ἰσαθ 
εοπγοσβίοι. (ἴ}.).---7ε Οἰεπέϊε8, υἱεισοὰ α8 πιεπάϊ- 
(απ αἱ ἰδλε σαίε ὁ ἐλὲ ἱεπιρίε: 1. ΤΒοῖν σοηα οι : 
Π. Τηὸ ἀπίλο5β ὙΠΟ γγ76 οὐτο ἐμ αι, στὰ ἧὰ πε 
ΤᾺΣ ἰδεταξ αἷπις [πο τὸ τοσοῖγο]: 1. ΤῈ 
[οτὰ β ἱην αίϊου, δἀἀτοβϑοά ἰοὸ ἐμὸ Ὁ Υἰβίϊδη : 
Αδκ τ ]ιδὶ 1 588}} ρίτο μδὲ [1 Κίηρβ 111]. 47; 11]. 
Ἐμο ΒΔΡΡΥ δχροσίϑθησο οὗ ἱμὸ Ο γἰβἐϊδη, ἐμὲ {89 
[οτὰ Ὀοβίονγβ Ἵχοθθαϊηρ ρα ἀδη 7 δῦουθ 41] 
ἰβδί τὸ δδὲκ οὐ ἰἰηκ [ΕΡΆ. 1ϊϊ. 20]. ([μ5860.).-- 
ΤᾺε διεεδεα υἱδὲξ 10 ἰλ6 ἱεπιρῖο: 1. ΤῊ6 ἱνὸ ἀονουΐ 
δροβίϊοβ, ὁ5 μοὶ" ὙΔΑΥ ἰο ἐμ6 ἰθιι}]6 --- δδὶ 
ἰβουχιιία ἀο {μπ6γ} βυρροει ἢ 11. Τη6 ἰδῖαθ Ὀθς- 
ξἂ αἱ ἰμ6 μϑίο οὗ ἰδμ0 ἰ6110}6---π δύ “ὨΘΡρομ θα 
ὑπο Βΐπι 3 τόρ 10. 1Π1|. ΤῊὴοὸ ᾿ουἴ} βδουῦϊβοο 
Οἵ Ῥγαῖβο-- -ἤ οὟν 888}} νυ Ῥαγίϊοἱραίβ ἴῃ 1ἰ ἅ--- Τῆς 
ἀειεπέοπ ὁπ ἐλε σαν ἰο ἰδὲ ἀοιιδε 0 Θοά, οτ, Τοοίδης 
"0 ἰαεᾷ ισλίολ Οοα ρ»γοροδοδ: 1. ΤῊο ἀοθίχη οὗ (89 
δροδί] 68 ἴ0 Σϑυδὶη ἰοροίμο Ὁ δηὰ 8]0Π6, 18 ἰπάοτοα 
πτῖδὸ οσῖρρὶθ 1198 Ὀεοΐοσο ὑμδῖα; ΠῸῪ ἀοδῖτο ἰοὸ 
ΤΌΡΟΘΟ πα ὈΧΔΥ, Ὀπὶ, ὈοΒο]ὰ, (6 δτὸ σοαυϊγοὰ 
ἴο τοσκ δῃὰ δοὶ: Ὀυΐ, 1. 1ὺ τγᾶβ ἃ Ὀ]οβϑβϑὰ ἀϑίϑθῃ- 
ὕοπ; ἐδ6 βδουὶδοθ οὗἤἨ ῬγδυῸΣ γγ͵ὰ8 ΔΌΣ ΔΙ 8. οἵ- 

ἤεσϑὰ ὑμὸ σροθ ον. γ, ὈοΐΒ ὉΥ ἰλθ δροβί]οβ, 
νὮ 086 ἢχεὺ δοὺ, ρογίοσιηϑθα ἰπ ὑπ 6 ἤδη οὗ Ομ χίδί, 
Πδα Ὀδθη βιιοοοβδία, δὰ ὉΥ ἐδ ἴδπῦθ τη, ὙΠῸ 
Βδᾶ, ἰβγουρῃ ἔμ θπι, οὈϊαὶ ποὰ δ 66} 1 οὗ Ὀοάγ, δὰ 
ΒΡ͵ΣΙ[8] ὑΓΘΑΒΌΓΟΒ.---7}6 πιοδί υαἰμαδίο Ῥοφδοδδίοη 
ΟΥ̓ οἷν ευαπρείοαὶ ΟΛωτοῖλ: 1. “ῇΞΒΙΙΥΟΣ δηὰ μο]ά 
ΒΑΥΘῚ ποῃθ.᾽ Το οι οὗ τη8ῃ, ἰ00, γγ8ἃ8 ῬΟΟΥ, 
δά, βίηοο {86 δρθ οὗ ὑμ6 δροβί]εβ, 86 βρὶγἱ 8] 
ΘΑ] οὗἨ ἰμ6 Οδυγσοῖ 88 δἰ 8 ὈΘ6ΘῺ ῬΤΟΡΟΥ- 
ἰοηθαὰ ἐο ΒΟΣ ΡῬΟΥΟΣῚΥ͂ Ὑ{ΓῈ} χοδρθοῦ 90 ἐθιωροτγαὶ 
ῬΟΒΒΟΒΒΊΟΏΒ; 1. “ΒΒ ΒΌΟἢ 851 Βανθ - - ψγαἱκ ,᾽} 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΙΝΥ, [86 πδηλθ οὗ Ψ68ι.5, (ἰὴ 6 δροβίο])ὶσ 
ψνογὰ, δῃὰ {89 ΤΩΘΔῺΒ οὗ βαϊγϑδιίΐου ἰβσοῦ χὰ 7 6808 
--ϑυσ 816, δηὰ οΥὙῸΣ ἩΠῚ οοπίΐηυαθ ἰο ὃ6, ἐμ 
τηοϑὺ γ8]08Ὁ]0 Ῥοβδβϑββίοιβ οὗ οὐν ΟδμΌΓΣΟΝ.---- 7:6 
πατταζϊυο οΥΓἩ ἐλα αροείϊεδ ἀαπα (λὲ δεσφαν, α σεϊς ἰο 
Ολτίδιαπδ ἐπ σαγίπς 7070 ἐδ6 ροοῦ: Ἰ, ΤῺὴ6 βοῃὶ- 
ταϑηΐβ Ὑ1ΟΙ παι ΌΣΔΙΥ Ῥχοσωρί 8 ὕο0 οΟΔγ6 07 (80 
ῬΟΟΥ; (4) [86 Ἰοτο οὗ ἀοἂ: {μ0 Δροβί]θ8 6.6 Ὁ 
ὑπο ΜΔ ἰο ΗΪδβ (θταρὶο; (δ) ἐμ Ἰουϑ οὗ ον ποῖρῃ- 
ΟΡ: μον ἸοΟΙς τΓ ΒΥΤΩΡΔΙΒΥ οἢ (86 ὈσΩΩΆΣ. 
(Βοσο δοιὰ οὔ μὸ δροβί]θ8 ταύ ὈῸ ᾿πίγοαυοθα--- 
189 ἰοο} ἔθο] ηρΒ οὗ ΖΌΒη ; (86 ὁμογρβοίΐο δοίϊοι 
οὗ Ῥοίου). 11. Τὴ ΔΡΡΣΟΡΥΙ ἰθ ΘΔ ῺΒ ϑρ] γα 
ἴῃ ΟΑΥΪΠΡ Τ[ῸΣ (0 ΡΟΟΥ; ἰΠ086 ΔΓ6. ποΐ, ῬὈγϑδηιὶ- 
ΠΘΒΕΪΥ, ΒΙ]γ 6 δηα ρμο]ὰ ; 8118 ὑμδὺ 8.9 ΟἈΥ ΘΙ 688} 
Ὀαϑὲονγοα, οοβί 11{116, δη ἃ αν1} 11116; χϑί μοῦ () 
ῬΟΥΒΟΙΔ) δὰ δοοιϊϊοπδίο ἱπίοσοουσβο Ὑἱ} [096 
ῬΟΟΡ: Ροΐονρ Ἰοοκοά οἢ δἶχτο, δῃὰ βαϊὰ : [οοῖϊς οὰ 
τ18; (δ) Θυδη θ 1108] ὀχ ορ δι 008, ΘΟΌΠΒ6], Δ ἃ 60}- 
βοϊαίΐομβ, ἀογίνϑα ἔγοπι ἐμ9 πνοσχὰ οἵ αοᾶ : “0 ἢ} 
88 1 δγ6 - - - 8 }Κ.᾽ Π]|. ΤῊΘ ΔΡΡσορσχὶδίθ δηἨρὰ 
ΘηΟυΡΑ σης Τοδυ]ὲϑ ; (α) ῬΟΟΙΪΥ γοιϊοῦ: κ6 γβ 
8Ὁ]6 ἰο βΒίαπα δπὰ ἰοὸ ψαῖκ; (δ) βρὶ 1.8] Ὀ] δίῃ δ; 
Πο ρΡγαϊβοὰ 6οά.--- 7λε ἤγεὶ πεϊγαοῖς 07 6 αροϑί{68---- 
ὃ αυϊάα ἔον ἐπ6 ΟἈ γἰβίίδῃ ΟΒΌγοΙ ἴῃ ἴμ9 ΔΙ. 7] 
ἀἰβοβανχο οὗ μον ἀπ οε; 1. ΗοΥ οχίθμβῖνο δ6]ἃ 
οὗ ἸΔΌΟΣ---διαοιρ [086 ὙΓΒΟΙᾺ ὑθτῃροΓ8), πα ἔμ 080 
ὙΓΟΙΩ ΒΡ Γἰἰπ18] ΡΟΥΘΥΓΥ͂ ΟΡΡΌΓΘΟΒΒΘΕ; 11. ΗδΣ ρζοῃ- 
αἷπὸ δηϊτηδίληρ, Ὀυἰποὶρ]90---ἰμο Ἰοτὸ οὗ αοά, δηὰ 
οὗ οὔ ποὶμῃῦον; 11. ΗΘΥ ἱποχ δαβι1}]0 Βρ᾿ ΥΙ 4]: 
ἐγοδβυγο---ἰὸ τνοσχὰ οὗ αοἂ νἱ ἐμ 118 νἱ 81 ῬΟΎΘΣ,, 
δὰ ἴ.:6 Ηοὶγ ἀμοβί τὶ μὲ ρτδοΐουβ οὶ 8. 

Β.---ῬΕΤΕΒ᾽Β ΤΕΒΤΙΜΟΧΥ ΟΟΧΟΒΕΝΙΚΟ ΦἜΒΌΒ, ὈΕΡΙΨΈΕΒΒ. ΙΝ ΤῊΗΒ ῬΡΒΈΒΕΝΟΕ ΟΣ ΤῈΒ ΡΕΟΡΙΣ. 

ΟἼΑΡΤΕΕΒ [11Π1. 11--26. 

11 ἘΑπὰ 88 086 ἰδ! τηδπ ΜΒΙΟὮ τγὰ8 μ6 8164} 6] [Βαῦ 48 ὑπ ἰδπιθ Ἰωϑῃ δ 6] ἔαβὺ 0} 
Ῥοΐον δῃὰ “0Βῃ, 4}} (88 ρθορ]θ σδὴ ἰορϑύϊιογ ππίο ὑπ θτὰ ἴῃ {86 Ρογοὶ ὑμδύ 18 641164 30]- 

12 οπιοηβ, ρτϑδί]γ πτοπᾶοτΐηρ [[Ὁ}} οὗ ποηάθ]. ἘΔπὰᾶ [Β0}] τη Ῥαοίοσ Βα τ, Β6. δῃ- 
δ το ἀπίο ὑ86 ρβορὶς, 8 τηϑὴ οἱ [βγ86] [06 [βγϑθ]} 0188} τη 6 }}}, ὙΒΥ πιδτυ οἱ γ6 δὖ {818 
{818 τρδ}}}7 ΟΥ ΜΏΥ ἸοΟῖς γ6 80 ΘΑΡΏΘΒΕΪγ ΟἹ ΤΙ, Δ8 ὑπουρσῇ ΟΥ̓ ΟἿΤ ΟΥ̓ ΡΟΥ͂ΤΟΣ ΟΣ 

13. Βο!1ποβ8᾽ [ροἀ]1 6 Ὲ8] τὸ μδὰ τηδᾶθ᾽ 0818 τῦδὴ ἰο πα κῖ ἘΤΒ6 αοα οὗ ΑὈτγϑδδιῃ, δηὰ 
Οὗ Ιβ8λ6, δῃὰ οὗ “8000 5, {π6ὸ αοἀ οὗὨ οὔγ ἐλ ΒΟΥΒ, μδὺ ρ]οτβοα ἢΪβΒ ὅοη [ϑοσνϑῃῦ) 
δεδυκ; σθοπι γο "Δ6] Ἰγοσθα πρ, ἀπά ἀθηΐθα Ἀΐτη ἴῃ ὑπ6 ῥγθβθῆοο οὗ Ρι[]αύθ, σθα ἢθ 

14 ττλβ ἀοιοτταϊ θα [ἴον μα μα ἀθοϊ 647 ἰο ἰοὺ λίην ρὸ [γϑ]6886 μ1τ]. ἘΒαῦ γο ἀθηϊοά 
156. 186 ΗοΪγ Ομ δηᾷ {86 Ψυδβί, απὰ ἀοβίγοὰ ἃ πιυγάθγορ ἰ0 Ὀ6 σταηίθα ππίο γοα; ἘΔηὰ 

ΚΠΙοὰ τμ6 Ῥυῖποο [ΑὐὐδοΥ]" οὗ 118, σβοῖα αοα ΒΑ} ταϊβοα ἕγοτα {86 ἀθδᾶ; πβογοοῦ 
16 τὸ ὅγο πίΐηθδθθβι ἘΑΛηὰ δ18. παπιθ, σουρἢ ΚΔ ἴῃ 18. πδτηθ, Βα τηδάθ {818 τηδ 

ΒΙΤΟΙΡ,, ἩὙ ΠΟΤ γ6 866 8Δπἃ ΚΠΟῪ : γ68, [8π4 ἐπ6 18 τ ΒΙΘὮ 18 [1 οἢ πτοῦρ 0} 

δ 

μΐπι μδίὶ ρίνϑη Ὠἴτ {815 ρμοσῖδοῦ βουῃμθββ [{8}]18 Ἀ6418} ἰπ [᾿8 Ῥγθβθῆοα οὗ γοὺ δ] 



66 ΤΗΕ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, 

17 ἘΛπά πον, Ὀτοίῃτθῃ, 1 ποὺ [Κη] ὑμαῦ {πγουρἢ [1Π7 Ἰρποότζαποθ γὸ ἀϊὰ {ἰΐ, 88 ἀἰα α͵βο 
18 γοὺγ τ]οσα. ἘΒαὺ ὑμοβο (δ 1ηρβ, τ 16} αοἀ Ὀεοΐοσο μδὰ ββοποα ὉΥ ὑμ6 τοῦτ οΥ 41] 

8. [4}} 086] ἔΠΡΊΕΩ, ἰμαὺ ΟἸσιβὺ [18 Αποὶϊπίθα]) βου] ἃ βυβδοσ, πὸ μαι ἢ 8ὸ δ] Ε]]οά. 
19 “Βορθοηῦ γού θγϑίοσθ, δηα ῦθ οοῃνοσγίθα, ὑμδὺ γΟῸΓ Β11Β ἸΏΔΥ 6 Ὀ]οιίΘα οαὖ, τ μϑὰ [ἢ 

ογάθυ {840} {80 ὑἶϊπιθ8 οἵ τ αΐηρ' 8}8}8}} [πηδὺ] οοτηθ ἔγοσῃ δ: 6 Ῥγϑθθῆσθ [366] οὗἨ (δ 
20 Τιογὰ; ἘΛπά ἢ 8Ρ04}} [Απὰ ὑμδὺ ἈΘ πιδυ] βεαπὰ 998ὺ8 ΟἸτὶβῦ, τ ῖοῖι ΒΘΌΓΘ γγὰβ Ῥγεδοὶ- 
21 οἀ [π0 Μοβδί δῇ “}6β8 ΒΟ 88 δρροΐῃ 

οαἷγο ἁμὲ] (86 ἐἰπη685 οἵἔὨ τοδυϊλίαϊζοη οὗἁ 8]1] ὑΒ:η 
75 το γοα; ἘΠΒοΙι {6 οάγοπ χηυδὺ ΤῸ- 

[{1π|68 τ ΒΘΓΟΙη 81} {ΡΒ ψ}} 6 το- 
βίοσ 1, πιο οα Ὠδίμ Βροίζθῃ ὈῪ 086 τηοαΐὰι οὗἁ 4811} [οηι. 811] 18 μον Ῥσορδίβ βἴποθ 

δὰ δ ποῦ] Ῥορδὴ ῬΓρσορβοίβ ἔγομῃ οἵ οἱ α]. ἘΡΟΥ Μοβοδ ἔγυὶν 1881 [Μοβοβ Βδβ β8]} 
πηΐο {86 ΤἈΓΠ6ΥΒ ᾿3[οην. απῦο ὑΠ6 ἔΔ0Π618], Α Ῥτορϑῦ 884}} ὑμ6 1ογὰ γοῦν αοἄ ταῖβο ἪΡ 
πηΐο γου οὗ [οαὖ 07 γοῦν Ὀγοίμτγθη, {κ πηΐο τθθ; Ὠΐτη Β118}} γα ΘΆΥ ἴπ 4}} (μηρα 

28 ἩΒΔίβοουου ΒΘ 8}18}} [1711] Βα Ὺ απίο γοα.0 ἘΔπά [Ὁ 8..8}} θοῖηθ ὑο ρϑ88, ἐλαὲ Θυθσγ βοαυϊὶ, 
24 “16. Μ11] ποὺ θᾶγ ὑμδὲ χοροῦ, 8}4}} 6 ἀοδίγογϑα ἔγοτα δπιοηρ (6 ῬΘΟρ]θ. »Ὺ 6, 

δηὰ [ΑΠᾺ] 4}1 {π6 ρτοριϑίβ ἔτοπι ϑδιμθ6ὶ δῃηὰ ὑδιοβθ ὑμιαὺ [Ὁ]]ΟΥ δῇ, 88 Ἰαδῃν 88 μαγθ 
2ὅ βροκθη, πᾶτῦϑ ΠΠἸκοτῖβο οσγοίο " οὗ [οηι. οΕ7 {8686 ἀαγβ. ἘΥ 6 δσὸ {86}6 ΘΕ] άγϑη οὗὨ ἐῃ9 

τορΡμοίϑ, δηὰ οὗὨ (Π6 δονθηδηῦ ὙΠοῦ αοἀ πι846 ὙΠῸ ΟἿΓ ἐἈύΠΘΓΒ, βαυ]ῃ ππίο ΑΡτδ- 
26 ἴδηι, Απά ἴῃ (δ γ βθϑᾷ 8}}8]] 8]} ὑπὸ Κὶ πάσϑάβ οὐ ἐμ οαγίι Ὀ6 Ὀ]οββοά. Ἐηΐο γοῦ ἄτβέ 

(οά, μαγίηρ ταϊβοὰ ἂρ ᾿ἷβ ὅοι “ οβυβ'δ, βδὺ [8 ϑιογυδηΐ, βθη1] πὶ ἐὸ δ]688 γοῦ, ἴῃ 
ὑυτπΣρ᾽ ΘΥΘΤΎ 006 οὗ γοῦ ἔγοτῃ ΒΒ ᾿π1α 1 0168. 

Σ γος. 11. Τὴο πογὰάξ τοῦ ἰαϑέντος 
88 ΔῈ ΕΟ] αἰ αδίίοαὶ Ἰοοτίου [βο] οἵ ρογίίοη οὗ ἴμ6 βογὶ ΤῸ] 
Οσ. Ε. δῃὰ Ὁοά. 8ἴη., 811 οὗὁἨὨ πο τοσὰ ΒΘ’ ΠΙΡῚῪ αὐτοῦ; ἢγτ΄, 

λοῦ [οἵ ἐξαί. γόο.; ἰὯο Δ ΠΟΥ ηοἱ δἰδῖοα), 6 γὸ δαὐοιταϊοὰ ἐπ ἐμ Ἰοχὶ ἴον αὑτοῦ, 
θορδῃ δῖ υογ. 11. [80 
ὉΚ., οἷς.--ΤᾺ.} 

ΟΥ̓ΟΣ.-- ΤῊ ΠΟΣΒ ἃ.ὸ οὐηἱῖο ὉΥ Α. Β. 

Φ γος. 12. ἃ. 1 ΡΪδοϑ οἵ εὐσεβεία, θογοΓᾺ} δηοίσηϊ Ὑουβίοδ γοβὰ ἐξουσία, ἩΒΙοΐ ποαπιοὰ ἴο ἀοτῖτο δυρρογὲ ἔγοσι 
ϑ 

ἕω 
Οοὰ 8ἰπ.] [6 Ὀπὲ ΓΟΘΌΪΥ δὰ 

4Υοςσ. 18, ἃ. βοιὴθ 

εβ., ἰτδηο]αϊοα 
Ν. ̓ .--ΤᾺ, 

ὌγΥ ΜΒΗ,, 
. Ὦδυο ὁ θεὸς ᾽Αβρ. κ- θεὸς Ἶσ. καί θεὸς Ἴακ. 

δυνάμει. 
ἴῃ το κι. Β10]6, 6 τ ΤΟΓΊΩΙΥ τομάογοα ρσοαῤίηεδε ἴῃ ἴῃ9 14 οὐδοῦ νΐδοοα πὶ ἩΔΙΟὮ ἐδ ΟΟσΏΣΕ ἐπ 

] ᾿ 
8 γ6γ,12. Ὁ. ΤῊΘ τοδδΐῃκ ὡς ἡμῶν---πεποιηκότων ἰποὲοδᾶ οὗ ὡς---πεπκοιηκόσι [οὗἉ ἐεσί, γεο. τε [6 οἶα πδοΐδὶ ἘΠΞΒ. οσιᾶ 

ὈΥ ἢ.) δῃά ἐβ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ δ οογγϑοῖοῃ ἰπἰοηοὰ ἐο δὰ δου ἰο ἐπο οχί φέσι). 
[8ο βόδι. δῃὰ Βοσῃ. σχοϑί, ἢ δοοογάδῃποθ ψἱτ Α. 

σ. Ὁ. σοά. βίη. Ὑααυ οἴο.; ΑἸοτὰ δάβογοθ ἰο {Π6 ἐεσέ. γόσ. τ Β. (ὁ 8511) Εἰ., δὰ γοήϑοῖβ [89 οἵἴμοσ γοδάϊης 88 ἃ ἰδίδς “᾿οσ- 
τοσξίου ἴο βυϊ ΟΧΣ. χοά. 1, 6, ἀπά Μαίς. χχίϊ. 82."--- ΤᾺ 

δ γος. 18. Ὁ. μέν [οπυ! θὰ, αἴτοῦ ὑμεῖς ἰῃ ἐεΖέ. γε. πίμοαΐ ἃ οοστοδρομάϊης δὲ [ΟΣ ἢ 68. 2. 6], 6 συκίαἰϑὰ ὈΥ ἐταροῖ- 
᾿ οἷς ἴδιῖ ΜΗΒ. [Ὁγ Α. Β. Ὁ. Ἑ. Οοά. Βίη.: γι. νυ]. ( 

6 ογ, (- Εοὸν Ῥγὶ ἐκ ε 
Ῥτοίογτοα Ὦγ ΑἸοχαηάοσ, Ἠδβοϊχοίξ, 

ΤΩ, 18. αὐτοῦ, (ποὺ αὑτοῦ), αἴδον 
ΘΏ, οἴς.--- 

Ἧ 
Ὁ. Ε. ΑΕ ΡΡ ὙΓΠΙΟὮ, ΠΟΥ Γοσοοδῖν, δοδη. δηὰ ΤΊδΟΣ 

(ὁ Βὸ Ργοξογτοὰ ἰο προκεκη 
Ὡρ οὗ [ἢ ἔπο, [5 ποί βαδίαἰηϑ ὮὈΥ 

ατίοδῦ. δπὰ σοοθηξ οάϊίοσθ. [(1ἢ δοοοσάδῃοο ἱτὰ Α. Β. Ο. Ὁ. Ε. Οοὰ 

ἐπρας α τα, Τὴ ὉΠ. οἷο. 80 δῖ80 ἣν εὐπρς 
οΥ. 29. ΤῊΘ τοδλαϊπῷ προκεχειρισμένον 

ἐδο Ἰδεΐοσ, [Π9 ὩΣ ἸΏΟΓΟ ΟΕ τοαδὴ ῥ 

19 τϑγρίη (Επρ]. τὰ ᾿λαίτον, ἴγοια (ΒΒοΐπηβ, 1680, δ) ἢ 6 ῬΌ]Ζ. (αμσέογενι); 86 Ἰαξξασ [δ 

Χριστόν, διὰ οὶ ΔΙ͂ΟΣ τ. προφητῶν [48 ἐπ ἐδικέ. τ66.} [6 19 το ΐηρ ΒΟ Βοη κεῖ ποὰ 
ἰδ δοοογάαποθ ἢ ἱπιρογίδηϊ δυ ποσί ο8. [Β. Ὁ. 

νὸν [οὗ πο ἐέ σέ. γοο. Ἡ1ῚῈ ΤΠΔῺΥ τα 66 }}66]; 
ἦ ΔΌΪΒΟΣ 68; προκεχειρισ. ἰα δὐορίοα ὈΥ Βοῖῦ 

. 8[η.-- 
9 Ψογ, 21. ἃ. τῶν, ἰπείοδὰ οἵ πάντων οὗὨ [9 ἐ. τες. 8 δἀορίοα ὉΓΥ ατίοϑ᾽., ὕδόμτ., [410 οἷο. ἴῃ δοοοσάδποο τὴν τε ΒΥ 

δυο 68 [ἈΜΊΟΙΥ, Α. Β. σ. ἢ. διὰ Οοά, βίη. Ὑ}ς.-" πάντων, Ὀοττον θα ὕγοτα ΥῸΓ, 
οὔ βίπα).᾽" (Μ6γο1).--Τα. 

10 γον. 21. ὑ. ἧτο ἀμὸ δ 

886 ἰπϑοηπἀοα [0 δὰ ΒΕΙΓΘΏΡΤΗ ἴο ἰδ Ὁ 

ἀπ᾽ αἰῶνος [οἵ ἱεχίέ. τος. Βῃου ἃ "6 τοϊδί ποὰ δῷ κοηυίοο; [{ [6 τις, ΟἿΪῪ ἐπ ἃ εν δυϊ ποσὶ" Ὡς 
ἐἴοα. [Οπι θα ἴπ Ὁ., ναὶ ἰοαπὰ ἰη Α. Β. ὁ. Ἑ. σοά, Βίη. γα ]κᾳ., οἰς.--ΤῈ.] 

Ἷ Ἅον, 22. Δ. μέν πίἰτποὰΐὲ γάρ (κα ἴατ ὈρτοΥΓ δυδίαϊ πο τη μὲν γάρ, ΔΙ ΠΟΌρΡὮ ἴμο Ἰαΐίοῦ Ὁπάου θα! οοστοδροπὰβ ἐο ἐμ 
Ἰορίοδὶ οοπῃροίίοι. [μέν, δἴοῃο, ἱπ Α. Β. Ο. ἢ. Ε. Οοφ. Β|π.---ΑἸἦτ δὰ: Μω. μὲν εἶπεν ὅὃτι..--ἘῈ 

γον, 22. ν. πρὸς τοὺς πατέρας, ἴῃ Βοπιθ ΜΆΒ. ὈοΘΙΌΓΟ, ἐπ Οἴποσα, αἴοσ εἶπεν, 16 ἃ Ἰαῖοῦ αὐαϊείοι, διὰ, ἰἢ δοοογάδπιοϑ πὶ] 1Ὲ 
11. δατπρειθῶν [5 σδῃ" ο]]ο ἃ Ὀγ ΙΔοΒηιϊ. ἀπ ΤΊδοἢ. [ἀπ ὉΥ ΑἸΖ; Τουπὰ ἰὼ ἴον ΜΗ͂Β.; οὐ ξοὰ ὉΥ ΔΛ. Β. Ο. Οοάὰ. 8᾽η. Τὶς... 
οἵς.- 

18 Ὑοτν, 24. προ καὶ 
Βυδία! πο Α.Β.Ρ Ὡ., οἴ9..-ΤῈ. 

14 νὰ Ὗ 

τήγγειλα 1 ἐεαί, γε0.} 18 δὰ αἰζοσηριοα οοττοοϊίου οὗὨ {ἢ} δίτωρῖο ἕοστῃ κατήγγειλαν; ἴδ ᾿Ἰδλεὲῖοσ ἰδ νεϑ]] 

ΤῈ6 γε ς]ο ἰδ οπι θὰ Ὀοΐοτο νἱοὶ [ἢ [8 ἐεχί. τεσ. [|1{8 }).] Ὀπὲ 15 βυ οί Εν δυδίαίποᾶὰ. [ΒΥ Α. Β. 6. Ἑ. 
(νά. Βίη.---ΤΆ. 

16 γον 26, Ἶ 
δαχηϊἰο. [(Οταϊ θὰ να Ὁ. Ἐ. Οοἀὰ. δίῃ. βγτ. ΤΙΣ. οἷο. ΑἸΖ, δαγδὶ “ 
ὩΟὨ δ, 8.6 δρΌΓΙιουΝ."--- 

ἘΧΕΟΘΡΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

γεβ. 11. Απἃ 86 ἴ89 Ἰασο δ Β6]ἃ [81] 
ἴο Ῥοῖοσ διὰ ΦΌΒὩ.---Τ Υρ6 ὨυΠΌΘΤΒ ΟὗἨ Ρ6θΓ- 
ΒΟΏΒ, 0}} οὗἨ νοηάον, χαϊβογοὰ δγουπὰ ἐμ ὑνο 
ΒΡΟΒί]65, ἰο ποτα [Π6 τηϑὴ ἐμαὶ δὰ 66} |8Π|0, 
οομἰϊπυοθά ἰο οἸἴηρ: Ῥοίον τδβ Ὀοΐδ γοαυϊγοα δηά. 
ΘὨΔΌ]οα γν ἐὲβ οἰτουχηδίδησο, ἰο ἀΟΙΥ͂ΟΡ δὴ δὰ- 
ἄγοββ ἰὸ {86 Ῥθορ]9θ. [ἐ ἱηδαορα Ὠΐτῃ ἰ0 ΟΧΡΪ αἱ 
10 ΟΟΘΌΤΤΘΙΟΘΘ ἐδ], δη ἃ, ἴπ ζΟΠΘΓΔΙ ὑ0 Βροαϑὶς οὗ 
Φεβιιϑ. [Ι͂μκὸ ΘΙ ΡΊΟΥΒ (ὴ9 ψογὰ ἀπεκρίνατο, 88 
10 δά ἄγο88 γγὙὰ8 ν᾽ γί 8}}}7 8ὴ ἀπϑίσεῦ ἰ0 ἃ αιυθδίΐοῃ 
ὙΓ1Ο ἢ (89 ποηάοτίηρ ρἴδηοοδ δηὰ δχοϊ θα τηοΥο- 
Ἰηθηΐδ οὗἩἨ {μὸ βρθοίδίουβ βοοπιϑὰ ἰο αἰγϑοῖ [0 Ηἶπι. 
ΤῈ ῥγϑοΐδο Ἰοοδ ἐν οὗὮἁ ὑμ18 δδβοσα δ χο οὐ Ρ60}]0 

ὃν ΔΙΟΓ αὑτοῦ [οἵ ἐέαί. τες. τ Α. Β.], να δῇ προ πιο 'π ποῦ σε Ἰ ΘΏ 1 θυσία ποά ἰὴ ογάον ἴο ὈΘ 
1 δυο δ ἰομπδ, 17 δὲ 41} [86 δυθήοοϊ οὗὨ τασγίω- 

δηα οὗὉὨ {π6 δά ἄγοββ, ἴβ ἱπαϊοαίοαὰ ὉῪ 1ῈΚο; 1ὲ τῦδϑ 
ΒοΪοσμ ον 5 ΡΟΣΟδ ἰπ (86 οουγχί [68]164 ἐπα σγεαΐ 
οουτγί, 2 ΟἾγτοα. ἰν. 9; νἱ. 18; ἮΊΝΕΒ, δαΐεο. ατί. 
ΤΈἘΜΡΙΕ]; {18 Ῥογίΐ60 ΟΥ ΘΟΪΟΠη8 0 γὋ8 ἀϊ15.1}- 
εὐϊδοὰ ἔγοτα 89 ΟἾΒΟΙΒ ὈΥ Ὀοδυΐηνς Βο]οχα 5 
ὨΆΪΗΘ, ΠΑ ΒΗ ΟΝ 88 ἰΐ 88 8 γσοιηηδηί οὗ ἰδ οτὶ- 
αἷπδὶ ἰϑρ]Ὲ Ὀ811 ὃν ἷπι; Ἢ πδα οβοδρϑὰ ἰδ9 
θη γ8)] ἀεδδίσαοίζοι οὗ μ6 Ὀυϊὰϊπρ πίοι Νοῦα- 
ομδάποσσεα δὰ ογάοροᾶ, Τ}6 Ἰπηχηθάϊδίθ σδι86, 
ΒΟΥΤΟΥΘΥ, ἰῇ ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘ οὗἩ ΒΟ ΒΘ ὈΘΟΡΙΘ 
ΙΔ} ἰοροῖμοσ ὑπο ἰδθ δροβίϊθθ, ἰδ ἱπ [86 
ΙΔ} ΒἾΧΉ56 17; πὶ ἃ οαγὺ 00}}] οὗ ρταιϊ πᾶ δπὰ 
ἀογοίίου, 6 δαὰ αἰἰξδοιμιοὰ Ἀΐπι860}ῺΏ1 ἰὸ (ὮΘ τη, 
βοϊσοὰ ἐβθηὶ ὉΥ ἐμ9 μαπά, διηὰ λεϊαά ἐλόπι ζαδί; (89 
Ἰαϊίοῦ ἱβ [86 ΟἸΘΑΥΪΥ Ῥσγογϑᾶὰ τωοδηΐϊῃρ οὗἁἩ ἐδθ 
ῬὮΈΓΡΩΒΘ κρατεῖν τιυα, ΜἘ110 ἐξ σδ ὈΥ͂ ΠΟ ΣΟΔΠ8 
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6 οϑὲ8 1 15ῃ0ἃ ὁ ῬΒΙ]ΟΪο 681 στουπᾶὰβ ἐμαὶ {86 
ῬΌΓΔΒΟ ΣΏΘΔῺ5: 0 λοξὰ ἴο, ἰο ζοξίοισ ξοπιὲ 0Π6. 

γεβ. 12. α. Ῥοου ΒΒ δα γοβϑθ οομϑὶδίβ οὗ ὑνοὸ 
ῬΑγῖ8:---Ἰ. Ιπρέγυ οὐ οηδ Ομ οοτπ πα ἰμ6 ΑΟΥΒΟΥ 
διὰ (89 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ 186 τοΐγϑο]9, τὰν. 12-18; εἰ 
πλ8 ποὶ Ὑτοῦκῃὶ Ὁ. 8, ΕΟ δ΄ τηϑῇ, Ὀαπί ὈΥ 
θοὰ; Ηδ ρῬυτροβοά {πο ΌΥ ἰο0 αἰ οΥ  Ὗ π18 βοσυδηί 
Φοδυ5, ψ οτὰ ἴβτδοὶ μδβδὰ ἀδηϊοὰ δηὰ Εἰ]οὰ, Ὀαΐ 
σπθοτῃ αοἀ Ταϊβοα Ρ.᾽ 2. Αἢ οχπογίδιϊοη ἰὸ γορθη- 
ἴβησο δηὰ δορυθυβίου, ἴῃ Ὅσον ἐπαὺ ἰδ9 5158 οὗ 
[86 Βγδολίοβ τηϊρμὺ ὈῸ6 ΤΟΥ ρίυθη, δηᾷ ἰμδὺ {86 
Βιοδαῖηρ τ ῖοῖι 811 0[ῃ|6 ῬγοΙαΐβοβ δὰ ἰδυρηὺ {θὰ 
ἰο ταῖσι 6 ἱτραγίοα ἰο ἰμθπὶ ἰμσουρἢ 
Ομ σῖδὶ, τον. 10.-26. 
᾿ ὁ. ΨῺΥ τηδῖνοὶ γοὸ αἱ 1816 7---ΡοοΣ ἀοθκ 
Βοῖ ΤΟΡΤΟΥ͂Θ {860 ῬΘΟΡ]Θ ΒΙΤΩΡΙΥ [ὉΣ ΟΧΡΤΟΒΒ Ωρ 
Ε δειου δῃτηθηΐ, Ὀὰὺ ΓῸΓ δββυϊηίηρ ὑμδὲ (80 
Θδ] ἵν οὗ ἔλιο τ δὰ ὈΘ6ἢ 8ὴ ἱπάροπάθῃϊ δοὺ 

οὗ (86 Δροβὲ]εβ, ρουζοσιμϑὰ 8016} ὈΥ ἐβοσι. ΕῸΣ 
δε το ἀοσῖμρ 8ηα βίον β8Σ6 ζτα ἐξετο οὗ 86 
ῬΘΟρΙθ, βϑοσωθα ἰο Β8ὺ : “Ἧ μαὶ υδϑὺ ῬΟΎΘΙ στ 5108 
ἴὼ ἰπ686 τῆϑὴ (ἰδία δύναμις)! ΟοΥ-- δῦ ΒΟΙΥ 
ΒΘ {μι 686 ταυϑὲ 6, Βδίποο αοἀα γον δρθ ἰβουὰ ΣᾺ 
δυο ἢ ΙΓΒοιϊουΒ οἰ ΤῸ Ἰαϊΐου ἱπουρπί 
νου υπάουρίοαγ δυρχοδὺ ἰμαὶ οὗἢἁ ““Ἰποχί,᾽ (89 
ποτὰ πιο ΤΟΣ 88 ΘΙΩΡΙοΥοα ἴῃ μἷβ το γ- 
δου [0Υ εὐσέβεια]. ῬοίοΥ, ἱπογθίογθ, ἀθ 1085 ἐπα 
Βα δηὰ ΨΦ0.πι Ῥοββοοδοα οἰὐ ΠΥ ΒΌΘΝ 8 ῬΠΥδΟΑΙ 
ΒΟΤΟΙ 88 (88 ῬΘΟΡ]Ὲ τρδαὶποα, ΟΥ ΒΌΘΝΒ ἃ τηουϊΐο- 
τὶσαβ ΔΌΪΠ Υ ΟΥ̓ ὑμ9 5801}}.--- ΤῸ ΟΧΡΥΘβϑίοη ὡς πε- 
ποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὑτόν Ἰπνοὶγο8 δὴ ἱποχϑοί 
86 οὔ (9 σεπέζίοε 97 ἰδὲ ριιγροδὲ [ὙΠΙΝΕΝ: Οἷτ. Ἀ. 
Τ᾽, 8 44,4]; ἸἰλοΓΔΠΥ : “488 1 τὸ Βδὰ ἀοπο δυρδὶ 
80 ἰδδι ἢ τοὶ ὺ να} κ.᾽" [ἐπὶ τούτῳ τοπάογϑὰ ὈΥῪ 
Ϊ, ἴὰ ἐμ υσβίοῃ ΒΌΟΥΘ, ποὶ 88 ἃ πουΐορ (ἐδπὶβ 
ἐδεηῖ), Ὀαὰὺ 85. 8 τη886. Ῥγοη. (818 πιαη), τὶ ἀθ 
Ἡεῖϊε, Μογοσ, ΑἸτοτὰ, δοκοῖς, οἱο.---Ἑ.} 
γε. 18, 14. α. 10 Θοᾶ οὗ ΔΌΣΕΒΒΣΩ - - - 

ΒΔ ρκἸοτΒοᾶ δμὶν Εου [βόσυϑη}}] 9568846.--- 
ΑΔῸΣ ἰδ ΟΥ̓ΤΟΥ Π85 66 ΘΟΧΡΟΒΟα, ἰδ6 ἰγυ ἢ ἰδ 
βεὶ [οσὶ (688 ἴῃ ἰὶ. 16 8..): “Νοὶ τοό βανθ Ὑσγουρῃΐ 
(6 ταῖτδοὶο; (8. δυίμονυ 8 αοα, [ῃ6 δονθηδηία) 
Θοὰ οὗἩουν ζδίμογα, δι, ἰηἀθοᾶ, οὗἨὨ μ6 οΥἱ ἢ 4] 
Τουπάογα οὗ ΟἿἋΥ πδιΐοῃ."-- -Τ 9 ΔΡοβί]9 τϑΐευβ, δί 
ἐδ 5δ1ὴ6 ἔἶταο, [0 {86 ΔΌΪΠΟΥ οὗ {8 ταῖγ 8616, δὰ ἰὸ 
ἴϊα ἀρεῖχη δηὰ βδἱριϊβοδποθ. [10 γγὰϑ ὑπ ἀδβίρη 
Οὗ (Ἀ15 τοῖτϑο]ο ἰο μ]οσ  ν 6808, ἴο ΧΙ 1 τα ἴῃ 
δὲ δόξα, διὰ ἴο 680} πῖθῃ (0 506 8η4 σοὨἕθββ Πἷ8 
ἀϊσηῖγ δὰ 86 ΡΟΣ οὗ ἷΒ Εἰζθον 1ἰἴο, αἰἰαϊηοα 
᾿γου ἢ (86 ΓΟΒΌΥΤΘο ἢ 8Πα ΔΒΟΘῃΒΊ0:, 88 Ὑ76}} 
88 ἴ0 ἀοτηοηδίγαία ἱμπδὲ ἴ Ηΐτη ἀτννο]ὲ (Π9 ΖΦ] 688 
οὔ τ 8] πὰ βανϊηρ Ῥοῦγου, ὑπ στϑδοῖοιιβ ὀχϑγοΐβθ 
οἵ νιῖο 88 ἀδδϊχηθϑα ἴον 0 θοπ οὶ οὗἉ χηδηἰεπὰ,. 
--Βαὶ Ἡδδὲ 15 ἐδ τηοδηΐῃρ οὗ παῖς ϑεοῦ ΤΘἢ δ Ρ- 
ῥά ἰὸ 7οδυ86 ΤΠ ΘΑΣΪΪΟΣ ἰδίου ργοίογβ, τὶ τἢ- 
οαἱ Ξροοΐϑ}}γ ἀπο! ἶπρ ὁπ ἰμ6 Ροϊπὶ, δβϑαμθὰ ἱμδὲ 
1Ἀ6 ὑδστῃ δῦ ὀχ να] ϑπὶ ἰο υἱὸς ϑεοῦ, πὶ. {Π6 5ἷῃ- 
ξἶο ὁχοορίΐου οὗ Ρ᾽ βοδίοσ, ἱῃ {πὸ βουθῃίθθῃί 66}- 
ἴπτγ. ΒΟ ρ6] Ὄχρ δὶμδ {μ6 Β6η86 (0 0: ϑεγυαπί 
οἵ Θοἄ, 828 ἴῃ Μαίί. χὶϊ. 18. Απᾶ βὲποο ΝῚ ΣΘΟ ἢ 
᾽25. Ῥυ ηοα (86 τοϑυὶϊδ οὗ μἷβ ἱπυθδίΐβδιϊοηδ 
ἰπ δια. ε. Ψν. 1828, ν. 88͵ 8..), 411 (89 τοσϑῃΐ 

ΤΟΙΟΥΒ Βρ6τθ6 ἰμδὶ παῖς 9. ΙΗ6828, ποὶ- (89 
ϑοπ, Ὀπὶ {86 ϑεγυαπί οὗ αοἀά. [80 ΟἸδ., δέον (1π 
Βεά. ἀ. 4». αα ἰοο. 2ὰ 9οἃ.}), Αἰϊογὰ, Ηδοϊοῖι, ο- 
δίπδου (18 ΖεΖ. ατί., παῖς, 2. α.}, οἷο. ; ΑἸΟΧΔΏΔΕΟΡ 
ΔδοΙ65Β ἰοὸ ἰ80ὸ ποτὰ ἃ “ἀὐδΐουβ ΟΥ ἀου Ὁ 16 
δεῆδε.""-- ΤῊ .7. [πα οοά, 86 ἴοττ παῖς 18 ἃ δια πάϊς 
Ῥτεάϊσαϊὶο τὶ} ΓᾳΚο, Ῥοΐπρ δρρὶ θα ἰο [βζδοὶ 
(θοερ. οἱ. Σ. δ4), διὰ ἰο Ῥαδυϊὰ (Δ οἱβ ἵν, 26, διά 

αοδρΡ. οἷ. ἱ. 69). ἴῃ ἐμ ργϑβθηῦὺῦ ρδββαβθ, 88 
Ὑ76}} 48 ἴῃ γὙϑ Ὁ. 20, Ὀ6]Ον, δηὰ ἴῃ ἷν. 27, 80, 88 δἷβὸ 

πῃ Μαίί, χὶϊ. 18, ἰδ σοσυ ΒροΒαΒ ἐὸ [7 2. 

πῃ Ιδϑῖδἢ [οἢ. Χ].---ο}.. ᾿χΥΪ.]. 
ὃ. Βαϊ γο ἅθιῃι !θᾶ.----Ῥοὶοῦ ΒΡΘΔ ΚΒ ὉΠΓΟΒΟΣ- 

τ ]Υ δηὰ δ ρῃδί δ} οὗ ἰδ 5δ᾽η πο] 15 
ἈΘΑΓΟΣΒ δα σοχηταϊἰ6α δραϊηδὺ 76808, 80 ἰπαὶ ἢθ 
ταὶ ὺ Ἰοδὰ ἐμοτὰ ἰο τερθηΐίδηοθ. Ὑ ἈδΥύ6--- 
Β8Υ8---ἀο]  γογθα ἊΡ 796 508, ἀθηΐϊοα πἷπι Ὀθΐοτο Ρ'- 
Ιαῖθ, διὰ οὐθῃ ῬὈγοίοστοα, δηὰ ἰηἰϊοσοοὰθα ἔοτ 
ΤΌΣ ΘΥΟΥ, 8116 γα Κὶ]]οὰ Ηΐ. Ηδθ ΒΒοΟΒ ἰδΒδὶ 
{Π6γ7 δαγνδποϑὰ, βίϑῃ ὮΥ βίϑρ, ἰῃ οὐΐπηθ δὰ συ]. 
Ηδ οχβῖθὶῖίβ ἰμ6 βἷη οὗ ὑπ Ῥϑορὶθ ἴῃ 4 8ι}}] 
ΒΙΣΟΠΡΟΣ Πρμΐ, ΟΥ̓ τηϑάπβ οὗ δηυποίϊο Ῥσοροβὶ- 
(1053, Ηρ, ἄγϑβί, οοπίσγαβδίβ [8.80] τιΐῃ ΡΣ]δίο, (9 

δὴ: ὑπὸ Ἰαίίου Ῥγοπουησοα ἰδ6 δθηΐθμοοῦ ἐμ αὺ 
9688 Βῃου]ὰ Ὧ6 γοϊραβοὰ [1ῈΚὸ χα. 16; Φοδα 
Χὶχ. 47: μὸ ῬΘΟρ]θ, οα 86 Θοπίσα συ, ἀοηϊοὰ 
Ηϊπι---ἰΠοῖν Μοβϑίδῃ. Ηθ ἔλθῃ οοπίγαβίβ Ψ 6888 
τ ΒΑΣΘΌΌΔΒ: ἰμὸ Ἰαίί ον 88 8 ΤΣ ΘΤΟΡ ; 996- 
ΒΒ 88 πο ΟἾΪΥ ἱπποοθπΐ δηὰ ΒΟΙΥ, Ὀπὶ ουθῃ 
{19 Αὐἰδοῦ δῃᾶ αἷγνοσ οἵ 1178; “γοῖ γοῦ γτοϊοδβδοά 
186 ἔΟΥΤΔΘΡ, δα Κι] ]οα 9 6888.᾽ : 

ΥΕΒ. 1ὔ, 16. Ῥοίου ΠΟΡΘ ΘΧΡΪΔΙἢΒ ἐδ 6 ΤΔΏΠΟΥ 
ἴπ σοι αοα δα ρ]ον ρα (νον. 18) δ18 βοτυδιΐ 
εβα8: ὕΒΟοΣΙ Θοα μαι χαϊδοᾶ ἔσχοτι ἴδ 
ἅθδᾶ.---Απά, (86 οοπίΐηιι68,) 1ξ 18 ΒΟ] ΘΙ. ἴῃ {86 
ΡΟΥ͂ΤΟΣ οὗ 106 Ὡδῖηθ οὗ 9688, γοοοϊγοα ἴπ Γαι, 
ὑμδὺ 1816 τῆδ, ΟὩ06 18Ππ|6, 88 Ὀ66Π τη846 ΒίΓΟΗΐ, 
δηά χοδίογοά ἴο Βαϊ. γε, [1.6 δροϑί]θα, ὈΘΔΓΡ 
τ π688 ἰο ἐμδὶ ονοπὶ---ἰῃ τα βίηρ ἊΡ οὗ 6888; 
οὗ ἰμ9 τοβίοσαϊϊοῃ οὗ ἐπ8 τῆδη ἰο ποδ}} δηὰ 
Βίγθηρίῃ, γὺὸ ΒδΥΘ γουγβοῖΥοβ 411 ὈΘΘΏ ογθ- ]ῦ- 
Ὠ68868 (ἀπέναντι πάντων ὑμῶν). 
γε. 17, 18.-.--Απᾶ πον, Ὀσοῖδσϑε.---ΑἸἾἿΟΡ 

ΒΏΟΝΙΩΡ ὑπ ΠΟΟΘβδὶίυ οὗ ἃ ουδηρο Ὀΐ ταϊηᾶ δηά 
Το  πρς ὁἢ {86 Ῥδαρί οὗὨ 18 ἈΘΆΓΟΓΒ, (86 Δροβί]9 
ἰοϑίδοα, ἐμαὶ ὈοΐῈ τοροπίβηοθ δηὰ [οτρβίνθ 85 
ΣΟ ῬΟΒΒΙΌ]α, πῃ τοΐϑγομσο, ὅχαί, ἰο ὑμ6 ΒΒ Πη ΘΓ, 
γον, 17, δῃᾶ, βϑοομάϊΐυ, ἰο αοά, νοὸσ. 18. Ηονυ- 
ΟΥ̓́ΟΡ ρτοδί ἰδ δἷῃ ἷβ, 1ὑ ΤΏΔΥ, πουθυ 1658, ὈΘ 
ἤογρίνοα, βίη ἰΐ γγὰϑ σοχητηϊ 6 ἴῃ 'ΩΠΉΟΓΔΏΟΘ, 
Ὀοὶὰ ὈΥ [86 ΡΘΟΡ]ο, δηᾷ ὈΥ ὑμποὶσ χΌ]οσΒ. Ἀπ {88 
ΒΌΟΒΕ]Θ ΓΤ 8]Δ65 (818 ἀϑοϊαγαίΐ οι ἱπ {π86 πηοβὶ βἰἢ- 
6ΟΓῸ Ἰογο---ἃ ἸΟΥ̓Θ ΔΙΣΟΘΑΥ Του δ] οα ἴῃ ὑπὸ δρροὶ- 
Ἰαϊδομ Ὀσοῖδσθα, πῖον ἢ6 ΒΘΓΘ ΘΙΏΡΙΟΥΒ; 6οπι- 
Ῥᾶγὸ σὴ 10 (8:6 ΤΏΟΤ6 ἤΌΣΤΩΔ] ἄνδρες ᾽σρ., ἴῃ Ὑ6 Ὁ. 
12.---ἰ γοΐογοῃοο ἐο Θοά, (9 δΒὶη οὗ [8.86], 60ῃ- 
βἰ βίῃ ρ ἴῃ (Π6 τοὐοοίΐοι δηὰ ὀχοουίοι οὗ ἰμ6 Μο8- 
βὲδ, ΤΏΔῪΥ͂ Θ ἔογαίνοῃ ἴῃ 80 Δ 38 ἱἰ, αὖ (πὸ β8 πὶ 
ἰχαθ, ἱητοϊγοὰ ὑπὸ Δ] πο οὗὁἁ {Π6 ἄθοῦθο {]ιαΐ 
{90 Μοδδὶδ ἢ βῃου ὰ βυ δου, συ βίοι αοα δὰ τηδάο 
ἔγοτα οἵ 014, δπὰ ογοιο]ὰ ἱστοῦ ἢ 411 [8 6 Ῥτοροίβ. 
ΜῈ. 190-21. Ἑορϑῃῖ γὸ τβοσχϑίοσο.---ΤῊὴθ 

δΔΡροβί]9 βίϑδίθα ἱμ6 οοποϊυβίον ὙΔΪΟΩ 18 0 ὉΘ 
ἄγαπτε ἔσοιτο 86 υογὰβ τ οι 6 δὰ Ῥγομουμποοί, 
δηά, ἰἱῃ ἃ ἀϊγοοῦ δρρϑαὶ ἰο δἰβ ἈΘΆΓΘΤΒ, 686}18 Οἢ 
ἴλθπὶ ἴο ἐγ Ὀδοῖκ δηὰ οβδηρὸ ὑμοῖν τη; αὐ 
086 βδῖηο {ἶΐπιθ, ῃ8 ποῖ ΟὨΪΥ ΤΟΡΓ Βα ὑἢὴ6 Ὀ]ού- 
ὑἱηρ ουἱὐ οὗὨ ὑδμοῖν 818 86 {19 γοδυϊὶ οὗἁ δ! Σορ Ὦ- 
ἰδη06 (ἐξαλειφϑῆναι, ἀρ] 1οᾷ [88 ἴῃ Ὁ]. 1. 147 ἰο. 
8 ἀοουταθῃὶ ἐμαὶ 15 ΟὈ]αΣαίθ4), Ὀὰΐ 9 8180 Ορθῃβ 
8. 8111} ψἸΔΟΣ γίονν Ὀοίοτο ἰἤθῖα, ἀπ ὀχ ὈΙ(8 8 
ὖτμθ οΥ̓͂ ΓΟ ΓοΒΒιθθδΐ δηα Ὀ᾽]οδδθάμοδδ, ΤῸΣ τ Εἰσὶ, 
οο, ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ΒΟΡ6. ΟΥ̓ δαί ἐἐπιθ ἀοἀ ἰΒ ὑπὸ δὺ- 
{δὸΣ διὰ βουγοθ (ἀπὸ προςώπου τοῦ κυρίου) ; ἰὶ οοτῃ- 
ΤΆΘΠΘΟΒ Ὑϊίπ [Π6 τοϊατῃ οὐ ΟΕ ἰβϑί, τ πο θαυ θη 
ΤϑΟΘΙΥο6Β ἀπχίηρ ἰμ9 ἱπίοσυβ), Ὀπὶ σλοτα αοα κ}}} 
Β0μ ἃ ῬΘΙΒΟΏΔΙΥ (ἀποστείλῃ, οἰ6.}; ἐξ δοπβὶβϑὶβ οὗ 
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8}1} ἐδδὲ ποιοῖ! αοα μαὰ Βἰἐμοσίο ὑσοπιΐδοά ἱστοῦ ρἢ 
88 Ῥσορμοίβ (ἀποκαταστάσεως, ο16.)}. [Ιῃ ὃν δεὶ 
οὐρανὸν δέξασϑαι (λ6 πα ρ᾽θοῦ [ΟΓΥ 866. δείογε (89 
1.7 18. ποί ὃν, αὶ οὐρανὸν, ἑ. 6. λεαυδῆ πιωδὶ το- 
οευθ ἀππ [85 ἷπ ἴμ9 Επρ). γοΥβ]Ό}], ποὺ, λέ πιμδέ 
ίαζε ροϑδοβδίοη ΟΥ̓ ἀεαυεη (Ἰμαϊ 91), ἰλ6 Ἰαἰίος ποὶ 
δρτοοῖης {ΠῚ} ἐδ στ ἑοσωεπαϊ οὗ δέχεσϑαι. [Οὰ 
(86 ΘΟὨΙΓΧΔΓΥ, ΒΘΏρΟΙ] ((ΠΟΠ.05) ΒΟ] 5 ὑἐμπαὺ ὃν ἰδ 
δ δυμ᾽)οθοῖ, δηὰ ἰχϑιηδὶαίοθ: Ἦγλοὸ πιμδί, οἷς. ; ΒΘ 
ἰοστὴβ (Π6 σοπδίγαοιΐοι ΒοΓΘ ργοΐοστοα Ὀγ [.60}}- 
θοῦ, δηὰ ὉΥ ΤΔΩΥ͂ ΟἴμοΓΒ, ἃ ““Ὑἱοϊοπίδ ἱπίογργοίδ- 
1ο,᾽᾽ δἴποϑ 1ὺ ἱπὰρ1198 ὑπαὶ μολύθῃ 18 χτοϑίον ἰμ8ῃ 
Ομγ βϑί, δηᾶ βἷμοθ ἰὺ 18 Ἀο81116 (ο {80 σταράᾶθυγ οὗ 
Ομγίβι, ψὰο ἰδ ΔΌοΥο 8}} Ἀθαύθη5,᾽᾽ ΕΡΏὮ. ἵν. 10, 
θίο. Β8,.ο, 6180, ΟἸ88. δηὰ 1 ημο. ϑιϊον (Κεα. ἀ. 
44». αὐ ἰος. 24 64.) ἀποαυϊνοσδ!ν δάορίβ Βθηρο]᾽ 8 
ΥἱονγΒ, ἀπά χοὐοοίβ ὑΠ 086 νγῖο 66 }0 (τ οτα ἢΘ 
ΒΡΟΘΟΙΔΙΪΥ ΙΩ68η8) ΠΟΤῈ Ῥχοΐεσθσ ἸὙγπᾶδ]ο δπὰ 
ΟΥ̓ΒΠΠΙΟΥ ἰγϑηϑ]δίοα: τολὸ τηυδὶ Σοοοῖνο ΒΘΔΥΘΗ. 
(Α]οσδηάον, αὐ ζος.)---8.]. Ασοογαϊπρ ἴο [89 
Θ8 6 ὉΠ18 ἃ δῶ ἰοσμεπάαϊ οὗ ἀποκατάστασις, ἰὶ Τὸ- 
Ζυ]αυΥ ἀοποίοβ ἃ γχοβίογδίϊοη, Οὐ τοίυση οὗ δὴ 
Θδυϊὶοῦ σοπάϊιἰοῃ: 800 Ὀδϊογ, ΠΟΟΤΒ. απ ΕἘΤΉΙ- 
σα. θ.) [““7Τὴε Ὀαωΐοτο λεαυεη---ἶδ ΒΌΡΡΙ16α ὈΥ (89 
ἰγδηῃβίδίογε---Ὑ  Βου ὁ ΤΣ ΆΒοΩ, οἱο.᾽" (7. Α. ΑἸο6χ.). 
--Τ τ. 
ἔοι 22-24, Ἰΐοδϑα βα!ᾶ.-- [Ὅϑαν. χνῖΐ. 1δ, 

18, 19, οοπιδίποα τὶν αοη. χυὶϊ!. 14].-. ΤΠ6 1Δῃ- 
86 ἴῃ (8686 Υ̓ΟΥΒ6Β 8 ἰπίθη θα ἴ0 ἀθύθ]ορ πιΟΓΘ 

ὉΠῪ δηὰ ἴἰο δοηῆτπι 8}} ἰμαί Ροίονρ δα ἰηϊπηδίοα 
ἴῃ ΥοΥ. 21 οοποογῃΐης ὑπὸ ποτὰ οὗἨ ῬΧΟΡΒΘΟΥ. 
Μοβ68--- 9 88 γ8--- 88 ῬΤΟΙ ΪΒοὰ ὑμαῦὺ 8 Ῥσοροὶ 
Β8}8]1}] δοτῃηθ ἔογί ουἱ οὗ [6γ80], δηὰ [85 ἀροϊαγοα 
(Βα {πΠ0} πο ἀο ποὶ δοοηαὶ. ] 0} 8}}}7 ΟὟΘΥ ἷπι, 
8.411] Ὀ6 ουἱ ο΄ δηὰ ἀοδίγογοα; δηὰ {δπθ βυο- 
οοϑάϊηρ Ῥγορδοίβ, θα κί πἰηρ ὐ 0 Βδιηιθὶ, μ4Υ70 8]} 
πτόρδῖ Ῥγοαϊοίϊομϑ γοδροοϊίηρ {Π.650 {ἰπ|68. 
κῃ. 26,,ω6. ὅο δῖὸ ἴθ οδἱ] ἄσθ:, οἱο.----ὸ- 

(6 ΒΡΡΙ165 86 Ὑ8016 ἰο ἷ8 ον δβ9 δηὰ ἰοὸ {6 
Ῥοορΐο ὈοΌΣΘ εἶπ, απ Ῥγϑβοηὶβ ἔνγὸ ἀβρϑοίβ οἵ ἰδ 9 
0886: ἤτβί, (86 Ῥχοζαΐδο οὔ (89 Ὁ] ββίπρ [π|846 (0 
ΑὈτδδδηι, θη. χῖ. 8: χΥὶἱ!. 18; χχὶϊ. 18: ἴἰο 
ἴβδδςο, ὅθῃ. ΧΧΥ͂. 4: ἰο 786οοὉ, θη. ΧΧΥΪΪ), 147 
ὈΘΙΟΉ 5, 88 6 ἀροίαΓ 68, ἰο ἷβ ΒΘΟΤΟΓΙΒ; Ὀαΐ, 86- 
ΘΟΒΟΪΥ, ὁπ ἐμ6 σοπαϊιΐοη ἐμπδὶ ἐμ 6 Υ 18] [89 ἀυὶγ 
ἐπ θΉ808 ὍΡΟΣ ἐμθπι, οὗ τοροπίϊης δηα ἰυγηΐηρ ἰο 

οὔ, " 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. Τοῦ ΡΟΥΘ Ὁ ἩΒΙΟΝ ταΐγ 0108 ὙΟΥΘ 
ττΟυρὮϊ, ΠΟΥ͂ΟΡ τοδί θὰ ἱπΉ ΓΟ ΟἾΥ ἰἢ ΔΏΥ 016 οὗἁ 
{86 σμί!άγϑη οὗ αοἀ ; Β6ΥΘ [6 δΡοΟΒί]68 ΟΧΡ ΘΒΒΙῪ 
ξυαγὰ μοὶ ΘΆΡΓΟΓΒ δραϊηβὶ βυο} ἃ ἀοίυ το 
πουρβὶ ; {89 Θχϑσγοὶβθ οὗ θυ ἢ}! ῬΟΥΤΟΓΒ ΔΙ ΔΥΒ ἀὁ- 
Ῥοηᾶδ οἡ (δ τιἰχμί δηὰ Υγθο συδοὺ οὔ ἀοά. Τ}6 
ΟΥΤΟΥ ὙΔΙσΝ ἐπ6 δροβδίϊθβ ὀχροβϑθ, 18 {86 888} 1|0}- 
ἐἰοι δαὶ {86 πιΐγδοὶθ Ργοοοοαθα ΟΥ̓ ΣΙ ΠΔΙΪν οἰ μον 
ἤγουν ἃ τοῦ χὶο ῬΟΥΤΟΡ (ἰδία ὃ ἣ ΟΣ ἔγοτῃ τοδὶ 
ταουὶὶ {ΠῚ . Ιὔονθϑα ἐπο Βοάθομιον δδοσὶ Ὀθὰ 
ἰο {π9 ΕδΙλοΥ ὑλθ οῦ κα οὗ 6 αἰ [ς΄ πο Ὦ {110 
Ἐδίμοῦ πα οἴνθη τὴ ἰο δηϊβα,᾽ ομη νυ. 80], 
86 δροβίϊθβ, 8ὲ}}} Ἰοτϑ θα ρ δ 68}}γ, δβοσὶ 9 
{μον τι γ8 0168 ἰο ἀοὰ ἐπὸ Βαίμου, Βυὺ οΥθὴ 88 
116 πιΐτδ 0198 ψτοῦχηΐ ὉΥ 968ὺ8 το ΣῸ ἀραὶ χηθά ἰο 
ΌΘΆΡ τ [688 οὗἉἩ Βἷπη δηὰ ρ]οΥ  Ὗ Βἷπι (Φόδη νυ. 20, 
86; Μαϊιί, χὶ, δ), 80 411 ἰΐ6 ἀθοὰβ νβὶοῃ 18 ἀ18- 
οἷ ρ]68 Ῥοσίοσταθα ὈΥ ἰὴ6 ᾳτδοοὸ δηὰ μόνον οὗ αοά, 

2. Τὺ 1ἴβ ποῖ β'ΡΙΥ δὴ δοοοιιμιοἀδίϊοι ἰο (δ9 
ΒδΌϊ 5 οὗἨ ᾿πουρμὶ δηὰ ἐμ τηοὰθ οὗἉ Ἔχρυϑαδίοη οἵὗ 
Ϊδτϑοὶ, θη Ῥοίοσ Β8γ8: ““Τμο αοὰ οἵὗὨ ΟοἿΥ ἴδίδοςε, 
οὐ Ασδἤδῃι, οὗ 8δ88δο, δηὰ οἵ 7800, δι ρ]οτιμοά 
6888 ᾽᾿; (Βοδὸ ὙΟγάβ, ϑυοἢ Σδίμον, ΟΧΡΤοδ8 186 
ἰσυΐμ, (αὐ (86 Θοἀ οὗὁὨἨ ΑὈΓΔ.8π), οἰο., ἰβ Εἰ υνΐδθ 
96 Εδίμονς οὗ οὔνρ [οσὰ Ψ2}6818 Ομ τὶδὶ. Οὐ, ἱπ 
οἶμον ψογάβ, 1ὲ ἰδ (86 βδδηι6ὸ ἀοὰ τῖ|ιῸ χτοτοδϊοὰ 
Εἰ πι56}7 ἰο {9 ἔδίμοσβ, διὰ ΠΟ ΠΟῪ ΓΘΥΘΔΙ8 
ΒΙΠΙΒΘ]Υ ἰο υ8 τοῦ (9 ὅθ ; ἰδ πον οονοβδδηὶ 
8 Τουπάοα οἢ ἱμ6 οἱὰ οογρθηδηΐ, δὰ ἰδ Ἰδιίοε 
ΔΙΓοδὰγ ροϊηίβ ἰ0 7656 Οἰεγὶ δὶ, 

8. Τ86 ΡΒΓΥΔΒΘΟΊΟΔΥ, δοοογάϊΐηρ ἴο Ἡξῖοδ 9 6588 
ΔΡΡΘΔΣΒ 88 ὁ παῖς ϑεοῦ, (Βα ἷ8, ποί α βαστνδαἷὶ οἵ 
αοά, Ῥυί “ἐλε ϑογνδηι οὗἨ ἀαοάἀ,᾽ νὸν. 18, 26, ἰῃ 8 
Ῥγοδιρϊηθηΐ δπὰ 3ρϑοΐδὶ 80:86), δ᾽] 68 ἰο ἰδ 
ῬΤΟΡ ΘΟΙ68 οὗἩ πὸ ΟἸὰ Τοβίδσηοῃί, μασι λου] 0 
ἰϑαὶ. χΧἸ;. Β΄. δῃ!ὰ ΟΧΡΓΟΒ868 8 δοποορίϊου πλὶοὰ 
Τοΐοσγδ, ἀἸγοοῦγ, ἰο [6 ΟΥΚ οὐ 6808 ΟἸ τ ῖδί δίοῃς, 
δὰ ποὶ ἰο κὶ8β Ῥούδοῆ. {68018, ὨΔΙΔΟΙΥ, 8 Ης 
{ρου τ Βοῖὰ αοα ὀχθουίεθ ΟΥ̓ δοοοιωρ 8865 8]] 
ὑπδΐ Πὸ 888 ἀδίογιηϊποα ἰοὸ ἀρ, διὰ Ῥγνουίδοὶ ἱπ 
Ηἷ8 ποσζὰ ; ΘΟΣΡ. ΤΟΥ. 21, 24, 26: [δ6 Ὀ]οδοὶης 
νοῦ αοα δὰ φῬτχοτηϊβεοὰ ἰοὸ ΑὈτδμδσπι,, δβὰ, 
ὑγουρ πὶ, ἰο {86 Ἀυτηδη Γδο66, 5 Τοδ σε δὰ 
Ὀοβίονοα ΓΒτουκὰ ΟἸχὶδί; 411 ἐμδὶ αοα μιΔ8 Ἵὐαῦ 
Ῥτοιηϊβοα ἱπβγοῦρὰ τ Ῥσορμοίβ, 18 1 8]}1οὰ ἴῃ 
Ομγίδι, ΤΠ|18 18 (ΥΌΪΥ ἃ ἸΟΗ͂Υ οοποορίξου. [ἰ δἷδο 
ὉΠαΟΌΡΙΘΑΙΥ δϑϑῖ η8β 86 δὶρσἢ Υϑὴκ ἰο (δὸ Ῥοζβοῦ 
οὗ Ογἰδί, δ μοῦ ἢ 1668 αἰ Γθοί]ν, ἱπυρὶ Υἱπρ δἱ Ἰοδδὶ 
μἷ8 ἐπιϊπιαίθ δηὰ Ῥϑου]δν ποι 18 αοὐ, ογϑα 
᾿’ τοί Ηἷθ ἀαὶίγ. 

4. ὙΠ ταβροϑοὶ ἰο ἐδ6 έγδοπ οὗἩ “9808, Ῥοίεῦ 
ἀοβονῖθοδ Ηΐμ 85 ἐλ Ποῖὶν απὰ ζωδί πε (γεν. 14), 
(δδὺ ἰδ, ποὺ τ ΓΟ ρὩ Δ] 1988, 85 οοπίχδαϊβίλη- 
ξυϊδμιοά ἤγοτα ΒΑΥΘΌΌΔΒ, {86 οΟΥταἶπα], Ὀυὺ ἴῃ 8 
Ροϑβὲϊἷνϑ Β0Ώ86, ΡΟΥΘΟΙΥ ΒΟΙΥ δῃηὰ ᾿πδὶ, 88 ν|ὸ]]} ἴῃ 
τοϊδίίου ἰο αοἀ (ἄγεος), 88 ἴῃ Τοϊαίϊοι ἐο πλϑπ (6ΐ- 
ἀρ αιν Απάὰ, ἀοιι}688, ΒοΤΘ, ἰοο, ἐδ 6 ἀοδῃ1θ 
ΔΡ 1616 [τὸν ἅγιον, οἰ6.} 8 οὗἨ ποῖρῖ, δὰ μ85 δυδὰ 
8 ἀοοίν ΠΑ] δἰ σηϊβοδηοο ; 101 1 ̓ παϊοαίθβ ἃ οοσίδια 
Ῥοσα] γὶῖν ποί οἰ δον γὸ Του πα, δα οχα]ὲδ 6888, 
ἷῃ 8 Ιοῦδὶ δηαὰ γο]ρίουβ σοβροοῖ, δῇοτο ἰδ 
ποἷο απ Γδοθ. Τὸ ὑμὶδβ γίον 86 {1110 δὰ- 
ΓΑΪΡΔΌΪΥ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΒ, το ἢθ ΤΘΟΟΙΥΘΒ ἱῃ ΥΘΥ. 
1δ, ὁ ἀρχηγὸς [““ἔτοχα ἀρχή διὰ ἡγοῦμαι οΥ ἀγω," 
ὝΛΗΣ: Οἰἴαυιδ. --- ἴΒ.} τῆς ζωῆς; ἰδ οοπίγαδίθ 
Βὲτα πὶ 89 τηυχάθγοσ, ὑπ θ᾽ τὴ τῆο ἀορτγίγοά 
οἴμογ οὗ Ἰἰΐο; 72688, οὐ {ΐ6 δομίγασυ, 18 [86 
ΑὐΥΒΟΣ οὗὨ Ἰἰΐδ, ΟρθμΒ ἐδ ὙΑΥ͂ (ο 11ἴ8, δηὰ [8 
(86 1μολᾶοσ οὐ ἔοβθ Ἧ8Ὸ δοοὶς ᾿ϊ9 (ργί παϑυὶγ, ἴα 
ΘΟὨΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ δὶβ τοβαγστϑοϊίοπ). 76 ἀγο, ἰμ6γθ- 
ἴογϑ, Θηδϊοὰ ἰὸ 9Γ9Ὸ]}1ΟἿὙ ἰπ 86 ὙΔΥ ἰπ πΝὶοὶ Β6 
Ἰοδ48, ἱπδδιηποῖ 88 δα ἐπιραγίθ οίθσηδὶ 1176 διά 
ὈΙοβδοάῃοβα ἰο ὑμβο86 ὙΠῸ Ὀο]ϊοτο ἱπ ἷπι; αὖ 186 
ΒΔΙΔΘ ἰΐηθ, 89 ἱπραχίδ, ἱμγουρὰ ζαὶι} ἰπ 818 
ὨΔΙΏΘ, ἃ Υἱίαὶ ῬΟΎΟΣ ἰο 1.6 ΒΟΑΥ͂ 4180, γον. 16. 

δ. ΒοΡρϑῃίδηοο, δηα ΘΟΏΥ̓ΟΥΒΙΟΣ οΥ ἑυτηΐηρ ἔγοπι 
89 ΟΥ̓] ὙΔΥ, δύο {6 ᾿παἰ ΒρθηβδΌ]9 σοῃαἑιοιϑ οἵ 
βδϊ υδϊΐου, ἐμαὶ 15, 86 Θομ αἰ οη8 οὐ τίσι, ὅγϑί, 
(τον. 19), (8:0 β'π οοτητ θα, δηὰ μ6 κυ} 60Π- 
ἰσδοίβα ὈΥ͂ 8, Δγ6 ἤογρίνθῃ δηὰ Ὀ]οιϑά ουξ, δαὰ, 
ΒΟΟΟΠΑ͂ΪΥ, (τον. 20, 26) ρασιἱοϊ ρδίϊΐοῃ ἰῃ ἐμ Ῥγοτ- 
ἰδοὰ δ]οβδίηρ δῃὰ ἰπ (86 σταοίουβ αἰ οὗὨ Θοά, 18 
ταπίοα. 9 δροβίϊθβ ὈΚΥ͂ ΠΟ Τρ Θ8}8 ΘΠΘΟυΓΑβῸ 
[86 ἀοϊυκίοη (δύ ΔΏΥ͂ 0Π6 ὁ8Δἢ δοαυΐγα ἃ οἷαῖπι 0 
; ΒΔΙτδίϊ ου ΌΥ͂ ΤΟΆΒΟΙ οὗ ἷ5 ἀδβοθηὶ ἔγουα [δ Ρέ60- 
Ὀἷο οὔ Θοὰ, πἰϊμοαὶ Ὀϑίπρ ῬΘυβοπδν ργορδγοὰ 

δῖὸ ἀοδἰκηποα ἰο οοπίτἰθυὺο ο (86 Βοπον οὗ Ομτἱβί, | ἕοσ 1, δαὰ πψιπουῦ τοπάοσίηρ ἰο αοά ἐμο ονδεάϊ- 
διὰ (0 ὈΓΑΪβὸ δῃὰ τηδρτ  Βἷ8 πδπιθ. (ὁ 9εός---- 
ἐδόξασε--- Ἰησοῦν). 

Θ69 οὗὨ ἔμ}. Ηοσο, Ῥοΐοσ ἀοιηδηβ, ἱπαιπιοίϊ- 
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δίοἷγ δον δαυϊηρ δοκποπιοαροα δἷβ ἈΘΔΤΟΓΕ ἰὸ 
δὲ σΒ}]άγοι οὗ (μ6 σογϑηδηΐ Οὐ ῥδγίΐθβ ἱῃπ ἰΐ (γ 6 γ. 
25), ἐμαί ἐπ Υ ΒΒου]ὰ ΣῊ ΔΌΤΑΥ ΤΟΙ δὶη δηὰ ὃθ 
ομδηροα ἱῺ σοϊπὰ δπὰ δρὶγῖϊ, 17 ὑμογ ἀθδῖτο (0 σγθ- 
δοῖτο (89 Ῥγτομκοα ΑὈΥΔΗδιαΐο Ὁ] δδίηρ ὙΔΙΟῚ 18 
ποῦ οἴκαχοα ᾿π ΟἸχῖβέ (γον. 26).--- ΤῸ ΔΡΡΙλοδίἑφαι 
οἵ ἐμδδὸ ἐσυΐϊμα ἰο ΟὨχιδίοπάοιι 18 οὐυΐουβ. 

6. 76 ποσὰβ οὗἩ 86 δροβίϊο ργοδοηΐ ἃ σταδὰ 
Δα σΟΠΙΡΓΘΕΘΏΒΙΥΟ Υἱθν ΟὗἨὨ (80. 6 ΘΟἸΏΒ6]8 δπὰ δοὶβ 
οὗ ἀοά, δηὰ οὗὁὨ {ἐπ οουτδο οὗ αἰνὶπο γουοίδίϊομ, 
ἔγοι ἐπ Ὀορχίππίηρ ἰο ἐμὸ ὁπ ἁ. Α1} (.} 6 Ῥγυομλῖβοϑ 
ἐπὶ αοα ᾿ηδά6 ἐο ΑὈΣΔΙ δα, 81} 86 ᾿νογὰβ ἐδπδί 
9 9Ῥοκο ὉΥ {πὸ που οὗ ΜΟΙῸΒ δΟΠΟΘΙΏΪΗΩ 8 
Ῥχορμοὲ τῆ τνγ88 γϑὺ ἴἰὸ δοῖηθ, δῃὰ 8]} (6 ργοαΐο- 
ἔοπδ οὗ βαπιποὶ δπὰ {μ6 Ῥσορμοῖβ ὙΠῸ βιυοοοοάθα 
δἷπι, 6886} 118}}γ τοΐοσ ἴὸ ΟἸεσὶδί δὲ ὑπ δοηΐ σα] 
Ῥοϊηί---ἰο 18 αὐ οσίη ρβ (τον. 18)---ἰο {89 Ὀ]οδδβίηρ, 
εἴτε ἐβτοῦ ἢ Εἷπι, δὰ θα γδοὶηρ ἰμ6 ψοτ]ὰ 
(τεσ. 2δ)- --ἀιά ἰο δ ἔυίασο τοδιοσαίϊοῃ οὗ 84]] 
ἰίησα (τοσ. 21). Ζ2εδθ85 Ογίδι, (89 ϑογυδῃὶ οὗ 

. θοα, πδοπι ΒΘ Βοδΐ (γον. 26), μ88 60116, 888 βυΐ- 
δεροὰ (γτοσ. 18), θυΐ 18 ΠΟῪ 1181 016, δ πο6 ἈΘΑΥ ΘΕ 
τοοραϊνοὰ εἶτα, πὶ} αοα 5}}8}} βοηἃ πὴ δρβίη, 
ὩΔΙΏΘΙΥ, ἘΠῚ1] Β6 ΘΟΙμ68 (10 δοοομὰ ἰὑΐπι|6 ἔγοῃ 
βοδυθη (τοῦ. 20 5.). Τ δ ὑαίατο 18 ἀοβου θά 
1) 8δο καιροὶ ἀναψύξεως, ΒΘΔΒΟΏΒ οὗὨ ΓΟίΓΟΒΒ πη 
τοῦ. 10), ἰΒδὲ ἰδ, 88 ἃ {ἶἰπ6 ἱπ ψ ἰσὰ σοδβί, ρΡ68 69 
δι τοοσγοδίϊοσι Ἡ11} Βασοθοα (μὸ ποδί, ἐδ 9 γἱ᾽ Ο] 669 
διὰ [86 ὈΓΟΒΒΌΓΟ οὗ ΘΟ. ΠἸοΒ δ βούγοσθ. Τ}6 
δυο πιθ 15 ἀ ϑϑονῖ θα (2) 88 γρόνοι ἀποκαταστάσεως 
(τον. 21)---ἰ 8 ἰδίου, ΟὈ) ΘΟΕΥΘΙΥ ; (8:0 ΤΌΥΓΔΘΓ, 
δα )θοιτοἷγ [ἘΠ 6 ἸαίίοΣ, ἀθβουρίο οὗ ὑπ6 οὐγεοί ; 
186 ΟΤΤΩΘΥ, ΓΟΐοστίης ἰοὸ {19 800) οἱβ ΟΥ »έγδοηδ 
δβοοίοα Ὀγ ὑξ9 οὐ]θοί.---ΤῈ.. ΤΠθ δῶμα ἰοχωεπάϊὶ 
δον ὑμδὲ ὑπ ο86 ἸΘΣΙΩΒ ΓΟΙῸ ἰ0 ἃ Γϑβίογδίϊοι. 
Βυὶ τολαΐ ἰα 1ξ {8 688}1] Ὀ6 τοβδίοσρ 3 Βδυμρσαγ- 
ἰδῃ [6 Α»οεέεἰσεδοελιολίε] 1. Ῥ. 80 το ρ]168: “Νοίῃ- 
ἴδγ 6186 ἰβδὴ ἐδ ἰεϊπσάομῃ οὗὨ Ιβγϑδοὶ, 116 809 
ῬΟΤΟΡ διὰ οΟΥΥ οὗὐἠἨ {πὸ [βτδο] }ἰἰϊσ Κἰηράομι. 
δυο ἃ ταοὰρ οὗ ἱπίογρυοίδιϊοη, ΠΟΎΟΥΟΡ, ἀοθ8 
ποὶ ἀοάυσσοο 186 ταδί Ῥοϊπὺ ἤγοσῃ ἐπ ἰοχὶ, Ὀὰΐ αἱ 
ὉΠ69 ΒΟΥ 1 ἴῃ ὑπὸ ἰοχὶ. Τὴ νογὰβ μοι βοῖνοδ 
ἐο ὑοὶ δυχχζοδβὲ βο ἃ τωϑδηΐηρ, Ὀυΐ ΘΟΠΥΘΥ ΟὯ6 
1δδὶ 5 ΔῚ ἸΏΟΤΘ ΘΟΙΡΓΘὨΘΗΒΙΥΘ, ΠΔΙΏΘΙΥ͂, {86 10]- 
Ἰοσίηρ: “Α1} ἐμαὶ αοὰ 85 βροκοῃ ὈΥῪ {89 του ἢ 
οὗ δ΄ῖ65 ΒΟΥ Ῥγορβοῖβ, 88}8}} Ὀθ γοβίοσοα, δῃὰ ὃ6 
Ῥἰδοϑὰ ἴῃ 18 οτχὶ πα] ὁγάου, δπὰ ἴπ ἐμδὺ οοπάϊ(οη 
δ ἢ ΘΟοά ἀφαϊρποα δηὰ ρῥχομπιϊβοα.᾽ [1ὺ τὰδῪ Ὀ6 
δὴὐάἀεα ἐμαὶ ἐπ15 τοδίοσαϊϊοι 18 ποί ἰο Ὀ0 υπάθγ- 
διοοά 28 Ὀοΐπ, ΘΧΟΙΏΒΙΥΘΙΥ ἃ τοίαγη οὗ ἃ οοπαϊ- 
ἰἰοα πὶο δα οχἰβιθὰ δἱ α ὑγουϊουβ {ΐπια, Ὀαυὶ 
ΤΆΪΠΟΙ 86 8 ΣΟΏ ΘΙ ΟΥὗἁὨ 8}} ἰδίῃ μι, (δὲ ν1}}, μασύ- 
ἴγ δὲ τοϑίογδαίένο ἴῃ 15 οροζϑίΐου, δαὺ αἷβο, ἴῃ 
ρδγί, ἴδ ἰσβηβοοπμα 8}}1] ἰμαὺ δὰ οὐοὸν οσχἰδίϑα. 
Απὰ τὸ δῖὸ 86 ἸΏογὸ 70}}Ὑ δυϊπογίζοα ἰο δάορί 
1818 ἱπίοσργοίδιΐοη, 88 ἐδ γίονγ ργοθοπίθα ὃγ (Π6 
Δροαί]ο ἀοοβ Ὡοΐ δι γΘοο [8Γ86] δομθ, Ὀπὺ σοπι- 
Ῥγροεδβοηὰβ 8}} σωδηκίπα, δπα ἰδ υποὶγουμβονὶοα :; 
(86 δ] δαί ἐμδὺ τδϑ ὑσοτηΐβοὰ ἰο ΑΌσδμδμι, 8 ἰὸ 
δ πωρατίρα ἰο 41} 6 πδίΐοηβ οὗ ὑμ9 οαγίῃ, τϑσ. 
2. Βγνϑῃ ἴ7 δ ἰδῦτλβ (86 [5γδοὶϊοβ 6 ““68}11ἀ- 
Σϑὴ οὕ {πὸ σούϑηδην᾽,, Β9 4068 ποί ΤΟΙῸΣ 0 ΒΩΥ͂ 
ΣΟ ππῖνο ῬΥἑν 10 765, ΟΥ ὑ0 ἃ ΤΟΠΟΡΟΪΥ οΥ ρϑγίϊο- 

ἴδια, ὈὰΐΓ ΟἿΪΥ ἰο ῬΥΪΟΥΣΥ ἰῃ ἰΐπιθ. ΕῸΓΣ 
Οπνίεὶ ττδϑ βοῃὶ, ποῖ ἴο 18Γ89] ΟὨΪΥ, Ὀαὶ ἰο ᾿θτδοὶ 
ἔτει, σεν. 26. Απὰ ἐμὶ8 Θχρσϑβδῖομ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ, 
δοὰ ἱπάϊ τοῦ ἐοδίβοθ ἐμαὶ ΟἸ σὺ δὰ ἐμ Ὁ]688- 
ἷβα πεϊςῖ 5 σίνθῃ ἰῃ Βἷπι, ΔΓΘ δρροϊπίοα ἴον (6 
βθοδιῖ]εβ δἷβο, διε πουρὴ {ΠΥ ΟΟΟΘΌΡΥ ΟὨ]Υ ἰῃ9 δέο- 
ον μἷδοῦ. 

ΜΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

κι. 11. Απᾶ 886 ἴδ Ἰασ9 1281 - - - Βο1ἃ 
Ῥοῖοσ δηᾶἃ ΖΦΌΒΣ. --- 706 λοὶψ {ἴε6 τολίολ υπῖζθ 
συαζεπεά εἰέϊάγδη 97 Οοα απα ἰδεῖν “ρίτίαὶ {αἰλεγε: 
ὉΥ δυο} (168,1. ΤΙ 6 δι΄ νακοηθα δτὸ βισοηρίοποά ; 
11. ΤΟΙΣ ερὶ σὰ 8] δι μοΥ8 ΔτΘ δποοιχαροά; [11]. 
ΤΟ ΟΒυγοΣ ἰΒ οαϊδοὰ; ΤΥ. 186 Ἱωοτὰ ἴδ μ]ονὶ Βοά. 

γεε. 12. ΝῺ ὕλᾶῖνοὶ γδὺ εἱ τπὶ8 Ὁ ΟΣ 
ΨΥ Ἰοοὶς γὸ δο ΘΒ ΘΒ. ΟἹ 18 72---Α 80]- 
ΘΙΩ απ θδίϊοη δαἀαἀγοββοα (0 ὺ8 ΌΥ 8]1 186 ΤΑῚ 0} (α] 
Βοσυδηίβ οὗ αοα, ΒΘῺ 6 ΒΌΓΥΘΥ ἰμὸ ΟΠ οΥΙΩΪ 
ὝΟΥΚΒ οὕ ἀοά, ἴὉΓ ἰμῃ6 Ρυγροθβο, 1. ΟΥ̓ ρσυδτνάϊηρς 
8 (α) ἀραϊπδὺ ἃ ἸΏ ΒΓΔ] ΤΌΠΟΣ δἱ (86 ὁχ- 
ἰθ ἵοσια οὗ (6 ουὐθηίβ, δηὰ (δ) δραὶῃμϑὶ (89 
ΟΥΤΟΥ Οὗ οβιϊτηδίϊης ἰ00 δἰ ΪΥ (86 ΒυΙΏ8Ὲ αῷϑηί8, 
δηα ἰδοὶγ ΡΟΣ απὰ τοσῖί; ΠΠ. ΟΥὁὨ ἀϊτοοιϊηρ ΟΟΥ 
αἰζοη οι ἰο (α) 180 Ἰιογὰ, το δἷοπμθ ἀοοί ἢ! ποῦ- 
ἄογβ (τον. 18, 16). (Αἀπιῖγο Κα, δὰ ἀο ποὺ 1 ]γ 
ποηᾶον '); (ὁ) ουγβοῖνθθ, ον ρα (νον. 18, Ἢ} 
οὐ ἀυΐγ (τοῦ. 19), οὐὔν βδϊ γί οι (τον. 20).----ὐῦοί 
ὠπίο μδ, Ο 7ογά, ποί ὠπίο δ, δωί μπίο ἰδψ παπιὸ σίυς 
σίοτῳ ! [᾿ῬΒ8. οχυ. 1]. βύοδ 18 (μ9 σοηζοββίοι οὗ 4}} 
ἔσθ βοσυϑηὶδ οὐ αἀοὰ. (βίαν κο).--- Μοι βϑεὶκζ δέ ὺ 
ὨΘῊῪ ΟΒΘΤΒ, δηἀ ΔΓ διηδ:οᾶὰ; μον ἔογροί (μο88 
ἰμαὺ διὸ οἱ, δῃηὰ ἀο ποὺ Υἰ κΒ Ἶν ΡΡὶν ὑπο. 3.66 
Ῥᾳ. οὐἱ. 21, 22. (φυθ8η.).---7)λὲ τοογῖδ οΓ Οοὐ δα 
δὲ αἰδίσιοιἱῳ δεεη οπἷν ὅι λα ἰσλί οὗ λὶξ ιρογά, 

ψεε. 18. 7λε Οοά οΓ Αὐταλαηπι, 7Ζδαας ἀπά 
«ῳαοοῦ, ἰΣ αἰδο ἰλα  αίλεν Οὗ ον 7ογὰ υδι5 Ολγίδί: 
ἰμὸ Ἰ᾿ίχὰῦ ποι (818 ἐγ ἢ οδδβίβ, 1. Ομ {86 ΟἹὰ 
Οογομδηί, 88 (16 ἴγρ6 δῃὰ ἐουηἀαίίου οὗ ἰῆ 6 ΝΕ ; 
Π. 0 (6 Νοὺν (ονοπδηΐ, 88 {80 ἀογυδὶορηιθμὺ 
δὰ [Ὁ] Δ] ϑηΐ οὗ ἰδ ΟἸά. 

χκβ. 18, 14. Σὲ ἀεπϊοα πηι! Τ}18 81} 18, δί ποθ 
1ῃθ γοβυγγοοίΐοι οὗ 768085, (86 τοδὶ μοὶ ποῦ οὗἉ 8]}. 
(Αροπί. Ῥαβέ.).---οίϑὺ δὰ Ἀἰτη 86} 7 ῬΓΘΥΪΟΊ ΒΥ ἀ6- 
πἰοα {86 οχὰ Φ6808 ; Ὀυΐ ὙΒοὴ ἷ8 βανίουν δὰ 
ἰοτχίνοη ἷπὶ {818 βίη, 6 Βδὰ ῥτγοδαὶ ὈοΪποδβ ἴῃ 
τοδυϊκίηρς (080 ἩΏΟ α'8ὸ σοσωχηϊοα 1, [μεὲ 
ἔαλυ ἴα] ραδίοσβ Ὀθῶν (818 πὶ ταϊπὰ. (10.). 

ΨΕκ. 1δ. ὑεδις, ἐλε Ῥγχίπος οἰ: 88 βυρῶ, ἴ. 
εομϊοὰ δηὰ δ᾽αΐϊῃ ὉΥ ὑπ πουῦ]ά; 11. Ἀαϊβοὰ ὺὑρ 
δηὰ ρ]ονδοὰ Ὦγ αοἀ; ΠῚ. θοϊαγοὰ δπὰ τιδηϊ- 
Τεβίβα ἱπ (86 ΟΒΌΓΟΙΝ.---Υο (δου ραὺ ον] αζαϊπδί 
τη6; δαὶ αοἀ τηοϑδῃὺ 1 υπίο ρσοοὰ.᾽" Ὅαη. 1. 20. 
ΤΏοδο ψοΣάβ, ἰπ ὑμποὶν ἀθοροδί β6Ώ.86, τ ΓΘ [Ὁ]- 
ΔΙ] 1π 9268608, (80 Οτυοϊδοὰ απ Εΐβοη ΟΠ. 
(δίδυϊθ).---Μοι ἀθαὶ τῖϊὰ 1Π6 μσἹ ΓΒ ἀπ τηογοὶθβ 
ψιΐϊορ Οαοα δοβίονβ, 88 ἰδ 678 ἀφ] τ ἢ 
ΟἸὨσῖὶβῦ; 8 σ8ῃ ΟὨΪΥ ἀοΒίγΟΥ ποιὰ; αοα 8]0}8 
ΟΒῺ ῬΓΘΒΟΙΎΘ ΟΥ ΣΟδίοσο. (Θυ68ῃ.).--- Ολγίδί, {λὲ 
Ἡοῖἷν Οπε απά ἰδλε “μδί, 'π δ ΔΌΒοΟΙΪϊΘ 86η86, ποὶ 
ΟὨΪΥ͂, 1. ΑΒ οοῃιρδτοὰ τὴ} ΒΑΥΒΌΡΔΒ, {πὸ τυ γὰοΓ- 
ΟΣ, [6 γχοργοθϑηίαιϊγο οὗἁ δἰ πῦ]} τηθῃ, Ὀὰὺύ 4150, 11. 
Τη ἐδ Ῥγϑβοῆοο οὗ μδῖ8βΒ ἀοὰ δῃηὰ Εδίδμοσ.---ΟἸ τὶδί 
[80 Ηοΐγ ΟἸο6, 8180 ἰι6 Ῥχίποθ οὗ }170.--- ν ἀο 
ἐλε αἀροδίϊδε οὗ ἰλὲ Τογὰ 8δο ἐπιρλαίίοαἰϊίψ ἀεείατε 
ἐλεπιδεῖυοδ 09 δὲ ἐδ6 ιοἰίπεδδες ΟΥ᾽ ἐΐς τοδιγτεοίϊον ἢ 
(ΒΟ ] οἰ οστϑοθοῦ: ιἰαδίεν δεγπιοπ): 1. πῃ γοῖογ- 
ΘΠ06 ἰο {πϑτηβοῖγοδ; (ΒΟΥ ΔΓΘ ΘΟΠΒΟΙΟΏΒ οὗἉ δμοὶγ 
πυσηδη ἱπδσιν, δπὰ ργαίθ }}]γ Ῥταΐβο ἰδ 6 χοοᾶ- 
688 ΟΥἨ ἐποὶγ ἈΘΔΥΘΩΪΥ ΕΔΙΒΟΣ, 0 8108 ὑμοῖὰ ἰῃ 
ὑπο ῖν ΘΑΚΏΘδΒ: 11. [ἢ τ ίθγοποο ἰο ἰδ 6 Εράσοι- 
ΘΓ; Σἷ8 Σϑβυσγθοί ἢ ΘΧΡΓΘΒΒΟΒ ἰδ6 υαριηοπηί οὗ 
Οοὰ χοβρϑοίϊηρ [86 ἀφ ἢ ν Ἰ ἢ δ 6 Πδα δβιιϊἴοτοα, 
διηὰ 8 (6 ονϊάοῃοθ οὗὨ δἷβ οίογπδὶ βρὶ ἰδ] ρΓθθ- 
6506 ἴῃ {πὸ ΟΒυΓοὮ. 
κε. 16. ῬΒΣΟΌΡΕ αι ἢ, οἰἱο.---Τλε 7ατλ ἰλαξ 
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φοογχείλ πιίγαοῖεε. Τμ6 Ῥοοὺ δδῦβ: “Α τΐτἢ- 
οἷο---ἰἰμο9 ἔδυ τιῖθ ΟΣ] οὗἁὨ ἔδϊ1}.᾽" 1. ΔΙᾺ Ῥον- 
ἴοστιοβ {6 πιΐγϑο16 (Ῥοίοσ δὰ Ζ208π)ὴ; 11. δὶ 
ΘΧΡΟΣίΘμ668 [86 ταΐτ8016 (ἰλ9 Ἰαπιθ τη, ἯΕΟ 18 8 
ὈΘΙΊοΥΟΣ, οἱ Ἰοδδὶ δον πὸ ταν 8016 18 Ὑτουραῦ, ἱἶ 
ποῦ ΡΓΟΥΪΟυ ΒΥ); ΠΙ. ΕΔ σΟΙΡΓ θμ8 [86 τιϊτ- 
8016 ((λὸ 6] ονπρ ΒΘΑΓΘΙΒ). 
γε. 17. ΤΒσοῦυρ ἱβπόσζαηοο τὸ αἱὰ 11.--- 

ΘΟ σίδι ὁπ (16 οσοβϑ; “ΤΟΥ ΚΟΥ ποὺ Ἡγμδύ ἰμ 0 
ο,᾿ [1κι. χχὶλὶ. 84]. Ῥδὺ] ἰο Τιποίμνυ : “1 ἀἰά 

ἴι ἱμποσδηῦγ" [1 ΤΊ. ἱ. 187). 1. Τὸ σβοῖι τηδῪ 
δυσὶ ψοΓ 8 Ὁ ΔΡΡΙΪοα ἢ Νοίἐ 4}}} 11. μαί 18 
(μοῖν Ῥυσροθο  Νοὶ ἰο ἔπτη χρουπαβ ΓὉΣ }118- 
εγίηνσς Β᾽ 70] δοίβ.---ἰ ΠΏ ΟΣ Δ 6 ἸΏΔΥ Ἰ6ββθῃ, Ὀυΐ 
ἀοθ8 ποὶ σϑῃσοὶ συλ], δἰμοο ἱὸ χαδὺ 1.86 17 Ὀ6 {δ 
τ ΒῸΪ οὗ ἃ σΌΠΕΥ οουγβο οὗ οοπάποὶ. (οΥ]Δ0}). 

γεκε. 190. Ηορϑηῖ γὸ ἰμβθιθίοσο, δῃᾷ ὍΘ 
οομνοεῖθᾶ, ᾿μαὶ ΤΟΌΣ αἷμα δ. Ὅ6 Ὀ]οιϊιοᾶ 
ουϊ.---Τ 680 τόζάβ, ἱπ τ ΘΒ χτδοθ δὰ ρδγάοῃ 
δ΄Ὸ οἴογοὰ (0 β00}}) σγθαὶ βί ΠΏΟΤΒ, 1Ἰυδίταίθ [86 
ἱπωρογίδῃοο οὗ σϑροηΐδῃοο ἱπ ὑδὸ πηοδὲὶ βυυϊ κῃ ρ 
ἸΩΒΏΠΟΥ. ΗΙἸΒΙΟΥΥ ἀο068 ποῖ ῥγχγοϑοὴὺ ἃ 0880 1ῃ 
νοῦ ρῬατάοη Μγ͵ὰ8 οὔσοά ὉΠάΘΣ βο οἰτοῦτη- 
δΒίδπορθ: ὑπόῦο οδϑῇ ὍΘ ὯὨῸ ΘθΟΒΡ6 ἵγοτ ΤῸΪΐΠ [ΓῸΓΣ 
1086 Ψο ἀο μοὶ ποῦγ δοοθρί ἰ(. (βέδυκο).-- - ΤᾺ ὁ 
ΔΡΟΒΙ]9 ἔστη 598 8 ΠΟΌ]Θ τη 6] ἰο ἔοδθ ψ80 ἀ9- 
δῖχα ἴο Ῥχοδοῖὶ χϑρϑῃίβῃοο ἴῃ 8 ἰγῸ]γ δροβίο τοδὶ 
ΙΒΏΠΟΣ, ΤΠ ΘἸθδΥ ἀ0 ᾿π͵ δι169 ὑ0 ἐδ 80] οἱ ὈΥ ΒΔΥ - 
ἱπρ οἰ πον ἴοο {16 Γ᾽ ᾽οο 6. 8 ΔΓ ΔΙ ΤΑΥ͂ 1ἢ- 
οἰϊμοά ἰο ρῥγοοϑϑὰ ἰο οσίγοιλθδ; ἈΘΠ66, Ὑ)7ἷ)αΑω ΘΙ 
ῬΓΘΙΔΙΌΓΘΙΥ ΘΗΘΟΌΓΔΙΘ Τ.ΘῺ ἴ0 ΒΟΡΘ ζὉΣ ὑμὸ ἔοτ- 
Εἰνθηθ88 οὗἩ {μι017 81:8, ΟΥ̓ 6186, γα ἀδπιβδηά, ἰῃ ἴἰ00 
κι 8 ἄοκτοο, {86 στδοθ οὗ ΒΟ] Π688, ὈΘΙΌΓΘ '7 
εἰν ἱμβοῖὴ 8 ΘΒΒΌΣΘΠΟΘ οὗ (80 νδζγάοῃ οὗἉ ἐδοῖν 
δ'ηβΒβ. 7.18 δροβίϊθβ8 ἰϑδθῃ υ8 ἰο ΟΌΒΟΥΥ͂Θ 8 118 
ταράϊατα. (Αροϑί. Ῥαβί,).- -το σορϑηΐ Γ᾽ σθϑῃρθ 
18} 9 τη, δπὰ ἰο Ὀ6 σοῃηγοσίοα ΟΥ ἰΓη ἰο (86 ὙΔΥ 
οὗ ρϑδοθ, Ὀθ]οηρ ἰοροίμον. (10.).---Βελοῖϊά λοιο (δε 
Ἡοῖὶν δρισίς οχεσμίοδ ἀΐδ 7ομη οἰα ομἕῆςε, ἐπ ἐδλε αἐε- 
οοιιγδ6 Ὁ Ῥείεν 1 Το οβῖοοθ, 1. Οὗ οομνϊποίηρ οὗ 
βίῃ (τον. 18--1δ); 11. ΟΥ̓ ἱπβίγαυοίίηρ (τον. Ρ8, 16, 
16, 18, 21--28); 111. ΟΥ̓͂ οχβονίϊπρ (γον. 19); ΙΥ͂, 
ΟΥ̓ ϑομβοϊϊηρ (τοῦ. 20, 2θ).---Ηοῦ γγ6}} ἐμ 9 δροβ- 
165 υπάογθίοοα {(Π6 τηοἰδιοά οὗἨ οχοσοϊβίῃρ, ἱπὰ (} 6 
Ιλοϑί ΘΙΩΡΏΔΙΪ6 ΤἸΏΒΏΠΟΣ, ἐποὶνρ ῬΟΎΟΡ ἰὸ ἴοσρὶνο 
δ'ῃβ'! Ηον βΒιυσοθββίι ν {ΠΟΥ Θχογοὶβοά ἐΐ, 65 
ἐμ 6Υ 64}16ἃ ΟὮ τιθὴ ἰο τοροηὶ (Κὶ, Η, Βἰορον). 

ΤῈ6 ὑἰηθα οὗ τούίσϑοδΐηᾷ - - - ίσζοσι ἴ80 
Ῥτιθδθθ: 09 οὗ ἴδο 1,οτᾶ.---7Τ.λε {ἐπι6 07, γοϊγεελίησ 
ὀχρεγιεηποεα ὃν (λὲ τερεπίαπέ απα δοἰίδυώισ : 1. πὰ (ἢ 6 
οχίοσπδὶ γοϊδιϊοὴβ οὗ 11ἴ6, ΔΙ͂ΟΣ Βοῖο δήιοί 088: 
1. ἴπ {86 ἴπῃοσ 118, αἴζον {86 φμοάϊγ βοσσον οὗ 
{86 Βοι]; ΠΙ. ἴπ ϑθσηλ, δου (86 (0116 οὗ {μὶβ 
11{6.--Ἦ 6 ουοΣ ἔγοτϊα ἃ ρδίηὔι] ἔθ 6] ηρ ΟὗἿἨ ΟΡΡΓ65- 
βίο, 6 Ὅγ Τσοροηΐ δὰ Ὀθ801]α ἱμ6 διιουπηὶ 
Ῥοὲἢ οὗ ἰμ6 6Υ1] τ ῖοῖὶ γγὸ πάνθ ἄοπ6, δΔηὰ οὗ ἰμ6 
ξοοά πῖοῖι γ μανο 1Ἰοέῦ υπάοηῃθ; Ὀσὰὲ γγο ΤοΥΪγ9 
6. αοἀ ΚΟΥ 818 ἷ8 ΙΏΘΤΟΥ ἰο 18; [δεὶ. Ἰν]]. 1ὅ.-- 
18.--- Τθὴ ἱρὰ δηὰ ουὐνγαγὰ ὑοτηρίδιϊοπβ, 1116 
8 ΒΟΟΥΟΒίης ἥδμα, ὑμπγοαΐθῃ ἰὸ δοσιϑιιηθ 18, {88 
Τιοτὰ ἌΡρϑδᾶσβ, Ὀστϊπρίηρ τοϊοῦ ἰο ἐλ δου]; θῇ. 
χυἑ, 1; δαὶ. χχχυ δ. 17.--.οαὖ Ἰθχί 8 Θύθ ΓΔ] 
ἐπηο οὗ τοΙΓΟΒ Ωρ ν}1}} σοτηθ, Τ᾿ ΒΘῈ Ἧ͵ 6 Β}.8}}] δ 6 
οηἰογοὰ ἰμαὺ νοῦ], ἐπ το ἐλ θαὺ οι πὸ 

ἸοποΣ Θομβπηθ 18. ΒοΥ. Υἱῖ. 16, 17. (Βίδυκο).--- 
ΑἹ] συ σογοϑῖηρ, τοῦ 6 Ὁ ἐπ (815 1176, ΟΣ ἴη (89 
θίθσ"8) ποσὶ, τηυδέ σοι ἔγοιῃ {86 Ῥσγοβοῦσοα οὗ 
(80 Πογά. ον 
κε. 21. ἐλτεείοϊά γεείοταδοη: Ἱ. Ἡ, αἰ ο6- 

ΟΣ, Ὑβοι (06 ἪΔΑΥ οὗ θαἰναιίοη, υπᾶθσ (06 ΠΟῪ 
σοοὐθηδηΐ, 88 Οροῃϑα; 11. ΤῈ ὦὧ068 οΟσΌΓ, τ θ ἢ 
Ὅ0 θ6ΓῸ σοηγοχίοα; {Π1|. Τὶ τοῦϊξ οσσον, ἴῃ {86 6οη- 
δυχητηδίΐοπ οὗ (86 ποῦ], (Α, Εἰ. δοβπιαὶ: 2 γό- 
ἀϊσίδίια,). 
ΕΒ. 22. Οἰγεὶ απὰ οδεε: ἰᾷ6 τοϊδίϊοῃ ἴπ 

τοι {86 Ἰαιίοῦ βίδη 8 ἰο ΟὨ τὶ, πα κο, 1. Τιδὲ 
οὗ ῬΥΓΟΡΏΌΘΟΥ ἰοὸ ἐμὸ ἔμ] δ)τηθηῖ; 11. ΤΠδὶ οΥ͂ (δ 6 
Ἰὰνν ἰο ἐδ ὅοβροὶ; ΠΙ|Ι. Τμδὶ οὗ ἃ βοσυδῃὲ ἰο {6 
δου, [ΗφὉγ. 1.1. ὅ, 6]. (ϑοδλ. δὰ 3}.). 
γε. 22-24, Ολτίοί, α ργορλεί; πευεγέλοϊεξε, τοτὲ 

ἑλαῃ α »γορλεί: 1. Ἠδ ἰθδοῖῦθδ ἐπ 6 ὙΔΥ οὗἩ αοὰ πῃ 
ἐσαίἢ; γοῖ ΒΘ 18 ΕἸΤΆΒ617 ὑ86 ὍὯΔΥ ἴο ἐπ 6 ΕΔΙΒΘΡ : 
11. Ηδ Ῥρσορμοϑβίϑθ: γοὺ μ 18 μ6 χτοδί οὐδ᾽ οί δπὰ 
ἐπ οπὰ οὗ 81} ὑσορῆοου; ΠΙ. Ηθ 18 δποϊπιϑᾶ σ] 8 
ἰλο Ηοὶγ Ηρίὶγιῖ; γοὺ ἢ6 Εὲπη80}7 βοπ δ ἐπὸ ϑρὶ σι. 
(10.)---Τὰες »τορλεὶ οΓ 1λὲ ποὺ οουεπαπέ: 1.  ο 18 
Βοῖ 11. ὙἼΓμαι 0411 ἀϊὰά 86 τοοοῖτοῖ 1Π|.. ηδέ 
ἀυιοα ἀο νθ οὐγο ἰο ἰτῃ ἢ (1δημὉ.).----Οὐχίεί, ἐλε 
λεαγί απα ἰΐξε, 1. ΟΥ̓ ἰὰδς ϑβοτίρίυγχοθ; 11. ΟΥ̓ Ὀθ6- 
Ἰίονοσε; 11. ΟὗἁἨ ἰδ δἰ βίοσυ οὗ 86 πογ]α. --- Ὁ ΑἹ 
16 Ῥσχοχιΐβοβ οὗ αἀοα ἴῃ ἷτη ἂγθ γθ8, δῃὰ ἰῃ Βὲτὰ 
Απθη.᾽" [2 Οον, ἱ. 201. 

γ εκ. 20, 26. ͵ὲε αγε ἰδλε εὐλϊϊάγεοπ ὁ (δὲ »τορΆκείε, 
απα οΓ δε οουεπαπί ! 1686 δτ9 σογὰβ μα, 1. ΑΥΘ 
01} οὗἠἨ Ῥτγοιηΐβο; 11. Ιμυῆροδὸ 8. βοϊϑιοπ σϑερομδὶ- 
ὈΠιιγ.-ὶῺ τοσ. 26, τοι γοοδρζυϊαίθβ (π 6 Ῥτοτα- 
ἱποηὺ ἱπουρμίβ οὗὨἩ {πὸ ργθοθάληρ ἀἰβοοῦγχθο, 6888 
ἈΡΡΘΔΙΒ 88 ἰμ6 ἰγὰ 18886 (86 Βοη οὗὨ 70γ)}, 189 
80} οὗ ΑὈτδῆδηι ({π6 ἔαί πο. οὗ 8 τυ] 46), τ Ὸ 
ὙΧ85 ΕἰΠΙ56}}7 ἐπ Ῥγυοροηϊίον οὗ ἐπ9 ἰγὰο ὅδοοῦ --Ξ 
15.868] (π0 δίχα ρος διὰ οοπαυουίηρ ΡΘΟΡ]6 οὗ 
(89 δ 1γ1}). (διίον : δάεπ ἀ. 4.). 

ΟΝ ΤῊΣ ὙΉΟΙΝ ΒΕΟΤΊΟΝ.---7.6 ἐλγερίοϊα ιοΐώπεδε 
τολίολ ῬδίεΥ δέεαγε 97) ΟΥλγίδὲ ς Ἰ. Τὰ Ηἷτα 8}} (ὴ9 τωϊ- 
ΤΆ0165 οὗ θΘοἀ αΥὸ σοιηθὶηοα, γον. 12.-17: ΤΠ. Τὴ 
Εἶχα 811 θη οδὶ δηὰ βαϊγαίζου, τον. 18-2]: Π|, 
ἴῃ Ηἷἶπὶ 81} ῬΡΣΟΡΘΟΥ ἰδ ]8]]οὰ. (1μ1860).--- ΤῸ ἐλ6 
Τοταὰ αἴοπο δὲ αἰξ ἐλὲ σίογῳ σίυεη 3] Ῥοὶον πέρ] 5 
διὰ δΡΡ 1168 {μἷ8 ἐπουρμί, Ὀγ αἰγροίϊηρς δἰὐθηίϊοι, 
Ι. Τὸ κἷβ οσσῃ δηὰ Φο ἢ Β ῬΟΥΘΥ ΘΒ 688, γον. 11, 
12. 11. Τὸ (δ) βἷη. οὗ ἷ8 ΒΟΔΥΟΣΒ δηὰ (δ τ οἷο 
ῬΘΟΡΪο, γον. 18-17; ΠΙ. Το ἐδθ ρ]ογῖουβ ἰθδυϊπ ΟΩΥ 
νοὶ αοα ὍὈογο ἰο ΟἸμτὶδί, νὸν. 18-24: ΤΥ. Τὸ 
ἐμαὶ ατοδί βαϊνδίΐοη ποῖ γ͵δ8 οδογοὰ ἴπ Ομ ὶδὶ 
ἴο 81} (86 Ῥθορὶο, γϑσ. 26, 26. [7Τλὲ μιζβένησης ὁ 
(λ6 »τορλεεῖος οὔ ἐλε Οἰά Τεδίαπιεπί (τον. 18, 21, 22.- 
24]: 1. Το τηοᾶθ ; (α) ϑοιηοίϊπηο8 ἀοἸ]αγοὰ (2 Ῥοὲ. 
111, 4, ΓΕΔ 80:8) ; ἡ οἴἶδϑη ἰπ δὴ πποχρθοίοα ἔοστη 
Φοδὺβ οὗ Ναδσδγοίι, {16 Μοββίδῃ, Φόδῃ ἱ. 46, 46); 
( ΔΙΔΥΒ οογίδί πα (ἀπο αὐϊγὶ δα 68); 11. ΤῈ9 
ῬΌΓΡΟΒΟ; (α) (6 ἀδτμοπδίχαίο ὑπο γα ἢ οὗ τουοδὶϑὰ 
τοὶ ρίοι ; (δ) ἰο οοπῆστη 86 ἔδὶὺ δηὰ {μ6 Βορεδ 
οὗ {π6 Ῥ60}]9 οὗ ἀοᾶ; (6) ἰο ρἰονῖέν ἀοἄ ἴπ Ογτϊδὺ; 
1Π|. 1, Θ8088 ; (α) ἐσδοῦϊηρ ι18---ἰΟ δάοτα ἀοἂ ἀθ- 
γψουίγ; (δ) ἴο βίαν [80 Ργορλιοίϊο ννογὰ ἀἰ]Προηΐ- 
Ἰγ; (ο ἰο ἀοιτποπδίγαίο ὑπ 6 8 ΠΟΘΙ Οὗ οὐσ δι 
ἵπ ἀοα ὈΥ ΟἿΡ Σ2Θ08] πῃ δὶ8 βοσυΐοθ9.---ΤῈ.} 
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Ο.--ἸῈΒ ΔΕΒΒΕΒῚῪ ΟΣ ΡΕΤΕΒ ΑΝῸ 9ΟΗΝ, ΗΟ ΑΒΒ, ΒΟΤΕΥΚΒ, ἘΕΙΚΑΒΕΡ, ΑΥ̓ΤΈΒ ἘΝΕΒΟΞΤΙΟΑΙΙῪ ΥἹΝ- 
ὉΙΟΑΤΙΝῸ ΤΗΕΜΒΕΙΕΒ ΒΕΡΟΒΕ ΤῊΞ ΟΒΕΑΤ ΟΟΥΒΟΙ,. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΙΥ͂͵, 1--22. 

1. Αμπὰ δ [Βυὺ νΜἘ]50] ὑπ 6 Ὺ ρα πηῦο ὑπ 6 Ῥθορΐο, {86 Ῥγίοβίβ, δῃὰ ὑπὸ οδρίδϊη ; οὗ 
2 (86 ἰθ:ρ]6, διὰ [ῃ0 Ξἥδαάποθοβ, ἐδθ Ὄροπ μοι, ἘΒοῖηρ ρτιογοᾶ ἐμδὺ {Β6 0 ἱδυρλὶ [ῃ9 
8. ΡΘΟΡΙΘ6, δηὰ ργοδοβϑα ὑβσουρῃ [1ἢ, ἐν] 688 ἐμ σϑβυσγθοίίοῃ ἔγοση 89 ἀθαὰ.;2 ἘΑλπὰ 
ΠΟΥ ἰδ! βδηᾶβ οὐ ἔδμθπι, δῃα μαΐ ἴῃ ΒΟΙὰ απο [οοπβηθα ἰμθῶι πη{1}] 86 ποχὺ 

4 ἀλγ: ἴογ 1ἃ ΜΒ ΠΟῪ [ὉΠπ28 δγοδαυ] ονϑηϊἀθ. ἘΗονθοῖϊ [Βαυΐ, δὲ] ταδηγ οὗ {θὰ 
ἩΒΊΟἢ [Ὑ80] Βοατὰ {Π6 γογὰ 6] ον θα; δὰ Ὁπ6 ἩσΠ ΟΣ οὗ ὑπ Ἰμ6ῃ τῖα8 δρουΐ ὅγνο ὑῃου- 

ὅ βαβῃά. ῬΛπὰ [1 σδῃθ ο Ῥᾷ88 οἢ ὕϊια ΣῃΟΥΤΟΥ, ὑμδὺ ὑπ6 1 συ] ΟγΒ, ἀπ ὰ 6] 6 γΒ, δηα βου 68 
6 [πὰ Ψογυβδιθ], ῬΑπὰ Αμπδθ ἐμ Αἰρἢ ῥγιθϑῦ, δηὰ Οδίδρῃδβ, δηαὰ “ομη, δὰ ΑἸοχϑη- 

ἀ6γ,6 δῃα 88 ΙΙΔΩΥ͂ 88 ὝΘΙΘ οὗ (86 ΚΙπαγοα οὗ [6 ἈΣΧὮ ῥγὶθϑῦ [676 οὗ ΒΊρΡὮ-ὈΥΙΘΒΟΥ τ 06], 
ἢ τοῖο ραιμογοὰ ἱορϑύμοῦ δὺ “ΘγΌβδ] οι [οην. δὲ .. ῬἘΑΔμὰ σβϑη μου Βδα βοὺ ὑμϑῃ ἴῃ 
86 τοϊἀβὺ, 6 {Π6 Ὺ δβκοά, ΒῪ [{] ὙΒαῦ ΡΟΥΘ, ΟΥ ὉΥ [15] τ Παῦ Ὠδῖηθ, δγθ γ6 ἄοῃο ὑμἷ8 

8 Του Ῥοίοσ, ἢ1168 πιῖὶὰ ὑμ6 Ηοὶγ Οποβύ, βαϊα πῃΐο ὑπο, Υ6 ΤΌ]ΟΥΒ οὗ ὑΠ6 ρθορὶθ, δὰ 
9 οἰάοτβ οὗ [αγϑ6],5 "1 πὸ 0818 ἀδὺ 6 δχδῃιϊηϑὰ οἵ 8:8 [οοποοσῃϊῃρ' 8] σοοὰ ἀορα [Ὀθη68] 
᾿ἀἄσηθ (0 ὑδθ ἱπηροίθῃῦ τηδη [8 ἀϊ8015804} τηδη, ὈΥ̓͂ Ὑδὺ ΙηΘΔ 18 δ6 18 Πη846 ὙΠ0]9 [15 

10 βανϑὰ]; ἘΒο 1 κότα πηΐο γοῦ 8]}, δπὰ ἴο 8}} (86 Ῥθ0}]6 οὗ [βγδ6], ὑμαῦ ὈΥ [1Π] ὑδ9 
ΠΆΤ6 Οὗ 6808 ΟἸ ἰδ οὗ Ναζαχοίῃ, Ὑἤοπὶ γθ ογοῖβοά, ποτὶ οα ταϊβοὰ ἔγοτῃ ὑΠ6 ἀοδά, 

11 εὐεπ ὉΥ [10] Ηἴτὰ ἀοίἢ {818 τλδη βίδηἀ ἤθσο Ῥοΐογα σοὺ 8016 [ἢ μ68}}}]. ἜΤ Ϊ8 ἰδ 
{86 δύοῃθ Ὑ ΌΙΟΝ 8 βοῦ δῇ πουρδὺ οὗ [Ὁγ] γοὰ δυ ον, ἴ τ ΒΙΟὮ 18 Ὀθοοτθ ὑδ6 μοδὰ οὗ 

12 π|6 ΘΟΥ̓ΏΘΣ [ΘΟΥΏο -ϑίο 6]. ἘΝΟΙΟΒΟΥ 18. ὕμοσο [Απὰ ὕΠ0γ0 1Β ποῦ] βδ᾽ γδίϊοη ἴῃ ΔΗ͂ 
ΟἾΒΘΓΡ : ΤῸΓ ὑμιογθ 18 ὩΟΠΘ " ΟἾἾΒΟΡ ὩΔΙΘ ὉΠῸΘΡ ὨΘΑΥΘῺ ΕἼΥΘΙ ΔΙΩΘῺρ ΤΏΘΠ, ἩΒΘΙΘΌΥ 
τηυδύ Ὀ6 βανϑά. 

13. ἘΝον ἡ Πθη {8600 ΒΔΓ {16 ῬΟΪάπ688 οὗ Ῥοίθσ δπὰ Φόοδη, δῃὰ παρὰ ὑμαύ {67 
ὙΟΙΘ ὉΠ]δασηθα δηᾶ ἱρμηοσδηΐ [0]61 7 ταθη, ὑΒ6Ὺ τλδγυ]]6α ; δηά ὑΐπου ἰοοῖς Κηον ]θαρθ 

14 οὗ [τϑοορῃ 2647 (π6πὶ, ὑμαὺ ὑΠ6 Υ δὰ Ὀθθῃ τιτ 6888. ἘΔπα ῬΟΒοΙἀΐπρ [Π9 πιδῃ τ ΒΙΟᾺ 
16 [πἢ}0] νγδβ μοδὶϑὰ βίδα ϊηρ πὶῦ ὑΒ μι, ΤΠ 6Ὺ Θου]ὰ ΒΔΥ ποὐμίηρ; δραϊ δῦ Ὁ. ἘΒαΐ πβθῃ 

[ΒΟΥ δὰ οοτητηδηἀαα ὑμ θη ὑο ρῸ δϑίαβ [οηι. 8514 6} ουαὐ οὗ {π6 Θουπο]]}, (ΠΟΥ οομΐεγτοθα 
16 διβοηρ ἐμοιηβαὶνοβ, Ἐβαγίηρ, ὟΥ δαὺ 851.8}} τὸ ἀο" ἰὸ [π|0}] ὑμι686 τηϑθὰ ὕ ἔοσ ὑμαὺ ἱπάοοά 

[οπμ. Ἰῃ 664, μὲν] ἃ πού ]6 ταΐτϑοὶο [π}}-Καόττη βῖ μη] Βαί Ὀοο ἀοπο ὈΥ ὑμομι ἐξ πηδ- 
17 πιίδϑε ἰο 8}1} ὑβοῖὰ ὑμδὺ ἀν 76}] ἴῃ “7 ΘΓΏΒΑΙ]Θ; δηά τὸ οδημοὺ ἄθῃγ ἐξ. ἘΒαὺ {πιδὺ 1ὑ δρτοδὰ 

Ὧ0 [ΤΌΠΟΣ διπμοπρ ὑπο ὈΘΟΡΪΘθ, Ἰοὺ π8 βίσα!]γ ἔρὴραοῇ (Ὠγοδύθῃ ᾽᾽ ὑμοῖη, ὑμδῦ (ΠΥ Βρϑδὶς 
18 μοποοίοσ ἢ 0 ΠΟ Ἰηδῇ 1π {818 πδᾶῖηθ. ἘΛμπα {86 Υ οΔ]]6ἃ ἐἤοτη, δηα οοτητηδηα θα ἔμθχὰ ἴὶ 
19 ποὺ ἰο βρϑακ δὐ 4}1 ποὺ ἰδδοῖὶ ἴῃ ὑμ6 πδὴθ οὗ θβυβ. ἘΒαὺ Ῥεΐοσ δῃὰ Φοδῃ δηβνογοᾶ 

᾿δηὰ βαϊ ἃ πηίο {μοπι, Ἦ ποίου 10 Β6 στ αῦ ἴῃ {86 διρμὺ οὗ αοα [Ὀϑΐοτο αοἀ] ὕο μθδσκθη 
20 πηΐο γοῦ χηοσθ ἔμδὴ υπίο αοά, Ἰυάρο γο. ἜΕῸΥ τὸ οδηποῦ Ὀαὺ [οδπποῦ ἔογθΘΆ [0] 
21 βροαὰκ ὑπ6 {Ἀπ πρΒ Ὑ ΠΙΘῊ τὸ Βανα βοθὴ δηὰ μοατὰ. Ἐβ0 [Βαὺ δὲ] τιβθη ὑπ6 0 δὰ ἔτ ΠΟΥ 

(μτοδίθηρα ὑπο, {Π6Υ Ἰοὺ ἐμο ρο, ἐπᾶϊηρ ποίβίηρ [ηοὐ παϊηρ] ΠΟΥ͂ ὑμοΥ τϊρύ ραη- 
8} τὮοτα, Ὀδοδαδα οὗ ὑ86 Ῥθορ]6: Ὁ 411 σιὸπ ρ]ουϊβοὰ (ἀοὰ ἔὉΓ ὑμαύ τ 10} γὰ8 ἀοηθ. 

22 ἘΒΟΥ 86 τλδῃ γδὃ8 Δθ0υ9 ἔοσΟυ γϑδτΒ ο] 4, οὐ ἩΒοσα ὑμ18 παῖσδοὶο οὗ μϑδ]ίηρ τὰ8 βΒμονοα 
[ἀοη6]. 

ρα τ τ ΝΣ ἜΡΤΕΝ οι ες ΘΕ αὐ νας ἀιδρρλ ἐν ἐὶ ἀδι πθποτο, μὰ ον ἀολνι: : ἜΘΡΟΝΣ ἣν 
ἄγει 2. -τὴν ἐκ νεκρῶν [οἵ ἰδαί. γτεο., πὶ τ Α. Β. Ο. ΕΒ. Οοά. 51η.] δουϊὰ ὈῸ πποοπά! ΟΠ ΔΙΥ Ῥτοίοττοα [0 τῶν νεκρῶν ; 

ν ἰδιϊες τοδά παρ ἰδ ὑπ ἔΟΘΌΪΥ δαρροεγίοές [ὍΥ }).], πὰ ἰ6 δῇ ἐπιϊἐδίίου οὗ ἐμ πιοσὸ ὑδΌδ] Ρῆγαδο [ἀνάστ. τῶν ».} 

τα ΟΣ ΤΕ ΣΤΟΝ ἄχει : Ξ Ἶ Ῥτοροκβίοι εἰς Ἵερ. [οἵὗἉ ἐξχέ. τεο.} ἰς, ψῃϊςο ἢ 16. [ΓΘ Γ » Ἶδ8, Ὡς 
ἴο ΑἸΙ, “ὁ οοττεςϊίοι ἴο δι} συναχθῆναι." Το Βηαὶ. γοΓΒίο ἰγδηβίογ αὐ ψεγιξαΐεηι το {πο ὁπὰ οὗ γϑγ. 8, οοῃποοίίης συν» 
εχῦ. νἱτἢ τ τοδΐηρ εἰς.-- ΤᾺ. 

ΤΥ̓́Ες, 4..--ῦῦπδο ποιηϊπδείνοο άννας, οἷο. [ἰ 4. Β. Ὦ. απὰ (σά. 8ιη.] ἀδδυῖαο [μδὲ [[βἰορὰ οὗ [86 18} σννή αν, Τοπηἃ 
ἴλ ὁπ δυοίοης ΜΆ. (Ὁ), Βαὰ ρῥγοοοάσά, ναξ ἴῃ δοουδδῖίνο [[συπὰ ἰῃ Ε], [15 πιογὸ δεσυγαῖθ. ἔδοϊ. [δ ὨοίτμοΣ ΤΊΔΟ ἢ. ὯῸΓ 

γ5, τς ἘΠ ΣΠΕΤ ς εἰγ σαδίαἰποὰ [Ὁ). Ἐ.} [ἢ ῬΙδοο οἵ ἐν τῷ μέσῳ, [οἵ ἔδο ἐεπέ. γ66.1, πο [6 φὐορ θα Ὀγ 1ΔΟΉ. 
(τῷ, δδιοι τ αρυμὸ Α. Β. Οὐὰ, δία. 1 οΑποοΙ θὰ ΡΣ Ὁ Ἰ ἐκ προ η π - Τα, ΘΕΕΝ " ΩΝ 

δ οἰἝκεὶ οὐ γιοῦ. τὸ δοῖ σαεῖϊου τῆλα ἐμο γσας ἐδο. ἈΣυδοὶ σαοὴ ὦ δ ΒΝ ΤΟ δὰ εὰ. ὃ 516] 1ὲ ἴ, ἀιόπστον, δὰ 
ἸδΣ ΜοΙΡΉΓ δυϊδογίεοο [Ὁ. Ε., θα 1 [5 παητίηρ ἰη Α. Β. Οοά. Βίη. Υ]6.--ΤᾺ.] 

᾿ ὉΓ. 11.--οἰκοδόμων ἰ6, ἰὴ δεοογάβηςο ἡ ἐ πο Ὀοοὶ Μ58. [Α. Β. Ὁ. Οοὰ. Β51η.] δὰ οὗμοῦ δα πον 66, ἐο ὮΘ φνοίοστγοά ἴὸ 
ν ΟΥ̓ δ ἐεσέ. σεῦ. ἴ8ο Ἰδοῦ [οαπὰ ἐπ Ε.] 16 ἃ οοττοοίϊίου ἴο δαὶϊὶ δ. οχυ , 22, ἰῺ 86 Θσοοκ. ἰσαπβιδέίου [8ορ1.}, 

6 ΜὙ0}} δ Μοίι, χχί, 42, [8ο, ἴοο, Α11.} 



12 ΤῊΕΒΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΊ ΕΗ, 

δΎοτ. 11.--- Τὸ τοδάϊης οὐδὲ Ὀοΐοζο γάρ [5 ὈοέοΥ δυρρογίοα ἰπλη οὔτε, Ὑο ἢ Μόγον [τ 1} Α17] ἀοίδη δ; οὐδέ [δα ΤΊ ΒΟ. 
δηὰ ὙΥίπογ (τ. Ν. Ἐ. ἢ δ8, 8, γαρ) Τ6441] [8 4180 φῃ! 6 Δρργοργίαϊο, ἰῃ δὸ ΆΓ δδ ἰΐ ἰβ δὴ δϑαἱζίομδὶ ποχαϊγα, ἀϊδιξηςἑε ἔσο 89 
ΟἿΘ νγΐο ργοοϑάθα. [οὐδὲ ἰῃ Α. Β. Οοά. Βίπη.; οὗτε, οἵ ἰδαΐ. τές. ἴῃ Β.--ΤῈ.} ᾿ 

9 ΨοΣ. 1δπαππτο.ήσομεν [οἵ {Π9 ἐέαέ. γες.} [6, ι} Οτίο8Ό., 1ΔΟἢ., δὰ ΤΊδοΣ., ἕο 06 ῬἩχοίοσσοαὰ ἴο ποιύσωμεν [δΔορίδεα ὮΥ 
ΑἸΖ1; ἐλο Ἰδεῖοῦ ἴοσιι 18 ηοΐ 88 Μ611 δυρροτγίθα 85 16 ΤΠ. 6Γ; ἴδ 6 Β υὑαποῖίνο θϑοϑιλϑὰ θοϊξοσ βυϊ θα ἰο ἐπ ἰδιστιιαρο οὗ ἃ ἀ6- 
ἩΡΟΓΘΕΤΘ ὉΒΒΟΙΏΒΙΥ. [ποιήσομεν, ἴῃ Β (ὁ 511) ἢ; ποιήσωμεν ἰῃ Α. Ἐ. 604. 8ϊη.---ΤῈ . 

10 Ψον, 17.---ἀπειλησώμεθα ἰῃ ἐεπξ. τες. [1ΔΟ}.. ΤΙ 50 ἢ,, ΑἸΩ7; ἴπ6 ἐπάϊο. [ιϊ.-Οσόμεθα, ἰα δυδίδίῃοα ὉΥ ΟὨΪΥ ἃ ἦοτν δαϊμπον εῖοα 
[Ὁ. (εοτγτος64)}, δηὰ ἰ8, ψἰἰδουὲ ἀοανῖ, ἃ οογτοσίίοι ἴο δα ποιήσομεν οἴ γος. 16, ἰπδίοδα οὗὨ ἔὸ οτἴ Δ] δ). δοσ. ΓΙῸ ἐαπέ. 
γές. ἴα δυδίαϊ ποῦ ὮὉΥ Α. 
Τ1δοἴ., ὈὰΣ ΤΥ ΠδΥΘ ΘΑΔΙῪ Ὀθθη ἀτγορμοὰ ΌΥ ΟΡ 

«(6 811) Ε. Οοα 8ἰη.].--- ἀπειλῇ ἰα ποαρίίης [ἢ ΒΟΠι6 τα π ΒΟτ]θα, πᾷ μ88, ἰμποσγῳίοτγο, ὈΘΘῺ σδησο]Ποᾶ 
8] φοοίἀϑηία!} [“ΟΓ Οὐχ ἰοὰ 85 ἘΠΉΘΟΘΕΒΑΣΥ," βᾶγα ΑἸ, το, υσὶ 

τοίαϊηβ ἰἐ. [1Ἢ ἰΦ ἰουπὰ ἐπ Ε., τηοδὲ τη βοι]οθ, οἷς., Ὀπὶ [6 οπιὶ θὰ ἰῃ Α. Β. Ὁ. δὰ Οοά. Βἰη.-- πα. 
ας. 18.---αὐτοῖς ΑΘ παρήγγειλαν, ἰδ 8}} ἰδ! ἰοη Τοὰπὰ ἐπ Βαξ ἔϑν δα ςΒοτγί 68. ἰοὰ ἴῃ 1Π6 γέσ.; ἐπουδδο 

ὈΥ ΙΔοϊ., Τίδομ., διὰ ΑἸΖ,; ΑἸΐ. βαγΒ [δὲ 1{ 15. 8. " σοϊῃητηοη 11 π|ρ-}.᾿} Τὸ [8 ποῖ ἰουῃὰ ἴῃ Α. Β. ἢ. Ε. Οοά. 8.:.-- Ἐκ. 

ἘΧΥΡΟΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

σε. 1-8. 6 ὑσίϑαοῖβ, δῃη!ᾶ ἴ89 οαρῖδίῃ 
οὗ τ. ἴθερ]9, απ ἴτἴδ9 δεδάποθθβδ, οἱο.--- 
Τὴ6 Ιηρϑϑγοδ ὙΒΙΟ. [6 ΒΙΘΥΆΤΘΔΥ δαορίοα ἴῃ 
Σοΐοσθηοθ ἴο ἰΠ6 ΔΡΟΒΙΪ68, 6 γῸ Θχϑοιίοα ὈΥ ὑπ6 
οἴσΟΣ (Δ Βγ86] 16 δηὰ 8 Ῥσὶθβϑί) γγο δοιαμηδηἀ- 
οὦ ἐμ 1ονἱιο4} συατὰ οὗἩἨ ἁ ὠ(μ6 ἴδηρὶθ. [Τ}]18 
ξυδγὰ, οομβίδίϊηρ οὗ [μον]ῖεδ, 18 ὕγθα ΘΠ ῪΥ πλ6}- 
ἐϊοποὰ Ὁ. 72Ο8θρ8, δπαὰ νν88 ῬΓΟΌΔΟΪΥ οομμτηδηἀά- 
δα ὉΥ οὨθ οὔ ἰδ ἰὴ ρῥγ θδίβ; 866 ΝΕ: εαΐο. 
ατί. Τεπιρεῖ, αὐ ἴἰμ0 οπᾶ, δῃὰ δοωρ. 1 ΟΒγοῃ. ἰχ. 
11: 2 Ομγοᾶ. χχχὶ. 18.---ΤῈ.]1. Τνο αἰδϑγοπὶ 
χηοίδγοθ, δοιΐης ἴῃ δοιῃ ἰπδίϊοη, ᾿μΒυρηοοα ἐμ9 
Ῥτϊοβίβ δῃά ἱμὸ ϑαάάυοθθβ. ΤᾺ Ἰδαίου Ὑ6Γ6 1Ὲ- 
αἰχηδηὶ τὺ (Π6 ΔΡΟΒί]98, Σι0 ὈΟΣΘ ὙΠΠῚΏ 688 (0 
(86 τοϑυγσζθοίίομ οὗ 9688 (ὁ. 111}. 186), διου]ὰ 
ἐδυ.8 Βυρροσί ἴπ ρϑῆοσαὶ ἰδ9 ἀοοίσίπο οἵὗἨἉ [8Π6 χθ- 
Βυστοοίΐου, σὴ ὙΠῸ ἀθηϊοα δἰ νὰ Μαίί. χχὶΐ. 
287; ἰμϊ8 οοῃοθ ὑμ6 0 τοβδγάθα δ8 ἰβιο ΓΆΡ ]9. 
ΤῊΘ ρῥυίοβδίβ, ου 86 Οἴ6Ρ Βαπά, δοπβίθγοὰ ἴδ ἰο 
6 8 ατίονουβ οδϑθηοο ὑμαὺ (8.6 δροβί]68 Βμου !ὰ δὺ- 
ἰοταρί ἰο ἰοδοῖ 80 Ῥθορ]θ, νἱιμουῦ ΒαΥυϊης Ὀ66η 
ΟΥ̓ ΟἾΔ Πγ δαϊμογίχοα ὈΥ {μοπὶ; [86 δοί ϑϑϑιιθα ἰὸ 
Ὀδ δὰ ἰηγαβίομ οὗ ἴμ6 ρτῖν 19 268 ὈΘΙοηρίης ἰο [89 
Του λοαὶ ρυϊθβδιμβοοά. μ6 τροιλνο Ὑὰ1ο ἰπϑυ- 
ομποοὰ {Π6 ϑβεάάμπσοοοθβ 1ἰ8 ὙΘΥῪ ΟὈΥΐουδβ, θὰ [80 
Ῥτοβθηΐ Ῥσχοσοθάϊηνβ ἃΓ6 ποῖ (0 Ὀ6 ΘΧΟΙΙΒΙΥΘΙΥ 
δδουϊδοᾶ ἰο ἰΐ, διὰ ἢὸ δ᾽] βίου 18 πιδϑὰθ ἰο 1 
ἀατίπς ἰμ9 ἰὑγίαὶ Ὀοέοτο ΝΆ σε σουποῖ!. [“186 
μο]ὰ,᾽᾽ εἰς τήρησιν, 88, ῬΥΟΌΔΌΪΙΥ, 86 ΡΓΙΒΟΙ: 
ΘΟ». 6. ν. 18.---ΤῈ. 
γε. 4. ΕϊοσὈοἱῖ Ων οὗ ἘΠ 61, οἱο.---Βαὶί 

ὙἘῚ16 ἰὴη6 ΤΌΪΟΤΒ δηὰ σορσχοβοιίαϊίνοβ οὗ 8.89), 
Ὅ}0 μΒοϊὰ {86 ΒΙΘΡΑΓΟ1641 ΡΟΤΤΟΣ ἴῃ ὑμὶν ἈΒΠᾺΒ, 
τηϑηϊζοβίοα ἃ. βρίτὶϊ οὗ ορροβίἰΐοῃ, δμαὰ οὐθῇ σϑ- 
βογίρα ἰο τἱο]θηΐ πιθαϑαγο8 ὈΥ ΔΥΧΟΒυϊηρ (16 70 
δΡοβίϊοβ, (86 δροβίο]οαὶ ἰδ ου δὰ χιδὰθ 8 
Ῥτοίουπα ᾿πργθββίοη οἢ ἃ ἰᾶγ6 ΠΟΥ οὗ ὑῃ- 
Ῥτο)υάίοοα δὰ ἀἰδιπίογοδίθα ἤθΆσΟσΒ; ἴ8 686 ὙὙΘΧΣΘ 
Θη γον σομνίποορά, ν  γὸ σοπἀποῖθα ἰο ζαΐἢ, δὰ 
Ὅ6ΓγΘ σοηγογίοα, [ὑ νγὰδ ποὶ ὑδι6 οὐθῃί 1086] (δαὶ 
Βεὰ οσουγτοὰ ((80 τυΐταοὶθ νοι (ΠΟΥ δὰ 'ν1- 
Ὡ68864), ὑπαὶ ἱπάυορα ἰμθπὶ 9 ὈθΙογθ; ἰὺ δὰ 
"οΥθαίθα Β᾽ΩΡΙΥ ὙΟΏΔΟΥ πα διμδζΖοιηθηίΐ, οἷ. 11]. 
10 8. ; 10 τγδβ, ταί μον, ὑμ6 νυοσζᾶ οὗ (9 Δροβί]98, 
ΒΒ οἷν ἰοΒ τα ΟΥ̓ οοποσγπΐηρ Ομ γὶβί, ὁ λόγος, τ 6 ἢ 
Ὑτουρὺ ἔδιί ἴα ἰΒ6πι. ΤῊΘ Δροβίο!οδὶ οἴου Β 
ΟΓ͵Ο 80 βιυοσοβδέαϊ, (μαὲὶ (μ6 ταυ] λυ αοθ οὗ [86 Ὀ6- 
ΘΥΘΥΒ 88 ῬΟΓΟΘΡΟΌΙΥ ἱπογθαβοα, Ἰ8ὸ Βιυυιηθοῦ 
οὔσταθη 110 ΠΟῪ Ὀδ]οηροά ἰο (86 ΟΒυΓολ, διιουμῃί- 
6ἃ ἰο ἔνο ἱμπουβδηά, γ 8116 {10 ἔθ πι8108 [ὙΠῸ Ῥ 6 ΓΘ 
800} δου γᾶ γά8, ἢ. Υ. 14, ΥΘΡῪ Πυϊη ΓΟ] ΟΓΘ 
ποὺ σουπϊοα τὰ ἰοῦ, Τα δααϊίλομ, οἡ 186 
ἄδγ οὗ Ῥομπίοοοβί, ἰο {86 ΟΥ̓ΣΊ πα] ΘΙ ΌΘΙΒ οὗ [16 
ΟδύγοΙ, δὰ δγοδὰγν διηουπίθα (0 ἰΓθο ἱμβουβαηᾷ 
ΒΟΪΒ, ΟἈ. ἰὶ. 41. Υῆο ΤΩΔΥ ΘΑΘΙΪΥ ἰμΐον ἐμαὶ 
ἀυτίης (06 ἱπίοσυδὶ Ὀοίνγοοῃ ἱμαὺ ἀν δηὰ [86 

ῬΓοβθηΐ, Ὑ1Ὸ ἢ 788, ῬΤΟΌΔΟΪΥ, ποὶ γοσῪ Ὀτϊοῦ, ἐμ 6 
ΟὈυσΟΝ Πδὰ βἰθδάγ ραϊηθὰ ἱπ Ὠυπιθ ΓΒ [86 
Ποτὰ δαἀαϑα ἀαΐϊψ, οἱο.," 1). 47]. Αἱ 411 ουὐθιὶδ, 
(86 ΟΘΟΌΤΤΘΠΟΘ θγῸ ἀοβουϊθοὰ σδοπδιϊίαΐθθ 85 
ΘΡΟΟῚ ἱπ ἐπ ΘαΥΪν Βἰβίοσυ οὐ {ἰμθ ργϊτυϊενθ 
σΒυτο. ΝΟΥ, 88 ΟἸσίϑδὶ ἰβ 8οὶ ἔον ἐμ 781] οὗ 
8016, Δῃηἃ {μ6 τἰβίπρ δχϑίῃη οὗ οὐβεσβ [1Κὸ ἢ. 
84], βο, ἴοο, ορροβὶΐθ οθϑοίβ ψοσὸ ργοάυοσοα ἴπ 
{π6 Ῥγϑβϑῃΐ 6886: (86 τ 016 ΟσσΌΓΤΘΠ6ο6 δοπάποὺ- 
οα βοῖιθ ἰὸ ἃ φοβίϊἱνο ἀδοϊβίοη, 8ὸ ἐδδὲ ἐμ 6 Ὺ 
Ὀφοδπιθ ὈΘΙΣΟΥΘΤΘ; ἰδθ ΤΘρΡυρΏδποα οὗἨ οἰ ΒΟΥΒ 
δδβυηθὰ {μ6 ἔογῃ οὗὨ ροβί(ϊτο μου γ. [Ιὲ νγδϑ 
δὴ ΟΟΟΔΒΙΟΣ Μ᾽ Ισἢ 64 41] ἰο ἀθοΐάθ ἰπ οῖν ποδὶ 
ΟΕ ΒΟΣ 2ῶτ, οὐ ασαΐπεί ΟἸγὶβί. ὶ 

γεβ. ὅ, 6. Απᾶ ἰτ οᾶπιο ἴο ρϑβα οἱ ἔδο 
ἸὩΔΟΥΤΟΥ͂Ψ, εἰς.---Οἡ (Π6 ποχὺ πιοσηΐηρ, ἴδ 6 881- 
Βοαγίη, 86 ἷ χοβύ Βἰουδυομὶοδ] ὑσὶ θυ π4], ασϑοπι- 
Ὀ]οα, ποὺ μαυίηρς ᾿8ὰ ἰΐτης ἰο ποϊὰ ἃ χυδϑίζης οἱ 
88 ῬΓΘΥΪΟυ8 ἄγ. 1ἰ νγ8 ἰπχθα οΟἿοοΚ ἴπ {86 
δοσποου θη Ῥοίδυ δπὰ σ0Βπ ἢγβί βανν [8 6 Ἰδτὴθ 
τδῃ (111, 1), δηᾶ, ἀουδέ]οβα, βδοιθ ἐΐπιθ πᾶ 
ῬϑΒΒ04, Ὀοΐογο Ῥϑίοσς Ῥορᾷῃ ἰο δά άσοββ 86 ροο- 
Ῥὶο (111. 8-11)ὴ. 10 ἴθ Ῥοββί Ὁ] 6 ἐμβαὺ 1λπ|κὸ 88 τὸ- 
οογαθα ΟὨἾΥῪ {δ δυθβίδηοθ οὗἩ 89 δά ἄσοββ 156}, 
ὙΓ Ὁ ἸΟΒ ΤΩΔΥ͂ ΒΑΥΘ 8180 ὁσουρ θα σοηΒ᾽ ἀΘΓ8Ὁ]6 ἐἶτηο ; 
1 ἸΩΔΥ͂ ἤᾶγΘ, ΒΟΟΣ Πρ, ὈΘΘὴ ποί ΔΥ ἔγοσι δἷἰχ 
ο᾽ οΙοοὶς ἴῃ {86 ὀυθῃΐηρ, μη (ἢ 6 Δροβίϊοθ ΤΟΓΘ 
δυτοδίθα. Α ΤὈΥΤΔ] δ ἃ ὙΟΣΥῪ [0}} βοββίοῃ οὗ ἰδ9 
Βαημ θά π τν88, ἐμ ϑγοουο, μ6] 4 [ῃ9 ποσί τηοτεΐην. 
ΤῊΘ (Βγθ0 οἷα58085 ΟΥ ΟΥἄθυβ οὗ {86 ΤΙ ΘΙ 6 ΓΒ ΘΟΙα- 
Ῥοδίηρ ἐμαί Ὀοᾶγ, δύθ ἀἰβεϊποι]ν βρϑοϊδεὰ [86 
ἰδττῃ ΓΪΘΣΒ ΔΡΡΙ γἱηρ ἰο ἰμ6 βαπμοαγὶββ ΟΠ 6 γᾺ]}- 
Ἰγ, (ἀς οἰ 6)] : ῳ ΗΪκΚῊ ργιθβίβ, (2) ΕἸάδσβ οἵ 
{μι ῬΘΟΡΪθ, δπὰ (8) βοσῖδοβ. βουθγαὶ) ἱπαϊνὶ ἀ8}5 
Ὀοϊοηρσίηρς ἴο {Π6 ἀγβὲ ογᾶϑυ, δ οὐϑὰ τηθηἰϊοηρὰ 
ὈΥ πϑπιο, ΥἱΖ., ὑμ6 ὀχ- οἰ σὰ ῥυίοϑί, Αππδβ (σβ]]οὰ 
Αμην ὈΥ͂ οβδρῃ 8), Οδίδρμδβ, ἐμ δοῖυ δ] μἰψὰ 
ῬΥΙθδί, δῃὰ βοῃ-ἰη-δνν ΟΥὗἨὨ ἰμ6 ΤΌΤΤΔΟΙ, δπαὰ 4130 
ἱνο ΟΥ̓ΒΘΥ ΤΩΘΠΛΌΘΓΒ Οὗ ὑμ6 τι] οὗὨἨ ἰμὸ Ηΐσῆ 
Ῥτὶοϑί, ΠῸ 8.6 ποί οἰ μου νῖβα Κποῦσῃ ἰπ Ἀἰβίοσυ. 
κε. 7. ΒΥ ψμᾶῖ ροῦχοσ - - - ἄοῃο πα 2 

--,ὸ γοΐπι ἰο πο 186 δχδιηϊπδίίοι οὐὁἩ (86 
ΒΡΟΒΙ168 ΤΘἕδσβ, ἴ8, ποὺ {86 Ἰδησυαρο τ Βῖθἢ ΓΒΘΥ͂ 
μδά θιμρ]ουθὰ μὴ (Π6Υ δἀάτοββοὰ ἐπ μθὸ- 
ΡΪδ, δαὶ [86 τὴ 8616 ψ Ὡοι Βδὰ 164 ἴο ἐδ βι86- 
αυρηὶ δἀάγοββ (ἐποιΐσατε τοῦτο), δᾶ 1ὑ ἰ8Β (μΐ8᾽ 
Ῥοϊηύ ἰο ΒΟ. Ῥοίον δ᾽] υὰθ8 ἴῃ γον. 9 Δ, ΤᾺΘ 
ΔΏΒΥΓΘΙ 0 ὑμ6 ὑτγοῦο ] ἃ αυοβίϊοη νγᾶβ δχροοίθὰ ἰοὸ 
βίδίο, ἀγβί, {μὸ βουνοῦ ἐμπτουρῃ τ ΐ ἢ ἴσυα οἱ, ἀθ 
Ἡοὐ(6] (86 δροβίο8 Βδὰ ροσίοττηϑα {86 δοί οἵ Β68]- 
ἴπρ, δπὰ, {86ῃ, {88 ῬΟΣΒοπ (ὄνομα) οτὰ ὑπο γ μϑὰ 
ὨΒΙηΘΩ, δπὰ (0 ὙΒΟΙΩ ἐμ6 γ δὰ Δρροδ)οὰ ῸΣ αἱὰ 
δηἀ βΒυρροτί. 

Υεμ. 8-12, α. ΘΙ: Ῥοῖοσ, 8116, οἱο.--- ΤῊ 6 
ΤΟ]ονηρ ἰδ 86 Βυδίδποθ οὐὗἁὨἩ (μ6 ὑθβεϊπηοην οὗ 
Ῥοίθν:---(α) Τπδὲ ἢθ διὰ Φόοβῃ 8 ρμογίογιηδα δὴ 
δοὺ ψΒ 16} γ885 ἃ ὈΘηΘΗ͂Ι (εὐεργεσία), ποὲ 85 ἰπήατΥ, 
τον. 9; (ὁ) Τμ δὲ {6 ῬΟΟΣ δῃηὰ ἱπῆστη τηϑὴ δὰ, ἴῃ 
ἰσαΐμ θη Βοα]θᾶ, Ὀθθὰ σιβίοτοα ἰο δὶ, διὰ 
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θα βαγθὰ (σέσωσται, ὑγιής), οὗἨ ὙΒΙΘΩ ἰδ τηϑῃ, 
ΠΟ τῦδ8 Ῥγοβοηί, 1788 Ηἰτηβ61 (89 Ἰἰνἱηρ τὶ. 688 ; 
(ε) ἔπδὶ ὑὴ 9 ῬΌΟΜΟΥ (0 ᾿68] δῃὰ ἰοὸ βᾶύ ἰπ {μὶβ 
6886, νοὶ πὰ 2688 ΟἸγῖδί, ἰδ6 Οτγυοϊδοὰ δπὰ 
Βἴδθὴ ΟὯ6, ν6Γ. 10, 12; γοϑ, (4) Τμδὲ 4}} βαϊνδ- 
ἤθη 88 σίνθῃ ΒΟ. δηὰ οχοὶ βίον πῃ 6808 
Ομ γίβὲ, διὰ σίγθῃ, ἰο0, [ὉΣ τηδηκιπὰ ἴῃ σΘΏΘΓΘΙ, 
88 ἴδ 88 ἰῃ6 Ποδυύθῇ δΔΌΟΥΘ οχίθηαβ, γον, 12. 

ὃ. Ὑὕ ΤτΌΪΘΙΒ, οἰο.---- ΟΣ ΟΧΡΥΘΒΕΙΥ ΤΘΟΟΡἾ268 
(89 ἡπάχοβ, ῬΘΓΒΟΏΔΙΥ, ἃ5 ἐδο Ἰορὶ εἰμί δ δὰ- 
ἐδογῖσθα οδὰβ δηὰ σχορσχοβϑηίδεϊιγοθ οὗ ἰμ6 ρϑο- 
Ρὶς οὗ [βτ86] (υ}γ. 8), δῃὰ ἱταρ]168 ἐμαὶ τσ πθη ἢ 
δ άγθδδοβ ἰπθηι, ἢ ΓΘΔΙΪῪ δἀάγθββοθ ἐμ 6 οπίΐσο 
μπδίιϊοη; ἰΠ 60} δ.ο, 88 1 γογα, (80 αν, 88 ὙΧ6}1] 88 
ἰδο πιο, οὗἨ 8:0 ΡΘΟΡ]6, τοῦ. 10. ΒΟΥ 8.6 {16 
Ὀυϊᾶθιβ ["Ὀ5. οχυϊί:. 22: Μαίι. χχὶ. 42] ν]ιὸ 
διὸ 6816, δυξδογὶζοά, δὰ ΟὈ] θὰ Ὀγ ἰλὸ ἀυ 168 
οἵ (μεἰν οβῆσο, ἐο Ὀ0114 ἂρ {πὸ Βοιδο οὗἩ αοἄἁ (οἰκο- 
δόμων, γατ. 11). Βαΐ τ λ116 Ῥοίασ, ἰπ ὑμ6 πιοϑὶ 
Εἴἰποοτο δηὰ Γοβροοί Ὁ] ΠὰΔΠΠ ΟΡ, δοκη ον] οαρθβ ἐμ 6 
οἴδοῖδ] σμβδσδοίου οὔ (6 βδημϑαγβίβ, μ8 18 64}8]- 
Ἰγ 88 σδπαϊὰ δῃὰ ἔγϑ ἰὰ ἀθοϊαστίηρ ὑμδὺ ὑμΠ6 0 δὰ 
οἰτϑὰ, βοσυϊουϑὴν ογγοᾶ, δηὰ, ἱπάθοᾶ, χυϊουου δὶ 
εἰπποά, 71αὲ βίοπο τ 6} {Π 67 δὰ ἀδβρὶβϑοα δπὰ 
Τεοοίοα 85 πυοτίμ]οθ8, 8, πουοσί 6] οθ8, ὈΘΘἢ 
ΘΒοβθ 85 {ἢ ΘΟΣΠΘΡ-δίοῦθ, δπὰ πε, ἱπἀθοά, Ὀο- 
δοιη6 [γενόμενος] (89 θΘ8ἅἃ οὗ [88 ΟΟΥ̓ΠΘΣ ; ΥὙΕΣ. 
11 [οοιαρ. ἀκρογωνιαῖον ἴῃ 1 Ῥοί. 11. 6] ; 186γ Βδοὰ 
Ἄετυοϊδοα Ηΐτ, βοὴ αοα αὐζογαγα σαϊβοὰ Ὁ, 
διὰ πιο 18 ρίγθῃ (0 τ 88 {89 ΟὨΪΥ Μοαϊαίοσ, 
ἰλγοῦρ ὙΥ ΒΟΙὰ 6 ἢ ο8 ὃ6 δΒαγοα. 
ει. 18,14. ον 6Π ΠΟΥ βαν - - - 

Απὰ ὈΘΒοΙᾶϊπρ, τ.16 τ 8}, οἰο.---Τὴ)ο. ἀορογί- 
ταθῃΐξ δῃαἃ πογὰβ οὗ ὑμ6 δροβί]θβ, οοχη δὶ ποὰ σὰ 
δὲ ἴδοὺ ὑπαὶ (ῃς τηΐγϑδοῖο λα Ὀ6οῚ ΓΔ] πχουρί, 
ὀχοστίοα 80 ΡΟΣ] δὴ ἰηθυσποο, ἐμαὶ (86 58ῃ- 
ιιοατῖδὶβ δου] ποὺ σοιηδῖη ἱμβθηβὶ Ὁ] ἰο ᾿ἐ. ΤῈΘ 
καῤῥησία [Ὀο] ἅτιθ55 οὗἨ ΒρΘ666}7, (86 Ὁποιαθα- 

ΤΩΒΏΠΘΥ, δπα {Π0 ροχίεοί σοηδάθῃοθ, 16} 
ἐδασδοίοσίσθα {μη ἀθΐθμποο τηϑὰθ ὈὉΥ {86 δροβί]θβ 
πϑῃ (ΒΥ δἰοοὰ ζοσίἢ, δῃὰ, ἰμ θη, (Ὡ9 ἁποχρϑοίορα 
εἰγουταβίδποο ἰμδι (Π6 7 ΒΡΟΚΟ, ποὺ δ ἰμ9 ρδῦὶυ 
δοουδοά, Ὀυϊ Ῥγοσοοάοθα ἰο δββυτσηθ ὑπ 6 ροδί(ἑοι οὗ 
δ ΡΑΓὶγ ἰμδὲ Ὀγουραὶ δοουβδίζομδβ δπὰ τοξυϊθα ὁΓ- 
ΤΟΙΒ, ΔΙΤΟΔΑΥ ογοδίθα ἰπ6 στοδίοδί δβίοιῃ Βῃτηθαὶ 
ἴπ ἰ(π9 Ιοἰπὰβ οὗ (89 ᾿υάροθ. ΤῊΘ Ἰαιίου Ὀ] ΔΙ ΠΙῪ 
ΒΔῊ ἰῃδὲ [Π 080 {πὸῸο τ0 ἀογνοα πο αἱὰ ἔσοιω ἐδ 6 
ΤΆΌΌΙΠ]0ΔῚ Ἰοδγηΐηρ δοαυϊγοὰ ἴῃ ἰδ δΒοβοο]θ 
(ἀγράμματοι καί ἰδιωται [““ποἀυσαίοα τηοῃ δπὰ ρῥτὶ- 
ταίο ᾿ἱπαϊν! ἀ.8]8 ΟΥ Ἰανταθα.᾽"--ῳ. Α. ΠΕΣ: δ6- 
δἰάεβ, ἔμ. σγϑδὉ8}}γ τϑοο]]οοὶοὰ ἐμαὶ {06} διδαά, δἱ 
ΔΠ ΘΆΓΠΟΣ ῬΟΙΪΟά, Β6οι οί οὗἩ ἰμΒ6 ταϑθῃ ἴῃ (Π0 
ΘΟΙΏΡΔΗΥ οὗ “96805---ὃἃ οἰγουτηδίαπος ἰπαὺ Παὰ ποὶ 
δι Βταὶ αἰἰχαοίθα ἐμοῖν αἰϊθπμίίοη. Τοῖς Ρδσ- 
ῬΙΕΧ ΣΙ τοδομοὰ 1.8 μοῖρ ΒΘ ἐ80γ 58. (δ 6 
ἸΏΔΙ ἯΒΟ δὰ θη ᾿ι68]6(, βίαπαϊΐηρ δὲ ἐπ6 βἰἀθ 
οὗ ἐμ Δροβί]9δ (γον. 14); μ6 δά, ἀουθέ]988 Ὀθθῃ 
βιυυτηοποα ὈΥ͂ ὑπ6 ΟΒΊΘΟΙΒ οὗ {86 βιαῃηοάγίη, τ 118 
δ Υἱὲν 0 οχίσϑοὶ σου ἀθιη δίοσυ ουάθηθο ἔγοιι 
δπι; Ὀαὶ 8}} {ποῖν ὀχρθοίδίουβ τ στο ἀἰβαρροίηι- 
οὐ, τβοῃ ὑπο ν βαν Βὶπι δἰδη αΐπρ ὈΘΌΣΘ ἰμό τη, 
ποὶ υὐϊοτίης ἃ νοτὰ, δπὰ γοὺ ἔσθ ϊηρ ὉΥ 8 
ΥΟΓΥ ροβίυγο ἱποοηϊοδίϑ Ὁ]6 ουὐἱάθμποο οὗ ἰδ σα 
διὰ γοΔ]1γ οὗ (ἢ. ταῖτγϑο9 ἱπ αποδίϊοῃ. 
γε. 16,16. Βπὶ τ 88 τον Βαᾶ οοτητδη - 

θὰ ἴοι ἴο βο δδἱᾶο, οἱο.--- ὙΠ Θἢ {86 Δροβί]θβ, 
ἰοξείμον τ ῖ ἢ ἐμ 6 πιδὴ ΒΟ ἐμ 6 γ μδὰ Βορα]οά, μαᾶ 
Ὀθδα ἐθιι ροτ  Υν ἀἰδιιΐββοά, δηὰ ἰδ6 οοπσιίαϊίοπ 
ΘΟ ΘΠ 064, [ὴ6 ΟμἸοῦ αἰ που] πο ἢ [86 τηθτὰ- 
ὈῸΣ5 οὗὐἨ (π0 οουποί! ἑουπὰ ἰπ δυγι της αἱ α ἀθ- 
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οἰβίοῃ, ἴδΔγ ἴῃ ὑπο οῖν οὐαὶ τοὔζ; (Δ ο γ του ζᾶ ποί ὈΟῪ 
Ὀοίογο ἐδ ἰγσα ἢ ΔἸ μου ᾿ξ 88 δρραζοιὶὺ δ] 1 ΚΘ 
ἴο {πὸ υῃἀονθίδπαϊηρ δηα 86 δοηδοΐθῃ66, τγῶ8 κ6- 
ΠΟΥΆ]]Υ Κηαονῃ ἰῃ (86 Οἰ(Υ, διὰ τα ἴθ0 Ὁ76}} Βυὺρ- 
Ῥογίρα ἰο ὈΘ ἀοπϊοὰ οὐθὴ ὈΥ ἐβοτηβοῖΎο8:; 8. τὰ ]- 
Τϑοῖο λαά δεεη σπτουρμί, Ὀυὺ ὑπον τσομϊα ποὲ Ὧδ- 
Ἰῖονο πὰ Φ0808β. ΤΟΥ ἀοδίγϑα, οα ὑμ6 ΘΟΠΊΣΘΓΥ͂, 
ἰο σῆθοῖκ 89 δρσϑαᾶϊῃᾳ οὗ (μὸ ὑγυΐῃ δοπσουηΐπς 
ΘΟ τῖβί, 88 »708}} 88 ὑ86 στοτίι οὗἨ Ηἰἷβ ΟΒ ΌγοΒ, ὉΥ 
ΘΙ] οἱ η, 88 Οἴθηϑίνθ ΘΘΡΟΙΒ, 81} (89 ῬΟΥΤΘΓΒ 
ἀοροβέϊθαὰ ἰὰ ἐμποὶρ δηᾶβ; δῃηὰ {600 ἀοδὶγθὰ ἰο 
“814 δαοῖ (86 ὑσὶ ἐπ τὶ  θουϑη688,᾽ Άόοτα. 1. 
18 [κατέχω, γα. Υ618. αμ λαϊίεπ; 800 ΒΟ - 
ΒΟΠ᾿Β ΤμΟΧ. γί. κατέχω, 1. α. δπὰ ὁ.---Β.]. ΤΟΥ 
ὝΘΓΘ ΘΟΒΟΙΟὰΒ ἐμαὶ πὸ αἰνίπθ ΟΣ Βυμηδη ΔῈ 
σου ]ὰ βαμοίϊοιυ ἰδ 6 δἀορίϊοι οὗ υἱοϊϑηΐ ΤΩ ΘΘΒΌΣΘΒ 
δρδίπβί (6 δΔρΟΒί]68; πούογί6}958, ὑπο ὙΟΥΘ 
ΤᾺ Υ τοβοϊγοὰ μδὺ {86 πηδίϊον Βῃου]ά ποὶ δρσϑαᾶ 
ζαχῖμοσ. Αἱ {8158 ροϊπί {86 ἰρμοϑὺ δι ον Υ οὗ 
ἐμ6 ΡΘΟΡΪθ οὗἁὨ [βὺ89] οαπιὸ ἰο 8 ἀθοΐβιοῃ, Ὑ 160}, ἴῃ 
Υἱὸν οὗ {89 ἱτρυ}8608. ἔγοιῃ Ὑ 816}. 1ὖ φγχοοοοάοά, 
Ῥτοάυοθσά (86 τηοβὺ Βουΐουβ γθβϑ] 8. Τδ18 γ88 86 
ἄχϑὶ οσοδϑίοῃ βῖποο ἴῃ Βυ ο 8 πα οἱ ἄχ οῃ 
οὔ 7οβυβ, οὐ Ὑ δῖοι ἰμ6 ΟΕΣοΥ ταρρὶϑίσδίοβ οὗ [8- 
τοὶ γ6γο 168 ἰο δοὶ οὔἾοἑΔ}}γ ἴῃ σϑΐογοῃοο (ο {89 
ἀἰϑοῖρ]ο8 οὗ δεδι8; Ὀαὺ δἰύου σα γὰβ ἴ8τ86] ὁ0ῃ- 
εἰπυρὰ ἱπ {86 ρδὶδ ὙΠ ῖο ἢ τγα8 Ὡονν ΘΒ ΌΒ6η. 

εκ. 17, 18. ὥρϑῦυδ δίχα ον τπγθαῖθῃ 
ΤΒΘΩΙ.---Τ 8 ἐπηταθαϊαὶο ΘΟΌΣΒΟΘ οὗἉὨ δοίΐοῃ. νν ΒΙο ἢ 
(16 σουποὶ] γοβοϊυϑᾶ ἰο ρυγδιιθ, τγὯ8 ὑμ6 0] ΟΠ : 
Νοίμέηρ ὑμαὺ ὈΘ]οηοα ἴο {μ68 ρμαδβὲ, ΒΒου]α 6 βυὺ- 
)οοἰοα ἰο οβῆοΐΔ)] δαὶ πιά τοδί, του. 21; θα , ψ Ὶ ἢ 
ταβροοῖ ἰο {869 ἤυΐαγθ, ἃ Ῥγθοδυ ΟΠΔΥῪ ΤηΘΑΒΌΥΘ 
Βιουϊὰ ὍὈ6 δαορίθα. [1 σοπδίϑίθα ἷἱπῃ βίο ΓΗΪΥ͂ 
ἱμγοδίοαϊηρ μὰ ἢ ῬυπΙβῃ σοί, 88 ᾿16}] 85 ἴῃ 
του ἀὴρ ἔμ οι, ἴῃ ὑπο Βισϊοὐαϑύ δ θ 6, (0 ΒΡ ΑΚ 
τ ἃ β' ρα ἱπαϊν ἄπ] ομα ὑπὸ βυθ᾽]θοὺ οὗ 60ῃ- 
Τοββέηρς 6818 (ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ) γον. 17 ἴ. ; 
[0 ἡψογο Του ἀἀθῃ ἰο αὐο Υ ἃ βουπὰ (μὴ φϑέγγε- 
σϑαι μηδὲ διδάσκειν), ἀπιαὺ 8, (ΠΥ Βμουϊὰ ποί, ΘΥ6 ἃ 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ρῥγίνϑαίο δοπυοσβδίϊοι, 0} 1688 ὈΘΌΓΣΟ 8 
ΡῬΌ]16 ΔΒΒΟΙΛΌΪΥ, Βροδὶς οὐ ἰθδοὰὺ δυρῃΐ ΘΟΠΟΘΓΕ- 
ἱῃᾳς 6808. 
σε. 19, 20. Βαϊ Ῥοϑῖϑοσ, οἱο.--- 8 ΤΟΡῚΥ οἴ 

Ῥοίον δῃὰ Ψοδπ ἰβ Δ ηΪν δηὰ σϑβϑοϊαΐ;; ΔΡΡΘΆ]- 
ἴηρς ἰο [86 οοπδοΐθποο δηᾶ ὑμ6 Ἰυάδρπιοπί οὗ ἰδ9 
ιαάροδβ ἐμϑχωβϑῖνοδ, (Π 6 δϑὶς {8 Ἰαϊίου τ ϑί μοῦ ἰῦ 
σοῦ ὰ Ὀὸ χἱρηὶ δείογα αοά, ᾿ξ μον, ὑμ86 Δροβίϊβ8β, 
8ιου]ὰ κἶνγο μοοὰ ἰοὸ {818 βυγηϑῃ Ῥγοδὶ ὉΠ 108 
Τα μον ὑμϑὴ ἰο {86 Θοτμτηδηᾶ δηᾶ Μ]}} οἵ 6οα. 
Βοηροὶ 5808, ὙΠ τπυοὰ ἰγυΐῃ: οπ 7αοῖΐα πιμη- 
ἄμδ ἰαπία ρεγυεγείίαί6 δμαδ ἴεσε8 σοπίγα σαιδαπι Ζ)εΐ 
ἐμδίιγ, εὐ παίωταϊὲδ φοφμίίας οἴἕαπι ἐπ ἐπίεϊζοοίι ρίαῃδ 
οὐγωαίωτ. ἸΒΟΥ οὐϑὰ ἀθοϊασο, ἱῖ ὑπ 6 αἰτηοδὺ 

οδπᾶον, ἐμδὺ ὑπο Υ οδπποί τογδίἢ ἔγοσα ἰ6]] 1 81] 
ὑμδὲ ὑπὸ} δὰ βϑϑὰ δῃά βοαχά. ΤΟΥ οδηποὺ Ἃ0 
οὐ υγἶδο ὑμ8ὴ ΒΡΟΔΚ δπὰ ἰοβίλν, [ῸΓ (ΠΟΥ ὯΓΘ 
ἐπ ρ6119α ἐο Ῥυσϑὰθ 018 οουγσβθ, 8}1Κ6 ὈΥ {89 ἸοΥΘ 
οὗ Ομ σιδὶ, τ θοῦ 8118 ὑμοὶν μοαγίβ, δηὰ ὈΥ ἰμ9 
ἰγυϑδιβεῖ 0]. οομγνίοιϊοη: “ΞΘ. ἴ8 86 ν]}} οὗ 
αοὰ.᾽ 

γεβ. 21,22. ΤΟΥ Ἰοῖ ἴδοι βο.---Τὸ (9 
δοπδβοϊθῃίίουβ δηὰ Ὀοϊὰ ἀδοϊαγδίϊοη οὗἁἨ ἰμ6 δροβί})θβ, 
(80 ϑαπμοάγίπ τορι θὰ ὉΥ αυἰϊοτΐης δα α 1088] 
ἰμγοαίβ οὗἩ ρυπίβῃιοαί, πο, ΒΟΥΘΥ͂ΘΡ, 867 
ἭΟΧΟ ἀοίογτοὰ ἔγομι Θχθουϊ πρ, ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΊΘΏΘΘ 
οὗ ἰμ9 ἀθορ ἔϑοϊπρς ργοἀυοοα δος ἰμ6 Ρ6ΟΡ]9 
ὉΥ {δ6 τηοΐγϑοϊθ, τοσὶ 21. 5411], ὑμοῖν Ἰδῆραδρθ 
ἰηϊτηδίοα {μαὺ Βούοσο ΘΟΠΗ͂ΪοὶΒ Ο͵ΤῸ ΒΡΡΤΟΔΟΣ- 
πα; (δ9 δοίι8] οοτησηθποθιηθδὶ οὗ {89 Ἰαίίος, διὰ 
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0 ἄορτοο οὗἁ Ὀϊὑοτηοα5 τὴ} το ὑμον που]ὰ 
Ὀ6 πιδὶηἰδῖποὰ ὈΥ {π6 οῃϑιρΐοβ οὗὁὨ 86 δροβί]θβ, 
ἀορομάρα οἡ {6 ΡΟρυ]ΔΣ ἔθο] ηρ, ΤῊ Βοηιτηθηδ 
ὙΠΟ τονδὶ θα δἰ {πὶβ ἰΐμηθ, δῦ δοσιγδαίοὶγ ἀθ- 
Βουϊθα ἰὰ {μΠ6 ποτὰδ: Φοριζια δαπίοτ, φμαπι φεΐ 
»τγεσϑυπί. (Βοηρ01). Ὧι δοίιὶ] ᾿πῆηϊοίϊοι οὗ 8 
ῬΘΏΔΙΣΥ πο], ῬΟΒΒΙΌΪΥ, ποὶ αν Ὀθθῃ ἰοϊογαίϑα 
ὈΥ Ρυθ}ο ϑοηϊπαθηῖ; (λ6 ᾿υάροβ οουἹὰ ἀΐβοουοῦ 
ὯῸ ὙΔΥ, τὸ πῶς κολάσωνται αὑτούς, ἘΟν ἴδ 6 ν 
ταὶ ἈΓ τι δ {16 δροβί]οβ, Ὀθοδῦδο οὗ τ: 6 
ῬΘΟΡΙΘ, οἷο. Βυΐ (Π6Υ τοβοϊνρὰ ἱδμαὺὶ 10 {δ 
Τουμα, ὁ. ΠΥ Βυϊδδοαιιοηΐ οσσδβίομ, ἐμαὶ ἐμ Ρ60- 
Ῥ]ο ὑμβοιβο]νο8 θοίγ Υ θα δῃϊτ Οἱ {Υ̓͂ ΟΣ ΘΥΘῺ ΒΙΠΩΡΙΥ͂ 
Ὁ σεπὶ οὗ ἱπίογοβί, (80 πουἹὰ ἰῃδῖ᾽οὺ 6 ἀθοΐβῖνο 
ΒΊΟΥ. 

ΘΟΟΥΒΙΝΑΙ ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Πὸ τᾶβ ποὺ {πὸ δοὶ 1.860} οὗἩ Ἀδα]ηρ ἐμ απο 
τάδ, θυ (ἢ τοογά, (8 9 ἀοοίγἶπο τ Β1Ο ἢ (9 δοὶ 168 
ἐμ δροϑίϊοβ ἰο ρῬγοοϊδί πη, θα ρϑοΐδ))Υ ἰῃ 6 τυοχὰ 60}- 
ΘΟΥΩἶηρ οδὰ8 ὑἐμ9 Βἴδοη Οη9, ἰδπαὺ ΔΒ ΚΘΩΘα οὁρ- 
Ῥοδίεοα, δὰ ϑηροπάογϑὰ αὶ ρογβδου ηρ ΒΡΊγΙ, 
ΤῸ του]ὰ ἴ8 πὰ] ἶὴς ἰο ὁμάυγα ποσὶ Ἰθοίυ 68, 
8η4 οΥρ ρβίσδοὶ ουὐδῃρθ}1681 ἰσυ. Βαϊ Ν ΒΘ 
6505 Ομ γῖβί, ρϑσβόῆδυ, (6 Οτυοὶῆοα δπὰ ΕΒ 856 
Ομ6, ἰδ5 Ῥτγοοϊαἰπχοά, ὑλο, ΟΡ οβιίίοη οὗ [1.6 παία γα] 
Βοδγί 18 ἀτουβοά, Απά γοὶ 4]} ἐμὲ 18 Ῥσϑοῖοιβ ἴο 
(10 Ὀο]᾿ονίπρ Βοδγί, 8 ἔοαμα ἰπ ΟἸγἶβὺ ῬΟΣΒΟΣΔΙ]Υ, 
ΒΘΩ ἰμ6 δροβίϊοβ Ῥσγοδοβοὰ «Ψ9}68118, 860} 8180 
Ῥτοδοβϑοα ἐδ σοβυγχϑοίϊοι ἔγομπι ἔμ ἀοδά, νοῦ. 2. 
ΤῸ Ῥγθδοῖὶ {96808, 18 (0 ῬΥΘΔΟΣ ὑπὸ Υἱοῦ 688 
διὰ (80 ρτδοθ οὗ αοά, οΥ, γαίμβοσ, ὑ0 Ῥσϑδοὶ 8)] 
γγίβάομι, στρ θούδβηοβθ, βδποιϊβοδίϊοα, δηᾶ σχο- 
ἀοπρίΐοα [1 ΟοΥ. 1. 801. [πη Ηΐπ δαᾶ ἰβσγοιρὰ 
Ηΐω, ὑπὸ Ὀο]ονίηρ πθαγί, (86 γοδοοιϊηρ, ταϊηὰ, 
89 τὼ σΟΠΒΟΐΘΩ06, δπὰ 411 ἐμαὶ τηδῃ 68 
ποοα. : 

2. ΤὴῸ Δἰβίουυ οὐἨ ἐδ ρῬογβϑουΐϊοηβ οὗἨἩἨ ὠ{δ6 
ΟΒΌγοΙ, ἔὈΣπΐ 898 ΟΥ̓ ΠΟ Τη68Π8 (0 60 ]6βὲ ουΐ- 
ἄοῃοο ὑπαὶ Οὐγιδὲ ἰΐυεα απὰ τεῖσ. ΤῈΘ γῬγϑβοηΐ 
ἰὐῤοαω τδὴ οὗ {86 ὑτνῦο δροβί!οϑ 18 85 1] Βύχ δ 1 0Ὰ. 
μον ζαὶ ἢ ψ88, υπάἀουδίοαϊγ, ἰγϊθα, βίσοηρι- 

θποά, ἃπὰ ο]ογαιθα ἴῃ ἴοπϑ, ὉΥ ἱμοῖσ δγυϑϑὺ δπὰ ὑμ6 
ὁυἀ]οῖα)] ρῬγοσοθαάϊηχβ οὶ Ζζο]]ονοὰ ; Ὀαὺ {1689 
ουθηΐθ ῬΟΒΒ988 ΟἸΒΟΥ, δηὰ 8.1}} τοτο β γι κί ρ ἔθδ- 
ίυγοβ. Τ86 ᾿παϊοΐαὶ ἱπυοβιϊαίάοη οὗἩ [6 6886 
Ταγηϊδιθά Ῥοΐοσ ὙΠ] 8ῃ ΟΡΡΟΥΓΓΠΒῚΥ ἴον ἀο] νοῦ- 
ἱπῷ, ἰπ ἃ αἰχϑοῦ τβῆπου, ἷ8 ἐθβυϊ τη ΠΥ ΘΟΒΟΘΙΈ- 
ἵῃρς 9668, 85 (9 δοῖΪο Μοάϊδίος οὗ ΟἿ 8 υδί: 0}, 
ἴῃ 8:6 ῬΓΘΒΘΠΟ6Θ οὗἩ ἐμ8 Βἰχοδύ ὑσὶ θη] ᾿π [8γδοὶ. 
βασι δὴ οὁρρογίυπίϊν μ6 οου]ὰ ποὺ ρΡοΒΕΙ Ὀ]Υ αν 
ουμὰ Ὁπ 0} ΠΥ Οὐ οἰτουτηδίβῃοοβ; Ἧ6 ΒΒΥΘ 
ΒογΘ {ΠμΠ6 ουϊάσηοο ἐμὲ Ομ Υἰϑὺ σεῖσηδ, ἀπὰ ὑμαι 81} 
{86 οΥἱ] ἀοΥσοαΒ οὗ [8:6 ΘΏΘΠ168 οΥ̓͂ 18 Κη ράομῃ δΥΘ 
80 ΟΥ̓ΘΥΤΪΘα, 88 ἰ0 ΟΣ ἰοχοίβοῦ ἴῸΣ φορά, ἰο ὃ6- 
ἸΙθύθσθ δπηὰ ἰο δἷβ σβυσοη. Τ6 Ὑ80]6 ἰγῖα] πᾶ 
118 ΤΘ80}8 ἰθπα6α ἰο οβἰ8Ὀ]}}8}} ἐμ ἰγαΐῃ ; (869 ἰδ6 
10] οτρ; ΤΟΙ Δ ΚΒ). 

8. ποι Ῥοίον ἀοΐοη θα Ὠἰτη861}7 Ὀοΐοτο {δ 
τοδί Οουποῖ], {μ68 Βροςοΐδ)] ἔδοί (ηδὺ Βα ψ88 Ε]19ἃ 
ΠῚ 186 ΕἾΟΙΥ αδοακῖ, νοσ. 9, δ ἰμ6 7ζ..18]- 
τοθπὺ οὗἩ Δ ἱπιρογίδηϊ Ῥγομιΐδο οὗ 9688. ΟἹ 
ἵνο αἰ δογθηί οοσαβίομπβ, ἅγβὶ, θη ἰδ Τπνοἶνα 
ὙΟΓΘ Βοηὶ ἰοχίι, (Μαῖ. χ. 19 ὦ ; οορ. Μδὺκ 
ΧΙ, 11; 1μΚ6 χΙϊ, 11 7.), δῃὰ, δραΐπ, πὶ ἐμ 68- 
οδαιο]ορίο8] αἰδοοῦγβοθ {[λ|Κὸ χχὶ. 14 7.), 7688 
δα Ῥχοιηϑοὰ δῖ5 ἀϊβοΐρ]οθ, (μαι, ἩΒοίου (6 
ὝΘΓΟ ΟΧΔΙΩΪηΘἃ ὮΥ οἷν] δυϊ μου 1οθ, ΟΥ ἰῃ (Ὠ6 
δγιδαοχυοβ οὗ ἐδο Ψο607χ8, (89 Ηοὶγ αμοβὶ πουϊὰ 

ΒΡΘδΙς ἱπ ὑπό δηᾶ ὑπσουρῃ ἰπθ; δ6 ἀϊγοοίοᾶ 
βοὰ ἴο Θοίοτίδϊ πὸ δηχίοιυ σοϑροοϊΐηρ (80 
ἀρίθῃησο ὙΔ16 8 ἈΠΟῪ βου] τοῖο οὰὰ βΌοἢ Οοὐοςδ- 
ΒΊΟΠὨΒ: 6 ΟΥ̓́ΘῚ αϑβυγοα μοι ἰδ δύ ὑπ οἷν δάυσβασὶοβ 
που]ὰ ποὺ δ6 8010 ἰο χοβὶβὺ ΟΣ ΣΘΡΙΥ ἰὸ ἐμ οὶν πΐθ- 
ἄοπι δπὰ οἱοαυθηοθ, (6 χχὶ, 1δ).. ΤΠ δγϑὶ 
ΓΟ] δΙπθηὶ οὗἨὨ {686 ῬΓΟΙηἾΒο5 ΟΟΟΌΓΥΘα Οὁη. ἰδ9 
ῬΓοδοηΐ οσοδϑίοθ. Νοὶ Ῥσουϊουβῖυ, θὰ ΠΟΥ, ὕσο- 
ΟἸΒΘΙΥ͂ αὖ ἐἰ8ο χιοταθηὺ ΤΏΘῈ δ 0 ἢ} δἱὰ ν 88 ἱπιὰϊ5- 
ῬΘΏΒΔΌΪΟ (τότε, γοΣ. 8), Ῥοίοσ νδ8 ““Δ)1οὰ ὑἘᾺ 
[86 Ηο]ν ἀποεὶ;" ἐμπδὶ 15 ἰο βαᾶυ, ἱμὸ Βοὶγν αδΒοϑβί, 
Ῥγοσθϑάϊηρ ἔγοιῃ ὑπ6 ΕΔΙΒΕΟΡ δηὰ ὑπο ὅοῃ, σῖὸ δὰ, 
ἴτοτα ἴ80 ἀδγΥ οὗ Ῥοπίοοοβί, ἀνγοὶὲ 1 ἶτω, 85 ἢ 
(86 οἴδον ἀἰβοὶ ]98, γὰδ ΠΟῪ ρουγοα οαὔΐ, ἴῃ 89 
ἔα] 688 οὐὗἨὨ ῬΌΟνΟΣ, ἱπο ἢἷ8 ταϊπὰ δηὰ μβοασί. Ηθ 
ΔΒ ἰδ ΘὨΔΟὈΪοα ἰο νυἱπάϊοαίο πἰτ 86), δα ἰοὸ 
ΌΟΔΡ Ὑἱίποββ ἰο 6808, ποὺ ΟἿΪΥ τ} ἃ ἤδδυ]θβ8, 
Ὀο]ά, δηὰ ἰουτ] δρὶτὶϊ, (παῤῥησία, γον. 18), Ὀπὲ 
8180 τὰ τϊβάοτη, 10} ὈΤΟΡΤΙΟἰΥ οὗἨὨ ἰδηζθδρο, 
δΔηα πη ἰ86 ταοδὶ ἐπι ργοθδῖγο δίγ]6. Βοίὰι πῶς διὰ 
τί ἀπολογήσησθε( κο χὶϊ. 11) τόσο αίνοι ἴο ἐλ6 
ΔΡΟΒΙ]68; ἐμ ΚΡ ἱσὶλ θη ΔΌ]αἃ ἰδοῖὰ ἰο ὀχ ὶὶ 1π 
6]. ψ0190 ἀσροχίταοπί, 8}}πὸ ἐμ πὶὶβάοση οὗ 
Βοσροῃίβ, δὰ ἢ} 8 ΒΔΥΙΔ ΟΒΒΏ 688 οὗ ἄογοβ. ΤΉΪδ 
18 ἱπβρ  γαίζου, ἀοτηοπδίταϊοα ἴῃ 86 ΒΟΠ το 8 οὗ 
{86 Βοαγί, ἱὰ (πὸ ἱπουχμίβ, ἴῃ [86 πογάβ, δηὰ 6χ- 
ἈϊΙϊ6α, ἰοο, πῃ, ἃ ΘΟ οἶδο δ ΔρΡρσορσίδίο βί γ]6. 

4, Ἧθ δπά ἃ δβροϑοΐδὶ ρτοοῦ οὗ ἰδὸ ἰῃβρῖσα- 
(ἴοῃ οὗὐὁ (9 Ηοὶν Ομοβὲ ἱπ ἐδ οἱγσυμλδίδσιοθ, 
ἱδδὺ θη Ῥοΐοῦ γὃδ8 ϑχδιοϊη θα σΟΒΡΟΟΙ ΠΡ 8 66 Γ- 
ἰαΐῃ ἴδοί, 6 ν88 δ δ Ὀ]θα ἰο δἰδίο ἃ ἔυπάδιηοιηίδ) 
ἰσυΐῃ ᾿ἶϊκο ἐμαὶ οὗἨ δαίυναξίοπ ἐπ ὕόδιιδ Ολγίδί αἴοηεὶ 
τ 80 ΣΩΠΟἾΝ ΟἸΘΑΣΠΘΒΒ, ΟΡΘΏΠ 688, δη ἃ 2] 668. 
βαϊνδίίοπ (ὑμαὺ ἷ8, ἀθ]γθσϑῃοθ, τοἀθιηρίϊοι δηὰ 
Β6ΙΡ, θα 86 ὈΟΟΥῪ δπὰ {π0 800] δῖὸ οπάδῃ- 
κοτϑὰ, σγϑοὺ δηὰ {86 ἀἰγίπο Ὁ] βίης ἴῃ τἶτπθ δα 
οἰογηϊγ), 8 ἐΏ Φοβυβ Ομ γὶδί, ἴθ Ηἶπη αἰοπε, ἷπ 
Εἶπ (Ὁ αἷδ. βοι 18 ον ΟἸΥΙβίϊλη ΘΟὨ ἔδβδῖοι 
οὗ ἤδῖι; 1 18 δὰ οΥὐδηρο 168), ἔπ ἀδιηοηΐδὶ ἰσαῖδι, 
Τὺ ἰβ ἸΘΥΘ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΠΟΟΘΒΒΆΓΣΥ ἴἰ0 ΒΡΘΟΙῪ 84}}1 (86 
ἰσυΐμβ τοῦ (818 σοῃΐοβϑίοι ἱποϊυ ἀθ5 σοϑρϑοῖ- 
ἱπρς ὑπο Β᾽ 7 Ὁ1}π088 οὗὁἨ Ἰϑ, ἰμ6 Ῥογβοι οὗἩ 96815 
ΟὨσὶβὺ Ηἰσιβοῖῖῦ, δπὰ (ῃ0 ἯΔΥ οὗἁ βδαϊγαϊϊοῃη. Βαυὶ 
ἯΘ ΙΩΔΥ͂ 68]} αἰϊθηίϊΐοι ἰο ἰῃ0 οδιοϊοπὺ Ῥχοίθο- 
ἰἰοη πιο (818 Τυπμἀδιλ θη] Ῥυϊποῖρ]θ δϑοσάδ 
δαϊηδί ὈΠΟΥΔΏρΡΟΙ1604] ΒΘ ἐπ] ΘΠ(8, ἀοσίγ 68 ἀπά 
οοπάυοί, ΤΟΥ ταϊδίακο ἐμὸ συ, δὰ ἀονϊδίθ 
ἴγοχα (86 ὩΔΥΙΤΟῊ ΜΆ οὗὨ βαϊναίΐοη, γῆ ἡπάδοὰ 
τοοοῖγο ΟἸσὶδί 88 ἃ ϑαυϊουσ, θὰ ποὶ 88, 6χο]ὰ- 
Βίγοὶυ ἐλ ϑαυϊοῦσ, 86 δοΐε ἔουπάαίἑου οΥ̓͂ ΟΌΥ 
Βαϊ γαϊΐοθ. Οἱ βυσὰ ἴδ]βο υἱὸν Βοτδἢ δᾶ 
ΟΥΒΟΣ ΟΥΤΟΥΒ ἀρροπα [ὉΓ βυρροσί. Ηδθ ὙὺΠῸ 88 
0866 δίορροα δ8146 ἔσγοπι {89 ὩΔΥΤΟΥ Ὑ80 οὗ (86 
ἀοοίσϊηθ οὗ Βα] νδίΐοιι, Σ,ΔΥ͂ ΘΔ ΒΕ τ δπᾶὰοσΣ ΣΌΣ ΟΡ 
δὰ ΚΣ ΒΟΥ ἔγοσῃ ἰὑ, 

δ. ἴμαι κατὰ ἰδ ποὲ ἃ βυθήοοὶ ἀθροπάϊηρς 
ΟἹ τηδίβοιηδῦ 68) ἀφιηοπβίγαίί οι, ΟΥὁἨ Τ65}}18 Ῥγο- 
ἀυσοα ὈΥ ῬΤΟΟΘΕΒΘΒ οὗὁἩ μ0 υπάογβίδηάΐηρς, Ὀσὺΐ 
ἐμαὶ 1ὺ 18 ἃ τηδίψον Ὀϑ]οηρίης ἰο ἐπ λεαγέ δῃὰ (ἢ 9 
{011}, ΔΡΡΘΒΙΒ ἔσζοτῃ (86 Σ68}}}8 οὗ {6 Ῥγοβθῃί ἴὰ- 
ἀϊοῖδὶ Ῥτοοοθάϊηβ. 10 τοῦδ ἰμαὶ δὰ Ὅσοι 
Ὠραϊοὰ βἰοοα ἔογί αὶ ἴπ {6 ῬγΟΒΘΏ 66 οὗ 4]} 88. ἃ π 
ἘΠῚ ΡΘΔΟΠΔΌΪΟ ὙΪΙΏΘ8Β, ὙΠΟΒΘ ὙΘΟΣΥῪ ΒΡΡΘΒΥΔΏΟΘ 
ἱποοπέθβίθ Ὁ] ῬΓΟΟ]δἰτηθα ἐμ9 ἰσα τ; 0 οὴδ β- 
ἰοπρίοα ἰο ἄθηγ ὑπαὶ ΒΘ δα ζΟΤΤΑΘΙῚΥ Ὀ66Π 8 Β6}Ρ- 
1688 ΟΥΡΡΙΘ, ὰΐ τγδβ πον σοϑίογοα "“ἴο θα δηὰ 
Υἱοῦ; ΒΟΙΒΟΣ 88 ΘῺΥ ΟὯ6 ΡῬΓΘΟΡΑΓΟα ἰο αβϑοχέ 
ἐμαὶ ἐ18 ομδηρο ΟΥ τοδίοσδ(οῃ ἴο Ἀθ] ἢ δὰ ποΐ 
Ὀόθῃ οἴθοίοα ἑβτουρι {86 δροβί]θβ, ἰῇ ὑμ9 ῬοῦσοΚ 
οὗ 9 πᾶῖὴὼθ οὗ 9088. ἴδ Ομαχγδοῖοσ οὗ ἐδ 
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ϑγοπέ γΥὟ88 ΟΌΥΪΟΤΒ ἰο ἐπθ Ὁπαἀογβίδηΐτρ ΟΥ̓́Θ. οὗ 
{89 πιρ θ  γ8 οὗὨ (9 αθμοασίη. Απᾶ γοὺ (867 
Τοαὶϑί, δα δἰζοσαρὶ ἰ0 σΒΘΟΙΚ ΟΥ ΒΙΊΡΡΥΘΒΒ 8]} τβϑῃ- 
ἴοι οὗ ἐδ 6 πϑῖὴδ οὗ 9588. ΤΉΘΥ τοῦ ποί Ὀ6 θυ ; 
ἐδ Βοαγὶ γοίιβοϑ ἰο γ]6]ά ; 811] πλϑπ βδγο ποὶ ζδιι ἢ 
[2 Τοββ. 111. 2]. 

8. Α8 ἰδ6 τῦϊοτβ δοϊητηδηἀοα ἐμ δροϑβϑίϊθ8 
ἰο ΟΌΒΟΤΥΘ ΒΙΊΘΠΟ6 ΓοΒροοίϊπς 9688, γ᾽ Ἀ1]6 7 68}}8 
αἰπιθοῖ ῦ Βδὰ δρροϊμπίθά ὑμδ6 ἰαίζον ἰο Ὅ6 δ18 πτῦῖΐ- 
πφ5568 (οἷν. 1, 8), ὑπὸ ἀιιι168 Βθοιηθα ἰ0 σοΙλθ ἷπ 60]- 
Ἰϊαίο σι ὁδοὴ οἰμογ. πὸ ΤΌΪΟΥΒ σοι 8 
οασίδίῃ ΘΟΌΓΣΒΘ οὗ δοίΐοῃ, δῃα οοπβοΐθποθ [ΒΌ[}. 
ΧΙ, 8] ΓΘ γο8 ΟὈϑάϊαθποο ο ἐδ ΣΌ]ΟΙΒ; ὁπ (86 
Οἰδοῦ βαπα, (μ6 ἀἰνπα 681} ργθβοτὶ 68 ἐμαὺ ΘΟΌΣΒΘ 
οὗ δοϊϊοῃ, δη ἃ σοῃβοίθῃ6θ ἀοιμδηἋ5 οὐοάϊΐομῃοθ ἰὸ 
8 ἀϊντῖπο 6411. ὕδῃ ἰϊιὸ δροβί]θβ δα ορὺ δὴν τωϑιμοά 
οὗ ργοοθάυχο, ὙΔῖσἢ Μν1}} ποὺ ἱπγοῖτα ἃ υἱοϊδίΐοι 
οὗ οοῃμβοϊθηοαοῦ ἸΘῪ ἀἃοὁ ποὶ γΥϑδοι]αίθ; ὑμὸγ 
1046 8 δβίδίθιηδῃΐ ἴῃ ὉΠπΟαυΪγΟΟΔ] ἰοσιη8, δηὰ δοὶ 
ἷὰ δεοογάασησο νὶὶὰ 1, αἱ (86 β8τλ0 ἐΐπηθ ἰμδὲ ὑπ οῖγν 
σομάυοί 18 ἸΣΤΟΡΙΟΔΟΒΔΌ]6, ἱπ ἃ ἸΏΟΓΆ] Ροϊηί οἴ 
ΤΟΝ, δᾶ, ἰπᾶθϑα, δχθιρίαυυ. ΤΏΘΥ χοῖσβα ἰὼ 
ΟΕ τα σοπδίϊίυϊοα Δυς μοΥῦ 168, 086 ΟΥ̓ οἷ] 
οδδιασίοῦ ἐμ Ὺ ἰμοηιβθ]γ88 τοβροοί, 8016] οἱ (86 
ἐτουπὰ ἐμδὲ {πὸ} οὟα ὉΠΟΟΒα [1014] οὈθαΐθησα ἴἰο 
αοἀά. ΤῊΘΥ δΔ.Θ δομιρ6]]6 ἃ ὈΥ ἃ 86η86 οὗ ἀαὶγ ἰο 
Βιδία ὈΠΠΣΟΒΟσΥ ΘΪγ ὑμαὺ ἐμὸν οᾶπποί ΘΟΙΩΡῚΥ τὶ 
ἰδ6 ἀοειμδπὰ οὗ {λ9 ΤΌΪΘΓΒ, βίημοα 1 που] 6 Ροβ- 
Ἰαἰτοῖν ἱΤΩτΠΟΓΆ], ΟΥ̓, Τα ΘΓ, ΙΩΟΓΆΠΥ ἐπα ροββί 016, 
ἰο νι ΒΒ ο] ἃ ἐμ οῖν οομἔδβδϊοη δηα ὑδβυϊ τα οΥ σο- 
δροοίϊηρ Ψ6508, γοῦν. 206. (Οοῦιρ. ΕΟΤΒΕ: Τ7λεοὶ. 
διλεξ, 111. 857 ἔ. :- 978 8.). Βυΐ (8 900 Βἰπιρὶν ἀ6- 
Οἷηο ἰο ΟὟΘΥ͂, δῃηὰ τηοϑὺ ΑΓ []]Υ τοῖγϑὶ ἢ ἔγοσα 
δοπηϊ ἰὴ ς ΒΥ δαὶ ἱπαϊοαίίηρ ΤΟρροβιϊίοιῃ. οἵ 
Υἱγι 8] τοβιβίϑ Π66; ποί ἃ ψοχὰ, ποί ὃ σἴαμοο, Ὀ6- 
ἔγῶγβ 8 Βοδί] 16 Ρυσροϑθ. ἴ0 8ζΥ0 σϑίβοσ 16ὰ ἰοὸ 
Βοϊϊοτο, ἴῃ σίϑτν οὗ 411 ὑἰμβαὺ {86 δροβί]6β αἰἱογοί, 
ἰδαὶ 886} ποι]Ἱὰ βυῦπιῖῖ, τὶ μουΐ γοβἰβίδῃοα, ἰὸ 
ΔΩΥ͂ ῬυΠδητηοτίθ ἢ 16} 0.1.6 ΣΌΪΟΥΒ ταϊρ δ 6 ἀ18- 
Ροβοὰ ἰο ᾿Ἰπ8Ηϊοὶ.---Ο᾽9 ροϊηΐ, ΒούγοΥοΥ, ΓΟ ΔΙ 8, 
ὙΠ16 ἢ ἀθτηδη 45 Βρθοῖα] ποίϊοο. 6; ἐμθ Δροβί]88 
δΔρρεδιοὰ Ὀθΐοτο ἱμὸ ϑ'αμῃθασγίη, ἐμ0 Ὺ ποσο, υπ- 
ἀουνίεαϊγ, φονογηθά ὈΥ ἰμ6 γοὶδθ οὗ σοῃβοΐθῃοθ, 
Μἰ οἷ, 85 ἐμ ν ἀδοϊδτοα, σου] ποὺ Ῥϑσιαὶν ἰλθτὰ 
ἰ0 ΒῈ 5] θαι, σοσ. 206, Βαυΐ ἰμθῃ, (807 ὙΟΣΘ 8180 
ξοτετυθὰ Ὁγν ἰμὸ ΜΠ οὗ αοα, ψῇο μιδὰ οοχι- 
Ἰλλπἀρὰ ἰποῖα ἰ0 ΒΡοδΚ, νοσ. 12. ΤΉΘΥ τοῖοσ 
μεσ ἰο (89 ἜΣ ΡΥ Θ88 σοιμτηδηᾶ οὗ Οχὶϑί, ἑουπὰ ἴῃ 
οἷν 1, 8, ἐμαῖ 18 0 ΒΔΥ, ἰο ἃ αἰδβίϊποὶ δῃὰ βυσθ 
τοτὰ οὗ Θοά, [Ιὰ ἱπάϊσαίοϑ ΠΔΙΓΟῪ ΟΥ μαγίϊα] 
Υἱοσα, ὙΠ ΠΘΠ. Ἰαηρυδρο 18 υδοὰ ὈΥ͂ ὙΣΙΓΟΥΒ ΒΟ]ΟΙΥῪ 
ἴῃ Σοίογθσ9 ἰο {80 “πα ϊγ 818 οὐ σομβοΐθῃοο,᾽" 
δηᾷ ἰο “ἰμὸ ἱπαορομπαθηίΐ, ΒΌΡροΥ τ ΡΟΥΘ οὗ 
ἰδὸ βρ᾽ τὺ υλὶ ἴῃ, 88 8 ρον οΥ ὑμδὺ ΓΘΡΟΒΘΒ ΟΝ ἀ86]7.᾽" 
δηα ]ιοὴ 1 15 τηδὶ πἰδὶποα {παὺ “ἴον ὑπ οὈὐδοίγο 
δυο! γ, {8.6 Θροδί]οδ8 βιιρδυϊ αἱοὰ ἐπ δα θ᾽ οἰΐϊνο 
δυϊμοτῖγ οὗἨ ὑποὶσ οσσὰ οοηνϊοίΐοη, το τὰ 8 
πτοῦρδί Ὁγ ὑἰμ6 ϑρίτιῖ.᾽" (ΒΑΥΜΟΔΕΈΤΕΝ : “445.6- 
ἰεἶφ. 1. 907.) ΤῊΘ ΘοΟμβΟΐΘ 09 ΙΩΔΥ ΟΥΤ, δα ἰῃ9 
σοπ το Πἰπρσ ΒΡ Ί ΣΙ  ΙΏΔΥ Ὀ6 δὴ Θηἰ μυβίαϑίϊο, δ παῖ- 
ἴο] δρί σι ; Ὀὰΐ (89 ρῥ]δῖπ δηᾶ βυσο νοχὰ ΟΡ Θοτὶ- 
Ἰδηδιηοηΐ οὗ αοα οοπάιοίθ ἴπὰ ἰμ9 τἰρὺ ταν. 
ἴὲ τὰβ ἰλαξ τοοταὰ ἩΪΟΒ (6 δροβί!θ8 οθογοά, 

ΒΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΔΑΟΤΙΟΑΙ,. 

Υεε. 1. Δπᾶ 88 860} βρᾶῖκο πηῖο [86 ρθο- 
Ῥὶθ.---Ἰοὐ 8 6 τνϑίο!} δπὰ αἰ] σθηΐ, 8ο ἐμαὶ 
πθεη ἰδ 1,οχὰ βοηβ 8 ὑχ1818, γ7χ0 ΙΏΔΥ ὯΘθ ἔουπά 

1δ 

ἰμ ὑπὸ ραὶδ οὗ ἀυΐγ. (ϑίασϊκο).--- 6 ὑχίϑαία--- 
δ ἃ [86 οδρϊίδίη--8ηᾶ [86 βεᾶᾶῃηοθοε. --- 
Ὕοα ΟὨ στ ϑὺ δοοο ] 8.68 ἃ ροοὰ ποῖ ἱστοῦ 
18 δροβί]θβ, ϑαϊδῃ 8180 ΒΟῸπ Ῥγοβοηΐβδ ᾿ἰτβο , 
δἰἰςμαοα ὈΥ͂ 18 Δροδί]θ8, γὰο Ὀοϊοης Ὀοὰ ἰο ὑδ9 
Ἰαλὶγ δῃὰ ἰδ οἸΘΣΩΥ.---ἶπ ΔῺΥ αἰξοτρὶ ἰο ᾿μΒ᾽οὶ 
ΔῊ ἸΒΊΌΓΣΥ ΟἿ ἰχὰς ΟἈτΙβ δηλ, ΡΒ ΔΥβαῖο Ὀσὶοδὶδ 
Δ. ὙΠ [0 Δ Υ8}] ὑμβοιλβ  Ι γ68 οὗἉ ἰμ9 αἱα οτρϑὰ οὗἁ 
Ἡοτοάϊδηβ ΟΥ ϑιεαάάυοοροβ. Μαὶϊϊ. χχὶϊ. 1, 1θ. 
(βϑίασο).---ΑἸΪ Βοῦρα 16 δροβί]οθ ἃ. ἡββδι]ϑά 
ὈΥ ΚΟΥ δῃθιρΐοβ Ὀθἤοσο ὑἰΠ6Υ δὴ οοποϊπᾶα ὑπο γ 
ἀϊβοοῦγθο, ἱμ9 ἰπἰοσσαρίζοι 18 ποὶ Ροσῃ θα ἰὸ 
ΟΟΟΌΣ, 801} (Δ6Υ 8.6 δ Ὀ]οα ἰο ῥσοοϊδῖιῃ δᾶ ἰο. 
ΔΡΡΙΥ ἰδ Σι παδιηθη δ] ὑσυ 8 οὗ ὑπὸ αοΒρΡ6]. ΤῈΘ 
Ιογχὰ, ἴῃ ἷ8 νι ϊϑάοσω, σδὴ 80 αἰτοῦ ἐὴθ βίϑρβ οὗ 
δῖ ΤΑῚ ΒΥ] βογσυδηίβ, {παὐ Θ6 6} Ο.η6 18 ΘΠ 80]64ἃ ἰο 
βη8}} 18 ΟΟΌΣΒΘ δηα δοΙηρ]οίθ 18 ἰδϑὶς, ὈΘ[ΌΤΘ 
86 Θιμθιηΐθ8 οὗὨ ὑπὸ ἰγαΐῃ σ8ῃ Ρ]866 8 οΟὈδβίβοὶθ 
ἷπ 18 ραίδ. (ἀροβί. Ῥαβί.). 

γεε. 2. Βοίῃρ εήθυοᾶ ἐμαὶ ἴθ γΥ ἰδπκδῖ 
[89 ΡΘθ0ορ]ὁ9.--Τ})ο πουϊὰ οδηποὶ ἱπιροὰθ {89 
ὙΟΥῈΚ οὗ αοἂ (6 Βοα]πρ οὗἩ ἐδ ἰδπλθ τῶ88), Ὀυΐ 
ΘΟΙ Ὀΐ68 0 ΟΡΡΟΒΘ ΗΒ ποχὰ.--- Δ) ἃ ὑσχϑδομϑᾶ, 
οἰο.---ΤἸῊῈ 0 Ῥθορὶθ οὗ ἴμ6 του] τυ δ0 ὙΠΕΡ ἰὸ 
τ σοῖνο ὑμ6 6050}96] οὗὁ ΟὨγἰδί, 1 16 6 ῥχοβθηϊθα ἃ8 
8 δγβίβῃχ οὗὨ τηοσα]β: Ὀὰὺ ΒΘ ὑπ ν ΔΣ6 ἰηνϊ θὰ ἰοὸ 
Β66Κ μοΒὲ ἰμυ 8116 δα οἰθυ αὶ Ὁ] ββίη δ, ῸΣ 
ΒΟ ἢ 10 ἰδϑομθ8 ὰ8 ἰο μδρθ, (ΘΥ 816 τϑϑὰγ ἰὸ 
ΤΘΡΘῚ 10 πὰ νἱοϊθηοθ. (Κ. Η. Β16κ6:).---Ρ 9, 
8601{-1πηἰογοϑὺ, δπμἃ ΘΩΥΥ, ἰθ8ο}) ΙΔ6 ἢ ἰο Βαίθ (89 
ὑγαςἢ οα δοοουηΐ οΥ̓ 18 ἔγίθημάβ, δὰ ἰο δὶθ ἐΐβ 
ἔτὶοπᾶμ οα δοοοιυπὺ οὗἉ ὑμ6 σαί. (δία). 
γε. 8. Δηᾶ ἴΠο0Υ Ἰαἰᾶ βαῃᾶβ οὔ ἴθ, 

δια μυϊ ἴΠθ χὰ ἐπ ΒΟ] .---“ο 18. ἐμ ὀχρουὶ- 
6560 οὗ ἐμ 6Λ05ρΡ6]; ἰὺ ΟΥ̓ΘΥΒ ΠΟΙΟΥ͂ ἰο (9 τοτ]ὰ, 
δηἃ ΤΘΟΘΙΥ͂ΘΒ ΟΥ̓] ἴῃ τοίαγη. Ῥβ. οἷχ. ὅ.͵ (Βίασκο). 
--ΤῊ}8 18. (86 σουγβο δάορίθα ὈΥ ἰδθ ὑπροῦϊγ δὰ 
ΒΥροοῦὶ θα); (Π6Υ σοβοσί, ποὺ ἰο δυχζυμιθηίθ, Ὀυΐ 
ἰο Ὑἱοίοποθ δὰ σαΣ 8] ὙΘΔΡΟΣΒ. (10.).--- 0 
(ΒῸΥ Βᾶγϑ 20 δυχιυποηίβ, (λ6Υ ἰηδ᾽1λΆοῦ Ὀ]ΟΤΒ ; 6 η 
ΔΘΥ ἤδΥΘ ΠΟ Ῥ͵ΧΟΟΙ͂Β, ὑμλ 6} ῥστοάμοθ ἔοίίο ΓΒ.---Τ 6 - 
ῬΟΓΔΙ Δ] οὐϊο 18 (6 Ἰοὶ οὗ ἰο Ῥγόϑοβθν, Ὀὰΐ 
8180 {16 808] οὗ ὑπ τογάὰ, {Ζ267:. χχ. 8. (υθβῃ.). 
--ΕΒ]οβ804 Ὀομᾶβὶ ΤΉΘΥ χοδίοσθ ΙΩΔΗΥ͂ 8008 ἰὼ 
᾿θοσῖν. ῬᾺ1]. 1. 14. (10.).-Ηοτο, 'π ἐλ9 Βοϊ]ᾶ, 
Ῥοίονρ ἔουπά δὴ ορροσγίιυμίίν ἰο γοϑθϑοί οἡ (λ6 ψγορὰδ 
ὙΈΙΟΝ ἢ6 δὰ ομόοθ Ῥσχοπουπορᾶ: “οχὰ, 1 81 
ΤοΔαγ ἰο ρὸ ψιλὰ {μ66---ἰηΐο ῥυίβοι. [Πὸ χχΙϊ, 
881]; {δμ6 ἰΐτχθ 8α οοπιθ, οὗ τ ἰσὰ ἷ8 Μαβίοσς δὰ 
ΒΡΟΚΘΩ: “Του 888}0 90]]1οΥν 19 δἴνουναγα." [90 8Ὲ 
ΧΙ]. 86]. (ΕΚ. Η. ΒΊοκ6Σ).---ΙΊ τὰ 8. ον Θυθ1- 
τ1ᾶ9.---Τυδ ὑμ6 πἰχηῦ δδογάοθα ἰμθηὶ {ἰπ|8 [ὉΡ 
ῬΤΆΥΘΓΡ, 80 ὑδαύ ἐμ6 0 τϊσμί Ὀ6 βἰγοηρσίβομοα ὉΥ͂ 
{80 ΡόΟν οὗ ΟὨγὶϑί, ἤθη ΠΟῪ Βμου]ὰ ἀοίοπὰ 
ὑβοιηβοῖνοϑ ὁπ ἰδ ποχὺ ἀδυ. (ἀροβί. Ῥαβί..).-- 
Τηαὶ ἀοΐοποθ ψῖοΒ {ΠΟΥ τηϑάθ, Ρ]ΔΙΗΪΥ ΒΒΟΥΒ 
(Βαὺ, ἑμτουρσῃ ἰμ6 ἰπίογυθηὶηρς πἰρῃί, ἰλογ Βδὰ 
ὈΘΟΟΙΩΘ, ποὺ ΘΔ ΚΟΥ, Ὀὰὺ Βίγοι ροΣ ἐπ ἔα 1.. (Β19- 
01). : 

ἘΠ. 4, ΗἩου ὈΘὲῖ ΘΗΥ - - - Ὀο]ἑουϑθᾶ.--- 
ΤῈΘ ὑγυΐϊῃ ἸΏΔῪ ὈΘ ΟΡ γϑβϑβοά, Ὀαΐ ᾿ξ οδῃπποὶ Ὀθ ΒὰΡ- 
Ῥτοββθὰ, Μίήοῃ ζωδύ Ὀἱμα ἐδ Ῥγϑδοόμοχν, Ὀὰὶ (89 
ΟΣ σδπηοὺ Ὀ6 Ῥουπά. [: Τίπι. 11. 9]. (πα 68η.). 
--δλερλεγάβ απὰ ἐλεῖν Ποοΐϑ, υπιίίοα πιοτε οἰοδοῖν ὃν 
σοηΏπ ΟΝ δἰοεδίησε απα ἰγίαϊδ: 1. ἀοὐ οοτηζοτίβ ἐμ6 
Ῥογβοουΐοα Ῥδϑίοσ, ὈΥ̓ ἱπογοδϑίης {86 βοοκ; Π. 
Ης οβίδὈ] 18} 68 (86 οοῖ ἰῃὰ (μα 111}, ὉΥ ηραχί- 
ἰηρ βίγσοησίῃ ἰοὸ ἐμ ρῥδβίονυ, (Ετομι ϑί87}κ6).--α 
ΔΌουϊ ὅνο ᾿δΒουδδηᾶ.---ΤῊο γα ϊὶθ οὗ ὑμ9 80» 
οοπὰ ἀΐϊδοοισβο οὗ Ῥούθσ ὙΟΙΘ ΟΥ̓́Θ ΙΩΟΣΘ δὺυ- 
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ἀδηΐ δ 8ῃ ἐμοβο οὗ (80 δγδὶ (9}. ἱΐ. 41), Ὀθοδυδο 
{86 Βρϑδίκοσ᾽ 8 Βυ βου ρ8 ὍΣΟ Ἰογ6 Δρυπάδηί. 
(Βιίδυκο). 

ψεβ. ὅ, 6. ΟὨ [89 ΣΠΟΙΟΥ - - - ὙΟῚΘ 
ξαϊδοσϑᾶ τοκοίδοσ.--- Τὴ ὈΥΪΒΟΏΘΥ ΤΔῪ ΘὨΟΥ͂ 
τοαὺ ὑϑδοθ οὗ ζσηϊηάᾶ, ψἘ1}Ὸὸ ὑπο ΠΟ ἅτ ἔγθθ 
ἔγοιῃ ὈΟμΑΒ, ΠΠΔῪ ὍΘ ΒΟΣΟΙῪ ἀἰβίσοββοα, ἰῃ 6ΟΏ86- 

᾿ ΌΘΒΟΘ οὗ ὑπμ6 θοπάδρο οὗ ἱμοῖχ 8Βοι}]8.--- ἮΈ Θ ἢ 8ὴ 
ἸΠΊΟΥΥ ΙΩΔῪ ὃ ἰπῇϊ᾽οίοα οη Ψ 6808 δπὰ {μ6 ΟἸυσ ΟΝ, 
(86 ὑπ ροαΥ Δ.Ὸ ΔΙΤΔΥΒ ΤΟΘΔΟῪ ἰο0 ΔΒΒΘΙΩὮ]6; ἰδ 0 
8Ι6 ἰπὸη Ἡ1ΠΠΔΕρ ἰο ἀἴβρθηβθ γὶν ἢ 8166} δηὰᾶ 4]} 
ΟἾΒΟΡ οοτηΐοτίβ. (βίδυϊκο).---Ἐ]Θ 5, Θθ] ἅθσδ, 
Βοχὶ68.---ΤῊς ἰΣἸθυ8] Ὀθίοτο ἡ ἰοῦ (86 δροβ- 
{165 ΔρΡρεδγοά, οοῃβίβϑίϑθα οὗὨ ὑϑυβοῃβ ἱῃηυθδβίθα Ὑ 1} 
ῬΟΥΤΟΣ (Τ0]678), Ροβϑοββίηρ ὑγυαάθμοθ δπὰ οχρουὶ- 
6866 (6]4978), δῃὰ δοᾳυδὶπθα, 88 ψΘ τηϊρσὺ σθὰ- 
ΒΟΩΔΌΪ οχροοὶ, ΣῈ δουμπὰ ἀοοίχϊῃθ {2 ΕἼ 5ῈῈ}} 
ὙΠῸ} τ δὶ αἰ ροποθ ὑμ6 ΑὐΥΘΥΒΑΓΥ ΘΟΙΔΌΪΏ68 ἃ 
ῬΟΒΒ10]6 ΙΩΘΔΩΒ [Ὁ ἰπ)υσίπρ {μὸ ἰκεἰηράοτῃ οὗ 
ΟὨγῖθο ! (Αροβί. Ῥαβί.). 
κε. 7. ΒΥ ψϑδῖ Ροῖζοσ - - - βαῦσθ γ9 

ἅἄοῃο ὑμιὶ8 )---Τ0 Θῃθτηΐθθ, ὙΠῸ οδηποὺὶ ἄθην 
186 ταΐγϑοϊθ ἰἰ86]7, ἰβαυδγο ΟἾΪΥ δοποθσηΐηρ ἰἰβ 
Βοισοθ. ἮΒαὶ ἃ ρἰογίου ῥσοοῦ οὗἩὨ ὑμὸ ὑἐγυῃ δὰ 
ἤγπι ἑουπάδίϊοι οὗ ΟΡ αοΒρ6]! (Αροδβί. Ῥαβδί.).-- 
Το89 80 8.6 ὉΠῊ]}[ῶρς (0 ΟΌΘΥ εἰς ἰγυ, οὗἶθῃ 
δὶς αὐοδίϊοηδ ΘΟ ΟΟΡΏΪΩΡ “Βυ )6ο 8 τὶϊὰ ΒΘ ἢ 
ΠΟΥ͂ 8.6 διγοδυ δοαυδὶηίθα, 8.}}} ορίηρ ἰο δπὰ 
{μοῦ σουγδο Ἰαρμβοά, δυΐ, αὐ {86 Βδῖμδ ἰἶχηθ, ἢ ᾽- 
ἀρηΐηρ ὑΒοῖσς βϑδσὲβ Ἰοσο δη ἃ σροσο. ΦόΌΒη ἰχ. 27. 
(διανῖκθ.).---Τ ὁ που] 185 τὶ] ς ἰο ὀχοῦβο [δ9 
δοίϑ οὗ (80 υπροάϊγ, Ὀυὺ ποὺ 8086 οὗἩ δὴ υργὶ χε 
Ῥδβίοσ διὰ ΟΒυϊβίϊδη, ΤΏΘΣΘ ΟΥΘ ΤΟΒΗΥ͂ ΒΙΠΏΘΓΆ 
ἴῃ ΦοΥΌΒδ]οὰ. ὙΠῸ ὁβοδρϑα 4}} ρυμπὶβεγηθαῦ, Ὀὰΐ 
89 δροβίϊβ δῖὸ ἱπιρυϊβοπθὰ ὁπ ϑοοουμὶ οὗ ἃ 
Εοοὰ ἀοοά, τοτς. 9. τὰ 

γεκεξε. 8. Ῥοῖοσ, δ)|190ἃ σι ἴ86 Ηοὶγ 
Ομοκῖ.--78 Ῥγοαϊοιϊομβ πῃ ΐοῦ {π6 Τογτὰ 86- 
ἀγεββοᾶ ἰο 818. σβοβθῃ πὶίποββοβ (Μαίι. σ. 16 8..), 
ΒΓΘ ΒΟοΓΘ [Ὁ1Π110ὰ: “ἼΏΘΥ Μ0}}} ἀθ γον γοὰ ὑρ ἰο 
{86 δου 6118.᾽ “1 888}} Ὀὸ οσίνγθη γουῦ ἴῃ {δαὶ 
ΒΒΠ16 ΒΟΌΣ Μηδὲ γὃ 888}}] Βρϑαῖ."" “ΤῊ ϑρὶνὶς 
οἵ γοῦν Εδίμοῦ Βροβδικοίῃ ἴῃ γου." “Β0 γο,᾿" γ8β 
818 οβαῦβθ, ““Ὑ80 85 Βοσρϑῃηίΐβ, δπηἃ ἨΔΥΤΉ]685 88 
ἀονο8."---ΤὴεΈε Ἡοῖν Οαλοεί, δεαγίησ ιοϊίηεα4, οοτη- 
Ὀἱπίηρ (86 τψίβάοι, οὗἁὨ δουροπὶβ δπὰ {86 ΒδΥτη1688- 
ὯΘΒΒ οὗ  ἄογθ8, ἐμ σουσαρο οὗ ἰμὸ Ἰΐοῃ δηὰ ἰῃθ 
Ῥδίϊθμοθ οὗ {89 ]Δ10}}»---]]υδίχαίοα ἰπ {80 ἐδβίὶ- 
ὩΙΟῺΥ ἀρ] γογοα ὈγΥ Ροίδσ Ὀθοΐοχο (μ9 ομϊοῦ Θου 1], 
γοΥ. 8-12, 

γεκβ. 10.  ΒΟΣΩ γὸ οττοὶῆοᾶ, τ Βουὰ Θο 
τα Β0 ἔσοσαῃ ἴ89 ἅσθδᾶ.---Τ α ἡιυἀριηοπὶ οὗὨ πιθα 
(“Ηθ ἴθ φαὶϊ!ν οὗ ἀϑαί,᾽ Μαίι. χχυὶ, 66), δῃὰ ἐμ 
ϑυάρταθμὶ οὗ αοα (7 6808 Βοὶ ἔοτὶδι 88 “" ἐδ Ῥσΐποθ 
οὗ 1176,᾽) 68. 111, 16). ; 

γΕΒ. 11. Τ 8 ἰδ 186 δβῖομο.--- (λγίσέ, (λὲ σογ- 
πεγ-δίοπε; βοῖ, 1. ΕἘῸΣ (λ9 [8}1; 11. ἔογ ἐμὸ τἱβϑὶης 
διξϑίη οὗ ΏΒΏΥ ἴρμην τὶ, 841].---Τε αἀϊυίπε Μαείετ- 
διῖίίάεν απαᾶ ἰδὲ ἀωπιαπ διίϊάεγ8.--- 9 ὩΘῪ δρὶτὶ- 
ὯΔ] ὈυΠαΐηρς βίδηὰβ Ὀδέοσο (86 ΥΤΌΪ]ΟΓΒ, ὅνο ἱπου- 
Βϑηὰ ᾿ἰνίηρ βίομιθβ, θυ 10 ΡΟΣ ἐδο Ἰἰνῖ πη ΘΟΥΏΘΓ- 
δίοῃο; ἰμ6 ἔσῃ Ὀυ]άοΥΒ ἃσὸ (86 ΒΟΙΪΥ Δροβί] 65 
8η Ῥγορμοίβ, ραϊμογίης, ἰοχοίθον 81} Τηθὴ 88 
ΒίομΘΒ, ἴῃ ΟΥΟΡ ἰο Ὀυϊ]ὰ ἐμπὶδ δἰϑῦμαὶ ἐθιρ]6. 
Γ[ΕρΡΒ. 1... 20; 1 Ῥοί. 11. δ]. ὙΤμὸ δροβί]θ ἰοοὶς 8 
ΒΡΘΟΙΔΙ, δηὰ, ἰπἀθοά, ἃ. ῬΡϑυβοῃδὶ, ἱπίογοδὶ ἴῃ (μ6 
Ῥδβεᾶρὸ (8. οΧυἹἱὶ. 22) (ο ΟΝ ᾽θ ΣΘοσδ; ὮΪ8 
ΟΥ̓ Πϑῖη6, Ροίον [Μαϊΐ. χυὶ. 18], δοπίϊμΔ}}} σο- 
τοϊη ἀρὰ δἷπὰ οὗἩἨ [815 δῖοῃϑθ. (Β68861).---ἼΥ, {Π6α, 
Κίηρδ, Ῥσίποοδ, Ὀΐβιορθ, Ἰοσάθ, μον, τ 186, ὑσὰ- 

ἀοπί, ποδὶ], Ἰοδσηθὰ τη, Ῥογβοσυίο ἐμ 608- 
Ῥ6], βῃουϊὰ τγὸ σπομπᾶάουῖ ἯἮο οἷβ βδουϊἃ ἀο 
ἐμαὶ τους [1 80 ἀΟΒΡ6Ϊ πιυσδὺ Ὀ6 φῬογϑεοουϊοῦ, 
{6860 8.6 89 ῬΓΟΡΘΟΡ δροπίδ, δίποθ (ΠΟΥ͂ ΒΓ6 180 
ὈυΣ] ογβ. Απά, ἐπα ρα, ἱπ 00 δοί οἴδοῖδιῖυ : ἐμ οἷν 
Ἰηἰοσοβὶ γοαυ 68 ἴΒ θὰ (0 δἀορὺ δ0}} ρΓΘΟΔΌΟΙΒ, 
ἷπ ογᾶοσ ὑμαὺ ἐλεὲγ οἵοη ὉΠ ΪῊρ ΙΏΔΥῪ ποί 6 Ταπΐ 
ΟΣ υπάουτηληθᾶ, (μα 867). 
« Ὑεε. 12. ΝοίμοΣ 18 ἔπθτθ βαϊναϊζου ἐπ 
ΘΗ ΟἿΟΣ .--- ΤῊ 18 18 ὁπ6 οὗἨ (086 Ῥαββδρϑδ ἐμ δὶ 
ΒΒ1Π6 Κα (86 βΒαῃ, δ οαϊηρς ᾿ἰχεὶ ὁη 811] ρδσία οὗ 
ἐδὸ Β10]6. Οὖν ἔδίμοσϑ, δοσογαϊρὶν, ξανο ἱί, ἴπ 
οοπλυποίΐου τῦῖ 1} ΒΟΥ ΘΓ 8] ΟἿΟΣ Ῥδδδδρθδ, {μ6 τηοδὲ 
Ῥτοιαποηῦ Ὀοβιϊΐου ἴῃ {86 ϑηια]οδ]ὰ Ασίϊοϊθβ, δ 
{δὸ Τουπάἰΐοη οὗὨ ἐμὸ οὨλοΥ͂ δίϊο]6 οὗἩ (δὶ βουαπὰ 
ἀοοίχῖπο ἤγοσῃ ὙΒΊΟΙ “᾿͵Ὺ σδππού τϑοθᾶδ πῃ ἃ 51}- 
εΕἷο ῬΡοϊπὶ, ουθὴ ἱξ βϑδύθῃ δηὰ δασὶ βῃου]ὰ ζ4]], 
ΟΥ δυρθὸύ 6186 Βῃου]ὰ ΒΔΡΡοη.᾽ (Β6βθοῦ). [ΟΥ̓ ἐδ9 
Οομἤοβαδϊου οὐ Εδιίμ, Κπόν 88 (886 5'νη7ιαξοαϊα 44τ- 
ἔΐοῖεα, τι ϊίθῃ ὉῚ ΤΌ ον, δηᾶ δαἀορίοα ἱπ 1687, 9. 
Τ. ΜΌΠοΣ βαγ8: ““Ὅ.Ἂ ΤΥ ΒΔῪ ἰδ {86 δαἀορέϊοη 
οὗ {8686 αν ϊο 168 οοτ ρ]οϊ οα ἰἢς Βοἰοττηδίζοι, δὰ 
88 ῃ9 ἀοβηϊίἑνο (Δ βου δῃᾶ 81}4}}) ἀθοϊδτα- 
(ἴοι οὔ ἐδ 6 βοραγδαίϊοι (οὗ 86 βῖ 51.678) ἔγοσῃ Βοιῃβ." 
ϑγηιὸ. Βώολεν; Εἰπϊεῖξ., Ὁ. Ἰχχχὶ!].-- «ΤῈ. 
ο δαϊυαίζοπ ἐπ αην οἰλεν: ἰδἷδ ἰσχυΐῃ τυἱονυνοά, 

Ι. ΑΒ ἐδθ 1179 δπὰ Βοδγὶ οὐὗὁὨ 8}] Δροβίο! !Ἱοαὶ Ῥσεδοὶ- 
πα; 11. 4.5 ἰλὸ ΟΧΡΟΣΊΘΠΟΘ οὗ ΘΥΘΣῪ ΒΟ0] (0 ῬΓΒΙΘΒ 
αἰγίπο στο 88 Ὀθθὰ ἱἰτηραγίθα; ΗἩ]. Α5 {86 
ῬΟΝΘΣ ἩΒΙσΝ ΘΗ 8Ό]6Β ΘΟΠΘΒΒΟΥΒ Οὗ 76δ05 ἴο ἀΘἕΥ 
ἀϑαίι; ΙΡ̓. ΑΒ5 86 Τουπδαίϊϊ οη ἩΔΜΙοΝ. συ ρρογίδ 8}} 
{86 πΘΒΙΟΠΘΤῪ ΔΌΟΣΒ οὗ ὑ6 ΟΒΌτοΣ. (ϑοῦ. δαὰ 
8Ρ.).-- ͵τλε ἀπολαηπφεαδίε ἐεδίίπιοπν : δο ξαϊναξίον ἐπ 
ἀπῷ οἰλεν: Ὀδμοϊὰ, 1. Ηονν αοα οἴοθθ πἶπὶ 85 δ6 
ΘΟΥΠΟΓ-ϑίοῃορ, γον. 11; Π. ον 818 τοσζὰ μεδὶβ δ 9 
βἷοῖ, τον. 14; ΠΙ. Ηον δὶ5 δοσυϑδηΐβ ὈΟ] ἢν σοὺ- 
ἔθ88 ἷτη, γον. 18; [Υ. Ηον οὐδ (Π6 5116 66 οἶ 
Ηἷβ σμϑῖηἶθ8 ΡΓΟΟ  δίτῃβ Πἷδ ΡΟΎΤΘΙ, ΥΟΣ. 14.-- ΟΣ 6 
οἴδμοσ Ὡ81)6 .---ἰὐ 16 ἐλαί παπιεὲ πϊ0 αοα οοζὰ- 
τη 8 τηθῃ ἰ0 ΒΟΠΟΡ. [ἐ 8 σομῃυουθα ὈΥ ἴδε ντογὰ 
ἰο 811 ἐμ πδίΐοῃβ οὗ ἰλ0 οασί!. Ηθ ΒἸμ ΘΟ] ἱ5 
ποΐ Υἱβ 1] Υ Ῥγοβοπὲ διβοῃρ 08, Ραὺ νγγχὸ θδΥ Βἴτη ἴα 
μἷ5 ψογσ, 186 δῦ δῃᾷ 86 ποζὰ {1} δοσὴθ ἰο 
85 Θῃ ἴῃ ἰδ οδἴδσῃαὶ που], δὰ τὸ 88}8}} {88} 
866 ὑ86 ΟὨ]Υ-Ὀαροίζοη βὸῃ κ8δ88 Β6 ἷ5᾽᾽, 88 1ξ 18 
ψτϊ θη ἰπ 1 Φοδπ ἰδ. 2; Ὀὰϊ το ΘΔ ΟἾΪΥῪ ΠΘΑΣ 
ἷτὰ ἱπ ΗΪ8 ποσὰ, διὰ οδῃδοὶ 860 μἷπ), ἱπ (810 
Ργοβοηὺ ψουϊὰ, 0 δᾶγ Εἶτα θη ἷβ 6 0506] ἰθ 
Ῥγθδομβοᾶ. Τμ86 πϑιθθ οὗ {86 οὨἸγ-οροίθη ὅοπ 
οὗ αοὰἂ ἰδ 411-ρογοσία!. [1ὑὺ βμου!ὰ 411] ὀυθσῪ ὑπ- 
Ῥο] ον; δπὰ ὑπροῦγ ογοδίυσο τὶ ἢ ἰΘΥΤΌΥ, δὰ 
ἰθδοῖὺ ἐΆθτὰ ἐμαὶ Ὀο]ΐονο, ἴο Ὀ0 σ'δα δηὰ ἰο 168} οὸσ 
ἦογ. (Αοία χ. 48). 8δι. Ῥαὰὶ, ἱπαάοθᾶ, βαγϑ ἷπ 
ῬῺΪ]. 1. 10, ἰμαὺ δὲ (86 ἤδη οὗ Φοβ8 ΘΥΟΣῪ 
Κχπθθ 8Βῃουϊὰ ον, οὗἉ ὑδῖτιρβ ἴῃ βθδνυθι, δηὰ {Βῖπισβ 
πὰ οασίι, δῃὰ ἰδίηρβ υπᾶορ 86 θδυῖμ.᾿ ἩΘα 
6 ῬΤΟΠΟΌΠ6Θ {86 πδιη8 Οὗ υἷεδμδ, Ὑὁ ΟΥ̓ΘΥΘΟΙῺΘ 
{89 ψοσϊά, δπὰ ρυὶ βαίδῃ ἰὸ δὶρῆι. ἐλ ΡΠ) 
ὙΝΒΘΙΘΌΥ τὸ συδὶ ὈΘ δενϑθᾶ.---Τ 18 χρυ ϑ- 
δἷοῃ οὗἩ {8 ΔΡοβί]6 18 ἃ ΒΌΣΩΙΏΔΙῪ οὗ 6806] ἀοο- 
ἰσῖηθ, ργοδοηϊηρ, 1. 186 στοδὶ ργοπιῖδε : “" βαυ δὰ"); 
11. ΤῈ6 ρτοδὶ οοπιπιαπᾶ: ““ὙΟ τουδὶ." (ΕἼΟΤᾺ 
δ ῖον.). 

γεε. 18. ΤῈ6 Ὀοϊᾶποαδβ οὗ Ῥοῖθσ διά 
ΦοΒῃ.--ΗΡΡΥ δ ὑμοβα ἰθβοῦθσβ, ἤοθὸ ἈΘΘΥ- 
οΓ8 Β.Γ6 ἀθΟΡ]Υ τπιονϑᾶ ποὺ ΟὨἹΥ Ὀγ μεν σόοσάβ, αὶ 
δ͵δο ὉῪ ἐμ ροῦγοσ οὗἩ αοα, διὰ σβοβο Ὀο] τ 6885 
οὗ ΖΑῚ ἢ ἱπιρδτίβ ΒΌ 6} 116 δηα Υἱὸν ἰο ὑπο ὶν ἀ18- 
ΘΟΌΓΣΒΟΒ, ἐμαὶ ἰμ6 ᾿πθπθηοῦ οὗ ὑπο Ἰαίίοσ 18 ἔοὶϊς 
Ἰομᾷ δἴϊος (8 60 {μοσαβοὶυοβ Βανο οοαϑϑᾶ 0 ΒΡΘδΚ, 



ΟΒΑΡ. Ι[Υ΄. 1-.22. 

Ῥρλίνῃ Ῥαβὶ.).-- - πο Μοβ08 οδθ ἀονῃ ἵγοσῃ 
οὐπὺ Κ'Γ᾽ηδί, Ὠ15 ἔδλοθ Βῃοηθ Ὑ1} ἐδ 6 Τη Δ] ΘΘΥ οὗ 

ἐδ0 αν [ΕΣ. χχσχῖν. 29 7.1; ἰμὸ ἔδοθ οὐὗἁὨ Ῥείθν, οὕ 
οὗ δὴ ΟΥ̓ΔΏρΟΙ1041 ῬΥΘΔΟΪΟΣ 80 ἀοβοθηἀθ ἔχοι) 
86 ρυ]ρὶὶ, Βῃ1πὸ8 τ ἢ ὑπο ὈΪΘΒϑθάη 988 οὗἨ τἴ86 
608Ρ6].---Τ΄ς ἔγυε δοϊάπεεδε οὗ α εοἱίπδδε ΚΓ Οοά: 1. 
[18 Ἰουπαδίϊοι : ͵8 ΟὟ ΘΧΡΟΣΪ 6 ῃ18] Κπον] θά 6 
οὗ ἀϊτῖπο στασθ; (6 ρῦυγο ποχὰ οὗ Θοα ψΒΙΟᾺ ἢ6 
Ῥγοσϊδῖπιβ; 5 ΘΧΘΙΠΡΙΔΡΤΎ Ὑ8]}ς ἴῃ (86 ὙΔΥΒ οὗ 
βΘοά; 11]. 18 ουὐϊναγὰ χηδηϊξοδίαιϊοι : ἴπ [89 Ρ]- 
Ρὶϊ, ὈΥ͂ ον ἐγ οραπίῃρ ἷ8 του ἢ ; ἴῃ (86 ποι]ά, 
Ὁ [ΔΙ ΒΒ ὈΘΑΓΙΙΡ ὙΪΓΠΘ88 ἰοὸ ἐμ6 ὑσυίῃ; ὑῃ- 
ὁ (109 ΟΥΟΒΒ, ὈΥ Ῥό6800 δηα ἸΟΥ ἴῃ ἰδ ΗοΪγ 
Θδοδὶ; 1Π1. 16 οδοίϑ: ἴδ ῥμυΐβ ὁπ τα 168 (0 ΒΕ 8Πι6; 
1 οἰ 65 {Π6 σΒΌΧΟΝ; ἀὲ ΚΙ] ΟΣ 686 86 1, οτὰ.----7.}6 
πέαπε ὃψ τρλίοῦ ἰδὲ εοϊίπξδ8ε8 9.0, ΟΥγίδέ δἰΐεποθ ἐπὲ- 
βδες απα δαερλοημογα: 1. ΤΉΘΥ ΟΠ σοπίϊπαθ ἰὸ 
ὍΘΔΣ τὶίμοβ8, τοῦ. 18; 1, ΤΟΥ ροϊηΐ ἰο {89 
ἔταϊϊ8 οὗ (πο ῖν ἸΔΌΟΥΒ, τοῦ. 14. (Ετοιη Αροϑβί. 
Ῥμαι.). --- Ῥτοοῖς Ἰτζηουυθᾶκο οὗ ἴδπϑιὰ ἐμαὶ 
9 Υ Βεἃ Ὅθθιῃ υὐὴῖϊὰ ὅθ56142.---ὙΠ αὶ Δ ΠΟΠΟΣ- 
8010 Ὀδάρο οὗ 89 ἴσιο πϊίπο8865 οὗ 7685808] ΟἿΣ 
δἰ μοδὲ ἀϊβἐϊποίϊοι 8, ποῦ 186 ἰχίθυΐθ τοῦ ἰμ9 
ΟΣ] ἃ ΤΑΥ͂ γίγο, ἰπαὺ γγὸ ΔΙῸ Ὑ0]] δοαιδἰπίοα τὶ (ἢ 
ἰλ9 υβαζοβ οὗ βοοϊοίυ, Ὀθαὺ {μ9 Βρί τἰὐ οὗὁἨ 79 6808, τοὸ- 
τρδ]οὰ ἴῃ ΟἿΥ ψ016 ἀϑρογίπηθπί, ἀπ ἀοηποπδέγα- 
ὕῃς ἰο {86 νουϊὰ ὑμδὺ τὸ δῦ Ὀθοῃ, δπὰ δου- 
ὥπυθ ἰ0 06, σῖῖ δοθυβ. (Αροβί, Ῥαβὶ.). 

Υεβ. 15. σοσησηδη θᾶ ἔμθτ ἴο βὸ 8δ5ἰᾶθ 
ουϊ οὗ ἴ89 οοπῃο ]].---ΤῊ6 τὶϊϑάοπὶ οὗ αοα ἰδ 
ἐχοϊπἀφἃὰ ἔγοτῃ {86 οου ποῖ] -ομα ον, δὰ [ὉΪΥῪ 
Ἀτοβὶ 65 δἱ ἰῃ6 Ὀοασάὰ. ΕΣ μδὺ γοβυ 8 ο8 Ὑ78 
ΒΟΥ Ἰοοὶς ὃ ((Ποθ8π6 1). 

γεβ. 16. ει 8881] σσὸ ἅἄο ἴο [8986 
ἴΏΘΠ 7---ἰπδίοδα οὗ βαγίῃπρ ἰο [686 τβϑῃ: Βτοίῃ- 
ΕΠ, ὙΠ8. 5}}8}} νγὸ ἀο ὑπδί ΟὟΥ Βοι}]8 ΤΑΥ͂ Ὀ6 Βαγ- 
οὐ ΠΟΥ ΒΑΥ ΟΥ̓ ἰμοιη: ΗΟῊ 8}.4}} σγὸ βίορ ἱμοῖσ 
το 800 χτοδὶ 18 ἐμ Ὁ] άπ6885 οὗ πθ υπροά- 
Ἰγ. (βία σο).---[ 6 ἸΟΏΡΟΣΥ ΟΣ τοροηίϑησο 18 ἀ6- 
ἰεγοὰ, (π 6 τῶοτο αἰ ου]ν ὑμ6 ζ] δ] πηοπὺ οὗἨ [μ6 ἀὰ- 
.γ ἰδ Τουπὰ ἰο ὃ6. (7017). 

Υεβ. 17. Βυῖ τμδαῖ ἰ δρσϑδαᾶ ἢο ἔπσῖθοσ 
διότ τΠ6 ΡΘΟΡ]ο6.---ΤῊο ομοι 168 οὗ 86 ἴσα 
ΘΟΒΟΟΣΓΩρ 6508 ΟἸτΙδὶ σο80 ΠΟΙ Π ΘΓ ἀΘΏΥ ΠΟΥ ἀθ- 
Εἰγοὸγ 1; Ὀὰυὺ {ΠΥ αἰϊουιρὺὶ αὖ Ἰοαβὲ ἴο ογοοὶ Ὀ87- 
ΤΊΟΙΒ δηα "7815, ὉΥ τ ΒΙΘῺ ἐπ γ ΠΟρῸ ἰο ῥτουδπὶ 
[5 ΑἸδαπίοι. (ΑΡροδβὶ» Ραᾳδϑί.). " 

Υεμ. 18. ον ἴθϑδοβ ἰῃ [89 Ὡδιθ οὗ 6818. 
--͵Τ 89 δμϑιηΐοβ ἀο ποί ζου ἃ πη αἰδοῖ] 68 ἴο 
ἰδδοῖὺ δὲ 41}, ΟΥ 0 ῬΘΥΪΟΥΣΤΩ ΔΗΥ͂ ΙΓ οἷο ἩΒδίρυου; 
ἐν γοδι γἰσεΐοι ΔΡΡ]168 ΟὨΪΥῪ ἰοὸ {μ6 δοὶ οὗ Ῥγϑδοῦ- 
ἵπφ (86 πδιὴθ οὗ 7658. Τὴ πουϊὰ σδὴ δηπάπγο 
ῬΓοδοίπσ δηὰ σοοὰ σοῦῖϑ, Ὀαΐ νν1}}} ποὺ ἰο]ογαὶθ 
ἰδ πδη)θ οὗἉ 7956808, 80 ργϑδοβίηρ οὗ ὑμ6 Οσιοῖϊβοα 
θ0πη6, οΥ ἴι6 ἀοσίγίηο (πὶ ἢ6 8] 0ὴ 6 8 δ8Ὺθ ὑμ6 
δουϊ. (ἀροβὲ. Ῥαϑί.). 
γε. 19. πᾶ γ6θ ---7}ε αρρεαἷ ἰο τεαδοπ απᾶ 

ὀσπβοίεπδα ἕῃ πιαίίετὰ ρετίαϊπῖπ ἰο αἀϊνίπε ἰγωϊὴ : 1. 
δυοῖν δὴ ΔΡΡΡΟΔΙ ἰ5 γι8ι18 6 ἀπά γοαυϊγοῦ ὈΥ͂ ΟἿΤ 
οομδάοσποο (4) ἴπ ἰδ Ῥόον Ὶ οὗ ἐμ σαν 1086], 
δηά (ὁ) ἰπ ἰδδὲ ροτοορίΐοη οὗἨ ἰμ6 ὑγαϊῃ τ ΐοῖ 7 
ἸΏΔΥ ἈΒΟΙΙΌΘ ΟΥ̓́ΘῚ ἰο 1.8 ΘμΘηἷ65: 1. Βυϊ τοϑ βοὴ 
884 {πὸ οοῃδβοΐθηοθ Ὧἀο ποί οοηβίϊία!δ {π6 δἰ ἢ οδὲ 
{ΠΡΌ ΠΔ], ΤῸΣ (4) βΒΌ 0 δι μον  γ οὐοὸν ἀοἄ᾽ 8 ποσὰ, 
ἯΔ5 ΠΟΥ͂ΟΥ ΠΙΤΘῚ ΟἸ(ὮΟΥ ἰο ὑπ 6 Θη ΘΟ Ὀ]οα ΥγΘΑΒΟῚ 
οὐ (86 οὐτίηρ σοηϑοΐθποθ οὗἉ Β᾽ 5] ταδη, δηὰ (ὁ) 
ΜΙΒΙΟΥΥ ΒΒΟΥΒ, ἱπ ἱὨΠΌΤΊΘΥΔΌ]6 ᾿ἰπδίϑποοθ, ὑἐμδὶ, ἴῃ 
ἀϊνίης ἐπίηρα, ὈοΐΒ ἡιάχο ὈΠΠΑΙ͂Υ δηα ἀπ ͵υδίν, 
ἔτοια 89 ἀδγ8 οὗὁἨἩ Απη85 δηὰ Οδίδρ ἢ 88 (ὁ ΟἿΣ ΟὟ 
849.--- ἢ ἡ ΩΓ ἀμίν ἰο ἤδαγζεπ ὠπίο αοα πιοτὸ ἴλαη 

ἽἸ 

μπίο πῆθπ: 1. Τὶ ἰδ, ΘΟομϑοα ΘΟ Εγ, {86 ἀ Υ οὗ τὰ 6 ἢ 
ἰο ΟὟΘΥ 8 Βυϊηδη “ουθυητηθηΐ, 88 ΤᾺΣ 88 18 ΟἿ ο18] 
οἰδίταβ οχίθηα, Ὀοίἢ ἱπ ἀοϊῃρ δῃὰ ἴῃ βυδϑυίηρ, ἰῃ- 
ΒΙΔΌΟΝ 85 (6 σον σθηΐ ὈΘΆΥΒ {πὸ Βυυογα 88 ἰῃ9 
ΤΑῚ ἰδοῦ οὐὔὐὁἨ αοὰ. “Ἀθη υπΐο Οἴβοϑαὺ ἰδ9 
ἐΐηρβ ἡ ΒΙΘΝ Δγὸ Ομθ88 γ᾽ 8᾽ [Μαί(. χχὶϊ. 217; Ὀαϊ, 
ΠῚ. Ιὑ 18 οὐ ἀυΐν ἰο ΟΌΘΥ θα τηοζὸ ὑμ8ῃ Τὰ 6}; 
ἐμαὶ ἷβ, ἰὴ 6 ἢγϑὲ ρίαθθ, ουὐυθῃ Ὦ6ὴ ΜΔ ΟΌΘΥ 
ΤΏΘΠ, Ἧ7ὁ ΟΌΘΥ ἔοὸν αοα᾽ Β ΒαΚθ6, [Ὁ]Δ]}[Εὺὴρ [λ6 ἀϊν!ηθ 
ΘΟ δ μα ὉΥ͂ γοβρθοίϊης ἰδ πα ΟγΘΡ; ἴῃ ἰδμ6 
ΒΘοΟπα Ρΐδοο, θη [86 δοϊῃπηδηβ ΟΥὨ Χγ6 ΘΟΙῺῚΘ 
ἴῃ οοηδιοί τὶν 186 αἰνῖηθ Ὑ111}, 88 τηδὰθ πο ἢ 
ποὺ ΟΕ]Υ ὈΥ͂ οὐχ ΘΥτὶπρ ΘΟ, ΒΟΐΘη60, (““1)͵ὸ οϑηποὶ 
θαΐ Βρθδ}᾽᾽), Ὀυὺ 6180 ὉΥ ἰῃ9 Ὁμπουτὶηρ ψογὰ οὗ 
αοὰ (“1116 ὑπησβ ΜὮΪΟΝ π͵ὸ Βᾶγθ Β60ὴ βῃά 
μοδχὰ ν᾿ Ὅ6 χοί8Β0 0 ΟΌΘΥ Τγ0;, ἴοΓ 6 Βαϊ οὗ 
αοἂ. Βα τὸ ἀο ποΐ ΘΟΏΒΡΙΤο ἴῃ βοογοὶ; γγἷὲ δοὺ 
ΟΡΘΗΪΝ δηὰ ΒΟΠΟΒΙ]Υ, δηα ΒΒ. ὙΠῚ| Ῥαίοσ: “79 
σδῃῃοί Ὀυύ---᾿, ὙὯ ἀο ποὺ σοπίοπαὰ τὶς ΘΑΥΏ 8] 
ΘΘΡΟΏΒ, Ὀαὺ, Ε1κ6 (λ}0 Δροβί]οϑ, ἰδ ίκο (86 βιυογὰ οὗὨ 
80 ϑρ᾽σῖν, τ ῖο ἴα (6 ψοτὰ οὗἩἉ αοἀ ; πὸ ἀο πού 
δοί ἴῃ 8ὴ δρρτγοβαῖγο δη γουο  ἸΟΠΑΥΥ, Ὀαὺ τοδὶδὶ 
ἴῃ ἃ ῬΑΒΒΙΥ͂Θ ΤΠΔΏΠΟΥ, δηα, τὶ 0π6 ΔΡΟοβί]6 5. δηὰ 
ΤΑΔΙΊΥΤΒ, του] ἃ τα οἢ σϑύθμοῦ Βυ ἿΣ ὙΓΤΟΙ ΤΠΔΏΥ 
ἔἴπλθθ, ἔμ8ῃ ἀο ὙΓΤΟῺ οὐθ οη606. ΟὈἸΡΒΓΟ [,Ὁ- 
{86 Β ὙΟΓΒ Ῥχοπουηορα Ὀοέοτο (89 Ὠ]οἱ οὗἨἉ ΤΟΥΤΩΙΒ 
[1621]: ““Ὅπ]688 1 8πὶ οὐοσρονογοά δηὰ 60Π- 
υΥἱηοθα ὉΥ̓͂ {86 ὑθϑυϊ ΠΥ οὗὨ ἱπ6 βογίρίυγοθδβ, ΟΥΓ 
ΌΥ͂ ΟΥΒΘΡ Ρυ]ῖο, αἰδεϊποί, δὰ οὐυϊουβ δυζυμηθηΐβ 
δη4 ΣΟΆΒΟΠΒ, δη ἃ ὉΠ]6881 δὰ ἰδ ὉΠ} βαιϊϑδοᾶ 
Τοβρθοίϊηρς (86 ρΡά58α 68 οὗ βοσίρίυγο τ ]Ο} 1 ΠδΥ0 
ἈἰΒογίο δά ἀυσοά, ᾿ῃβοιθοῖ ἰμδὺ ΤΥ ΘΟΠ ΒΟ Θη60 
18 ἰδίκθῃ οαρίϊγο ὈῪ ἰ πογὰ οὗ αοάᾶ, ποῖ ο ῦ 
Δ ΠΟΥ Ψ111 χα γϑοί δὴν ὑπίηρ, τὙ6}1] Κποτὶπα ἰμ δὲ 
1ι 15. ποῖ ΠΥ 88:19 ΠΟΥ δαυ84}}]6 ἰο ἀο δυρλὸὺ ἴῃ ορ- 
Ῥοβιϊζίοι. ἰο ἐμ6 σδοῃϑοΐθῃοο. Ηρτο 1 βίδηά. 1 
οδηπού Ὧο οἰδαγνν8θ. Οαοὐ ΒΟΙΡ 6] Αταθη.᾽-- 
Ουν ἀμίν, ἰο οδεν αοα πιοτὸ ἰλαπ πη: 1. ΤῺ 1π|- 
Ῥογίδῃοθ δῃαὰ Ὡθοοβϑν οὗἨὨ ἰδ ΐβ ὈΥΠοῖρ]6, πὰ ἰἐδ 
Ἰηδάθησο Ὀοΐα οὨ ἐδθ ἔουπαϊηρς οὗἩ 9 ΟΠ ΤΟΙ, 
δηὰ οἢ ΒΟΥ σοῃίϊπυσδα οχίβίθησθ οὁἢ οασίὰ ; {1. [8 
Ῥογέδοι σοῃβίβίθῃου τὶν ὑπαὶ οδοάϊοημοο ἴο τη 65 
τ ΒΊΟΝ 15 ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ δηα θη 6Βοΐα]. (ΒΟ ἈΠ]  θστη.).-- 
Ῥείεν᾽Σ δαγίπσ: Ἧξε πιιδί οὖεν αοὐ πιοτε ἰλαπ πιδῃ, 
ἃ ΒΏΔΥΡ Βυοχα, ἀραϊσποά,. Νοὶ ὉΣ ΘὨ] ΓΘ ἢ 88 8 
ἰογ, Ὀαΐ, 11. ΕΣ τὰθη δπᾶ Βοσοοβ, ἰο Ὀ6 υϑοὰ ἴῃ 
16 ΠΟΙ͂Υ τγᾶγ8 οὗ {10 Ἰμογὰ.---Ὁ ΒΒ ῖμοΣ ἐς ὍΘ 
χα - - -)ιᾶρο γ6.---Εὐπδίῖσβ δυο Το ὑπ 88 
9860 Βιιν]οὰ (818 δροβίο!ο βαγίηρ 3 6 8το- 
ὈΓΔΙΩ ΒΙ οῺρ τ6, δπα ἰδὺβ ργοάισοα ᾿ΏΒΌΓΓΘΟ- 
(1008 δηὰ σοηδιβίοθ. Βαυὶ ψῆθη ἀϊὰ Ῥοίόν δηὰ 
Φο, ΟΥ ΔΏΥ ΟΒοῦ ἀϊδβοΐρ]ο οὗἨ ἰμ6 οτά, ἔδῖκθ ὮΡ 
ΔΥΙΏΒ δρδίπδί ἢ 6 ΟὨΟΥ Οουῃο11} Τὶ ἰΒ ἔσο μαι 
{π6γ «ΑἸἃ Δββοιι}]9 δηᾶ 11 Ὸ ἂρ (ποῖν Βδη 48, Ὀαΐ ποὲ 
ἴῃ ΟΡΡοδίἐΐοι ἰο ἐμ χουθγημπηϑηΐ; ἐμ 6Υ Ἰἰγιοαὰ ἊΡ 
{πον δ πὰ ἰο ἰμ6 οσά, (80 αοὰ οὗ Βοανυθη δηὰ 
οϑτίι, δηα ὑγαγοϑά, νον. 24 ΕΞ. Τὸ σοΐαβϑο οδοϑάϊ- 
οὯ660, ὙΒΘῺ ΤΌΪΟΤΒ ΘΟΙΏΣΒα 8. τὶοϊςοά δοι---ἰο 
ῬΤΟΙῸΣ ἰο ὯΘ6 (ΟΥΠ ἰἱπ Ρίθοθδ, σϑίβονρ ἰῆδη δοί 
δζαϊηδί αοα᾽Β ΟΧΡΓΟδ8 ΘΟ Δηἀτηθηΐ, 18. 8 ΥΘΥῪ 
αὐ δογοηΐ σουγβο ἔγοιῃ ὑμαὺ οὐὗἨ ἰδ Ἰκῖη  ὉΡ ἀστηδ, δηὰ 
απ οἴη οἴμο τ ἰο ὉΠῚ[Θ ἴῃ ᾿ΠΒΌΣΤΟΟ ΟΏΔΥΥ͂ πιοῦο- 
ταϑηΐβ. (ἸΠΟΤΌΟΚ : διειπά. ολτγίειϊ, Απάκσολὲ [Ποὺ 
οὗ Ομτἰδιΐδη ἀουοίϊοι ]). 
γε. 20. ὅῦ7ἷο οαῇδοῖ Ὀπῖἴ - - - .---- ΤᾺ 6Υ 68 1- 

ποί Του ὍΘ Γ, Θχοθρύ ὁ5 ὕΐγθ0 Θοη αἰ οη5: Τμαὶ (ἢ 6 
νου] βμου]ὰ ποὺ Ὀ6 ]]6οὰ γυὺ ὶ ἢ ᾿πῆστη ῬΟΓΒΟΒΒ ; 
ὑπδὲ 6808 ΟἈγιθί βῃουἹὰ πο ὃ6 ἐπ ΟὨΪΥ ϑδυϊοιΣ 
ΟΥ̓͂ 8} 6 ἱπῆτηα; ὑπαὶ {μι 6 γ, {89 δροβί!]θβ ἐμ θπι- 
βοῖνϑβ, βου ποὺ βαυὸ 66} Ὠθα]θα ὈΥ πὶ, (Β68- 
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861).---)ὸονΣ οἀπηοῖ Ὁτιῖ - - - Β66ἢ 8 Βοατά. [Π΄. ὙΠδΐί ΘΔ ΡΟῚΒ 5888}} (86 ἀοίξηἀογβ οὗ ἐπε 605- 
--1. άὸο εἰδάϊν βρϑαὶς οὗὐὁἨἁ ἰδθ ϑίθσῃ δ] ῬΟΥΤΟΣ οὗ 
αοά, ψῖιῖο τ ΒΟΥ δὰ ποθ ογίι]!}γ τὰ]θ8 δπὰ ἀἱϊ- 
ΤοοίΒ 8]}} ἰμΐπρα; 11. Ἧ79 8.1}} τλότὸ φἸδαΥ βρθαὶς 
οὗἩ δἷ8 ροἰἰγίπρ Ἰονο, τ οι βοηΐ 86 ΟὨἸγ-Ὀορχοίίοη 
βου ἰπίο (80 νοσ]ὰ; 111. Ἧ7 0 τηοϑὺ ρἸδάϊγ ῥχοοϊαΐπι 
ΟΌΓΡ Ὀ]ο580ἃ οχροσίθησο οὗὨ δὶ8β ζγδοθ, Ὑ Ώ1ΟῺ 8118 
{86 Βοδσγὺ ψῖῖ Ρ6866 δπα ἸΟΥ, γον. 18. (1.1860).--- 
Τλε Κίδεπ ϑαυίουν, ἀδπιοπδίταίίσ ἐΐδ Ῥοισοῦ ἰο Ὺδὶδ 
αι αἀὐείρῖεαε: 1. Ἠδ ροῖνεβ ἱβοπι. (6 σποτγαϑ 
Ψΐο ἢ (6 Υ υἱέον ; 11. Τπῦιι868 ἢ18 ῬΟΥΤΘΓΙ πο ἐπ οἷν 
Βραγίβ; ΠῚ. Ῥγοίθοίβ ἔβϑι ἰπ 81} {πον Δ Υ8. (10). 
--' τὰ (6 Ῥτοόργοϑϑ οὗ Ο ν βιϊδηϊγ, μαίγοα ἰη- 
ΟΥΘΆΒ68; ποχί, ΒΌ ΟΣ ἢ ΡΒ ̓ ΠΟΓΘ856:; ὑμ 6 6 1Ρ 1π- 
ΟΥΘΆΒ0Β; 814}}7, ῬΟΤΟΣ ἱπΟΥΘΔΑ68Β. Δ ΠΡΕΤ 
Τὰς ρογδευόγαηοα οὗ ἐλε ἐποηιῖες, απὰ 97 ἰλὲ ζγϊοπαδ οὗ 
ἐδλε ᾿οτὰ : 1. ΟΥ̓ Ἀ15 ΘΘμιῖ6 8: ἔμΠ6Υ οαπποί τοΐαίθ 
ἷ5 ποσὰ, δῃὰ γϑί Ὁρροβθ ἰΐ; {86} σδῃποὶ οὐοσῦ- 
ΘΟΙΩ6 δὶ ῬΟΎΘΥ, δπὰ γοὶ γοβὶβὶ 10; ὑῃ6Ὺ οσδῃποὶ 
ἄδην {ἐμ Ὁ] βϑῖη χα ἩὙΒΙΟΩ π6 ἱτιρατίβ, πὰ γοὶ γθ- 
66ὲ δΒῖχη; 11. Οὗ ἷ8 ἔγίοηαἀβ: 9 τοῦ] ὰ 41168- 
(Ἰοὴ8 {ποῖν ἐδ τ, Ὀὰΐ (ΠΟῪ Δ΄ ΑΥΤΩΪΥ 68.808} ἃ 
οα ἰδο ποσὰ οὗἩ (89 Γοτὰ; {πὸ που]ὰ γεὐθοίβ ἐμ οἷν 
ἕαϊϊ, Ὀσὺ ἐμοῪ ὈΟΪΑΪΥ οοπἕοβθ ἱΐ, οοογίηρ {86 
Τοτὰ; ἐμὸ που] ρῬοσβοουΐθθ ὑμοὶν ἔδῖ (ἢ, θαὶ ἐμ 6 Ὺ 
ῬΔι ΘΕ Θηάθγο, ἰονΐπρ ὑμ6 Τογά. (14.}. 

γΕΕ. 21, 22. ΠΟῪ ᾿οῖ ἔθθτα 60, οἱο., (νὰ 
8 ΒΌΙΩΙΩΔΙΥ οὗ {π6 ψ80]6.). 7 ες οοηῆἶϊοί ΟἿ ἰλε 
Οοερεὶ υἱἑά, ἰλε ωοοτίἄ: 1. Ἠονν ἄοθα ἴὶ οτἰρίὶπαίθ 

Ῥοὶ ϑιαριου ΠΠ. ἡ ι᾽δί 18, ἰὰ ἐπ σου 86] οὗὨ αοά, 
5 υἱεϊλδία ῬΌΓΣΡΟΒΟ, ἴῃ ΓΟΪΈΤΘσ6 ἰ0 ἐποθο ἀδ6- 
ἔθῃογβ, δηὰ ἰο {86 Κίπράοιι οὗ ΟἸγῖβι πὶ σϑηοσ 
(βαρ ]θ80}}).---Ρείεν απα “ζοδη, ἐχαπιϊπεά δείοτε ἰλε 
στεαὶ Οουποὶδ: δὴ ἴτηαρο, 1. ΟὗἨ (89 βυδογίηρ; 
ΟΥ̓δ9 νι μοβδίηρ; ΠΠ1. Οὗδ6 ἰχλυσρδαηὶ σατοδ. 
(ἔτοτα 1θοπ. δηὰ 8}.).-- 7 λὸ ἤουν δοιιγεος οὗ ἐλ 
ευἱάεποεδ οὗ τευεαϊεα τεϊσίοη: 1. ΜΊγΒοΙοδ (ἐπ Ἰδτης 
ΤΩ8}}; Π. ῬΥΟΡΆΘΟΥ, δηὰ ἰδ βοχίρέυγοα ἦρθε 11); 
ΠῚ. Ηϊδίονυ (νον. 21); Ι΄. οὶ σίου χρυ θη θ 
(ποτ 18). (Α4. δομιιι αι, Ῥυδαϊοίδὶ.).--τῶτεις ΟἌγίει, 
ἐπιοπείγαίς ὅι ἀξ πιοηιδογα, ἰλαί ἣξ ἰΐοδε ἀαπαὶ ἐν ἐπ- 

υἱποίδίε: Ὀθίοτο [86 ὑὙἹΌΌ 818,1. ΟΥ̓ (6 ρονόσε- 
πιϑπὲ; 11, ΟΥ̓ (86 τιίβαοιμῃ οὗὁὨ ἐμ που]ὰ - 1Π. ΟὗὨ 
ΒΙβίοσΥ; 1Υ, Οὗ λ9 δοπβοΐθῃοο. (ΑἸθετὶ ΚυΡρ). 
- Βοίάπεδε ὧι οοπεοδῖπσ ἰλὲ πάπα ΟἹ ὕεθιδ: 1. Τὶ 
ουπαίΐοι; 11. [08 τλδηϊοδίδίϊομα:; Π]. 18 οὔθοίκ. 
([μδρθοΐν".---7λὲ ἀροδίϊες ὧι 1λ6 Ῥγεεοπεε Ὁ ἐλε 
στεαί Οοιμιοῖ, ξαϊλγμὶ απᾶ ἱττωπερλαπέ τοϊτιδξεος ο 
ἐδὲ ἐγσιμὰ (Μαϊὶ. χ. 106 8.): 1, Βοέοσο ἐδ οχϑην- 
δύο, το σ. 1- 4; 11. Αἱ ἐμ ὀχδιηϊπδίϊου, νον. ὅ-- 
18; 111. Αἴἴλον [16 ὀὁχδμπιϊπδίίοη, τον. 19.992 -..7- 
δι ΟἾἸ γί, ἐλε Ἐχαϊίεά Οπε, τιζέπο ὅν ἐλε νταϊάδέ Ὁ 
λὲδ ἐπεπεῖθδ: 1. ΤΉΘΥ οδηποῖ ΒΌΡΡΥΘββ μἷβ ποσχὰ- 
Π. ὙΒΟΥ σδηποὶ ἀρΗΥ Ηἷκ πους; ΠΠ1Π. ΤΉΘΥ οδαι- 
ποὺ ἰπὑϊπιϊἀαύθ ἷβ βοσυδπίβ ΤΥ. ΤῊΘΥ σδηποὶὲ 
πάθος ἐμ9 ῬΣΟΡΤΘΒΒ οὗ Ἀ15 κίπράοῃι. 

Ὦ.---ΤῊΞ ΟἩΌΒΟΗ ἘΝΟΟΥΒΑΘῈΡ ΑΝῸ ΒΥΒΕΝΟΤΗΕΝΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΡΑΙΤῊ ΙΝ ΟΟΝ ΒΕΟΌΕΝΟΞ ΟΥ ΤΗΞΒΒ ἘΡΕΞΚ ΤΕ": 
ἸΒῈ ΟΝΈΝΕΒΒ ΟΣ ΒΡΙΒΙῚΤ ΑΝῸ ΒΒΟΥΗΈΒΙΥ ΓΤΟΡΕῈ ΟΣ ΤῊΝ ΒΕΙΠΙΚΥΒΒΒ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΓ΄. 28--37. 

23 Απᾶ [Β81] Ῥοΐπρ Ἰοὺ ρο, {Π6ὺ ποῦ ὑο ὑπ 6 ῖγ ΟῚ ΘΟΙΏΡΔΠΥ, δηᾶ ΠΝ 811} ἐμδὸ 89. 
24 οὨἸοῦ ῥυἱθβίβ δῃὰ 6] 6 γ8 δὰ βαϊα ππίο ἔπθμ. ἔἘλΔηά πβθη ὑπ ν ᾿θδΥ ὑμαΐ, ὑπογ Ἰ᾿εοά 

ὌΡ ὑμῖν νοΐοϑ ὑο ἀοα ψ]ῦδ ὁη6 δοοογα, δῃᾶὰ βαϊά, ᾿οσγά, ἔβοὰ αγό αοα, παΐοὴ [ογτὰ 
2ὅ ἰδοὺ Μ 01] μδβὺ Ἰηδὰθ βθαύθῃ, δῃὰ θαγίϊι, δὰ (86 βθᾶ, δῃὰ 8]} ἐμδύ ἴπ ἐμϑῖῃ ἰδ: ΤΥ 

Ὀγ {86 τηοαῃ οὗ ὑλγ βοσνδηΐ" Παυϊὰ ᾿ιδβὺ βαϊα, ὙΥην ἀἰὰ ἐπι6 Ἠθδύμθη ταρθ, ἀπά ἐμ8 ρϑο- 
20 0]6 ἱπιδρὶπθ γαίῃ ὑπ ηρβῦ ἘΤᾺΘ Κίπρβ οὗ {86 οδγίδ βίοοά ἅρΡ, δῃὰ (μ8 τυ ϊοτβ σοσθ ρα- 
21 ἰμογβὰ ἐορϑίθον δρδϊηβὺ ὑμ6 Ἰωογά, δῃὰ δρδἰηβὺ 18. Ὁ στβὶ [Αποϊηϊοά 1. ἘΕον οἴ ἃ συ 

δρδιηδβῦ (Δ γ ΒΟΥ ὁ8114 [ουνδηῦ, (ας ἴῃ 111. 18} ΘΒ08, σ'Βοτα ἴΠοὰ Βαδβύ δηοΐποά, Βοία [οηι. 
Ὀο(}] Ηοτγοά, δῃὰ Ῥοπίϊυβ Ρι]αΐθ, τ ἢ (9 θπ(1]68, αϑὰ 86 Ῥθορ]ο [ρθορίββ, λαοῖς] οὗ 

28 Ιαγϑοὶ, σοῦ ρσαύμογθα ἰορϑῦδμονῦ [1π {818 οἰ Υ7],} ἘΕῸΣ ἰο ἀο τΠδίβοουου (ὮΥ δηὰ βπά (ΒΥ 
οοθηδοὶ ἀούοσιηϊ θα Ῥοΐοτο ἰοὸ 6 ἀἄοῃθ [Ὀοΐοτο, ὑἐμαῦ ᾿ξ Βῃου ἃ οομπιθ ἰὸ ῬΔ888, γενέσϑαε]. 

29 ἘΑΛπὰ ποῦ], Τμοτγὰ, Ῥ6 014 ὑπ οἷν {πγοαίθηϊηρβ: δηὰ ργδηῦ ἀηΐο (Δ Ὺ βογυδηίΐβ, ὑμδὺ τὶ 
80 411} ῬοΪ ἄμ θββ ὑΠΘΥ͂ ΠιδῪ βρθαῖς ἐὰν ποτὰ, ἘΒῪ βισοίομιηρ [1 ὑμδὲ ἑῆου βέγοίο μοϑὲ] ΣΝ 

υΐμ9 Βδηά ἴο [64] [ἴῸΓ Ἀθ4]1η9}; δῃὰ ὑμαὺ βίρηῃβ δῃηᾶὰ ᾿τοπάθσβ ἸΩΔΥ Ὀ6 ἀοπο Ὦγ {86 
81 πδῖηθ Οὗ ὉΒῪ [ΟΪΥ ὁ] ἃ [Βότνδηι] 9688, ἘΛΔπὰ πβθα ὑμ6 0 μιδᾷ ργαγϑά, ἐπ Ὁ]δθ8 γγδὰβ 

ΒΏΔΙΚΘη ΉΘΓΟ ΠΟΥ ΟΓΘ ἈΒΒΘ 0] νἀ εὐ θὸν Δα [ΠΘΥ ΤΟΙ 4]}1 816 ἃ πιί (86 Ηοἱγ 
αΒοβί, δηὰ ὑπὸ γ βραῖκα [86 ποτζὰ οὗἉ ὅο αὶ θΟ]ἀ 658. 

82 ἘΑμπα (86 πιυϊἰπἀθ οὗὨ ἰμοπὶ ὑἐμαὺ Ὀο]ονοὰ [οὐ (86 Βα ]ο 0787 το οὐὗὨἨ οὔδ [ποτὸ 
0067 Βοαγῦ δηὰ οὗ οπθ [ογι. οὐὗἨἠ 016} δοιὰ]: πϑίγ 8 βαϊὰ δὴν οὐ ἐΐδηι [πᾶ ποξ ὁῃ6 
5814] ὑπαὺ δαρῃύ οὗὁἉ ὑπ ὉΠ]ῺΡΒ ψΒΙΟΒ. ᾽6 Ῥοβδβοθβθ τῦδϑ ΗΒ ΟὝΤῃ ; θαὺ (86 Υ διδά 8]} [117 ..} 

83 οδοτηπιοη [Ὀυΐὐ 8}} {ΠΡ ὝΘ͵Θ ΘΟΙΏΠΟη ἰο {Π6 1]. ἘΛΔπὰ σι} Βτοαῦ ῬΟΥΘΥ βρᾶγο {ἢ6 
εοὐμοῖν τ ύΠ688 οὗ 8.6 γϑβαγγθοίϊοη οὗἉ (89 Τμογὰ ἐ6:π8: δηᾶ ρστοδῦ ρτδοθ ὙΓᾺ8 ρου {μὰ 

84 411. ἘΓΒΕῸΣ, γὰρ] ΝΕ ΟΥ τγὰϑ ὑΠΟΓΘ ΠΥ δπλοηρ' ἔμθιι ἐμαὺ ἸΔοκοά: ΓῸΣ ἃ8 ΤΩΒΗΥ͂ 88 ἼΘΓΘ 
ῬΟΒΒΟΑΒΟΙΒ ΟὗὨ ἰδ ἀβ οὐ μοῦβοβ βο]ὰ ὑβμθπι, διὰ Ὀγουρ ῦ [Π6 μχῖοθβ οὗ τ ἐμιίηρβ ἐμαὶ ποσϑ 
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80 50]4, ἘΛπὰ ἰΑ]ὰ ἐΐεηι ἄστστι αὖ [8.6 ἀροβί ]οβ᾽ ἔθου : δῃὰ ἀἰβυσι θα ϊζοη ὑγὰβ τηδθ ἀπο ΘΎΘΡῪ 
30 πιδὴ δοοογάϊηρ 85 6 δδά πρϑα. ἘΛΔμα 9“0868 [90860ΡἈ7,"» γὙᾷο Ὀγὁ [86 Δροβί!θβ γγχὰβ ΒᾺΓ- 

πδιηθαὰ ΒΑστιθ 088, (ΤΥ ΕἸΘᾺ 18, Ροΐπρ Ἰηἰοτρτοίθα, ΤῊ [4 βοῃ οὗ οοπβοϊδίϊοῃ,) ἃ 1,δυϊίβ, 
81 απά οὗ ἰδδ6 οσοππίτγ οὗ ΟὙΡτγυβ [Ὀοτῃ ἴα Ὀγρτα, ἘΗδυηρ ἰδπά, βο]ὰ {ΐ, δῃὰ Ῥσγουρὰῦ 

[89 ΤΙΟΠΘΥ͂, 8πᾶὰ Ἰδἱὰ ἐξ αὖ ἔμ δροβί!οβ' ἔδοὺ. 

ΑΥ͂α’. 34. .-Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας. Ὃ θεὸς Ὀοίτοοη σύ δῃά ὁ ποιήσ. 158 ψαπίΐηρ ἴῃ ᾿Ἰτπηρογίδοϊς ΜΙΒ5. [Α.Β. Οοά. δίπ. ΨΚ. 
οἷο.), δοιὰ ϑϑέσῃδ ἴο ὍΘ ΟἿ οὗ ἐΠ9 ΕἸΆΕΥ ἘΡΤΕΥΡΟΙΔΈΟΒΕ; ὉΥ ὙΠΙΟὮ {80 δὶ ΠΙ| 016 ὈΓΑΥΘΙ 65 δι ρΡοδοὰ ἴο ζαίη ἴῃ Ὀδοδυῖγ, [ΑἸτοσὰ 
τεϊλίδ ἴὴ9 γοδαΐπρ οἵ (}9 ἐεχέ. γές.-- 

ΞΎ τ. 25.--ὁ διὰ στόματος Δανὶδ κα 

ἰαχὲ οἵ ιἰ6 γοῦϑο ἐδ ἰπδτ σοηδιδοὰ 
ε 4“ 

τεδὰδ δι : ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δανὶδ παιδός σον εἰπὼν, πὶ Α. Β. Ε΄. απὰ 

σὸν εἶπών; ΤῊΔῸΥ οἵ ἴπ0 υαγέδ ζοοίίοπες (οἵ ὙΠΟ ἴΠ6 τποδὲ ἰτηροχίαμπε ὅσο: διὰ 
πνεύκατος ἁγίου, διά, τοῦ πατρὸς ἡμῶν), ΔΡΡΟΔΙ ἴο 9 ἐπ οτΡοϊδίίουδ, ἱπίοηοᾶ ἴοὸ ἔπργουο ἴπ9 ογἰ κί). [ΑἸζογά βαγπ: "ΤΏ 

ἰαῖθ. Τδγτο Κορὲ ἴο ἐμδὶ οὗἉ ἴπο οἱἀοδῖ ΜΈΒ 9. δορίθα 8180 ὈΥ 1δοπαπη." Ηθ 
Βίῃ.---δια ἰα 1ἢ.- 

βετίεὐ ὉΥ Ὦ. Ὀσΐοζο τ στόμ. ἘΠΝΟΏ. τοϑὰδ: ὁ διὰ στόμ. Δ. π. σου εἰπών, οτϊ εἰς 8}} 186 χοσῖ, [πὶ (δ οἀ. οΥ 1849.---ΤῈ. 
ΎΑΡ, Ζ27..--ν τῇ πόλει ταύτῃ; ἰδῖθ τοραίτιρ [ΑἴἾοΣ ἐπ᾽ ἀληθ. 

τα κυ τ υτὰν μαγσὰ ἵ ἰῃ Α. Β. ἢ. ἙΕ. ἱζγ ποὶ οἷδ τίουπὰ Ἃ 
ΔἸ ΤᾺ] 

[ Ἱ 
ορίείοι. Ὦ., Τίροδ. δηὰ ΑΙΖ τοδὰ ἰωσὴφ.-- ΤᾺ 

δΎρΓ. Ὀ.--ἀοἀπὸ τῶν ἀποστ.; (8 τ 

Β. Ε. Οσὰ Βίπ,, ἀρὰ 

ἘΧΈΘΟΧΣΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Υχε. 23.-- - ον τσϑῶῖϊ ἴο ᾿δοὶσ οὐτ ΟΟΙ- 
ῬΔΏΥ.-- θη 6 Δροβί]οϑ σοῦ ἀϊδβτηϊβδβοὰ ἔγοσα 
ἰδὲ ΘΟΌΠΟΙ -ΟΠΘΙΌΟΡ ΟΥ̓ ἰδ Βεαμηοαχίη, ὙΒΟΣΘ 
ποη6 πὶ νϑιο ] πὰ ἐπγϑαύθπίπρ ΘΠ ΘΙΙΐ68 ΒῸΓΣ- 
τουπάοα ἐδοτα, (ΠΟΥ Ῥτοοθοᾶάρα πρὸς τοὺς ἰδίους. 
ἯΠΟ νογ ὑπ 680 ῬΘΙΒαυΒῖ ΟἿΣ ἢχβι ἱπαργοββίοῃ 
μονα Ὅ6, ἱπΠαὺ (ΠΟΥ ΟΥΘ ἰδ 6 Ὀ6]ΐογοσβ, ἐμ ἀϊ8- 
εἶρ]68 οὗ 7658, δπὰ ἐῃ 18 ἰβ [0 ορὶπῖοηυ οὗ Καυὶ- 
8060] δπὰ Βαυτηρασίθῃ. Τδὸ ἐπιογργοίδίΐοη οὗ 
ΟἸεδαυσοη, δοοοσάϊΐηρς ἰὁ9 τ βίοι ἐμ9 τοϑροοίϊγο 
ΒοΌ56Β οΪα ὕγῖϑπαβ οὐὗἩἉ [8.9 δροβί!θβ 8:9 πιϑδῃηΐ, ἴθ0 
ἔτει τοβίνοἱβ {86 τηοδηΐηρ οὗὁὨ {86 ὑθγτη, δπα ἰβ 
διρροτέρα ὈΥ͂ ΠῸ οὐμδῦ ρδϑδβαρθ. [ΟἸβ βδΌβθη 
Β8γΥ5: “416 σΒΌΤΟΝ ἴῃ [86 μου89 (Ἰαμεσεπιοῖπε), 
ἴδοβθ σι τόσα {86 Δροδίϊθ 5 6 το δοουβίοιηοα ἰ0 
16 ἴῃ ὈΥΘΥΘΥ,᾿ πὰ ΥΟΙΘΣΒ ἰο 6Ἀ. χΙΐ. 12.---ΤῈ.] 
ἴδε ορίπῖοῃ οὗ Βοσϑ, δη, ἸηοΟσο τθοθη νυ, οὗ ΜΙ ὸγ- 
4 Ἀπ ἀ6 οί 6, γιὸ χϑϑίσίοῦ 86 τηραπίὶηρ οὗ (86 
ἰσσῖι ἰο ἐἢ 9 ἡΤΟῸΡ οὗἉ [86 ΔΡροβί]68, 8 ποὺ βδαβίαἰποὰ 
Εἴθ. ὉΥ υον. 82 (1π ψ οι (πὸ πλῆϑος τῶν πιστευ- 
σάντων 16 σοῃ χϑαϊδίϊη σι βμοὰ ἔγοτα {δ 1διοι), οΥ 
ὈΥ τὰν. 81, 1 τ 26} αὐ ἐμαὶ Ἴγοσο δδβοιη]οα, δγ 6 
βδὶὰ ἰο βάν βροόίκοῃ ἰ}16 ψοχὰ οὔ αοα. ΤῈ9 Ἰαἰΐοῦ 
δοὶ ἰδ ποὶ ἰἀδι 16 8] ψὶ (8 ἐμαὶ οὗἨ θοασίρ τ Π 688 
ἰο Ογίδε πὶ 8 Ῥα]ῖο, ἀἰάἀαοίΐα ΤΘμΠμ6 Γ᾽ (ΘομιρΡ. 
τοῦ. 88); 0Υ λαλεῖν [νγοὉ. 817] ἀοβοσί 88 ἐδ9 ἦγϑϑ- 

οὗ 8 σοπυθγϑαίίοη, ποὺ ἴῃ Βοϊθιμην οὗ 8} 
δέάγαβδ, πὰ οου]ὰ (ΒΟΥΘΌΤΘ 6 ΔΡΡ] θὰ τὴ Ῥογ- 
ἴδοι οομδίβίοπου ἰο ἐ86 Ἰαπρύαρο οὗἉ 411 {86 ὃ6- 
Ἰίενετθ. Απὰ πὶ τοϑρϑοὶ ἰὸ γος. 82, 10 οδπποί 
ῬΟδΒΙΒΙΥ δυὸ Ὀ6ΟῺ ἐπ 6880 ἐμαὺ αἷΐ 89 ὈΘ]οΥ 8 
ἯὍ80 ἥεσο ἴῃ 9 ΓΒΔ θη, δηὰ γΠ086 ΠΌΤΩΘΓ, 86- 
οογάϊης ἰο ψογ. 4, διηοππίοα ἰο ὅνϑ ἱπουδβαπὰ 
Ἐ6Ή, ὙΟΓΘ 8586: θα 1 ἐμαὶ Ρ]δοθΘ. Τὴθ 8ροκ- 
{1ε8, δοοογηρὶγ, ργοοθοαθα ἕο ἐπ ΘΟΙΏΡΘΏΥ οἵ 
(89 ΘΙ ΙΘΎΟΥΒ, οὐ ἴο ἴμ6 Ομ γί βιῖδα οοπρτοραίΐοη 
(ἰβεϊαάΣπιρ, οΥ̓͂ Θοῦγδο, {ποὶν [611 οΟτγ- ΡΟ 5.168, 8]- 
ἰδουσῃ νγὸ σαπποὲ δϑϑυπιθ ἐμαὶ (ἢ 6 τ Π016 ΠΌΤΟΥ 
οὔ (86 ΟἸὨ τ σεῖδηβ, 80 δ γον οοπδιϊαἱοὰ 6 γαβέ 
ϑῈ ΠΝ αἀ6, οουἹὰ δαγθ Ὀθο Ῥγοβδθηϊ). Ηδτζο, δὲ 

ἢ, (8ο ὑνο δροβίϊθβ ΚηθῪ ἐμπδί Ὁ ΓΘ 
δΙΠΘΝ Κ᾽ εὐ της ἐμὴ τρέρκοσιοῶν οὗ 89 ΟΣ ἢ Πα, 
ἈΔΙΠΓΑΙΥ, 1616 (Π6 ἀθοροβί ΒΡ ΙΌΥ, δῃᾶ 60η- 
ὈΒΌΔΙΥ οὔοχοῖ οτυθηΐ ῬΥΑΥΟΡ ἊΝ (μοῖρ ὈΘΒΑΙ͂; 
18ΩΥ ποτ ΠΟῪ οπί 198 (0 τϑσαΐνο ἃ 7.1} τοροσί οὗ 
81 ἰμδὲ δὰ οοσυστοά. 

᾿" ὉΠπαου  ρα]γ χοπυΐηθ, δοοογάϊηρς ἴο ΟΧΈΘΓΒΔΙ ΟΘΕΪΙΠΟΏΥ, 
δπΐ ἐπίοσηαι! οὐΐἱάθῃοο ἴ0 80 1ῃ6 Θοποϊ υδΐοῃ [δὲ 1ξ [8 ΠΊΘΟΓΕΙῪ ἃ σίοβα. [τη ἐτοὰ ἢ ἐετέ. γόο., οἢ 8δ- 

Ξ1η. υϊκ., ἀμ ἃ ΠΘΔΕΙΥ 81} [86 Ὑογδί οι, μὰ 

ἜΥ̓́αΣ. 86. ἃ.--- Το τοοδὲ ἱπιροτίδη! ΜΗΙ͂. δὰ ἀποίθηΐ γὙοσβίουβ γοδ : Ἰωσὴφ [Α. Β. Ὁ. Ἐ. Οοὰ. δίπ., ϑγτ., Τα]ς., οἱσ.1; ἐπδὲ Ιωσῆς, Δ 0Β 18 1688 τοι ἄπονα ΤΑ. 16 ἸΔΟΥΘΙΥ ἃ οοΥξοοίοι ἴο Βυϊὲ ἙΟἈ.]. 23 [ΜοΥ6Σ], 18 οὶ 

ογίϑά ὉΥ 1Δοὶ., ΤίθοΒ., δὰ 

Υ δὴ υπθυρρογῖοα 

}Ἀ ΒΟΙΊΘΥΤμδὶ ΤΌΤ ΒΊΣΟΏΔΙΥ δυρρογίοα [Ὅγ Α. Β. Ἐ.} ἔδιδσι ὑπό, δὰ που]ᾶ 
Κοσ  οἷγ Βατὸ ὈΘΟῺ ἰπίγοἀποορι, ἢ ὑπό, ὨΪΟὮ 8, στασητπβ Π ΒΠ}ΠὉ, [Π9 οαβίοσ ἴόστη, με 

διἰορίοα Ὀγ 14.ἢ., ΤΊΔ0Β., απὰ ΑἸΐ,--ὐπό, οἵ ἐεχί. τες. ἴῃ Ὦ., δηὰ χοίαἰ δα ὈΥ ΑἸΐ,--ΤῈ.] 
ῬΘΘΏ ΟΣ κἱ ΔΙῚ ΘΙ ογοὰ, [ἀπὸ ἰῃ Α, 

κε. 24. α. ΒΥ 168 πρὸ ᾿ποὲσ νοἱο9.--- 
ὝΒοΩ ἰδο δροβί]οβ δὰ, δοσογαϊη ]γ, οοτητηπηΐ- 
οδίοα, ποὺ ἐμαὶ το ἢ ἐμ 86 γ {ποιηδοῖνοβ μαὰ δβεϊα 
διὰ ἄἀοπο, Ὀυὺ ἐμαὶ ΜΒῖοΣ [89 ΤΌΪΟΓΒ δηὰ στορσο- 
Βοηίδίϊγοβ οὗ ἰπθ Ρθ0ρ]0 οἵ αοἂ δὰ Βροκθῃ ἰῃ 
8} ᾿ΡΟΥΟυΒ 8 ΤΑ ΠΔΊΟΥΥ ΙΒΔΏΠΘΣ, ὑπ οἷν ἸΘΆΥΘΣΒ 
ὉΒ᾿ίοαγ ρουχοὰ ἔοτέι {ὑπο ὲὶγ ἔθ] μ8 ἷπ 8 φγαψεν. 
Ιῃ δὲ ΤΏΒΠΠΘΡ 8 (μἷ8 ἀοῃμοῖ Βοηροὶ δηᾶ 
οἴμοῦΒ ΒΌΡΡΟΒο ἱμδὶ Ῥϑίϑυ Ῥχομοιπῃοθα ἐμ οτα, 
δῃὰ ἐμαΐ ὑπ0890 ΓΘ σορθαϊθαὰ ΌΥ {86 ΘΟΣΙΡΔῺΨ ; 
μι {π|8 νίονν ἀοθα ποὺ ἀρῦσθθ Ὑἱ( ἰδ βίδίοταθης 
δαὶ Ῥοίον δὰ Φόδη δὰ τωδᾶο ἱποὶς σοροσί, δὰ 
τδαὺ ἴμ6 οὐδοσθ, δὐΐζον ᾿ἰβίοπίπρ ἰοὸ {6 τϑοὶίβὶ, 
οἴοσϑα Ῥγᾶυον (οἱ δὲ ἀκούσαντες----οΟἰἶπον). Βουτα- 
ζδυίθῃ δοῃ)οοίοχΣοΒ ὑπαὶ ἰπ 9 Ὑ11010 ΘΟ τοδί 
ΒΌπς ἐπ Βοσοπα Ρῥβδῖμὶ [αποἰθα ἴῃ γοΥ. 26,26], ΑΥ̓ΟΣ 
νι Ιοἢ Ροΐον ΔΡΡ]1θὰ 1{ ἰο {89 Ῥταδϑῃύ δοῃ) ποία χο, 
δίς ὑμ9 ογὰβ Πόσο γτϑοοσαρὰ, Βα [ἢ ο0760- 
ἰἰοὰ 08 τηδᾶθ, δΡΡ 1168 ἰο {815 ἱπιογργοίδ 9 
8150: Ὀεοδβίαβθβ, ἰὴ9 πτογάβ οὐ ὑ8ο Ῥβδὶη δὰ ἐμιοδθ 
οὗἩἨ (86 δρρ)σδίζουι ἃσὸ ἰηύουγούοη, 80 ἰμδὲ ἐμ9 
ἰοχὺ Ὀδίογθ 8 ἀο08 ποῖ 8 ΚΘ ὑπὸ αἰδιϊποί οι 
ψπϊοἢ Βαυτηραγίθη᾽ 8 ἱπίογργοίδιϊο ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ. 
ΜΟΥΘΥ ΘΒοαροΒ (πἷβ αἸΒΠΟΌΪΟΥ ὉΥ δαβυμηΐηρ ἱδαὲ 
γον. 24-80 ργοβουὶ δὲ βίη θὰ [Ὀγτηυ]α οὗὮ 
ῬΓΆΥΟΥ, ὙΈΙΟΝ 84 ὈΘΟΩ ῬΓΘΥΣΟΌΒΙΥ͂ δοτηροκοα, 
ΠΟΥ ὑπ ἱπῆυσδησο οὗ {86 Ηο]ν μοὶ, ψ ἢ }}]Ὸ 
{89 ἱτηργ ββῖ 0η8 πΔὰθ Ὀγ {86 Βυβονῖηρβ οὗὁὨἨ Ομ σίδὲ 
ἍΓΙΟ 8.1} τοσοπὲ; {μὲὶβ ἔοστηιἶδ, 6 δά 8, γγϑβ 
ΠΟῪ τοροδίοαὰ ὈΥ ἴδ 8686: Ὁ]0α Δροβί]θβ (8609 
8ΔΌονο, ἔχκα. ποὺὶθ ὁΠ υὙδν. 28) τυῖζ ὁ Βθαχί δπὰ 
086 γοῖσθο. Βιυΐ ΘΥθ ἰἴ γψὸ ἀο ῃοὶ ἰπβὶϑί οἢ 19 
αἰγσαχηδίδποο ἐμαὶ ἰμὸ γτοοϊδίϊοη οὗ ὁα ζογ οὗ 
ῬΤΑΥ͂ΘΥ γΟΠ. ΙΩΘΙΔΟΥΎ, ἰδ ἱποοηδβίβίθηὐν ἩΣῈ8 [86 
Ῥγοβοηῦ δἰἰυδίϊοα, ἰδὲ 8, ὑμ6 νἱζογοῦβ, οτῖρ- 
1η8], βρί τα] 116 οὗὐἩ {δ οδυτοῖ, οἶμον σοῃ- 
βἰἀογαίίομδ βμονν αἰδιποῦν ἐμδὺ ἰ}6 ογ αἷπ οὗὨ (818 
ῬΥΆΥΘΟΥ ταδί Ὀ0 δϑβί ηϑα ἰο ἰδιΐθ Ῥγθοΐβθ εὐχὴ ; 
[ΒΟΓΘ 86, ΒΘΙΏΘΙΥ, δροοΐδὶ δ] υδίοπδ (0 {Π 9 ργοϑϑηὶ 
6880 (γοΣ. 29 ἔ. ἀπειλάς, παῤῥησίαν, ἴασιν οἰα.). Τῇ 
ἯὯΟ ΔΘΒΌσαΘ ἰμαΐ ὁμθ οὗἉ (80 ΟΥΒΟΣ Δροβίϊθϑ Ῥτο": 
πουπορὰ ἰδ ῬΥΔΥΟΥ, διὰ ἱμπαὺ 41] ποὺ ΤΟΣΘ 
Ῥτγοβοηί, υπἰίοα, ἱπ γατύ δυά!]γ, (ῸΣ ἱπβίϑῃοο, 
σοι ἰ80 τογὰβ οὗ ἰδο Ῥβδῖτῃη ὁσουχγϑα, γϑγὺ. 26,) 
Ἧ6 5881.8}}, ἀου δέ1688, ἀο [Ὁ]1] υδίϊοο ἰο ἐλὸ ψοταβ 
οὗἩ Γυκ6, ἱπαθιηθ ἢ} 85 6, ποὺ ΤΆΓΟΙΥ, ΘθοΥ 068 
Ἰδησαδρο ὑὸ ΒΘΎΟσδὶ ῬΟΥΒΟΏΒ, ἩΒὶοὮ οοι] ΒΑΥ͂Θ 
ὍΘ. υἱξοεγοὰ ΟὨ]Υ ὈΥ 680 οὗἁ ποῖ} ΠΌΣΙΟΣ, ὁ. σ. 
οἈ. ἰν. 19: νυ. 29, οἷο. 



80 ΤῊΒ ΑΟΊΤῊ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙ,ΕΒ. 

ὃ. Ἰιοσᾶ, υυϑίοῖ [(ποὰ τ 0] μαδῖ τλαᾶϑο.--- 
ΤῊΐδ 185. (86 ὄγβί Ομ γιβίλδη ΠΌΣΟΙ -ῬΓΑΥΟΣ τὴ 
Ὑ 168 γ͵ ἃγῸ δοαιδὶηϊθά, Δηα οΪΔ᾽ π5 Βρθοΐδὶ δο;- 
δἰ ἀογαίομ, Α οἷοδο ἱπϑρθϑοίϊοῃ βῃονδ, (α) ὑπαὶ 
118 ῬΤΑΥΟΙ τγχὰβ αἰοίαἰοα ὉΥ 86 ἀδαρ ἔθοϊϊηρ οὗ 
ἀἰδίσοβθθ δῃὰ ἀδῆροῦ; “818 θοδυῦ 1 δοόνσοσ, ἰοο, 
ἔτονν ὑπάου (88 ΟΥΟΒΒ;᾽ (δ) ἰδαὺ {πὶ8 ῬΥΒΥΘΥ, 
αϊοίδίοα ὉΥ {0 αἰδίγοδβ οὗ {6 ῥγοβοπῦ τηοπιϑηί, 
Ὀοβϑϑοῖι98 ἐμ 6 ΑἸπιϊ σὺν ἰο τοχατὰ {π6 ἱμχοαίθηϊ 8 
οὗ δποιηῖοβ (ἐμὲ [ΠΟΙ ΘΟΌΏΒ6] δηὰ Ὑ7]] παχὺ πο 
Ὅο 1181104), δηὰ ἰο φζγδηΐ ζύδοθ δηὰ βυρροτί ἰο 
{8ο βοσυδπηίβ οὗ αοά ἴῃ ἐμοὶς ποσγὰβ δμὰ βοὶδβ (80 
δαὶ ὑπὸ κίηρᾶἄοῃ οὗ αοἂ τοϊρμξ οοτμθ). ᾿(ς 
Το στουπα οὗὨ ὑπο οοπβάθμῃοο οὗὨ ἰΐ6860 8811 οὐ 
Τα Ώ, 8πᾶ, ἰηἀοοᾶ, (Πδὺ οἢ Ἡ ΘῈ (ΠΟΥ ΟἿΟΣ ῬΥΑΥΘΥ, 
8, ἄγϑί, ὑπ6 δ᾽ ΒΥ ΡόνοΣ οὗ αοα, (6 Οτϑϑίου 
οὗ Βοδύϑῃ δηαὰ φασί; βοσοηαγ, {16 ΟΟΠΒΟ] ηρ 
νογὰ δηᾶ ῥγομΐθο οὗ αοἀ (ΡΒ. ἱἰ. 1, 2, αυοἰοα 
βίγιοῦ]γ δοοοταΐϊηρ ἰο ὑπ ἰοχί οὗἩ {πὸ 1ΧΧ.}, (86 
ΤῸ] ΒΙ πιθπὶ οὗὁἩἉ Ὑῖο ἢ μδὰ δἰτοδαν θθθη Βθθὰ ἱπ {86 
Βυβογίηρθ (Δπὰ {Π9 Γοδυγγθοί 08) οὗὨ 96 808. 

γκε. 268-28, ΒΥ ἴ᾽89 τοῦτ οὗ - - - αν] ᾶ.-- 
ΤῊ βϑοοοπα Ῥβδ]πι, σι ΐοῖ, 85 1 8 νν6}} Κποντῃ, 
ἷβ πἰίδουϊ 6 1116, 18, ἴῃ δοσογάϑῃησθ υγϊὰ (μ0 
ΘΟΙΏΏΟΣ Υἱόν, δϑουϊδοὰ ἰο αυϊὰ. ΤῈῸὸ σαρίπᾷ 

οὗ ἐπ6 [232 (φρυάσσω, οτἱ κἰπ}}γ ἀοβοτὶ ριῖτϑ οἵ 
80 τ]ὰ πποτίϊηρ οὗ βρὶ τ θα οὐ ἰηἰγαοί Ὁ]6 ΒΟΥΒΘ8Β,) 
Ὑ ΒΙΘΣ ἐπι ῬΒΔΊ] τὴ πιθηἰϊο 8, 18 Γοΐοστο, ᾿ὰ {8 ᾿ΤΑΥ- 
ΘΙ, ἴο (86 Βοβί2]9 σοπάποὶ οὗἩὨ ὑμ6 ραζδὴ ἘΟΙΏΔΏΒ; 
ἐδο εγτα ἄρχοντες, γ61.20, ΒΡ060181}}0 ἀοεὶσηδίοθ Ρου- 

ἰΐϊὰαβ ῬΙ]αΐο, τον. 27; λαοί (ρν ὃ ἰπ ἐμ Ῥβδ]ια) 

ἴθ τοΐουσοα ἰο [δβδσϑδοὶ [πὸ ῥ]υταῖ, ἱπ δ᾽] βίο ἰὸ 
890 ὑνοῖτο ἰγῖῦο8, (Μογο7)]}], δὰ {86 ῬὮΏΣΑΒ0 
βασιλεῖς τ. γ. ἰθ ΡΠ θα ἰο ΗΠογοὰ [Απιΐρδ88, πιθη- 
ἐλρξρο ἤ 9. 'ἰὰ Μαὶϊ. χὶν. 1; 1ακθὸ 1}. 1; χχῆϊ!. 
7.-ΤᾺ. 

γκε. 29,80. Βομοϊᾶ [μοΐὲν ᾿Βσϑαιθῃ τ κ.--- 
Το πογὰβ οὗἩ (Π0 ῬΥϑυον, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὖ- 
τῶν ΤΟΙ͂Ο ἰο {86 ἱπιτηθαϊδύθ ἀϑηροῦ ἴῃ τ ΒΙ6 ἢ (86 
ὈΘΙΊΘΎΘΥΒ ΟΓΘ ἱπγοϊνοὰ, ΤῊ [γοαίδβ οὗ ὑ86 58ῃ- 
μρᾶγίη, τον. 17, 21, τόσο ᾿κοὸ ἃ ϑυτογὰ βυβροπαοὰ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἐμ δοδὰβ οὗἩ ἐπ δροβϑίθβ. [1 υἱϑὺν οὗὨ (89 
ἀδηρον, (θυ Ὀ656668 αοα ἰο ὈΘΒο]ᾶ---ἰο Γοβίχαΐῃ 
{πιο γ ΘΘσοΣο8, πὰ ἰο ρῥγοϊθοὶ 818 ρΡθορῖίθ. 17 (δ ΐ5 
ῬουΣΟῈ τοδΥ Ὅο βαϊὰ ἰο Ὀ6 πορχϑδαίϊγο ἰῃ 15 σμδν- 
δοίοσ, (8 6 ῬοΒΙ Υγ9 ὈΪΟβδίηρ ΓῸΣ Ὑϑ]ο ἢ ὑΠῸΥ δβκ, 
ἷβ 8 Ὀο]ά δηὰ ἰογίαϊ δβρίσὶΐ ἐπὶ Ῥγοοϊαϊηίησ {86 
ποτὰ οὗ ἀοα, Απὰ ΒΘ {860 881, ἴῃ δ ΐοπ, 
Ὸ ΡῬΟΥΘΙ ἰὸ ῬΟΥΌΤΙΩ δὶμηβ δηἃ τιϊγθο]θ8 οὗ 
ἈθΔΙηρ ἰπ {86 πϑῖὴθ οὗ θβυβ, ΠΟΥ δρχδὶη τὸ- 
ἴον ἰ0 ὑμ6 πιοδῖ γοοϑηΐ ϑυθῃίβ, (86 Βθδ] ης οὗ ὑμ6 
Ἰδῖηθ τη8ῃ, δῃηα ἐποῖν ἱτητηοάΐδίο Ὠϑοοβδὶ(ἷοθ. ΕῸΡ 
(86 εἰ στ ]ο ἢ ἐπο80 τηδ ΒρΘΟΙΘΙΪΥ πορὰ ἴῃ 
ὑμαὺ τηοτηϑηΐ, 8.6, ἄσβί, (ἢ 6 ῬΟΥΤΟΥ ἰ0 Ργοοϊδέσῃ [89 
ψοσὰ τ σοῦγδρο δηᾶ ἸΟΥ͂, δῃαὰ βϑοομάϊγ, [89 
ῬΟΥΘΥ ἴο ΒΟΙΡ δῃὰ ἰο 868], δ. οὐἱάθποορα ἐπὶ [}9 
οτηπἱροίοηῦ αοά ἰδ τῖὶὰ ἐπ θηι. 

γκβ. 81. ΤῺῈῺ6 ὕ]8δὸοθ τᾶ βδδῖςθι .---Ἱ θη 
1868 Ρ]Δ66 'π ὙΒΙΟΒ ὑμδ8 σοηρτοχδίΐοη γγἃ8 8586 1η- 
Ὀ]6α, νγ88 ΒΒ θη, δῃηὰ τ βοὴ ὑπ 6 0 (ΒΒ ΘΙΏΒΟΙΥ6Β ὙΟΓΘ 
8116α τῖῖ ἐδ6 Ηοὶγ αδοδί, ἐμοῖσ Ῥσαυοῦ τοσοϊγοα 
8 ἱπηπηθαϊαὶθ ἀπ ἀἰτοοὶ δΏΒνΟΣ---ἴ 8680 ουθηὶβ 
ὍΟΓΘ ὑδο ΑἽγιεπ οὗἩ ὑἱμοῖν ροιτοῃ. ὙὍ86 σοπηθοίϊοη 
ΒΗΟΥΒ ἰμδὺ {818 δλαζίπσ οὗ (ἢ ῬΪδΔ6ο, γγ88 ποί 8 
ὨδίαυχΑΙ ΟΥ̓ ΤΊΘΓΟΙΥ͂ δοοϊάφηΐαὶ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ (48 Ηεἶη- 
χσῦθ. δὰ Κυΐποθὶ Β.ΡΡΟΒΘ), Ὀυὶ 8 τηϊγδουϊουβ 
διηα ἀϊτοοί δοὶ οὗ ἀοἂ. Βφηροὶ νἱονγβ ἰιἷβ ἐσοιη- 
Ὀϊΐὰρ οὗ (86 ΡΪ409 88 8 Βγιπδοὶ οὗἨὨἁ [80 δοιπτηοί 08 

το ἢ 6 Γ9 δὲ δδηά, δηὰ τι ὶοῖ ἐδο αοθροὶ πουϊὰ 
Ῥτοάυοθ 'π ΘΥΘΙῪ αἰϊγοοίϊοη, σι 8}}1]60 Βδυτηρσαγίθη 
Β668 ἴῃ ἰὑ 86 βῖχη ἱβαΐ (6 ᾿1] οὗ αοἂ 18 840]6 ἰο 
ΘΟὨἐΓῸΪ 8}} υἱβὶ Ὁ]0 οὈ͵)θοίβ. ὃ ΠΥ, ἴ ζΌ ΠΟΊΩΙ, 
τοχαγὰ ἰὰ οὶ 88 ἃ δίψῃ οὗ 89 οπιπὶ ροίϑῃσο οὗ 
αοά, ἰο ψεΐς, ἱπάοοα, ὑμ9 πιο πὶ τὸ ῥγαγοᾶ, δὰ 
ΔΡΡοδὶϑάᾶ, δῃᾷ οἱ ψιϊοῖὶ μον το] ϊοᾶ, γον. 24, δπὰ 
8180 88 8. ΒΟΘΟΙΏΡΒΗΥΪΗ ΘΧίθσΔ] βῖστ οὗ ἐδ ἰῃ- 
θυ] διὰ ἱηυ δι Ὁ]0 Ἰηδιιθποοα οὗ {πὸ ϑρ σι. 
ΤῊο Ὀο] ἰόντ δὰ γτοΐοχγοὰ ἰο ἐμὸ ζαίαγο, π θα 
ὑΠ0Υ Ρχαγοὰ ἰμαὶ {μ0 δροβί!θβ σαϊσιιὶ ΔΡΡΘΩΡ 
πὶ ὈΟΙάμΘ85 ἰπ {86 ΡὈΓΟΒΟΠΟΘ οὗ ὑπ Ὀ 6] ΟΥΘΣΕ 
διὰ δηθηΐοδ; δαὶ αοα, σῖῖοὸ ἄἀοοθ8 οχοθοάϊης 
δ ΠἀδΉ ΠΥ ΔΌΟΥΘ 8}} ἰμαὶ γγὸ δ8ὶς οὐ; ἐπῖηκ [ΕρἈ. 
111, 207], δι ϑυγογοα ὑμ οἷν ῬΤΆΥΘΥ ἱπηπιοάϊ δίογ, ουθῃ 
ὙὮ116 Ποη6 Ὀυΐ ἔτ η5 ΘΓ ΡΓΟβϑηί, 85 8η δδχηδεὺ 
8δη8 ρῥ]οᾶρο οὗ ἔαϊυγθ ΤΠ ΘΓΟΪ 68. 
γε. 82-8ὅ. α. Διυᾶ [86 τλυϊεἰτπᾶθ οὗ ἴθ πὶ 

[μὲ Ὀοσ]ονθᾶ.---Τῖα ἄτι αἰϊοταρὶ οὗ (160 6ῃ9- 
ΤηἿ608 οὗἩ {8ὸ ΟδυΓοῖ οὗ ΟὨ ἰδ ἐο ονοσίδσον ἐΐ, ϊο ἢ 
Ἧ85 ἀοΐοδϊϑα ὈΥ ἰδ ῥγχοὐθοίτοι δηᾶ ζγϑοο οἵ Θοά, 
σοηϑίλίὐθ8 8 ΘΡΟΘΒ ἰῃ ᾿(5 Εἰβίογσυ ; 88 ΘΙ ΊΘΥΘΥΞ 
ΘὨογοα 8. ὑθιιροΟΥΆΣΥ ΤΟΡΟΒ6θ. Απᾶ βοσὸ [ζ0Κο 
Ῥϑυβοδ, ἴῃ οσγάϑυ ἰο ἀδβοσῖθα (86 Θοπαἑιϊοῦ οὗὨ (89 
οηἰτο ΟμυΓοΒ {πλῆϑος τῶν πιστευσάντων). ἩἨΪ8 
βἰδιθιμθηῦ Ῥγοβθηΐβ ἔουγ οὗ [89 Ῥχοιϊαίποηξ ζ68- 
ἰυγοΒ: (α) 70 ἀροδίέϊθδ σΔῪΘ τ Ϊ.Ππ688 οὗ [86 Τ68- 
τγγοοίΐοη οὗ 2668, ψ1Ὰ Ἢ ῬονΟΣ---ἃ Ῥτοοῦ 
ἐμαὶ αοα οοπίϊπυθα ἰο 18] (86 νοι οῃ τοοοτἀ θὰ 
ἵῃ νοῦ, 29, Το δροβί]οδ, ΤᾺΣ ἔγοτα Ὀοΐῃρς ἰμ ΐπι- 
Ἰἀαιϊοὰ Υ ἐμο ἱπσοαϊδηϊηρδ οὗ (10 ΤΌΪΟΙΒ, ΡῈ Ὀ]1ΟΙΥ 
ἀρ! νογοὰ ὑπ ῖγ ὑθδϊ μι ὯΥ ΟΟΠ ΘΙ ψθ8ὺ8 δὰ 
δἷθ ΤΟΒΌΣτϑοίο ὙΠῈ ἱπογοαβδοὰ οοῦζγαρο δηὰ 
Ῥονγοῦ. (δ) ατϑδὲ σγσε 788 ὍΡΟΙ ἔπ οπὶ 81}, ἐΒδὲ ἷβ, 
ποΐ {86 ΔΡροΒβί]68 ΟὨ]Υ, Ὀαὶ 41} {πο ΘΙ νοσβ. ΤῈ 
πογὰ χάρις ἀοοθ8 ποΐ ΒοΓο [88 ἰπ ἰΐ. 47] ἀθηοίθ 
ἴδυου τὶ (6 Ῥ6Ο0Ρ16 (ΟἸδβ. διὰ οὐδ); [86 γ0 
ἷβ ποϊΐηρ ἴῃ ἐδ9 ρῬαββαρο 186] τ πο που]ὰ δὰς- 
κοβὺ βυσἢ δὴ ἱπίογργοίδίϊοι ; 1ΐ ἀδποίθβ 86 ζτϑοθ 
δὰ Ὀδμθυ  θηο8 οὗ Θοὰ [ΑἸξ. Ἠδοῖκ.1 ἔον ΟἸ τ δι᾿ Β 
ΒΆΪ6, ἱπ ὙΠΙΊΘΩ ΘΟΥΟΙῪ ἱπαϊνϊ 8] (ἐπὶ πάντας) 
Βῃδγθᾶ, (6) 186 ὠπίοη οὗ λεατίς οὗ (Ἀς ΟἸ τ᾽ βιΐδηβ, 
(μοῖν ὈτοΙΠΟΣῚΥ Ἰονὸ δηὰ ροσίροἑ ΠΑΥΙΠΟΩΥ ἴπ 865- 
{πποηὺ δοὰ ἱμβουρμί (ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία) ----ἃ 
οἱγουτηδίδποο ἩΏΪΟΝ τγ8β8 {8:6 ΣΏΟΤΟ ΤΟΙΔΡΘΌΪΘ, 
88 80 ΠΌΛΟΣ οὗἩ ἰδ ΙΠΘΙΩΌΘΙΒ δ8α ΔΙΓοδαν 
ιΟΔΕΥ ἱπογοδδοα {πλῆϑος τῶν πιστ.). 

ὃ. ῬΏΘΥ μδᾶ 411 τπ|η μα ΟΟΣΏΣΏΟΣΙ. --- Τ 0 
7ουτίλ ἴοδίαγο 8 (4) ἐλὲ Ἄοοπιπεπὲν οΓ σοοᾶξ; 
ΘοτρΡ. οἷ. ἰὶ. 44 δ. [Ιπ {μἷα ΓυκΚο ὅπάὰβ δὴ ὁχ- 
ῬΓοβδίοῃ οὗ ἔγδίου 8] υπίοῃ, γοῦ. 82, ὁπ {86 058 
᾿δηὰ, δὰ οπ {86 οὐβοῦ, δῷ οὐϊάθῃοα οὗ ἴδ 6 
οὗ Θοά, τοῦ. 84 {} 8 ἘΣ πη 186 Επς]. γοχΒ.; 
“οϊίλεν τισας ἰδλεγε βιουϊὰ μανο Ὀ66Η--- ΕΓ ἐλέγα 
ιρας ποί." (7. Α. ΑἸοχ.) ΤῈ.}. 10 ἰ6 Βεποθ 
οὐϊάοην {ἐμαὶ 1κὸ ἀθδίρηβ ἰο στοργοβοηῖ (815 
Θοιτα εἶν οὗὁἨ μροοάβ, ποί 88 8 τρθδβῦσο ἀδθ- 
Ἰηϑυθρὰ ὉΥ ΒΥ ἸΩῊῪ ΟΥ δυϊδογίίγ, Ὀυΐ 85 8 
ΘΟΌΣΒΟ οὗ δοίϊοῃ ψ ὶσι ἱπάϊν ἀπ8}8 δἀορίοα γο]- 
ὉΠΙΔΥΙΥ ; δηὰ ἐμὲ8 τὲδν 18 σοπδττα θὰ ὃν [δς 11108- 
ἰγϑίἧυθ οδδθ οὗ 7. βθρὰὴ ΒδγῃβΌβα, ἰοὸ ον [ΚΘ 
ΒΡΘοἾΔΙ]γ 08118. δἰϊοπίίοη.---Βυΐ ἀοοβ ἐμὶ8 ἀθϑουῖρ- 
ἄοπ οὗἩἨ ἐμ6 σοπιπυηἱ οὗ ροοάβ ἱτρ}ὶν ἰμπδὶ ἃ 
φέπεγαΐ συβίομι, δἀὐπιϊ ἰἰπρ οὗ πὸ Θχοορίϊοπβ, Ργθ- 
γαὶϊοα, 80 (μπδὲ ϑυσυ ἱπάϊν  ἀυ.8] (Ποὺ ἱπᾶἀ 964, οοτα- 
ῬοΙ]οα ὉΥ 8 Ἰωνν, Ὀαΐ ἴπ 8 Ὑο]  ΒΤῪ Τα ΒΏ:61) Βο]ὰ 
4}1 ἷ8 Σοδὶ οβίαί, διὰ ῥ᾽ δοϑὰ (6 ργοοοϑὰβ δὲ 
{86 ἀϊεροβαὶ οὗ (89 Ομυσοβῦ ΤὉμο ποτὰβ ὈοΟΪΌΣΘ 
8 ἀο ποὶ Βυζροθὲ 85 αἰιγιηδίϊνθ δος (0 ἐμπὶ8 
υθβίζοπ, [1 δοοογάϊηρς ἰο γϑῦ. 82, ποῖ οῃ9 ἄδ- 
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εἥ νεὰ ἐμαὶ δὴγ οὗ {86 ἐδίηρβ σοι μ6 ροββοββοᾶ 
πα ἰδ οὐ (ἔλεγεν δῶν εἶναι), [18 Ἰδηρίδρθ 
ἀπαΑΙ ΘΕ ἸΟΠΒΌΪΥ τ Ὁ}168 ὑπδί εἰ ῬτορυιθίουθὶΡ το- 
τοδὶ ποὰ ππαἀϊδίυτθοα; Ὺλοο ἰρεο »τϑδιρροηίίωτν, ῥγο- 
Ῥτίοίαίετι Ῥοδϑεδδίοπῖδ ποῆ ρίαπε γμῖδες ἀείείαπι. 
(Βεῦκοὶ). ΤᾺΘ οὐ ον ἀϊὰ ποὺ τοἰδὶπ Ῥοββθβϑβίοῃ 
οἵ δῖ8 ῬΓΟΡΟΣῚΣ ἴπ 8 Βο0᾽ 88} βρ 111}, 8] οὶ ΠΟῊΘ 
ἰο ἀογῖγο Ὀοηοδὶ ὕγοτῃ ἰΐ ; οὐ ἐμ ΘΟΠΙΣΑΤΥ, ΠΟῪ 
μι84 πάντα κοενά----8.}1 (πη ρ8 ἬΘΤΘ 80 ΘΙ Ρ]ογοα 88 
ἰο ΦΌΡΡΙΥ 86 πνηὶβ οὗ 4]. ὙΒθπ [ὰ}κ6 6οη- 
πποϑ δὶ5 ἀσβουὶ (0 οὗ ἐμ δοίϊοῃ οὗἩ {μὸ ΟἸσἶ8- 
(ἰδηβ. τον. 84, 8δ, (9 ταδὶ ἔδαίαυτο 18 οὐδ θη ῦ 
186 φτγονίβῖου ὙΒΙΟ. ὙΓΒΒ Πι840 70: {86 ποράγ; 
ἐδο ποῖ γαϑ ρουξζοσττοθα τὶν 80 παῦσο ἢ ΠΙ ΟΥΑΙΣΥ 
δηὰ βυόοοοθβ, (αὶ πὸ ΟὯ6 βυβογοά, γον. 84: {86 
πληΐθ οὗ ΘΥΘΤῪ ἱπαϊν  ἀ.81] τ γῸ ΒΡ }]16 4, γον. 8. 
Τλμῖ8 τοϑὶῦ τπδϑ ἀπὸ ἰο ἰδ6 8816 ΟΥ̓ ΡΥΟΡΟΥΥ 05 
(80 ρατὲ οὗ α͵ξ ἐπιὸ ΠΟΙ ΒΘΓΒ οὗἨὨ {86 ΘΒ ΤΟΝ ἱππῃ 
ἯἫΠ0 ὙΟΤΟ ΟὟΏΘΙΒ ΟὗὁὨ ΔΠῸ5 ΟΥ ΒΟΊΒΟΒ᾽; ὑπὸ Ὁπ68 
ὙΠ|6 ἢ πότ {ππ8 οδἰδϊποᾶ, τγογὸ δία δὖ (86 ἴδοι 
οἵ 186 Δροβί]659 (0 88. σσῷθῃ {μον ἰδαρῃ), ὑμαὺ 
ἷν ἰο ΒΔΥ, ἱ6 710π48 ὙΟΓῸ ἱπισγυθίοα ἰο {πὴ 88 
186 ΔΙΙΠΟΏΘΥΒ Οὗ (89 σμαγον. 0 δῦθ οϑγίϑιη)}Υ 
δυϊμοτίτο ἃ ὈΥ ἰδ6 ᾿1[6Γ8] ἱπιροτγί οὗ [Π 0 Ρδβ8β88 6 
ἰο δαβύτηθ ἰμδὶ αἷὲ 8 6 ΟὝΤΟΥΒ οὗ ΓΘΑ] οϑίδίθ, γ8ὸ 
δεϊοηοά ἰο ἴπ6 σπυτοῖ, Βο0] ἃ ῥσοροσίυ, αὶ ποί 
(δδὲ ἰθογ βοϊὰ αὐξ 89 ΓΧ68] οβίδίθ οὗ σϑϊοὰ 
(ΔῈΥ ποῦ ἴῃ Ῥοβάθθβουῦθ.0 Εδοῦδ 000 60}- 
ἰἡΠδυ δά 6 οογὶαῖπ ρογίϊοι, Ὀαὶ 1 15 ποὶ Βαϊ ἃ ΠΟΥ6 
ἴδδὲ ϑβδ οὶ οὔθ ἀϊβροβεὰ οὗ 18 1016 ῬΓΟΡΘΣΙΥ ; Ὑ7 
ὅγε ποί δύϑῃ (ἰϊβι ηού]ν 1ο]α ἐμαὺ ἃ βἰηρο ἱπαϊν]ά- 
02] το πη αἰδηοα 411 ἐμὲ 6 ονῃοά. 7118 ρ85- 
δ, ΔΟΟΟΣΑΪΏΡΊΙΥ, ΟΘ8 ὈΥ͂ Ω0 Ι.68η8 6 80 ἰπίρογ- 
Ῥτοϊεα, 5 ἰο Ἰοδὰ Ἰορὶ ἐπηδίου ἰο {86 σομο  υ 50} 
ινδὲ ἴἰ γα 1.6 ὉΠ Ύοτβδὶ συβίοτῃ οὗὨ {8.6 ΣΩΘΙΌΘΥΒ 
(το απ ΥΥ ΟὈβογσυοᾶ, ἱπάροα, Ὀὰὺ 8.1}} ποὺ πο- 
Εἰεοεϊοα ἰπ ἃ δίπρ]θ 6850) ἰ0 Βυστοπάον ἰΐ6 Ὑ0]0 
ἀπουαὶ οὗὨ ἐδποῖν ΤῸ8] οϑίδίθ [00 ὑπὸ Ὀδηοᾶί οὗ 

Τ' ὨΘΙΌΘΙΒ. [παροά, ἔπΠ0 8}066181 6486 ΒΊΟΝ 
15 ΒΟῪ δἀἀυοορά, 1688 ἐο ὑμ6 Ορροβὶΐθ δοῃ 510}. 
γε. 86, 87. δΦοϑθρῈ ΟΣ 0598 [(} Ἰαί 6" οἢ- 

Ἰγ δηοίμοσ “ἔοστη οὗ (86 δῖηθ ὕοδερὰ (ΗΈΒΖΟΟ: 
Κεα!- πο. νἱὶ. 88) τϑοοινοα ἔγομιη {8:6 ΔΡΟβί]98 

(8ῆ6 ΒΌΓΠΔΙηο οὗ ΒΒ ΌΒΒ, ΓΝ 22 “2. ἰδαὶ 

ἷς, δ0η Γ᾽ »τορλοίίς ἀΐδοοισδε, οὗ, ἐσλοτίαίίοη ["Ἰλῦογ- 
ΔΠγ, υἱὸς π ; ΒΘ 245 σουπίοα διθοης (6 
ῬΓοΡΒοία, οἵ. χἰϊὶ. 1 ; Ὀαὰΐ προφ. ἱπο]υἀ98 παράκλησις, 
δὴ εὐἰγὶπρ ἀἸΒΟΟΌΓΒΘ, πὐμε 16; 1 Οον. χὶν. 8, 
ἰδῦκ δι μουϊσίπρ ἰῃ6 ἰγδηδιδίϊου πὶ {86 ἰοχί.᾽ 
(ἀ6 Ἡ οἰΐ6). 8.86 Ὀο]ον, χὶ. 22. ἘΠ Β 1 ἢ τγ8ϑ 
Ὀοτπ ἴῃ ἰδ ἰβδπα οὗἨ ὄγρστυθ, ἅπὰ Ὀοϊοηχοα ἰο 
(δὲ ἐσῖδε οὗ [αν]. Ηο, ἴοο, βοϊὰ 8 ρίοοϑθ οὗ στουπὰ 
τ ἰδ ἢ ἢθ οά, δηὰ ]Ἰαϊα (89 λοποΥ τ αἰ ἢ ἢ 6 
δὰ ορίδϊποά, αἱ ὑμ9 δροβϑί!θβδ᾽ ἔοι. Ηδθ ἴβ ἰδ 
ὍἨ611- Ἀππόσ ΒΑΓΏΔΡΔΒ, 8Ο ἰβ αὐίογιναγὰβ ἔγο- 
ΔΘ ΔΟΥ ταορςοηθα 88 8} δϑϑοοίδίθ οὗἨ (110 δροβί]θ 
ῥα] [6. σ᾿ χιῖϊ. 2]. Τμδὺ ἢ γγ88 6 [ουϊίο, 18. ἃ 
ΤΕΙΘΆΣ ΚΑΌΪ6 οαἰγουϊηθίθηοο:; ψὸ 8.6. ΒΟΟῚ δ 71607- 
πδρὰβ ἰο1]ἃ ἰμαΐ Υ̓ΘΠ ΤΏΔΩΥ »γίεδίδ Ὀ6] 1 ογϑά, οἢ,, Υἱ, 
1. Το βυτηδιοθ οὗ δαγπαῦαν, Μ ΒΪΘῺ ἰμ6 Δρ05- 
[165 ξατο δΐπὶ (48 {080 οὗἁἨ είεγ δπὰ Μβοαπεῦφεξ, 
ποτ σοηΐογγοα ὈΥ͂ Ψ68118 ἈΪΤΏΒ67), 811υἀθα, τι ἢ- 
οαἱ ἀουδὲ, ἰο 8 ΘΟΧΙΓΔΟΤΟΙΠΔΥΎ μὐ οὗὨἨ (89 δριγὶ, 
πιοῖ τ τηδηϊοϑίθα ἴῃ ἰὴ9 δηϊπιαιΐοη δηὰ ἰῃ9 
ΡΟΣ οἵ ὶθ Δ ἄγ65805 δηἃ οχῃογίλιϊουβ. [{ γγἃ8 
ὮΥ ὯῸ πιοϑὴβ ἰησοπδίδίθης τ (Π6 αν ἐμαὶ δ6 
(46 ἃ 1,ενΐἰ6) δμοιἹὰ οὐ ἃ γρίϑοϑ οὐὗὕἩἨ ρστγουπὰ 
(Βευπιζατίθη), βίποθ θύϑῃ ζθγοιηϊδα [86 80 οὗ 8 
Ρτίοδι, {6ν. ἱ, 1] βοσυγοά ἃ βο]ὰ 88 ῥγίναίθ ρσορ- 

6 

οσίγ, 'π δοσοσγάδῃοθ τὶ ἐπ ΤΌΥΤΩΒ οὗ ἐπ 6 ἸΑΥ, 
δεν. χχχὶ, 6-12. [786 τἱριιῦ οὗἨ ἱπάϊν᾽ 8] οσσῃ- 
οὐΒδἷΡ ταϊχὺ οχὶϑὺ τὶ πη (86 ζογγ-οὶρὶ οἱἱο8 
δηἀ (ἢ ἰοΥΥ ΟΥΥ δα͵δοοπὶ ὑο λοι, ἩΔΙΟἢ ΤΟΣΘ 
δϑβίρησα ἰο ἰμ6 Ἰωονἱΐοβ, Ναυη. χχχνυ. 1--8; 1,9 γΥ.Ψ 
ΧχΥ. 82 (Ηδ801.), δπα ᾿ξ 18 Ῥσόοῦρ 816, {μα δῇίου (6 
το ΓΤ ἔσοια ΒΑΌΥ]ΟΙ, {μ6 τοβίτϊ οἰλοπβ ἱτηροϑοῦ οὮ 
ἐμὸ ρ»υϑϑίβ δηὰ [ουϊΐθ8 ὉῪ ὑμ6 Μοβϑδὶο Ἰατν, ΝΌΠΩΌ. 
ΧΥΪ. 10-24; 9208Ἀ. χυἱἱ. 7, ΟΓΟ ΠῸ ἸΟΠΘΟΣ 6ἢ- 
Τοτοοὰ (46 Ἢ οἰ(ο).---ΤΒ.1. Ηδποθ ΒΑΡΏΔΌΔΒ αἰά 
ποὺ 56]1 ἐπ6 Ἰαπὰ ἴπ ΟΥΘΥ ὑὸ ΘΟΙΙΡΙΥ τϊν (ἢ 6 Σ6- 
αυΐδιιῖοῃ οὗ ΔῺΥ ἰαῦγ, Ὀὰὺ τγδβ Ῥγοιηρίθα ἰο ἰδὶθ 
ὑδδὺ σουσθο ὈΥ .ιἰβ Ἰοῦο ἰο ἐλ Ὀχοί στο. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1, ΘῈ ἐμ ὈΘΙΙΘΥΟΓΒ ῬΤαγοά, ἰΠΘΥῪ ΟΓΘ ΒῈΡ- 
Ῥογίρα ὈΥ ἰδοῖν δι. πὶ ἐμ 9 οἴμπίὶ Ροίΐίοποο οὗ 6οά, 
{0 τηϑδο Ὠροδυθῦ δηᾶ οαγί, νοσ. 24, Τηΐβδ 87- 
ἰἱοῖο οὗἁὨ ΤΑῚ ΔΡΡΌΟΒΥΒ [0 ΤΔΗΥ͂ 0 Ὅ6 ΘΧΟΘΘαΪ ΡΥ 
ἰσχία]; ὩΘΥΟΥ ἢ 61658, 1{ 18 ὁ86 οὗἨ (86 οΥἱ α' 8] δπὰᾶ 
ἕὰυπαδτηθηία] ἰσανὴβ οὗ γογυοϊαίίοπ, ἔσο ΨΆΙΟΣ 
δῖ οοη ἔπ }}ν ἀονῖνοβ ΠΟΙ͂ Βίσθηρὶ δπα 60Ὲ- 
βοϊδίϊΐοῃ. 1116 Ἰαϑὲέ θοοὺῖ οὗ ὑμ9 ϑονιρίυγοθ, ἐμθ 
ἈΡοσδΙυρθο, σὶνοβ ΒρθοὶΔ] ῬὉχοϊιΐμοποθ 10 ἐδπ18 
ἰχυΐῃ, τ δ 18 τουδὶ δηα ᾿]]υβίταϊοα ἴῃ ἰδ 
Βγϑὶ θοοῖὶς οὗ 186 ΒΙ.λ16. - Α5 γι 18 δὴ υπαϊν ἀοα 
τυλοῖε, (λ 6 οΘοπιροποηΐ ρδείβ οὗ ὙἘοἢ ΔΥῸ Θ886}- 
1 4}}} Θοπποοίθα, Π0 ΟὯ6 τίϊο16 οὗὨ ζδὶ ἢ οΘ8 Ὀ6 υἢ- 
ἀογναϊυθα πἰϊ που οἴοοίϊπρ (86 ᾿πίορτὶν οὗἉὨ 189 
016 (88 ΤᾺ 88 δὴ ἱπαϊνἹ ἀι8] 18 ῬΟΣΒΟΒΔΙΠΥ 60Ὲ- 
σοΣμ6α). ͵ 

2. Τὴ βοεοοῃὰ Ῥβα]πὶ 18 ἐμ δουῖρύαγαὶ Ὀ88518 οὗ 
{86 ῬΤΑΥΟΥ, τοῦ. 24 Εἶ: ἰῃ0 αἰνίηο ᾿πβρ᾽ Γαι 0ἢ 
ἔγομι ὑυϊοὶ ἐὺ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΔΠΥ Ῥχοσοοαθρά, γουθαὶϑὰ 1.85 
ἔσθ ΔρΡΡΙἰοδίΐοι, γτοὸχ. 2. [18 αἰγίηθ ὁμοῖον 
16. ἀοπηοπδίγαίθα ὈΥ {πο ἤ0] ΑἸπηοπὶ τ Ἰοὴ οοσουγτοά 
ἴῃ Φοδὺβ Ομτίδὺυ. ΕῸΣ ϑαυϊὰ ἰὰ ἤοτῸ οἰ υὶν ὑδ9 
ἴγ6 οὗὨἩ 72681:1.8; 88 ὑμ6 ΤΌΣΙΩΘΥ Ὑὲ8 ἰΐ6 δεγυασπί οΥὮἁ 
αοά, 8ὸο 7268ὺ08 16 ἐλὲ βοχγυδπὶ οἵ ἀοὰἀ ἱπ ἰδο ἔμ}} 
Β0η80 ΟΥ̓ ἴΠ6 ψογὰ (παῖς, γον. 20, 27, 80 [866 
ΔΌΟΥ, ΕΧΕα. δὰ ΟΣ. ποίΐθϑ, οα 111. 18, 14 6.7); 
ἃ8 Ὀαυϊα, ἐδο Κίης, τγδβ ὑπ6 δηοϊηϊοα οὗ αἀοα, γ0Υ.. 
26, 80 76808 8 ἐλε Αποἰϊπιοα οὗ θοἀ, νον. 26, 27: 
88 Τ6} ΓΘ Ὀ6]]6α, δηὰ τοβὶϑίϑα θαυ Β ΤΟΥ Δ] σὶρ ὐδ- 
δὰ Δυ ΒΟΥ Υ, 80 ὑΠ6 0 ἀθ4]} τὶ} 7685, γον. 27. 
Βυὺ ὀονϑθὴ 88 αοα {μθῃ ρῥγοϊθοίθαά ἷβ δποϊπιοα, δηᾷά' 
“ἱπάϊοδίοα Ηἷβ σμαγδοίου ὉΥ αἰνίπο δοίβ, 80, ἰοο,. 
86 Ψ11| ΙΐοΥΡΟΒῸ ἐπ (ὴ6 Ῥγοβϑῃΐ οἰ οί 068, 
δηὰ ἀοῆοδὺ ἷ8 ἴοϑϑ, γϑν. 29 4. ΕῸΡ 8 χζτοδίος 
ὑΒδῃ θανίὰ 18 βογὸ [Μαΐί. χὶΐ 421. 

8. δὶ ἴδ, δοοογαϊηρῖν, (86 βυδβίδποθ οὗἉ (89 
οομὔοϑϑίοῃ ψ ΣΟ ἢ ὑπ ΟΠ ΌΣΟὮ ΒΘΣΘ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ΓΘ-- 
βροοίϊπρ 97968885 ΟἸν θυ ἢ Ηο γϑοοῖγυθβ, ἱπα θοά, (ἢ 9. 
8810 6 ΔρΡΟΙ]αἰζοη τ ]ΟὮ 18 σίνοῃ ἰο Ὀαενὶα---Θδ οὶ, 
8. 8 παῖς ϑεοῦ, νον. 2ῦ, 27. Βυΐ, (ἢ θη, 8} ᾿Ἰποοτῃ- 
ῬΆΡΔΌΪΥ ἰσθμοῦ ΟΒδυδοίου 1Β δου θοὰ ἰο0 7 6808, ποὲ 
ΟὨΪΥ τ ὮΘῺ ἢ6 15 ἰοτπιοὰ ἐλά βογυδηί οὗ αοα, τ} 116 
Ῥανία 18 ἸΏΘΓΘΙΥ ὦ βοσυϑδηὺ οὗ αοὰ, Ὀυΐ 4180 τ Θἢ 
Φοβιυδ 18 ΒΡΘΟΙΔΙΥ δηὰ τοροδϑίθα]ν [τορ. 27, 80 
ἰογτηθα ὁ ἅγιος παῖς ϑεοῦ, ἰμαὺ ἴΒ, ἢ6 18 αἰΒβέϊ συ 88 
ἔγοτῃ 8]}}1 ἰπαΐ 15 Β᾽ πῆμα] δὰ Ὁποΐθδη, δὰ ἰβ 1- 
δηΐίον οσχαϊοὰ βθοντο αν, βουυΐηρς αἀοα δηά πἷ8 
ἰησάοπι 810Ππ6, ἃ8 6 Θοπϑοογαιθα βοσυδηὶ πᾶ 
οχοοιίον οὗ {μη αἰνίηθ ἄθογθοθ. ΤῈ18 ἀοβουὶρ- 
[10 ἸΔΥΟΙΪΥ͂ΘΒ ἃ τηοδβῦ ἱπἰἰτπιδΐθ δηα ἃ ῬΘΟΌ ΠΥ απΐοπ 
πὶ αοάἄ, οὗἨ τπΐϊσῃ ὑθόγο ἰδ ὯῸ οΟἰμοῦ ἰῃβίδποο. 
Τμδὺ πίοι ἰδ τὰ] 1οα ἴῃ {Π6 δοῃζοββίοη ἰμαὺὶ αοά 
ῬΘΥΪΟΣΊΩΒ πλῖγ80168 ἱΠΓΟΌ ἢ [διὰ----ἰ δἰ ΣΙ ΟἿ τλ68}- 
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ἱπρς ἑλγουσῆ, ὉΥ ταοδηβ οὗ, ὅ. Α. Α]οχ. αὐ ἴοο.--- 
15. [86 παᾶπιὸ οὗ 7688, νϑν. 80, {πὲ 18, ἰᾷγοῦρὶι 
Ψοβαβ, γὴο 18 οοηΐοββοα δὰ ἱπυοκοά, τ θη ἐδ 686 
Ταγθ6105 δ΄ Ὑσοὰσμί, Ηδθ᾽}15, Δοσογαϊρν, [86 
Μοάίαῖον οὗἉ βϑαϊναϊίου, δηα οὗἁἉ μὸ ταϊγαουϊουδ ὁΡ- 
ογαίΐοηβ οὗ αἰνῖῃθ 51Τ806. 

4, ΤῊΘ ΡῦΓΟ δηἀ ΠΟΙΥ βρὶγὶὶ οὐὗἁ ΘΟ γὶϑὲ Ὀγοδί 68 
ἴπ (δῖα ῬΥΆγΟΥ. [Ὁ Θχ 18 ΠῸ ἰγ8668 οὗ τονοηβθ- 
ἔα] ζδο]ης, οὗἨ σΩΓΏΔΙ 68], ΟΥ Οὗ δ ἀδβῖσο ἔονυ ἐδ 9 
ἀοαϊγασίίΐοη ΟΥὮὨ ΒΏΥ ΘΗΘΙἶἾΪο8: ΒΟΤΘΥΘΡ ΖΣΘΔΙΟΙΒ 
ἰ686 ΟἸγἰβεϊδη8 800 ἷῃ ἐμθ σασ8ο οὗ (ἀοά(, 811 ἐμαὶ 
(ΠΟΥ ῬΓδβύσηθ ἰὸ 88 18, ὑβαῦ ὃ9 ψου]ὰ ὈΘΒο]ᾶ 
ἐμ ἐπγοδίθηϊηρβ οὗἉ (ΠΟ Ἷ Γ᾽ Θπθυιΐθβ, δα στγδοϊουϑὶ 
ΘΏΔΌΪΟ ἰΒοτὰ ἰο ὉΘΑΡ τ ϊπο88 ἰῃ ποτὰ δηά ἴῃ ἀδοὰ, 
ψὶὰ οοηδάσηοο δηὰ 100. Ευθὴ 88 Ο τἰϑὶ ἀἰὰ ποὶ 
δοπιθ ἰο δοπάστῃῃ, Ὀυΐ ἰο βᾶγθ {86 τγου] ἃ [79 Νὴ 
ἐϊ. 17], 80, ἰοο, (89 δροβίθ8 δῃᾷ οὐμδὺ Ὀ6Ι1ΘΥΘΓΒ 
τὸ σοηίγο θα, ποῖ ὈΥ ὑ86 Ῥ6η8], Ὀυτηΐης 268] οὗ 
δὴ ΕἸ Δ, Ῥὰΐ ὈῚ ἄἀθορ ἰοῦ ἴον ἰἢ 8018 οὗ τπ θῇ, 
Ὑὧο 6.6 ἰ0 Ὀ0 βαγοὰ (βτου ἢ {π6 ἰδ ΓὙυτη οπίβ} 1 
οὗἉἨ ἐμοῖτ τόνδ δηά δοίβ, δηἀ Ὀ6 σοπαἀποιθά ἰο ΒΑ]- 
γαϊίοη ἰῃ Ομ γῖδ. Απὰ σποὴ ἰμ6 πογὰ 18 ποὶ 
Βουπά, Ἀθη Ομ γἰδὲ 18 ρυθδομβϑα πὶϊῃ ΡΟ δηὰ 
Ὀοϊάηθδβ, ἢἷ8 σδι1ι86 Ὑ01}} ΔΙΎΤΑΥΘ ὑσὶ ατορἢ ἴὰ ἰῃ9 
ΠΟ ἢ 

ὅ. 776 »γαψεν απὰ ἐϊδ ἀπδῦογρ. ΤἘΠ6 ῬΥΔΥ͂ΘΣ ΔΒ 
οἴἶογτοα ἰπ 89 ἤδη οὗὨ Ψ4 6858, 'π ΘΟ 10 πιὰ 
Βἷτῃ, ἴῃ ἷβ Ἤοσσῃ ταϊηᾶ πα αρὶσὶὶ. ΤῈθ Ῥχοταΐδ6 
8 σἰγϑη ὑποοπα  Ἰ0}4}}}7 [πδὲ δ 0} ῬΓΔΥΘΥΒ 8}4]] 
Ὀσδοατα. ΤῊΘΡΥΔΥΟΥ ψ͵Ὃ8, ΔΟΟΟΓΪ ὨΡῚΥ, δηδίχογοα 
--οἰο τῶϑ δηβινογοα ἱτηπιοαϊαίοϊγ, δπὰ ἀῦονο 8]] 
{80 (Π6Υ δβἰοὰ οὐ ἱβουρλὶ [ΕρἈ. 1]. 201. δυο 
ῬΓΆΥΘΥΒ οἱογαίθ, δισοη κί θη. ΔΠα Βα θο ΕῪ ὑπ δου]. 
Τηο Ὀο]ονοσ σου]Ἱὰ ποὺ πᾶν Ὀ66η δ]16ἃ τὶ ἐδ9 
ἩοΙγ αμοβί, ἱζ {Π0} δὰ ποὺ Ῥγουϊουδὶν οὔογοα 

«(018 ῬτΆγοΥ, ὙΌΣ. 81, 
6. ΤῊ ,ΐΒ δαγηΐγϑ]6 μηΐοη ἴῃ βρὶ Υἱ ἐς, το. 82, τ ΕΙΟΘᾺ 

Ἧ8.8 ποὶ ΟἿΪΥ 8 Ὁπίος ἴῃ ἤϊε, Ὀὰΐ 4180 ἰῃ Ὀτχοίϊι- 
οΥγ ἴον, ἀοπηοπδίγαίοβ ἐμὲ ἐμ ΟἾΥ ΙΒ 188 ἯΘΓΘ 
ἰΥῸ ΪΥ τοχζοπογαίθα, δηᾶ ἰπ 8 βἰδίθ οὗ ρστδοθ. [ἰ 
ὍΧ.8 8 υπΐοι ὙδὶοὮ, σοτη δἰ ποα τὶ 861-618] πὰ 
8, τοηυποϊαιίοη οὗ ἴ86 ψονὶά, Ἰοοϊκοα ποὶ “οῃ 118 
οὐ (ΐπρβ, Ὀυΐ αἷϑοὸ ὁ ἰδο ἰδίπρδ οὗ οἰμοσβ᾽; 
ΓΡᾺ1]. 11. 4]. Εδοῖ οὔθ ζ6}1 {Π6 δούυονβ οὗἉ ἰδ 
Οἰβον, ὈΟΥΘ ἷβ Ὀυπτάθηθ, δὰ τοραγάἀθὰ Ἀἷ8 οσσῃ 
ὈΟμέρδε οδὲ 88 ΘΟΙΏΠΊΟΏ ὈΤΟΡΟΣΥ. Απὰ 88 δι ἐδ 
Θηοηδίγαίοβ ἰ(8 ἰχαϊῃ τ ὴ ἰἰ δοι ἑν  ν ΤΟΣ ΚΒ ὉΥ͂ 

Ἰοτθ, ἀϊγίπο ζγδοθ γγχαδἽ8 ὙΪἱΐδ 411, δη ἃ ὉΡοη 4)}. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ει. 28. ΤΈΘΥ υυϑτῖ ἴο ποτ οὐ ΘΟ; - 
ῬΘΏΥ, οἱο.---Ἰἰὺ 18 δὴ δανδηίδρο ψ 6 ὈΘΙ ΘΎΘΓΒ 
δΙ΄Θ πιδὰθ δοαυδίηἰοα τὶ (86 ἄδηρον ἰμαὺ ἰγοαὺ- 
δη ἰδὸ Οδυγοῖ; ἐπ γ δ. ἰδ 1οα ἰο δάἀγθ88 θβὺ- 
ποδὲ ΒΡ οαίΐο.8 ἰο αοα, δηὰ ἰο τ σοδίϊο ἰῃ ρσαγ- 
ΟΣ, (Ο1.68}6]).---ΑΟ ἔρὶ 81} Ῥαβίου 18 ρυϑδὶὶν 88- 
Βἰδίθα, σβθῃ, ὈΥῪ ἰμ6 σοοάποδβδ οὗ αοα, Ὧθ 8668 
δγουπα ἶσα 8080 Ὑοσι ἢ οδ τορᾶσὰ ὃϑ λὼ 
οἷσῃ σοπραημ, ἰδ 18, ὮΟ Δ΄ΓΘ Ῥδυίδ Κο Β οὗ δ18 
ὅταοο ΓΡὨ]]. ἱ. 7], δηὰ δύο πηϊθὰ Ἡλι} τὰ ἴῃ 
ΟΠΘΏ 688 οὗ βρί γἰ(, ββοἢ ἃ σΟΙΡΔΩΥ οὗἁ Ὀ6]ΘΥΘΤΒ 
Οἵὔουβ ἶπὶ ἃ Ρ͵]866 οὗ τοΐιχο, ἴΏ τ ΒΙΟΝ 86 Ο8ῃ 
δηα το] οῦ δὰ οποουγαχοιηθαί ἴῃ (6 ταϊάεὶ οὗ 
δ] οἰοη8. (Αροϑί. Ῥαϑί.). 
κε. 24. ΤΟΥ 1 οα πρ τποὶσ νοΐοθ, οἷο. ---- 

Τη6 τηοβὺὶ οἴοοιϊλνο ΘΑΡΟΏΒ Ἡ ῖοἢ ἰλ6 ΟΒΌΓΟΣ 
68 ΘΙΏΡΊΟΥ ἴῃ αἰβίγοθϑ δηα Ῥοσγβθου (μη, ΔΓΘ 
ῬΤΆΥΘΥΒ δηα ἰθὰγΒ [Πο8. χὶΐ, 14] .---Πἶ (89 ῬΓΘΥΟΣ 

οὗ ὁ τἱβέθουβ πιδ δυδίϊοίῃ τσοὶ [9081:. ν. 167], 
186 ῬΤΑΥ͂ΘΟΥ οὗὨ ΠΏΔΩΥ͂ τ ρηίθουβ τηοπ, θη οἴἶετοῦ 
τὶ ὁπ0 βοσοχά, ἀΥδἰ] οι 8.11} τηοσϑ. (Β  ΔΥ]ΚΘ).---- 
ΤῊ Ἰἰρβ οὗἩ ζδ: 7] τί 68868 ΟΥ̓ 7 681:}8 ΔΙῸ ὩΘΥΘΡ 
868]. ἃ; (ΠΥ ΟἸΓΒΟΥ ὈΓΘΘΟᾺ ἰο ὑπὸ ΟΣ], ΟΥ̓ ΟΥΥ͂ 
δἰουὰ ἰο αοά. (Αροπὶ. Ῥαδί.).---Ἴσ1815. ἰθβοδ {89 
ἱπάϊγίάν 4), πὰ ἐμ Ομυχοῖ ἰοο, ΒΟΥ ἴο ῬΓΔΩΥ.-- 
7: οοπιτηίοπ 07 φαϊπΐδ ὁπ εατίἦ : ἃ ΘΟΙΟΤΟ ΟΝ, 
Ι. ΟΥ̓ δῖ; 11. ΟΥ͂ αἰδοοίίΐοι; Π. ΟΥ̓ Ῥσδαγοσ. 
γε. 25--29.--- Ὲ Υ ἀἰᾶ {86 θαι 6 καθ 7 

--ὙΒοὺ {86 ΘΠ οΓηῖ68 οὗὁἩ 180 ΟΠ ΌΓΣΟΝ Ταρθ, Ὑὁ ΔΣΘ 
ποΐ ρογιηϊ θα ἰο γἱοϊὰ ὑὸ ΟἿΓ Ῥδδβίοῃβ, Ὀσὲ βχϑ 
δοιϑηἀοα ἰο ὍΘ 68]1π|, δηὰ ἰο υγαΐδο αοἂ ἰδ 
αὶ, Ῥδέϊοποα δα Ῥγαυοσ. (ϑιδυϊκο).---- Τὰ σενω- 
ἥπε Ῥγαψεν ΟΓ ἰλὲ Ολυτοῖ, απ ἀσοορί δυγπί- οὔεν- 
ἐπο: 1. Τὴὸ δ᾽ήδὺ οἱ τ Β16Ι 1 ἰδ Ρ᾽δορᾶ---ἰἤ ὁ οὐῖν- 
τυθΐοῃ οὗ Ὀοίΐουοσθ, τσ. 28: 11. ΤΊΘ ἦσο ἰῃ 
ψ ϊοῖ 1 ὈΏΓΠ5---ἰῃ ὁ ΔΙῸ οὗἁἨ ὈΓΤΟΓΒΟΥΙΥ ἸΟΥΘ, ΥοΣ. 
28, 24. ΠΠ. ΤῈ τνὶπὰ τ ἢ 8:8 ἰδ ἥδτηο---ἰ 9 
ΒιΟΥΙΏΒ ΟΥ̓́ (γ14], γον. 283-26: ΤΥὕῴ. ΤΏ ποοὰ τΒΐοΝ 
ταδί ηἰδὶηδ 189 ἢγ6---ΑἸΥ 6 ῬΤΟΙἾΒ68 ἑου πὰ ἴῃ ἐμ6 
οὐ βυθθη ἴογοδὲ οὗἩ ἱμὸ βου ρίυγοδ, γοῦ. 2ὅ, 26; 
Υ. Το εἰν, ἰο σι οσι ἐμ οδογίηρ 15 τηδά9---ἰὨ9 
ΑἸπιϊσμίν Μαῖκον δηὰ 1 ογὰ οὗ οδυθῃ δηὰ Ἔδαυί, 
γον. 24, 29, 80: ΥἹ. Τὸ Ατποὰ ἱἰμπδί σοδρομὰβ ἰὸ 
[86 ῬΓΥΆΥΘΡ--Ὑ ΘΠ] δηα δἰσοηρί ἰπ {μ09 ΗΟΙΪΥ 
αδοεί, νον. 81.--- ωλαΐ εἐρίτ δλοια ἰδε Ολγῶ:- 
ἔΐαῃ πιεπίίοη ἀΐδ ἐποπιΐδδ ἐπὶ ἀὰ ρῥγαψεγα3 1. ἩιιΒουί 
ΟΔΥ ΟΥ ἀγοβὰ:; ΓὉΣ 6 ῬΓΤΑΥ͂Β ἰ0 {86 Κὶηῃρ οὗὨ 8]} 
Ἰΐπρα; “17 Οαοα ὉΘ [0Γ τπ|8,᾽᾿ οἷο., (Βοπι. υἱλὶ, 81) 
γόον. 25δ--28: ΠΠ. Ἡ ουϊ τσὶ δα μαισϑά; [0 
Ηἷβ ῬΥΔΥΟΓΒ δ΄ ἀϊγοοίθα δραϊηϑι ἰλαέ τολέελ 16 
ΟΥ̓, ποΐ διδϊπαὺ οΥἹἱ σπεη, τσ. 29; ΠΙ. Ὑ͵Ἱθιοαῦὶ 
Ῥτὶὰθ δῃὰ ἀοῆδποθ; [ὉΣ μ6 ὈΓΔΥ͂Θ ποί 80 το 
ὙἸῈ Τοδροοὶ ἰο ἷβ ῬΟΥΒΟΙΏΔΙ αθδῖσα, 88 0 ἐδ 
δι 86 οὗὨ ἀοά, γον. 29, 80. 

Ψνεκ. 80. Τμδῖ εαἰκηδ δηἃ υυο͵ομᾶθχβ ΣΕΥ͂ 
ὍΘ ἅοπο.---Τ 0 ΡΓΔΥΟΣΒ οὗἩ [89 ΟμυΣοῖ σψοσῖκ 
ἄτοδὺ ταΐγβοϊθδ; {Π 67 Τοβουθα ἰπγθο οὗ ΟΌΣ πῦχυ- 
6 ὕγοιαῃ ἀϑαί, (μα ἴδ, γῆ, θὰ 1 ἸΔῪ αἱ κ 
ππίο ἀθαὶ ΟἹ ΤΩΔΗΥ ΟΘΟΔΒΙΟΏΒ; ΙΩΥ Ἰἱΐο Οδ- 
ὑβασῖίπο, ἢ 88 ΘΑΏΔΙΥ ὩοᾶΡ ἰο ἀραίῃ, διὰ 
Μ[αρί πίον] ΡΆΪΠΕΡ Μο] ποίου, τ 80, ἴῃ (86 ΥΘΔΡ 
1840, 1Δγ ἴῃ ἃ ἀγίηρ πἰδίϑ ἱπ  οἷηδυ. ΑἸ Βουσα 
ΒΌσἢ; ΘΙ ΥΟΓΔΏΟΘΒ ΤΎῪΟΙῚ Β᾽ οἶς 6588 δπὰ ὈσαῚγ ἀδη- 
ΞΟΥΒ ΓΘ ὙΘΥΎ ΟΓΟΪΠΑΥΥ͂ τηΐΓ8 0168, ἸΠ6Υ ΒΒου]ὰ δὲ}}} 
6 ποἰίοοϑὰ Κ0Γ (δ. δαῖκα οὗ 0860 ὙἘ85ὸ δῖῸ τοδὶς ἱπ 
ἔαϊι αι; ἴον ἴ Θομβί ον ἐ8086 88 7ἴῈ7 χυϑδίοσ τυϊγ 6168 
ψΐο ἰη6 Ποχὰ, οὖν αοᾶ, ἀΔὶν ΡΟΣ ΌΣΙΩΒ ἴῃ ἐδ 
σδυσοῖ, πὮθη πὸ Ὀδρίϊεοα, δαταϊ ἰδίου ὑπ βδοσ- 
ταϑυΐ οὗ (86 δίας [1ογἂ᾿ Β ΞΌΡΡΟΥ], δπὰ ἀ οἰ νον 
ἔγοιῃ βἷβ, ἀϑαίδ, δῃὰ οίθσῃδὶ ἀδιηπδίξου. (1[ωι- 
ἐ8 67). 
ἊΝ 81. Δυηᾶἃ 881 ΠΟΥ Βαᾶ Ὀχδαγϑᾶ, 

[86 ΡΪ800 νγὰδβ δβδαῖσϑῃ, οἱο.--- Ῥγαψεν τοοτζείὰ 
τεϊγαοῖίοα: 1. ΤΉοΒΟ (δὲ 816 ᾿ῃ ΘΣΏΔ]: {86 μοασί ἰ8 
δΙΙοὰ ἢ ΒΑΡΡίπο58; ἰδ6 ΒΟ] ἰβ ΟΠ ΔΘΥΌΪΥ 
βἰγοησίμοηοὰ ; 1. ΤΠο86 ἐμαὶ δγὸ ὀχίθσῃ δ): ΒΟσΒ6Β 
ΒὮΔΙΚΟΙ, ΘΟ Κορ δύο ΔΘ θα, ΘΠ ΘΙ 68 8 Δττη- 
6, τιουπίδίηβ τιονϑᾶ, (86 πονϊἃ σοργνιϊβοά. 
κε. 82. «α. Δῃᾶ ἴδ6 μι τιἃθ οὗ ποτ 

τ[8αὲ Ὀοονοᾶ νσθσθ οὗ ομϑ ᾿θαχῖ διᾶ οὗ 
ΟὩ6 δου] --- ΒΟ ΘΎγ5 οὐρα ἴ0 Ὀ6 ποὶ ΟὨΪΥ οὗ 0856 
μοδγὶ (688 ΤΆ. 88 {μ6 ὙΠ 18. σοβοοσπθα), Ὀὰΐ δἷδὸ 
οὗ ὁῃ9 808] (απἰἰοἃ ἱπ ορ᾽πίοπβ δηὰ υἱϑυγβ). (ΑΡ. 
Ῥαϑί.).---αϑ]))ιοίξοι Ὀἰπᾶὰβ (88 θαγὶδ οὗἩ [86 ἀονοῦξ 
ἰοχοίδμον ; ἰὸ βουθτβ ἰμο8ο οὗὨ 86 πνι|]ιοϊτοᾶ, δηὰ σι" 
κί πο μδίσϑὰ, βο βῆ πιθββ δπὰ εἰγῖζο.----" Βεμοϊά, 
ΒΟῪ ροοά δπὰ ΒΟῪ ρ᾽οδϑαηὶὺ ἰὺ 15 ἴον Ὀγοίδγοι ἴο 
ἀνγ6}} ἱοχοί μον ἱπ υπὶΐγ 1᾿ ῬΒ, ΟΧΧΧΙΪΙ. 1.--- ΗρσΘ 



ΟΗΑΡ. ΙἹΥ΄. 28-87. 

(6 το οὗἩ Ομτὶδὲ ΘΡῬΘδΣΒ, δοσηοὰ τ ἐδ 
7ονγθ0}8 οὗἨ ΒΟ] Π688---ἃ ἸΟΥΓᾺ] ΓΑΙ ἢ, δπαὰ υπλὶν οὗ 
19 ϑρί τις. (δίαυο).---ΤῊᾺ}8 88 ὑσυ]} 8 Ῥαγϑαϊβα 
ὁ Θδσὶ ἢ: Ἰ ΒΟΉ Βο0Ὲ ἐΐ ρμδββοᾶ διδυ] ΗοΌ. 
ΧΕΙ. 1: Βον. 11. 4. (Ου68ῃ.). 
κε. 82. ὃ. Τοὶῖῃοσ δαὶ 8 οὗ ἔπϑιὰ δαὶ 
δὲ οὗ ἴ86 τπΐπρ8 το ἢ6 Ροδδϑβδοᾶ 
τγ88 πα ονσῃ.---Τλὲ ποδία Οοπιριμπέδηι 97 (λς »τί- 
πέντε ΟἈτίδίίαηδ, ἀπά ἰλ6 ἐρυτίουδ Οὐπρημπῖδηι ΟΥ̓ 
ἐλ6 πιοάδγη Οοηεπεμη δία; Β66 δΌογο, σἈ. ἰ;. 44, 4, 
Ἠομ. Αχρ ῬΆΛΟΊ.--- 9 ϑροβϑί)οβ δπὰ αἰδοῖ ρ]08 
ἀϊὰ ποὶ δδκ ἐμαὲ {1:6 Ῥοβθϑββίο:}8 οὗ οἰβοσβ, 88 οἴ 
Ῥιδίο δηὰ Ἠοσγοα, βου] ὍΘ δοϊζσηοι ἰὸ 8]], 88 
ΟἿΣ Β6.}861685 ῬΘΑΒδΩΐδ ΠΟῪ ἱτω ΡΟΥΙΟΌΒΙΥ ἀομδπα. 
Βαΐ {μι686 τὴθι οἸδὶτοη Δ 64 0}8] ΒΒΔΥΟ οὗἩ {ἰ6 ὑχὶ- 
ψδίο ῬΣΟΡΟΥΥ οὗ οΟἴμοσβ, δῃηὰ γού ᾿μβὶβί οἢ σγϑὶδη- 
ἧπρ ἰμοῖὶν ον. ΤΉΏΘΥ 870, ἰΣΌΪΥ, δἀτηὶ Γ Ὁ]0 Βρ9- 
εἰἴωθηβ οὗ Ομ γϊδιϊδηβ' (μα 6 1).--- ΤΠ ἰσὰθ τηοα9 
οὗ οοπίοπάϊηρ δρδὶπδί [818 Ἰροοσ δηα Ὁ ρΟΟΪΥ 
Οσιιχητιπΐδτη, δηα δγζαϊηδὶ ΘΥΟΣΥ 78]86, Ιου} ]ηρ 
Ῥτοοοδδ, οοῃϑὶβίβ ἴῃ ἴδ 6 τηδ᾽ θη 66 οὗ ὑμ6 σΟΟΪΥ 
ϑοτυσο πίοι οὗ ΟὨγἰδεΐδηβ; (86 Ἰαἰΐοσ “111, αἱ 8]}} 
ἐΐπιοθ, δηα ἱπ 311 Ὁ]86608, σοπέοστῃ ἰ0 ἴπ6 ἱπΠᾺ Χ9}}- 
ἴῃ ΤΟΥ] ἸδῪγ οὔ Ἰουθ. (86 8867). 
ψε . 38. Δυᾶ νὴ ργϑαῖ ΡῬΟΥ͂ΘΣ, οἱο.---ΤῊῈ9 

ΤΟΥ͂Θ ΥἹΟΪΘΕΓΥ͂ πιο διίθτιρί ἰὸ ΒΌΡΡΥΘΕΒ αἰγἱῃθ 
ἐσαΐ, (8λ}6 ΤΟΤΘ ΥἹΖΟΓΤΟΌΒΙΥ 1ἰ ΣΔη 688 108 ῬΟΥΤΟΣ. 
(Βίασκο). 

γεμ. 84. α. ΟΙΓΠΟΣ νὰ ΘΙΘ ΒΥ ΒΙΠΟΏΚ 
ἔδοσι ἐδδῖ ἸΔοϊςθᾶ.--- 18 ΤοΒυ] Ὁ τγ88, ἢ ἀουδί, 
Ῥτοὐυοοα ἱπ ρμδατὺ ὈΥ ὑ86 ΘΟΙΩΙΌΠΙΥ οὗἨ μοοαβ 
πῈΙΘῺ '8 ΠΒ6͵Τ6 τροπὶϊοπθαᾶ, γογ. 82: Ὀυὺ ἱξ 18 ἴἰο ὈΘ 
δειουΐ υϑὰ ομἰοδγ ἰο ἰμ6 ργδοθ οὗ ἰμὸ 1ογὰ “6808, 
φΒοἢ. τηοἀογδιοὰ ἱμοὶσ ἀθβῖσοβ, δπὰ χανθ βοτὰ 
οοπίθηιοα δπὰ ροδοοία] μοατγίβ. 

γΕεε. 84. δ. ἘῸΣ 88 ἸΏΘΩΥ 88 ὑΘΟΙΘ ΡΟδΒ68- 
δοια οὗ Ἰδαῃ δβ οσ οῦδοα, 50] ἃ ΓΏΘΙΩΩ, οἰο.----Ὗ ὁ 
ὁδΔηποῖ ΤΟΣ Ὸ ὉΠΟΑΌΪΨΟΘΔΙΥ ἀοτλοηδίσϑίθ ΟἿΥ ὅτὰ- 
ϊπὰθ ἰο ΨΦ2οδ8, ὙδΟ ““ὈρθοθΘ ῬΟΟΥ Ὁ ΟἿΓ 
δι Κε8᾽ [2 Οὐογ. ΥἹἱῖ!, 9], [μδῃ ΌΥ͂ δι Ὀτα σ᾽ ον θῃ 
ἰο ῬΟΥΘΙΥ ΤΣ ()6 ΒΕ6Κὸ οὗὁἨ ΒΒ ῬΟΟΥ ΤΩΘΙΠΌΘΓΕ. 
(φας6:.).---ὸ το οὔτ α λήπιδεῖ 88 ἃ ψΠ]Πηρ β88- 
οτίδοο ἐο ἐμὸ [οχὰ, 18 ἸἸκουσ69 ρσορασοὰ ἰὸ 88- 
οτἶδοο λώθ σοοάε ἴ0᾽ [86 Ὀεποῖϊ οὗἨ [9 ὈΤΟΙΒΥΘΙ. 
--ΤῊῈο ντονϊάϑθῃοο οὗ ἀοά, 'ἰπ 1ἰὲβ σψίβάοιη δηὰ 
ἸΏΘΡΟΥ, 8] ου δι ἰδ ἰ(γ718]8 τ 10} ὑπ6 δα Ὀϑοαποηὶ 
δι οἵ 16 Οἱ βεΐδηδ ἔσοτι 7 0ΓΌΒΔΊΘΣα οοσδβιοπϑὰ 
[806 Μαΐὶ. σχὶν. 20, δὰ Οοπιταθηί. σα ἰο6.1, ὉΥ 
ἱπάποίϊηρ ὑποπὶ (0 ἀΐδροβθ πῃ το οὗ ἐμοῖσ σϑδὶ 

88 

οδίδίθ, δὰ ἰὸ Ὀθδοῖηθ ἰ ΟΣ Δ} ΗΣ Στ τ 8 80 Γ6- 
ἰδ Ὧ0 ᾿χίνδίθ Ῥσοροσίυ. (ἀροβί. Ῥαβί.).-- - 7 λὲ 
σοημημπὲίν 977 σοοάς ο ἰδλε γτίπιϊἴυε Ολτγίδίαπὰ: ἴῃ 
ψὶσ ἢ οὐἨ 18 ἔδαϊυγοβ βῃου]ὰ 1ὑ θ6 ἰδ ἢ 88 8 τὴο- 
461] Ὀγ ΟΕ ἰβίύϊ8 8 ἴπ ΟΣ ἀᾶγὶ [ἢ ψῆδί σϑδροοὶβ 
Βου]ἃ 1ὺ ποί ΒΟΥΎΘ 88 8 1η066]}ὕ--- Ῥ»λεη πιᾶν α 
Ολγίδίίαη σοπστεσαζίοη, δα δαϊὰ ἰοὸ βοιγίδλ3 γὙοὺ. 82.-- 
8δ: 1. Βογτο ΟἸσίδὲ 18 ργοδοβοὰ τὴ δά 6}1γ 
Ἄρως 88), ἐγ ΤΑ 18 Ὑ7}} τηδηβοβὺ 118 ῬονγοΣ; 11. 

ΘΓΟ ἰσὰθ ἔδὶί οχἱβίβ, α σοηΐηο ΟὨγδίλϑη ἸοΥ9 
Ὑ111 ῥγουδὶ] (“οὗ ὁπ6 - - - Βοὺ],᾽ τον, 82); ΠῚ. 
ἬΒοτγο ΘΟ γἰβίλδη ἰονθ Ῥσουδὶΐϑ, 8}1 δΔΥΘ ῬσΌΒΡΟΥ- 
οὐδ (“ΠΟΙ ΠΟΥ )γ7ὲβ ἰΠἸΟΤῸ ΔΩΥ - - - ἰμδὺ Ἰδοκοά;,᾽ 
ΥΟΥ. 84).--- 10 ὑθπιροβὶβ οὗἩ ρευβοου οι τ Β 16} 88- 
Β811} ἰπ6 ΟἸΌΓΟΙ, ῥγοάνοθ σϑβυ 8 Βισλν ἴο ὑπ 086 
ὙΒΙΘΩ ΖΌΙΙΟὟ ΒίοΟΤΊΩΒ δηἃ Σαΐῃβ ἴῃ πδίυγο: 8]} 
ἐπληρΒ βθοῖὰλ 0 σϑυύΐγο δηὰ Ὁ]ΟΟμι, δηα ἰο ΤΟ 
δά ΠΟΡΘΒΝ γΠΙΓ} ᾿πογοδδοα Υἱροὸγσ δὰ ὈθδΌΐΥ, ΥοΣ. 
82-8δ. 
γε. 860, 87. Διηᾶ 0898 [0500], γσο ὉΥ ἴ86 

δροδβῖϊθβ νσὰβ Βυσηδιηθαᾶ ΒΑΣΙ ΘΌΒΠ.---7' λαΐ 
ευογῃ Ολτιδίίαπ δλουϊα δέοοπιθ α Βαγπαδαξδ, ἃ δοῃ ΟΥ̓ 
δοπδοίαίζίοπ: 1. ΒΥ Βορικίηςς ΘΟ δοϊδίϊοι Εἰτηβοῖῦ, ᾿π 
αὶ! ἢ, ἰὼ (86 ΕδΙμοΥ ΟΥ̓ ϑ ζϑτοΐθδ, πὰ ἐμ αοἂ οὗ 
8}1} οοτηΐοσί, 2 ὅον. 1. 8, 4; 1]. ἦγ ΥΊΘΟΙΥ ἱτηρδγὺ- 
ἱῃρ σοῃβοϊδίϊοι ἰο οἶβογβ ἰῃ Ἰονθ: (α) ψῖὶμ ἐμθ 
γγογσὰδ οὗὁἨἠ ἢὶβ }1}}8 (αϑὐοΈοιξοπαίο Υ οπσουχαρῖπς 
{πθῖ, πο ἢ γγ͵γ88 ἀου 1688 {86 Βρ66141 γι (δδὲ 
ἔτϑοοῦ δὰ Ὀεοβίονυγθα ου ΒΔΥΏ 8088, δηὰ ἐμδὶ φαϊηοα 
Το σ αἷπὶ ὑμ18 ἈΟΠΟΥΌ]0 ΔΡΡο]]Ἰδίϊΐος ; οοταρ. [Βα]. χ]. 
1: “Οοτηζοτὲ γ6,᾽ οἱο., δηὰ οἢ. 11]. 7: “ΗΟΥ 
Ὀοδυ  α] ὑροὰ ἰδ ταουπηίβὶη8,᾽ ἐθὴ (δ) ν 211. 
(8ὸ οἰ δ οὗ δῖβ Βαπὰ (τι ὈχοίΒΘΥΥ Ἰονὸ σθ- 
Ἰιονίενς 6 τγδπίδ οὗ οἰβόοσδ, ἴκὸ Βασῃδῦδδ, ΥΟΣ. 
87.--- Ἰμοὲ ὰ8 πο Ἰοῦο ἴῃ νοσὰ, ποῖ πον ᾽πὶ ἰοηρτθ, 
Ὀαΐ ἰπ ἀοοᾶ ἀπὰ ἰπ ἰγυΐμ.᾽ 1 ΦΖο08ὴ 11}. 18).--7' δἐ 
͵αίεγπαὶ πίοι Γ᾽ ἰδ6 ρτίπμἰνε Οὐτγίδίίαπδι 1. ΤᾺΘ 
ἔγϑδίοσεδὶ ὑσαυον οὗἨ ζδὲ}, τὸρ. 28-8]; 11. ΤῊΘ 
ἔταϊοσπμ δὶ δοὶβ οὗὁὨ Ἰουϑ, στον. 31--87.---[ὁπὸ Τιογὰ, 
ΟΠ9 ἔθ], οὔθ Ὀερύλδτα (Ερδ, ἷν, "ἢ πὸ ἰσὰθ 
ἐουπααίΐοι οὗ ΟΠγἰβιϊδη υπΐοῃ.---Τἦς γαρὶα στοιοίλ 
4} ἐλε ρὑτώρι(ν6 Ολωγολ: 1. Το αἰγοοῦ τλθδῃϑ; (α) 
(89 ἱηβρίγοὰ πορὰ; (6) 86 ΒΟΙΥ ϑ'ιδοζατηθιίβ, ὁἢ. 
1ΐ. 41, 46; (6) ἴδ Βρθοΐ8) σίὔδ οὗ ἐμ6 ρίγῖς, 11. 
ΤῈΟ οἰτουτηδίδποοβ ψὶοὶ Ῥχοσαοίοθα 10; (α) (89 
ἴδ, οἈ.. ἰν. 12; (δ) ἐδ Ἰουϑ, ἱν. 82; (6) ἔμο σϑδὶ 
οὗ [80 ΠΟΎΪΥ οοηγογίοα, γοΣ. 81. 1Π|. 18 εβοοίδ; 
(4) οπ ἐμ Ομβυγοῖ ἰἰβοῖϊῦ; (δ) οἱ 18 ϑῃθσαῖθθ; (6) 
οὨ ἰδ89 ποι]ά.---Τ 8. 



8έ ΤΗΒΕ ΑΟἸἿΗ͂ ΟΕ ΤῈΠῈ ΑΡΟΒΊΤΙΕΗ. 

ΒΕΟΤΙΟΝΊΤΙ. 

ΤῊΕ ΜΙΒΑΟΓΙΟΠΙΙ ΑΝῸ ΒΟΡΡΕΝ Ὑ Ύ ΜῈΝΤ ΜΉΙΟΗ ΥἹΞΙΤΕΡ ΤῊΝ ΗΙΝ ΟΡ ΑΝΑΝΊΙΑΒ 

ΑΝ ΒΑΡΡΗΙΒΑ, ΕΓ ΙΨΕΒΗ͂ ΤΗ͂Ε ΟΠΌΒΟΗ ΕΒΟΜΑ ΡΑΝΟΕᾺΚ ΤΗΑῚ ΤΗΚΕΑΤΈΝΕΡ Ὁ 

ΙΝ 115 ΟὟΝ ΒΟΞΒΟΜ. ΤΗΕΞ ἘΕΕΕΟΤΗ ΡΒΟΡΌΟΕΡ ΒΥ ΤΗΙΒ ΕΥ̓ΕΝΤ, ΑΝῸ ΤῈΕ ἹΝΤΕᾺΒ- 

ΝΑΙ, ΡΒΟΘΒΕΗ͂Β ΟΕ ΤῊΝ ΟἬΒΟΗ, ΒΟΒΊΤΑΙΝΕΡ ΒΥ ΜΙΒΑΟΌΓΟΥΝΒ ΡΟΈΒΒ ΟΒΑΝΤΕῈΡ 

ΤΟ ΤῊΣ ΑΡΟΞΤΊ ΕΗ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ Υ͂. 1-16. 

Ἀ.---ΤῊ} ἹΝΤΕΒΝΑΙ, ΡΑΝΟΣΕ; 18 18 ΑΥ̓ΕΒΤΕΡ ΒΥ ἸῊΒ 000 ΜῈΝ ΟΧ ΤῊΞΒ ΒῚΧ ΟΣ ΑΝΑΝΊΑΒ ΑΥΡ 

ΒΛΡΡΗΙΒΔ. 

ΟἸΑΡΤΕΕ Ύ. 1-11. 

1 Βαυὺ 86 οὀτίδί ἢ Ἰηδὴ Ὠϑδιηθᾶὰ ΑἸΔηΪΔΒ, τὶ ΞΔΡΡ Εἶτα ἷβ τ] δ, 8018 ἃ ροββϑδδίοπ,. 
2 ἘΑπᾷ Κορὺ Ὀδοῖς [ῥὈατ]οἰ 64] ραγέ οὗἁἨ (86 ῥυγΐοθ, 18 ψ 116} 4130 Ὀοΐπρ Ῥγῖνυ ἕο {ΐ, ἀπὰ 
38 Ῥτουρῃῦ 8 οοτίδίη ρᾶχύ, δῃα ἰδ! ἃ ὦ δῦ ῃ:6 δροβίίεβ᾽ ἔϑού. ἘἜΒυΐ Ῥοΐοσ βαϊὰ, Α Ὡδηΐδβ, 

ΜἘΥ αι ϑιαίδη δ]]οὰ {Π]π6 μοατὺ ἰοὸ 116 ἰοἦ {86 Ηοὶγ αδοβέ, δὰ ἐὸ Κϑθρ ὑδοῖ [ρυτ- 
4 Ἰοΐη7 ρασύ οὐ ὑμ6 ργῖοϑ οὗ {86 Ἰαπὰ ἘΥ 116 10 τομαὶ ηθα, γγὰ8 ἰῦ ποῦ [ἀϊὰ 1 ποῦ το- 

τηδῖῃ, ἔμενε] ὑμὶπθ οὐ ἦ δηὰ δίνουν 1ὑ τγχὰβ 8014, γ)χδβ ἰῦ ἠοῦ ἴῃ ὑμῖπθ οὐῇ ῬοοΣ ἢ ΜΨἘΥ 
᾿αβὺ {βοὰ «οοποοϊνοα {18 (ηρ ἴῃ ὑπῖπ6 Βοαγῦῦ μοῦ Βαβὺ ποῦ ᾿Ἰοἀ ππΐο τλθα, θα ἀπο 

δ αοα. ἘΑπὰ Απδηΐδϑ ᾿ϑασίηρ (8680 πογὰβ [611] ἀονγῃ, δηὰ σχαᾶγθ ἃρ ὑπ6 σγβοβί: δπά 
στοαὺ ἔϑδν οδηθ ὁπ. 8]1] {801 ὑμαὺ Ὠοαγὰ []Ἰδύθῃ θα] ὑμ68θ {π]πρΒ" [οπι. ὕ686 ΦΠΗΣΏ ΡΒ]. 

6 ἘΑμά {86 γοπηρ [γ0ΠπΏρ677 Τ.6 ἢ ἄγοβο, τουῃ ἃ ἴτὴ ὉΡ, δπὰ οαγτὶοα λΐηι ουΐ, δα Ὀυγὶοά 
 λίηι. ἘΑπὰ 1ὖ νγλϑ δρουῦ {Π6 βρδοθ οὗ ἔμγχγθθ ΒΟΌΓΒ δὲνθῦ, τ Ώθ 818 πιΐο, ποὺ Κποπίησ 
8 νι ῇμδὺ γὰβ ἄοπο [δα οσουττοα], δ 1π. ἘΔπὰ [Β80]7 Ῥοίοσ δηβιτγογοα ἀηΐο ΒΘΊσ, Τοῖὶ 

Τὴ6 ἩὙΠΟΙΠΟΥ γ0 580]ὰ ὑδ6 Ια! ἔου 8Βὸ τυ ῦ Απᾷ ΒἘ6 ΒΑ, Ὑο8, ὉΓ 58ὸ τησοδι. 
9 ἜΤΒοΙΩ Ῥοίοσ βαϊ ἃ πηίο ἢθὺ, Ηοῦν 18 1ἰὖ ὑπδὲ γ πδῦθ δρτϑϑᾶ ἱορϑύῦδοσ (0 ἐδπιρὺ {86 8γὶ- 

τὶν οὗ ἐμ6 1οτὰ ἢ Ὀό6Βο]ά, ἐμ6 ἔδοὺ οὐ ὕβϑιι πο ἢ [Ὁ 0] μᾶνὸ Ὀατιοα {ΠΥ Βυβραπὰ ἀγα 
10 δὖ ἐμ6 ἀοοῦ, δηὰ 888}} [111] σδυσῪ ὑμθ6 οαὐὔ. ἜΤ θα ζ6]} 5886 ἀονη βίγαι ρ αὐτγαυ αὐ ΒῚβ 

ἴδοῦ, δῃηὰ γιοϊἀθὰ ἂρ ὑΐθ σμοβῦ: δηὰ (86 γοῦῃρ' Τη0 Οδιηθ ἴῃ, ἃπὰ ἔουαπαὰ Βοσὺ ἀοδά, 
11 δηά, οδυτυηρ ΠῈΣ ἔτ, Ὀατιοά δῦ ὈΥ͂ Ποῦ δυβραπὰ. ἘΔμά στοδὺ ἔθᾶσ οδπλθ ὌΡΟΣ 4]] 
86 ΘΒ υΓΟΙ, ΔΠα ὍΡΟΙ 88 ΣΙΔΩΥ 88 ΠοδΊγὰ (8686 ὑμ]1ηρΆ. 

1 γον. 2.-- ὴο οἵ ἴ)ο ὑγποῖραὶ ΜΗΆ., (Ε), ἰπβογίβ αὐτοῦ αὖον τῆς γυναικός, αη!ὰ ἢλ6 ὕθ6η ΟΠ] το ὉΥ ἐδο ἐεχῇ. τες. ; ἰδ 
γογὰ ἰδ, ΠΟΎΘΥΘΓ, 6 Ἰδῖοσ δἰ ο ἢ (ρόσβδρο γοροδίδα ἤγοσα γοσ. 1), δ Μ,᾿6ὁ}} δο΄ [9 ψογὰβ 1} πίοι, ἰη ἴδ δδηλο ἈΞ. γοσ. 1 
Ὀορίηα, Υἱς, : ἐν αὐτῷ δὲ τῷ καιρῷ ἁνήρ τις. [ΑἸ΄, ΓΔΟᾺ., δὰ ΤίδοΒ. οὐἱτ [9 πογὰ, ἢ δοοοσάδεοθ ὑγ]}} Α. Β. Ὁ., δὰ Οσά. 

᾿ .] ᾿ 

Ἰεὶ 4)ὼὸΣ πο τύνο: ἐο ἴΐε ἐο, ἰλ τι Σ σἴ ἢ ὈῬΓΟΡΟΒδα [π9 τογάδ ἕο ἀδοεΐοε; 7:6 ΤΌΣΙΙΘΣ υογδίοι 15. Ὀσοίοχα]ο; Ὀπὲ 866 ἔδο Ὡοΐθ 
σν.-- Ἐκ. 
δ'ψον. ΣῚ αῦτα ΑὐΟΣ ἀκούοντας [οΥὨ ἑεχί. γϑ0.} 15, 11 οττίθο6, δὴ δἀἀ  Ποἢ Ἰοτππὰ ἰπ 189 βαῖὴθ Μ8., πὶ οῦέ ἀοανξ ἐδ οη 

ἠλρτι μα 11. Ψ ἢ 1 1ΔΟἢ. πὰ ΤΊβοΟἢ., Ομ δ 1, πὶ Α. Β. Ὁ. δμὰ Οοὰ. βίη, (ογ κί ηΔ41}); ἃ Ἰδίεσ Βδηᾶ (Ὁ) ἰπδβογί δὰ ταῦτα 
1η Φ Ὦ.-- Ἄ. ᾿ 

4Ὑογ. 9.---οἶπε ἰ6 αηϊίηκς [π Οσά. Αἴξα. [πιδτκοὰ Α., δ ἼΟἹ] 85 ἴῃ Β. Ὁ. σοά. 8ἰ:.1, δα ἃ ἀἱ ἥδγοης μοδἱ του ἐπ ἐδ 6 πιδθα- 
᾿βοτὶρὶ οἵ 8ὲ. ἀοττμδΐῃ ἘΝ οοΣ ἴ6 ὁχοβαηροᾶ ὮΥ Οτίβοῃ ἴὉ0Γ φησίν ; [ὃ πῶβ, πὶ τ βοαὶ ἀοπῦίξ, ποῦ ἐπ ἔμο ἰοχὲ οτἰ κί μα], ΘῈ. δοτο- 
ΤΑῚ ὅ.ι88. 1τοβε ν. ο δΙ8, ποῦ }} ἀοειμπαίοά ὈΥ͂ ἔπ οδρ ἴα] Ἰοιῖον ΚΕ, (ἴῆ 6 ἴσας 608}6]4) ἰ6 Οὐσάοχ Βαδθοηδὶθ; πξ ἔσο 
οἴμοτθ, Οοὐά. 1δυάϊδηυδ δηὰ Καηρ ΟΣ ἢ ΘΠ δἰθ, 6180 γοοοῖγο ἴΠ6 βδῃιθ ἀδοίπαίίου. δ Ἰδέ, [6 οἵδ πλοδηΐ ὉΥ ἴπο δι μοῦ, 
ἀογίνοα ἐϊα πδ πιο ἔγοπι {8} ΣΟΙ ΔΕΙΘΓΥ οὗ 8:1. Οογλαί -ἀο6- Ῥγόκ, ἰῃ Ῥαγίϑ, ἡ Βοσο [ἰ νγὰθ ἀοροκί οα Ὀοίογο [ἐδ ΓοοΥ δ] ἴἰο Ῥοΐοσε- 
Ῥυγρὶ 1 [6 τοραγἀϑὰ 85 ἃ ΟΡ Ὺ ΟΥ̓ Ὁ.--ΤῊ Ὑϑγὺ ἷ5 οπι θα αἴλοσ Πετ. ὈΥ 10 Ἀ.. ΤΊΒΟ ἢ... δὰ ΑἸί.--Ἐπ.] 

ον. 10.-- πρὸς τοὺς πόδας ; ΟἾΠΘΤ απτες ληξ πόϑ, παρὰ π-ϑ γοο. ΜΠ 1, ἐπὶ, ὑπό [ΠῚ πὶ πο 1104]; πρὸς 18 οξέοε 
δειίαἰποὰ ἔμ6ῃ ἐπο οἴμογθ [αὐορίρα ὮΥ 1,86}... 5. δηὰ ΑἸί, Ὑὲ ἢ Α. Β. ἢ. δά Οοα, Βί:.--ΤῈ.} 

ν᾿ 84--87 (τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων, τὸ χρῆμα). 
ὉΚ6 ΡὈχοβϑθηΐβ πῸ ΣΟΙ ΘΟ ΟῚ Οἢ (6 Τοιηοὶθ ΟΡ 

ἘΧΕΘΈΕΤΤΘΕ ΚΑ ΒΗΘΕΤΤΊΘΑΤΑ ᾿πηπηοαϊδίθ οδυδοδ δηὰ οδοοὶδ οὗ (16 ουϑηίβ τυ ΒΙΘΒ 
ΨΕῈΚ. 1, 2. α. Βαῖ ἃ οϑσίδί ἢ ̓ Ώ8}}, οἷο.---ΤῊ6 ] 6 τοϊαΐϑβ, Ὀυὲ βισ σαν δάδμοχϑδ ἰο ῖ8 ῥσγδοίξοο οἴ 

ΒΔΥΤΘΙΪγ6 ΘΟΠΟΘΤΐηρ ΑΠδηΐἷ88 δηα ΑΡΡὨὗΓ ῬΧΘ-  ΒΙΤΆΡΙΥ παστοίϊηρς (86 ἰδίογὶοδ) ζδοίβ ἐπ οιηβοῖνοα. 
Βοηΐβ ἃ 6880 ὙΠΟ} 18 ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ἐπ ορροβῖίθ οὗ] ὁ. Τ86 ὍΔ͵6 ἤδοίβ ἴῃ {118 6856 ἃγα Ῥουζθοι]γ ἴἢ- 
(παὶ οἵ ΒΑΓΠΔΌΔΒ δηᾶ οὗ Ἰϑην οΟἰδμοσβ, 110 46-] (611 }510}16.0 Απδηΐαβ, το 86 τὶ ἷβ ΚᾺ]Υ ΔΑ ΓΘ 
Ἰϊνογοὰ ἰο 86 δροβίϊοβ 6 8.016 διηουπέ οὗ (18 | οὗἨ πὸ Ρ͵δῃ, 86}18 6 ρἷδθοα οὗ ἰαπᾶ οὗ σοι Ἠ6 8 
ἸΔΟΏΘΥ ἀογῖνοα ἔγοσι ἰλ9 8816 οὗ {πον ῥυοροσίυ, οἢ. [89 οσμοσ. [90 δζὸ πού ἰο]ά ὑμδὶ μὸ βοϊὰ αὐξ μῖϑ 



ΟΗΑΡ͵ Υ. 1-..11. 8ὅ 

Τ6Δ] ἐδέδίθ; 86 οΥἱρὶτ δ) δαγβ: ἐπώλησε κτῆμα; ἴῃ 
τεῦ. 8, Ῥοίεσ ἀοδὶριδίοα ἐμ 6 ῬΥΓΟΡΟΥυ βο]ὰ 88 τὸ 
χωρίον, ἰΒδὲ ἰκ, ἐλαὲ ῬαΓΟ6] οὗ Ἰδηὰ, 845 ἰο ὙΠΟ; ἐμ 9 
δοίι 8] ὑσῖοο ἐμδὺ δὰ Ὀθθῃ ραϊὰ, γγδϑ (0 ρῬοϊπὶ ἷπ 
αυοδίΐοη. ΑἸδηἾ48 ΓΟΒΘΥΎΘΒ ἃ Ροτίΐοη Οὗ 6 ἸΏΟΠΘΥ 
πο δα Ὀθθ ρα] ἰο Ηΐτι, ἀπ δρργορσγίδίθβ 1ὲ 
ἰο 8 ὑγίγωϊθ '8δθ.{0 Τὴ Τδιβδί 0» μΒ6 ἀθροκί(β μΈ 
88 διῖ ΟΥΟΥίην, [1Ξὸ ΟἾΠΟΣΒ, δί (89 ἴδοΐ οὗ (Ἐ 9 δ8ρο86- 
(168, δὶ ΡΘΓΟΣΙΩΒ (6 δεὺ δί ἰ86 ἰΐῶθ τ θῃ {δ6 
ΒΟΙΘΥΟΣΥΘ ΔΙῸ ΔΕΒΟΙΛΌ]Θα ἴῸΣ (ῃ 6 ῬΌΤΡΟΒΟ ΟΥ̓ ΜΟΣ- 
ΒΡ αοἀ. Νο ἰπἰϊπηδίζοη 8 ρίγοϑη ἴῃ (89 ἰοχὶ, 
ἩΒΟΙΒΟΙ ΒΘ βοογοίθα ΟἾΪΥ δὴ ἱποοηβί6Γ8}}]6 ρατέ, 
ΟΥ, 88 ἰὲ ἰβ8 ΤἸΠΟΥΘ ῬΓΟΌΒΌΪΟ, 8 Ἰαυρβθ Βθτα: ἰδθ 
Ῥτϑοῖδο διηουηΐ ἀ068 ποὶ τηδίου }  αϑοοὶ ἰἢ9 
ἸΟΣΩὶ μδυδοίου οὐὁἩ 86 ἰσαπβδοίϊΐοη. Τμδὺ δ6 
δοίεἀ δἱἰοροίμοῦ ἴῃ οδοποοχὶ Ὑἱΐ εἶθ τ ῖ26, δηὰ 
ἰμδὶ οί δὰ Ῥγου)ουβὶῦ διτδηροὰ ἰῃ6 Ὑ80]0 
Ῥίδιη, δτὸ ἵδοίβ ἰΒδί τὸ ἱπαϊοαϊθα ἴπ γοσ. 2, δπὰ 
ἴ}Υ βυ θβίδηι αἰθὰ ὈΥ ἐδ)0 δἰδίθπι οί ΤΌ χη δοὰ 
ἷῃ τοῦ. 8 

ς. Ἧδο ἴῃ 6 γ}}8] σμαυβοίθν οὐὗὁὨ {86 γα μβδοίίοη 8 
ἸΛΟΓΘ δΟΙΡ] 1 οδίθα ὑπᾶπ (86 ἴδοίβ ἂγῦὸ ὑπαὺ Βδύθ 
ποι Ὀθοῃ δἀἀυοορᾶ, 6 την Σ δ ἢ Υ δββάϊηο δαί 

ἴδο οτὴί ῃ8] τηοίγθ οὐὗὁἨ [π 686 ῬΘΙΒΟΉ8, ΜΒ 6. (ΠΟΥ͂ 
εἴοοίεα {μι 8816, γγὰβ ῬΥΔΙΒΟΥΓΟΥΓΒΥ ; ἰδ ἸΏΔΥ ΒΔΥῪ9 
Ῥτοοοοα δά, ἴῃ Ῥαστί, ἔσομι 80 ρ]θάβατο νἱ ΒΊΘἢ 
[86Υ σοπίοιηρΙδέοα (Π0 ἀἰδὶπιογ βία δὰ ὕγδίουμ δ) 
οοπαποὲ οὗὉ ΟἸΒΘΤΒ Ὑπὸ τ] οὔογοὰ ὑμοῖν ῥσο- 
Ῥογὶν Ὑβοη ὑπὸ τδηΐδ οὐ ἐπὸ Ὀσϑίμσγθῃ ο68)16 ΓῸΣ 
τοῖο. Βυΐ τ ΘῈ ἐπ|686 ὑγγχὸ ῬΡΟΥΒΟΩΒ πδὰ δοί! 8} 7 
801. πη Ἰαηά, δηὰ 6] {6 ΤΩ ΟΠΘΥ͂ ἰῃ ἐμ οὶν Βϑ 45, 
αυατίοε ὈΘρΩΔῺ 0 τηδηϊοβὶ 15 ρόνγοῦ. ΤθοΥ μδὰ 
Βοὶ δοί (Βοῖν δδοίζ οηϑ οἢ ἐδ Ἰδπὰ, αὶ ἴ8 6 ηνοπὸν 
ἀχοτοαῖϊβοα βιιοῖ δὴ ἰηῆυθησο οἱ ἔμοιη. ἐμὲ ἰμ 00 
οο:}ὰ ποὺ ΥΘΒΟΙΥΟ ἴο τορι ἢ 6 Ὑ8010, δηἃ ΒΘΠ6Θ 
(ΠῈῪ χοϊδίποὰ δὖ Ἰδαδί 8 ρματὶ οὗ ἰξ. Βαΐ {800 
ὝΘΓΕ ὉΠΉ11ηρ (0 ΔΟΚΠον]ορο (κὲ8 οἰ οατηβίϑ 696 
ῬυΌΠοἶγ. ὙΠΟΥ Ὀτουρδὲ [16 Τοτλδί πο 85 {μον 
οἴενίην, ἀοοϊατοὰ ἰπαὶ ᾿ξ τγαᾶβ (6 Ὑ8016 διαοαπὶ 
ψὶοῖ ἔμ Υ δὰ τοοοϊγοα ἴον {86 Ἰδηὰ, δῃηὰ 808 88- 
δυο {πΠ0 ΔΡΌΡΘΔΥΔΏΟΘΘ, ἰπ ἰδ 6 Θγ68 Οὗ 186 Δροπίϊ68 
διὰ (86 ψ8ο016 οδυχοῖ, οὗὁἨὨ Βανίηρ ρουξοσιηθα δὰ 
δεῖ οὗ δ86]}-ἀδηΐαὶ, ΟΠΑΥΪΥ δηἃ ὈγοΟΙΠΟΥΥ Ἰογο. 
ΤῊὴβ γῶβ ἀψροοτγίεν ἴῃ 118 τηοϑὶ οὐΐϊουδ ἤογπι; ἐδθ 
Ῥγδοῖοο οὗἉ 1ἰ σοαυΐϊγοα ἐδ 6 σοπβοΐουβ υὐΐοσδποο οὗἁ 
8 Ἰἴο---ἃ Ἰ0 δά ἀτοββοὰ ποὺ ΟἿΪΥ ἰο τωθῃ, Ὀαί 4180 
ἰο 6οἁ. Απά, ἤαχί μοῦ, τ μβθ πη ὑπο Ὺ ἀοοϊατοά ἐμαὶ 
ἐπ τοῖο διυοαμῃὶ οὐὗἨ ἰδ 8810 ΠΟῪ Ὀδαϊοηροᾶ ἰο 
ἴδε ἐδυτον, δπὰ ἰο 1.8 ῬΟΟΥ ΤΟΙ ΌΘΓΒ ἴῃ Ραγίζου Γ, 
Ὀαΐ, δἰ (86 δᾶιλο ἐΐπηθ, Βοοτ οί χοίαϊ θα 8 ρατί οὗ 
(δ6 δι, ἔπ 6. σσοτο ρΌΪΕΥ ΟΥ̓ ΕΠ ΡΟΣ: πη ρ, δπᾶ, 
ἰδά φορά, νἰγί αν, οὗὨ βίθδιἱπρ ΤΌΠΟΥ. ΝΟῊ ἰμΐβ 
δοὶ νδ ποί ΔΙ ΤΙΡΙΥ (δ 6 δἰ οὗἉ ἱηάϊν᾽ π8]6, Ὀπὲ ἰη- 
γοϊνοὰ (9 τΒΟΙΘ ολωγοὶ ἰπ ΥΟΥΥ χτοδὶ ἀαησεγ. 
Ἐὸσ 1 βυο ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ βΒου]ὰ Ὅ6 ῥγϑοίβθα ὉΥ 
οἶβοσβ, δηὰ ἰζΥ ᾿πίοσυῖ νῦν δπὰ σα βΒου]ὰ ἀϊδβδΡ- 
Ῥολν, {η6 ΟΠ ΤΟΣ οὗὨ ΟὨγἰδὲ του]ὰ 1086 ΒαΣ Ὀγὶ ριύ- 
ἐδὶ ὁσπδιηθηίδ, δηα ῬΒδυθαὶο ΠΥΡΟοΟΣΐθΥ τπου]Ἱὰ Ὧθ 
δυὐδοιυἱδὰ ἴοΣ ΟἈ τ ϑιδη βαποιϊβοαιΐου. [0 τγ88, 
ἐδπατοίοσο, οὗἁὨ υἱ 8] ἱτηροτίδῃσο ἰο {86 ΟΒΌτοΣ, (μὲ 
'μὲ ἱπιγοδυσίΐοι οὗἨ 8 οΥἱ] οὗἨΘ δι οι ταδρηϊδιιάθ 
3ῃου]ὰ πηοοὶ πῖτἢ 8 η ἐπητηοἀϊαίο ἀπά οδθοία δ] χο- 
δἰβίδῃσο. 

ἵεμ. 8, 4. ΨΥ Βαιῖδ δδαΐδῃ, οἱο.--- 89 βἷῃ 
ἩΒοῖ ἰὨτοδίοῃοα ἴο ἰπνδὰθ ἰῃ6 μαστοῦ γγὰ8 ΤῸ- 
ῬΘΠοὰ, Ῥαγν ὉΥ 86 τουϑ]αϊΐοη οὐ ὑπὸ βοογοὶ 
ἸΓΆΒΑΔΟΙΪΟΙ, ῬΔΥΓΠΥ ὉΥ {86 Ἰυάδρταοπὶ ποι ἴῃ- 
δίϑτιν ειοοσοορα. [Ι͂ἢ {πὸ ἔτ ΠΟ Σ, ΠυτηΔὴ 1ηδΧῸ- 
πιο ΔΙ ττσδϑ εἰ ]ογοὰ, ἰῃ σοπηοοίΐου τὴ 8 
ἰνίπο ἱπιϊπιαιίοι; (λ6 Ἰαἰΐθν τγᾶϑ δ ἀἰγεοὶ δοὶ οἵ 

αοὰ. Ιὲὶ γτῶβ Ῥοίου, ΠΟ ὈΏΤΟΒΟΣΎΘΑΙΥ οχροθοᾶ 
ἰο Απδηΐδθ (δὰ 4180 ἰοὸ ἰδθ ΘΒΌΓΣΟΙ, βῖποθ ἰδ9 
σὑ 016 οὐσυγγοα ΒΘ 811} ὙΟΥΘ 8586: }]04, παρὰ τ. 
πόδ. τ. 'αποστ., Ὑ6Υ. 2; οἱ νεώτεροι νὸν. θ; τὴν ἐκκλ. 
τον, 11) ἔπ ἀθοοί δα] 085 πὰ οχοθβδῖγο πὶοκθᾶ- 
688 οὗ δἷδ ποαγί, δηᾷ (ῃ9 Δ] ΘΠΟΣΤΟΣΥ οὗ Ὧ15 

γοΡ. 8 ἔ,; "ὸ δἀορίοα ἐδμθ Βδηθ οουγβὸ τ 
186 Ἰγοτζηδῇ, γογῦ. θ. Ηδ ΒΟΥ ΓΟΪΥ ΣΟΌΌΪΓ68 ΑἸ ΔῊ 248 
ΤΟΥ Ῥογιξ ηρς βαίδη [88 διατί ᾿π 1196 (ἀθ τ} 
ἴο ἐθῖκο οηὐΐγο ροββϑβείοῃ οὗ κἷὶ8 Ἀϑασίΐ, Ἰῃβοϊηθο 
ἐβαὶ ἢθ αἰϊοτηρίοα ἰο ἀοοοὶνθ 6 Ηοὶγ ἀδοκὶ. 
Ηο ββονβ ἴῃ ἱμδὶ (6 116 γοΐουγοα ποὺ ἰ0 ΤΩΘΏ, 
δυΐ ἰο αἀοα, ποῖ ΒΘ δἰϊοιηρίθα ἰὸ ἀθοοῖνο; 88 
βῖῃ.-- Ποῦ σοῃύξητι98----νγ88 αρρταυαίθα ὈΥ (89 
αἰσουτηβίδπορ ἐμαῦ δὸ Ὠ8α Ὀ6ΘῺ ῬΟΥΓΘΟΌΥ αἱ θοτ 
ἰο χοϊδὶπ ἰδ ῬΓΟΡΘΟΣῚΥ 0 ᾿ἷ8 ὑυῖναίθ 086, ΟΥ̓́ΪΟ 
ἀΐβροβο οὗἉ [δ ΤΩ ΠΟΥ οὐἰδίηοα Ὀγ {80 8816, δοσογά- 
ἷην ἰο δὲβ οὐγῃι Ῥ]θδδιισο. Απά ἶιθ 8180 σορσγοδβοῃὶδ 
ἴἰο ϑαρρηῖνγα, ἰδὲ δὴθ διὰ ΘΓ Βυβθθβηα, Ϊῃ 86- 
ὀογάδποο ψ1 ὑμοῖν ᾿γϊναὶθ ἀπἀογαίδηαῖηρ, πο ἢ 
τοπάογοα μη ἀΠΟΌΙΥ συ ἐν ἰρυνεῤωνη ἡ, μδὰ 
ἰοιηρ θα {86 3» νιν οὗὁἨ (80 Τοτὰ ; ψεύσασϑαι σε τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, οἰ. ἘδΔοκ 
οὗ 1680 ὑτγο οΘοηβίγχυοίἑ οηβ [οὗ ψεύδω] ἔᾺΧΗΒΠ6Β 8 
8686 οὗὨ ἰἐβ οὐγαι : ψεύδεσϑαι πεῖ (86 ἀσοουδαίῖυα, ἰῃ- 
ἀϊοαίοβ {89 δοί οὗἩἁ ἀϑοθι νη νδ ΔΩΥ 016 ὉΥ 8 16; τὶ 
μ6 αἀαἰέοε, ἰμαὶ οὗ υἱϊογίηρς 8 16 ἐπ γεΐεγεποε ἰο 
ΒΟΠῚ6 0π6 [800 ΒΟΡίΠδ0}Β ἴ6Χχ. σα σεγὸ. ἴῸΓ (89 
πβαᾶρο οὗ 80 Νονν Τοβίδιηθοὶ δηὰ δορί. ].---ἶ (89 
ΔΘΏΟΥ οὗἉ Ῥοίος δὰ θοὸν σομβῆηθα ἰο {8:0 ΙΏΘΥΘ 
ΘΧΡΟΒΌΓΟ οὗ ἰδ0 γσέ ἐμαὶ ἀφοορίΐοπ Βαὰ Ὀθθῃ 
Ῥγϑδοιδοά, (86 αυοϑίζοη τ ΒοῖΒΣ μ6 δα ποΐ 88060Γ- 
ἰαἰποᾶ (Παὲ ἤλεῖ ὉΥ πδίαταὶ δηὰ ΟΓΪΠΑΡΥ͂ ΤΘΔΏΒ, 
ψουὰ ὍΘ Β γ  Ἵγ δρργορτίαίθ. Βαυΐ ἐμὸ δροβὶ]οὸ 
ΘΧΡΟΒΘΒ ποί ΟΠ]Υ͂ ἐδ αοὶβ 88 ΤᾺΣ 85 πον Βδὰ 80- 
ἰ8}}}7 οοσυγτοα, Ὀαὺ 4180 ἐλιο ὶγ σϑιμοὶθ Βουσοθ, (ἢ 9 
βΒοογοὺ ῬΘΥΒΟΠΔΙ σροΐΐϊγοθ, {06 ἱππδγὰ ἔσϑιῃθ οὗ 
ταϊπᾶ, (δο ἰάθη ϑοπιτηοπΐβ δηἃ ομαγδοίθεί εἰΐο 
ἴοδίαγοθ οὗ ἐμὸ δΒοαγὶ; τὴν καρδιάν σου, γον. 8: 
ἔϑου ἐν τῇ καρδίᾳ σου, γογ. 4ἅ. Νὸο ἰπίογρτοίδιοι 
8 ΠΟΣΘ ὈΘ ῬΟΒΒΙΌΪΥ δανϊἰἰοὰ, βαύσὸ οὔθ ὙΒὶ6 8 
τϑοοχηΐσοβ ἐμαὶ ἷ8 Κπον]οᾶρο τὰ8 ἀογινθα ἔγοσῃ 
[80 τογοϊδίΐου οὐἨ ἀαοἂ ἰδγουρὰ ἰδ9 Ηοὶγ ϑρί τὶ. 
γε. ὅδ. 8611 ἄοννῃ.--Τὴο ἢ 1180]17--- 

ἐπ ἱτηχηοάϊαὶθ [811] δηἃ ἀδαί οὗ Απϑδηΐαθ, ΒΘ 5 
Ῥοίοῦ δὰ δα ἀγοβϑοὰ Ὠϊτη---τουδὺ ὍΘ τἱοννθὰ 88 8 
αἰγτϑοὶ δοὶ οὗ ἀοὰ. Ἐὸσ 1 18 ΘΟ ΓΘῚΥ ἱποοπδὶβιοεῦ 
τὶ ἰδ 9 016 Βρὶσῖϊ οὔ (6 παυυϑίνθ, 0 δϑϑιχηθ 
ἀμὸν ΗεοϊσῖοὴΒ δηὰ οἰμοσϑ) ἐμπδὲ [86 βυάδάθῃ 
οδδίἢ οὐὁὨἨ ἰὴ τϑῃ, δῃὰ δ͵8ο ἐμαὶ οὐἨ {86 ΔῈ 

ΒῸ ΒΘ] ΌΘΕΥ, 88, ἱπ ὁΔΟ ἢ 0886, οοσαβιοπμοα ὈΥ͂ 
πδίΌΓ8] σΔΌΒ6Β, ΒΌΘΙ 88 ἰδ 6 Βῃοοὶς ὙΔΊΘἢ ὑδ 6 ΒΘ ;- 
τοῦ δγϑίθηι δυδίδί ῃβ (ΔΡΟΡΙ ΣῪ) ἐπ ΘΟΠΒΘΑΌΘΙΘΘ 
οὗ ἔγίψῃί, Βαϊ οἢ {86 οἶμον δηᾶ, (89 ὩΔΥΥδΟΣτΘ 
Φυτηΐβῆθβ 88 11:16 βυρροντὶ ἔογ (86 ορίπίοι (οὗ 
ΜοΥϑΡ δηὰ βοῖὴθ ΘΑ ΣΟ. ἰ οτργϑίογβ), [δαὶ Ῥοίον 
μδὰ {86 ἱπιπιοάϊαίο ἀθϑίι οὗὨἨ Ὀοὶἢ ῬΘΥΒΟΙΒ ἱπ ΥἱΘῪ 
αἱ 189 ἐΐτηο, δῃὰ τδδ {πὸ αἰγοοῖ δυίδοσ οὗὨ ἴΐ, 
ὉΥ δὰ χοσγοῖβα οὗ ἰμθ τηϊσϑουϊουβ ῬόσοΣ ὙΒΙΘᾺ 
ἀποὶῦ ἱπ εἶπ, Νοὺ ἃ ἴσδοο οὗ βοὴ 8 ῬΌΤΣΡΟΒΘ 
ΒΡΌΘΔΙΒ 05 (86 ρατὶ οὗ ἔδιο δροβίϊο, ἴῃ μι: 6886 οὗ 
Αμδηΐδβ, οἰ ποῦ ἰῃ ἶβ οὐ τοΣὰβ, γὐοῦ. 8 ἢ, ΟΥ 
ἰπ {μὸ εἰβέοσ 68] βἰδίοιιθηΐ ΟΥ̓ ακ0. Απὰ οΥ̓Θ δ9 
ἀθοϊατγαϊΐοι οὗ Ῥοίοσ ἰο βδρρηῖγα, γον. 9, (βίοι, 
828. ΜΟΥΘΥ ΒΌΡΡΟΒοβ, του Ἱὰ ὈοίΓΑΥ 8 Ῥγοϑυιη ρίΟ8 
ερί τὶν, 17 86 6.6 ποΐ σοπβαίουδ (δ δὺ ὑπὸ τοβα]ὺ ἀ6- 
ρῬομᾶϑα ρου {86 ἀοιοτταϊπδίϊου οὗ Ἀὲβ οσσι 7111}, 
ἄοοβ ποὺ βυρροτί ἐδπὶ8 ορπίοη: ἰδ 88. ΒΙΤΕΡΙΥ 8 
Ῥγοάϊοιϊοι ἰο ἐμ τσοσιδπ ἐμαὶ ΒῸΥ οὐτι ἀθα ἢ ν͵88 
δὺ βαῃὰ, δῃὰ νγγδβ ποὺ τ ΣΟῪ βυρροδίοα ὈΥ ἰ(δθ 



86 

ἔδιο οὗἩ ὮῸΥ Βυδοδπάᾶ, Ὀαπὺ, ΒΡ6014}1γ, ἀογϊνϑα ἔγοτῃ 
ἐῃο ἱπϑρίαϊΐου οὐὁἁἩ ἰδ Ερίγῖι. 1 ψὰ8 ποὺ ἰδθ 
δροακίϊο, θυ αοὰ, ψῆο οχοουϊθα (μ6 Ἰυάρταθηί. 
Το τ 8010 ουοπί τουδὶ Ὁ6 Τοβαγα θα 88 ἰμ6 γοδυὶὶ 
οὗ ἃ ἀϊγοοὶ αἰνίπο ἱπίοσροδιίίοη, ὈΥ͂ ΒΟ 8 
ΒΡΟΟὰΥ δηὰ ἰδυτῖ Ὁ] 6 ῬυπὶΒμπιθηὺ γγδὁ8 ἰπβ1ιοιοα. 
Βυϊΐϊ ποῖον (86 οτἱρίη8] ἑἰοχί, ὩΟΥ ΔΩΥ οὗὨ ἰδ 68- 
ΒΘΠΔ] ἔϑαίαγοα οὗἩ (1:0 6886, ΟΣ ὈΪα 8 ἰο αβδῖχη ἃ 
Ῥβυσδοϊοσίοαὶ ἱπθαθπηοθ ἰο {π0 γογὰβ οὗ Ροίθυ ὙἢῸ 
ῬΟΌΙΟΙΥ ἀπνοϊϊοὰ {0 ἰάθη π]οϊκοά 688, οσ ἰοὸ 
δάτηϊῦ (Βδὲ ἰβοβὸ ψοσὰβ ΡΟ ΘΣΌΪΥ δθοοίθα ἰδ9 
ΤΏΟΤΔ] ΒΟ6ΩΒΘ οὗ [86 ὑνγχ ΒΙΠΠΘΥΒ. ΕὟὉΣ [10 ΘΟΌΤΒΘ 
δἀοριοα αἱ ἐδ6 Ὀοσίπηΐηρσ ὈΥ {86 Ἰδίνοσ, ἀθσλοι- 
Βίγαίθα ἐμαὶ ὑπο Ὺ σορασάθα [89 Λυάρτηοπί οὗὨἨ (89 
ΒΡΟΒΙ]0οΒ δῃὰ ρυθ]ῖο ορίμϊοπ ἴῃ ὑμ6 σμυγοὮ, 88 
ΘὨ 19οὰ ἰο ἰδ8 εἰχῃθαὶ οοπδί θαι οῃ: Ὑπὸ Σ 
{ῃ086 οἰΓΟυΙΒίδηοοθ, δυσἢὴ 8Δὴ πποχροοϊοα δηά 
σοτηρὶοὶθ δσροόβυσο, δῃᾷ (ἢ δϑῆβυγο ὙἘ16. γ͵88 
Ῥυ] ον Ῥγοπομυπῃορά, σου]ὰ ποὺ 7811] ἐο Ργοάμοο ἃ 
ἰουσ Ὁ] 6 οδοοὶ. ἯὯο ΙΩΔΥῪ ΤΘΟΟΖΉΪΣΘ Β06} 1η8ὺ- 
ΘΠ668, τϊζμου ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ἱπουγτὶπρ 16 ΘΚ ΚΟ 
οὔὗἨ ““οοῃμήέουπαϊηρ, ΟΥ Βα ηρ αἰγίπο δπαὰ πδίυσϑὶ 
6δι1.508.᾽ (Μογον. ᾿ 

γκε. 6. ΔυἋἃ ἴδ0 γουῃβ [γουηρο}} ζῆθι 
ΘΙΟΒΘ.---Τ)0 ΘΟΓΏΒ6 οὗ Απδηΐϊδβ Ὑ88 δ 0Π06 80 
δΔιτδηροὰ 85 ἰὸ Ὀ6 ΘΟΠΥΘΗΪΘΏΪΥ σΑΥΣΙ ἃ ΔΜΓΆΥ 
(συνέστειλαν), δὲ 8, (μ6 Ἰτη 5, νον ΘΓ Θ ΙΏΟΣΤΘ 
ΟΥ 1688 οχίοπαρα δὶ {89 τηοπιοηὺ οὗ {9 ζἈ]], ἬΤΟΙΟ 
ἄτι Ῥυορουὶν ἀϊδροβοα. ἸΤθοβθ ῬΟΥΒΟῺΒ ὙΠῸ ΓΟ- 
τηοΥοα 80 νο Ὀοαΐ65 ἴπ Βυσσοββίου, δηὰ ἰπίοστοα 
ἰθτὰ ἰπ 8 Ὀυγ141- Ϊδο9 ᾿γίηρ θεγοπὰ ἰἢθ ν78}}8 οὗ 
ἀπο οἰἰγ, τὸ ἰδσιηθα ὈΥ {86 ὐβίογίδῃ οἱ νεώτεροι, 
γοΡ. 8, δπα οἱ νεανίσκοι, γον. 10. ϑοτηθ ἩΓϊοΥΒ 
(ΜΟΒΗΕΙΜ: 226 τεῦ. Ολτγίδί. ; ΟἸβ.; Μουθν) 50}- 
Ῥοδο ἰδδί (ΠῸΥ ΓΟ ΣΟΘΌΪΔΥΪΥ ΔΡΡοϊπιθα σμαχοῦ- 
οἴὔοονθ, ὙΒοδα οὐ οἶα] ἀυὶν σοαυϊτοὰ (Βοτὴ ἰο 
ΘΒΒΌΠΙΘ 8 ἰ88Κ 1Κὸ (Π6 ρῥγοϑδοηί. Βαΐ ἰδ οΘομῃδ146- 
Τῶι οῃ5 ὙΒιοΝ ἃ Γὸ δἀγαποθϑα ἴῃ ΆΥΟΥ οὗἉ ἐμὶδ υἱόν, 
ῬΟΒδοΒΒ Ὧ0 Ὑοὶρὺ; ἰὑ ἷ8, οὐ {86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ΥΘΣΥ 
ἀουνι}] πμοίμοσ, δὲ ἰπαὲ ΘδΥΪν Ῥουϊοα, δῺΥ 
δἰχϊοιγ ἀοῆποά οἹἶοο, τὶ} {π6 Θχοορίοη. οὗὁὨἨὨ ἐμαὶ 
οΥ̓͂ (πο ΔΡΟοΒ(168, Ἔχ ϑίϑα ἴῃ ἐπ ὀδαγοι. [ΙΓ ν 88, 
Ὀοβίαθβ, αυϊέθ πδίυγα] δηα δρρτορτίδίθ ἰμαὲ ἐμ 9 
ΨΟΏΠΟΟΤ ΤΑῚ ὝΠΟ ὝΘΤΘ Ῥτοβοηΐ (ΡΥ ἰΘΌ]ΑΣῚΥ 1 
ἐδ Β]ἐσῃϊοδὶ ἐπα! σαίΐοη δὰ Ὀ66 χίνοιῃ (δαὶ Βιο ἢ 
ἃ Βογυΐοθ ψγ͵ὸ8 ὀχρθοίθα οὗ ἐμ θπι,) βῃου]α γοϊαπία- 
ΤΠ δηά ΣΟΥ ΘΟμλ6 ἔΟΥ γα δῃα Ἰοπα ὑπο ὶν 
δὰ. 

Υγκε. 7--10. Τδὸ οἰσουχηδίδποο (δαὶ ΒΑΡΡὮ ΓΑ 
γοβοηίθα Ὠοσθοὶῦ δύουϊ [86 δρ8δοθ οὗ [Ὦχθϑ 
Οὔστα δἵοι, δωϑ Ἰοὰ Βαυτπιρατίθη (“ργεοῖ. Ῥ. 

99) ἰο δρροΒ6 ἐπδὶ ΒῸΣ ἀθδϑίη ἰοοὶς 0]8669 δἱ ἃ 
ΒΘΘΟΠ ἃ ΒΑΒΘΘΙΠΌΪΙΥ οὗ 86 οτος, τὶσἢ, στ {80 
ΤΟΥΤΊΟΥ, ΘΟ" ζογτηθα ἴο ὑπ6 βίδιοα ΠΟΌΓΙΒ οὗὨ ὈΓΆΤΟΡ 
Διο ηρ ὑμ6 960778, Ὀοίοο 8] ΟὮ δυο ἢ ἰπίογυἶθ 
οὗἨ ἰγθθ ΒοΌΡΒ οοσυττοά. Βυΐ ὑμ9 Ἰδησυδᾶχο ἴῃ 
ΥΟΥ. 7 ΒΟΘΠΙΒ ΣΑΙΠΟΣ ἰ0 ἹΤΩΡΙΥ ἐπδὲ 86 γο] σίου 
οχογοΐβοθ Βαδά οοππυθα ἀυτῖης ἐμ 6 τ 8016 ρογίοα, 
δηὰ ἐμπαὶ ϑαρρηῖϊτα ἀϊὰ ποῖ αἰΐομὰ ὑπὶ}] ἢ γθ9 
ΒοΟΣΒ ἢδα οἰαρβοα δου ὮῸΥ ΒυΒΡαπ ΒΒ ἀθαὶ. 
ὝΒοη Ῥοίοσ δϑϊκοά, “" Ὁ1α γο 86}1 (86 Ἰαπὰ ἔον (μῖ5 
ΒΌΠῚ Οὗ ΤἸΔΟΠΟΥ ἢ [ἰ 18 ὙΘΥῪ ὈΓΟΌΒΌ]6 ἐμδὺ τοσούτου 
ἱπαϊοαίοδ ἰδ φοδίυτο οὗ ἐδ δροβίϊο, γγβο ροϊπίορα 
ἰο 86 ΠΙΟΠΟΥ ἩΓΒΙΘὮ 8.111 Ἰὰν Ὀοίοτο ἶσα, τίτπουΐ 
τοϑπἰοηΐηρ [19 ῬΡΘΟΙΒ6 διμουῃηί. [86 ΔΡΟΒΙ]Ο᾽ 5 
Ἰδηχυδρο: “78 δᾶΎο δρτϑθα, οἵο,, ἢ τὸν. 9, ἱπᾶϊ- 
οδίϑβ ὑπδὶ μὸ γοραγάεὰ (18 ργονυίουβ δργϑοιμθης 
οὗ 86 Βυβθαπα δηὰ τ 9 88 8 βοσΐουβ δρστδυδίϊοῃ 
οὗ ὑμποῖν δὶῃ, δϑ ἰΐ ἀοιμομδίγαιθα ἐμαὶ (860 γ Βδὰ 

ΤΗῊΗΕ ΑΟἸἿΞΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΒΤΙΕΝ. 

οοχηχηϊ θα ἰὑ ἀρ! θογδίθῖγ, δὰ ποῖ ἱῃ δαδίθ Οὗ 
ὑΒγοῦρ ἱζηογδποθ. (. Α. ΑἸοχϑηαοι).---ΤῈ.] 

γὲἐεε. 11. Διηᾶἃ ξτιϑαὶ ἔϑϑσ, οἱο.---κκὸ πιθη- 
(1028, ἰῃ (ἢ: 6886 οὗ ΑΠδηἷ885, δηᾶ, δραΐη, ἴῃ ἰδὲ 
οὗἩἨ Βαρρδῖγα, ἰδ6 ἱπργοδδίον ΜΒΊΟΣ {86 οτγοηί 
ΤηθὯθ ὁἢ. Οἴοσβ. 706 ΟἿΪΥ αἰ ΒΌΣΘποΘ Ὑῖσἢ ΔΡ- 
Ῥϑδυβ Ὀείνϑοι [86 ὑπὸ δἰδι θη θπίδ, γον. ὃ δηὰ τον. 
11, δυῖβοβ ὕγομι (0.6 ΠΑΥΤΟΊΤΟΥ ΟΣ ὙΠᾺΘΓ οἷγοὶα ἰὸ 
ὙὙΒΙΟΝ ΠΒ6 χοΐοσβ. Ηθ ἀθβοσῖῦοβ, ἴὰ 86 (ὈΥΠΙΘΡ 
6886, ἰδ 9 ΡΥ Βδῖ ὁ. 5 Μ ΘΒ (8 6 ΒΘΔΙΟΓΙΒ Σαρα τοί, 
ὙΠῸ δὰ δββοι} ]θὰ 0. ἰ86 ῬΌΓΣΡΟΒΘ οἵ θείης 
ἰδυρῦ ὈΥ ἰδ6 δροδβίϊθβ (τοὺς ἀκούοντας αὶϊβουὶ 
ταῦτα, ἱμὸ ποπυιΐμθῃοδβ οὗ ἰδ6 Ἰαίζον Ὀοΐης ἀουδί- 
θὰ ὉΥ οὐ 8). Ηθ χοΐοσβ, ἰῃ υϑρ. 11, οὐ ἰδ 
οἶμον Βαῃά, ῬΔΥΟΥ ἰο ἰδ 6 ΘμυγΟΙ, δῃὰ ῬΑΥΪΥ ἰ0 
8οδ ᾶο ΓΟ ὑποοῃπηδοίθα τὴ. 1ΐ, θὰ τΒῸ το- 
οοἰγοὰ ἐἱαΐηρη οὗὁἩ ὑπὸ ουοῃί. [10 186 τσ ΕΥ̓ οὗ πο- 
ἐΐ6σ6 ἐμαὶ ὑἐμ6 δΘοῃποδρίζοπ ὀχργοββοὰ ὈΥ ἐκκλησία 18 
βγαδὶ οὗὨ 4}1 ἰπίγοἀποθοα 1 ΤΗΒ ΑΟΤΒΕ, ἰπ (86 ῥγοϑεπί 
Υγθθ. [10 δ ΒΟΥ, ΒΟ ΔΡΡΟΔΥΒ ἰο τοραγὰ (80 
ποτὰ 88 Βδυϊη Ὀδο ΟΥΡῚΠΔΠΥ οἸηρὶογοά ὉΥ 
Τα ἱπ οἱ. ἰἱ. 47, (Β69 ποίθ 8, Δρροπάσά ἰο ἱδιαὶ 
Ρβδβδῷθ), 889 ῬΓΧΟΌΔΌΪΥ ΟἸἰζθἃ ΔΗΥ͂ ΓΟίθγΘΠοθ 
ἰο ἰδ Βογθ, ὉΣ [86 σχϑϑβοὴ {παῖ οπιϊποηΐ ΟὟ - 
ἷο8 αν ἀουδίοα 15 ΖΘ υἑ ΠΘΏ 688. --ΤἙῈ.} [κΚὸ 
μβδὰ δὲιβογίο βροΐκοι οὗ οἱ μαϑηταί, οἷ. ἱ. 16; 
πάντες οἱ πιστεύοντες, ἰῖ. 44. τὸ πλῆῇϑος τῶν πιστεῦ- 
σάντων, ἵν. 82. [Ιῃ οοπίγοά διϊπαίϊ οι ὕΓοπι (ἢ 688 
ἔοσυταβ οὗ θχργοββίοῃ, ὙΠῸ Ν οσὸ Ὁπαουθίεοα]Υ 
βυραοθίοα ἤθη {80 ΒΟΙ ΟΥΟΥΒ ΟΓῸ Υἱον δα 5᾿ ΠΙΡῚῪ 
88 ἱπαϊν! 1818, 6 ΠΟῪ ταϑηΐλοη 5 ὅλῃ ἡ ἐκκλησία 88 
8 ἰοἰδ} ἐγ, ΟΥ 88 ἃ οοἰἹοοίϊνο Ὀοᾶν. 9 ὁδηηοὶ 
γοχασὰ 1ἰ 88 δοοϊἀ θη] ἐμαί ἐδ οοἸ] οί σοῃσΈρ- 
ἰΐοῃ οὗ (89 Ομύτο, τἱονοά 88 ἃ ἀἰβίϊηοιγ ἀοβποά 
Ὑ8016, ΒΒου)] φχοϑοῃὲ ἐι86}7 ἴπ οσοπποροίζου 1 
ἰμαὺ ονὐοπὶ ἩΒΙΘῺ ϑβυτηθβ ἔμ σμδσδοίοσ οἵ δὴ 
δυχυδὶ “οὐ οΥὮἨ αἰνγίηθο σδυχοῖ - ἀΪ8ο1}}180." 
(ΤΟΣ ΒΟ). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. Το αὐδπίϊοι οὗἩ ἰλ6 δροβίϊο Ῥοίοσ: “ἯΕ 
δὲ βαίδη ἈἸ]οὰ (πἷπο ρασχί, οἱο. δ" οοπίδίῃβ 

ΤΔΟΤΘ ἰμβ8ῃ ὁπ ἰσαΐῃ τοβροοίδηρ ϑαίαη. 1ἰ ὑπᾶο- 
ΒΙΔΌΪΥ ἐθῶομ68, ἱπ ὑμ6 βγβὲ ρἷδοθ, {86 οχίβίθῃοθ 
διὰ [80 τοδὶ} γ οὗ βαΐδῃ, (μαι ἷβ, οὗ (86 οΥ]] βρι τὶν 

ὍῸ ἰ8 9 ῥγίΐῃοθ οὗἨἩ ἀδυκηθϑϑ, βίποο 1ὺ σδηποί 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ͂ 06 ἱπιαρίηϑα ὑμδὶ {80 δροβίϊθ ΤΩΘΓΕΪΥ 
ΒΡΟΪΚΘ 1ἴἢ 8ῃ Δ᾽] ΟΥΑΙ ἸΩΔΏΠΟΥ. Τὰ6 ΟΟΟΆΒΙΟΏ 
85 80 5͵ϑύο, ἷ8 Ἰδησύδρθ 88 80 οι ρ δίΐο, δπά 
1ξ ΥΘΙΘΓΒ 80 ροβί νου ἰο 1868, ἐμαί το ἤξυγοβ 
οἵ ΒΡΘΘΟΙ 8.0 Θα γον οὐὐ οὗ {μ6 ᾳαοδίίοη.--- 9 
δυο μϑσϑ, ἰπ ἰδ9 ποχὲ ρῖδοο, ἰμ6 ουἱάθησε, ἐμδὶ 
ΤΩΟΤᾺ] ΟΥἿ] ἀοο68 ποὺ πο] δὴ ἰβοϊαἰθὰ ροβί(ἴοη 18 
186 ᾿θατὶ οὗὨ τοϑη, Ὀαὺ 18 οἴοβοὶυ σοπηθοίοά τὶ 
(80 Κίηράοτῃ οὗἩ ἰΒεῈ ΕΥῚ] Οπθ ἱπ {86 ἰμΥ 510 }9 
νοῦ. Απαᾶ ργϑοΐβοιυ (86 τιοβὺ ἨθΙΠΟῸΒ 518, 
ΒΟ. 88 ἈΥΡΟΟΥΪΒΥ σοιαδίποὰ πιὰ ἐοσοι ουρὰ 
δπα οαππΐῃς,, ΟΥ ΤΟΥ] 601] ἰηγοβίθα τὶ {86 πιοϑὺ 
δϑδοχϑὰ χαστηθηίβ οὗ ᾿ἰρμὶ διὰ ἰσαΐΒ, ἃσὸ (80 00" 
ογϑίζοῃβ οὗ βαίδῃ.-- -Εατίμον, (86 ἀϊγϑοὶ διὰ οχ- 
Ὀχοϑεῖνο ἰθστοδ οὗ (Π Δροβίϊθ δβδβύταθ 88 δὰ ὉΠ49- 
πἰδὉ]6 δαί, (πὲ (86 ἰηϑιθησοβ δηα ορογδί! 088 

ΟΥ̓͂ ϑαίδῃ δάνβῃοο ὮΥ ἄθφγθοβ, βορίππίης Ια 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ῬΟΣΟΘΡ 1 Ὁ]6 ΔΡρσόδοῦθβ, 181] Β0 τοδοίοδ 
ἃ Ῥοϊπί δὲ τ βίοι Βο “8118 6 Ββοαγί, ἐμδὶ 18, (808 
Θ γ6 Ῥοβδβοβδίοι οὗὨ ἰὲ; δηὰ ἔθθη {89 δυύσίι] οὐθῃ- 

ἰοχρδσὶ ἰο [8 δβἰδίο ἀθβοσὶ υϑὰ δ8 πλησθῆναι τνεί" 
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ἁγίου 18 Τουθ8]6α.---Τἀβὲ]γ, ἰδ 6 ὕγοθάοιῃ οὗ 
86 ψ}}}, διὰ ἐπ ᾿πυρυ ΔΌΣ ἰ γ οὗἁὨ πλ8᾿5 δοίβ, θυ θῇ 
ἴπ τίονγ οὗ {πὸ Ῥοποσα] ἰμϑυθηοθβ οὗ ἐμ 6Υ]], 
ΔΙῸ ἱπάϊτοοίν, Ὀὰὲ, πογθγί 6 1688, πητηΣβί  ΚΘΌΪΥ 
δεδογίϑα Ὁγ Ῥοίθσ. ΕῸΣ 89 ποί ΟὨ]Υ δαγδ ἰο Απᾶ- 
Εἷδδ: “ ϑαΐδιι Β85 81]οὰ ἰδν μιδασὶ, 8ὸ ἰδ δὶ ἰμοὰ 
ἰμδεσὶ ἀοπο {ΐ8,᾿ Ὀὰυΐ ἈΘ 8150 8δ8ῖκ: ““ὙὌὮΥ νγ)88 
5 Τδὸ σϑδο ἢθ9 ΟΥἹοπΕ}νγ ὅπαβ, ποΐ ἴῃ 54- 
ἰδη, δυὲΐ 'ἱπ Απαηΐδθ. 16 αὐοϑίϊοη πη θη ΔῸ}Υ 
Ἰ008η8: “ΠΥ αδβί ἰποὺ ροτγτηϊ ἐοἀ---ὙἘῪ θ01- 
δϑεπίοα, ἐμαὶ Βαίδη βμου]ϊὰ 8}} ἐγ ποανὶ " 189 
Δροδίὶο ἰθβ. 168, ουϑὰ ἰἢ 1 δ6 Ὀυὺ ἱπαϊ γοοίγ, ἐπδὶ 
ἸΏΔῸ, ἰζ μΒὸ 80 νυν 1}}8, σα γϑβὶβί (6 ἀουἹ] (1 Ῥοὶ. ν. 
9; ὅλ. ἶν. 7)---ἰ(πδὶ τῶϑῃ 18 Δὴ δοοουη δ 16 Ὀ6- 
ἴῃς, δηά τηυδὲ ΘῈΣ (86 χοῦ, ΒΘ Β6 ΔΌΘΗἀΟΙΏΒ 
᾿νἴπ|86}} ἰο βδίδηϊο ἰηδυθῃοοϑ--ἂηα, (δαὶ ϑαίδη 
ὨΕΥ͂ΟΙ ΘΧΘΙΟΣΒΘΒ ΔῊ ἸΣΤΟΒΙΒι10]6 ΡῬΡΟΎΘΥ,. 

2. Τὸ πτοσὰβ οὗ Ῥοίοσ ἴῃ υγοσ. 8, 4 δηὰ 9, ζ0}- 
ΒΒ Ὁ5 ἩΠῚΙἢ τοοδὶ ἱπιρογέδηϊ ἱπδίσιι οί οΠ8 τοδρϑοῦ- 
ἴις (λὲ ἀοείγίπε 97) ἰλε Ἠοῖν αλοεί. Ἦο τὶονβ [Β6 
δεί οὗ Απδηπῖδ5 δηα βαρ σα 8010 }γ ἴῃ 18 το] δ 1 0} 
ἰο ἰλ6 Ὀϊνὶπο ϑρίσιὶ. Ηθ ὄἜχρυθββοδβ Π0 ορἱ πίοι 
ΟΥ̓͂ ᾿ϊ, ἴῃ 80 ΔΓ 88 1 ηδῪ αἴδϑοι ἐπ 6 Δροβί!θβ ἃ8 ἴΏ- 
ἀϊτι ἀλλ 818, οὐ {86 Οματοα 88 ἃ Βυτηδὴ Βοοϊοίγ, Ὀαΐ 
το 80 δοί ἰ(86]7 ἀπά {Π6 βοη τα ϑη ϑ ἔγοπι ἡ Ἀ16 ἢ 
ἣ Ρῥγοσοραρα ΟΣἿ]Ὺ ἴῃ 80 ΤΔΣ 88 ὑμ686 ἀϑῆῃθ ἰδ9 
Ῥοαϊιοη οὗἩ 6 ἵνο οὔδηθσβ πὶϊ γοδροοὶ ἰο {89 
Βριτῖὶ οὗἁἨ [8ὸ [ογχὰ, ΤΟΙ βἷπ 18 8 ἰγοδρδ885 
δειϊπϑὲ (η6 ΗΟἷγ αἰιοθί, 8 ογέπεπ ἴϑοϑο πια)εδία( 8 
σοι ἰοἃ αραϊηεὶ (86 ΗΟΪγ αμοβί. Νοῦν τὸ 
δδυα ἰπ [818 ρχοοοάυχο οὗ {Π6 8ΔΡΟΒί]0, Θββθῃ 8} 
διὰ ἀϊτοοίγ, ἐπο ουϊάθποο οι οὗἩ (86 ῬΘΙΒΟΙΔ]- 
᾿ὰγ δηὰ οὔ (9 Θοῖϊν οὗ (6 ΗΟΙΪΥ αμοδί. Ηοθ βδᾶγδ: 
“βδίδη δαῖ δ]]οὰ ἐἱπὶπο μοαχὺὶ ἰο 119 ἰο ὑπ6 ΗΟΪΥ 
Θμοοι---ἰοα μαδὶ ἠοὶ ᾿Ἰἰοὰ ὑπο τηθ, Ὀυὺ ὑπο 
αοά---γὸ δνο δυτϑοὰ ἰοχοίμοσ ἴο ἑοτιρὺ [86 δ Ρ γι 
οὐ ἰδ 1,οτὰ ᾽. Βυὶ δύο Βοϊθπι Ἰδηβυδρο,αὖ- 
ἰετοὰ 80 ἱτωρυθθβίυοὶυ, δπὰ ἰπἰοπάθα (ὁ δχροδθ 
ῬΓΟΙΩΡΕΪ δηα Γ0}}ν (89 βοογοὶ χοῦ οοπίγδοίθα Ὁ 
186 ῬΟΓΒΟῸΒ ΒοτΤΟ δ ἀγοββοα, σδηποί ΘΟΠΒΙΒι ΒΟΥ 
ΤΘΟΟΙ͂ΤΟ ΔΗΥ͂ Ἰπίογρτοίδίΐου πο που] ἀΒΒΌΠΙ0 
πδὶ (86 ἑούσὰ ““ΗΟΪΥ ΟΠοβὶ᾽" ΒΙΠΙΡῚΥ ἀθμοΐθϑ 8 
ῬΟΤΟΓ ΟΥ 8Δπ Ορογαίϊοῃ οὗ αοα (ϑὅτπαυθβδ, Ο᾽αι- 
δεπεὶ. 1. 418). ΤῈ Ηοὶγ αμοδί 18 βοσθ, οἢ {0 
ΘΟΠΙΓΑΤΎ, ἀἰβ ἰ ποίγ αϑϑιυσηθὰ ἰο 6 ἃ ἤέγδοη, πὶνὰ 
ἩΒΟΙΏ ΠΠΘ ἢ 468] ὈΡΓΉ οὐ ἀροοὶ }}γ, τ ΒΌΤΏ 
1867 ΠΏΔῪ Ῥαὶ ἰο ἰδ ἰοβὶ (πειράσαι, Ὑ6Γ. ἐν ΟΡ 
ὙΠΟ ΠΟΥ͂ ΤΠΔΥῪ αἰϊοιηρὺ ἰο ἀοοοῖνο ὈΥ ἱγίηρς 
σογὰβ. Αγαΐῃ, Ῥοίου ὈΘΑΥΒ ἩΠΕΠ688 ἰὸ {80 7) εν 
οὗ τις Ηοὶγν αμοα ὙΒΘῚ Β6 ΒΑγβ: οὐκ ἐψεύσω 
ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ ϑεῷ, γογ. 4ἅ. ΜογοΥ τηδῖςο8 {86 
Ταιραῦὶς, ἰὲ 18 στο, ὑμαὺ ΑΠπδη88 δὰ 116 υηΐοὸ 
Θοά ὉΥ Ὀεϊγίπρ Ηἰδ ϑρὶσὶῦ [υἱτίυ}}Υ βαγίηρ ἐμ δὶ 

« ἴδε ϑριγὶ γᾶ ἱφπογδπὶ οὗ ἰδ6 ἔγϑδιὰ (Β6ῃ56})7; 
δεοογαϊΐηρ ἰο ἐὲ5Β Ἔχρ  δηδίζου, ϑεῷ ἴῃ υον. 4 ἀθ8- 
ἱζηδίοβ, μοὶ ἐμὸ Ηοὶγ αμοβί, μἰταβοῖ, θὰ  αοἀ (6 
Βαίδπονυ, Βα {δο Ἰΐο οὗ Απδηδβ, Ὑ Β6 Πο Ἰἰοα ἰο 
ἴδ6 ΗοΙγ Οιοδὶ, δηὰ σα μο Ἰἰοὰ ἰο αοά, 18, υπ- 
αποϑιοὩΔΌΪ]γ, ΟὯ6 δηὰ (89 βδῖθο δίῃ (Β6}6)). 
Βαΐ ἐνθη 17 πὸ δά πηἶέ τ ἀϊδιϊποίΐοι 816 Μογ- 
ΕΥ ἸΙΔΚΟΒ, οη6 Οἱ ΓΟΌΠΙΒίΔ 09 βίη δ ἔοσ τι ργϑδιηὶ- 
ΘΒ ἴπ (Π 9 0] 6 πατγαϊνυο, τ ἢ ο ἢ οομδϑύλαΐθ8 
ἴδ Βοαυΐοσὶ ματα Ὀγοῦρμὶ ὈΥ (86 δροβέϊο; πϑπιθ- 
Ἰγ, (λθπα ἔσο ῬΘΥΒΟΙΒ Βδά ᾿πβυϊοα {Ππ|9 Ηο]Υ αΒοϑί, 
δι [Ππ18 σοτη πὶ δὰ, ἴῃ ἃ αἰ Γοοῦ ΙΠΔΏΠΘΡ, 8 στίθυουβ 
84 ὈΠΡΑΤΔομΔΌΪΟ εἶθ. Τη6 ΘΟ Υ οὗὁἁ {89 
καὶ ἰϑ, ἰὰ {818 σδ86, ργοροσχίἑοημϑα ἰο ἐδ τπιδ᾽οβὶ 
Διὰ ἰηγ 014 Ὁ]6 Βδθο δ Υ οὗἉ (ἰμ6 βρίγὶλ 88 6 αἰγὶ πθ 
Ῥογβοῦ. 

8. ΤΆε ἐπαινεϊϊδησ οΥ (λὲ Ἡοῖν Οδλοεί. 

δὰ ρΡογβυδάθα Ἀϊτη861 (μὲ ἢ σποῦ]ὰ ποῖ οοτα- 
ταὶ ἃ ΥΟΥῪ ΒΟΓΪΟῸΒ οἴἶθηοο, ἰζ 6 βδῃου]Ἱὰ υἱὸν 8 
[ΔἸβομβοοά, βϑῖποθ ὑβ Ὺ ὙΒότΩ ἢ6 ἱπίοπαρα ἰο ἀθ- 
οοἶγθ, ὙΘΓΘ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ υχὴδη Ὀοΐησα. Βυΐ Ῥοίοῦ 
8808: “Ἰδου Πϑβὶ ποὶ ᾿ἰοὰ υπΐοὸ τθῃ, θυΐ υπίο 
αοα;,᾽" ἔον 'π {μθ80 ““τὴθπ᾽ (80 Ηοὶγ ϑ'ρισιὶ πἱτα- 
δ0] ἢ Βδ8 μἷὶβ ἀν] ΐησ. Απα 88 1 γβ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ 
ἴηι αἰνὶπο ἐμῖηρβ ὑμδὺ Απδηΐδβ δἰϊοιηρίεοα (0 60Γ- 
τυρὶ δηα πϊϑ]οδὰ {πὸ Ομγβίδη οομβοΐθηδσο δὰ 
)υάρτηοδηΐ οΥὗὁἨὨ οἰ Υ5, 8 ψ]οκοὰ δοὶ 8 δ ουΐ- 
Ταζο οὔοχοα αἰγϑοίν ἰο ἐὴ6 ΗΟΙΪΥ Οδιοϑί; ἴον Ηθ 
ἐπρδσχὶβ 81} ἰλ 9 ἰσανῃ ἰδὲ οχἑδὶβ 'π {6 σομν οί 0}}8 
οὗ τβῆϑ, Ηρ ἰβ ὑἐμθ δυΐθου οὗ ΘΥΘΣΥ ΒΟΪΥ͂ Βοηιἰ- 
τλοηΐ, Ηο ἀϊγοοῖβ ἐμ0 ᾿υδρτηοηὶ οὗἨὨ ΘΙ ΘΥοΥΒ ἴῃ 
αἀἰνίπθ ἐμίηγδ, δπὰ ἰδ 88 οἡ Ηΐβ πρὶ ἰμδὶ Απδ- 
Ηἷδ8 αἰξοτηρίοα ἰο ΔΥ̓ 8 ῥγχοΐδῃθ μδῃὰ.---Βαυΐ 80 
ΔΙῸ ἰδ ΙΏΘΏ, ἴῃ ὙΒΟΒΘ ῬΌΣΒΟΙΒ (86 Ηοὶγ Ο)ιοβέ 
Ἧ68Β ἰπδυ] 64 ἢ Τὰὰθ ΔρΟοΒί]98 8105η6 ΔΙῸ υϑ0}}ἘὖΚ 
ΒΌΡΡΟΒΘα ἰο ὈθΘ τηοδῃΐ, Ὀαὺ (Π6Σ6 18 ηοὶ ἃ ποσὰ ἰῃ 
{πο ἰοχὺ ὙΒΊΘΝ οδῃ ὉΘ δαἀυσοὰ ἴῃ ἴδυοῦ οὗ {818 
ορίῃΐοῃ. [Τὺ ἰδ ὑσὰθ ἱμαὶ Απδηῖδ5 Ἰδὶ ἃ ἰδ ἸΠΟΠΘΥ͂ 
δὶ [86 ἤοϑὲ οὐἨ ὑμ6 δροβίϊθβ, πὲ 86 Βα τοὶ {8680 
Δίου ἰῃ Υἱον αἱ [86 (τὴ0: ΒΟ ᾿ἰπἰοῃαοα ἰο ἰπῆΐπ- 
οῃόθ {80 ορίῃίουῃ δὰ Ἰυάριηοηὶ οὗὁἨ {δ6 ψ80]9 
σδυτοῖ. Νον [89 ΗΟ] αμδοδὶ ἀποὶί, 88 (89 Ὡ87- 
ταῖδνο 8885 δσοϑδαν ββόονῃ (ὁ... ἰν. 81), ποὺ ΟὨ]Υ͂ 
ἴῃ {6 ΔΡοΒί168, Ὀαὶ 8180 ἴῃ 81} ὑπ6 ὈΘΙΊΘΎΘΙΒ; ΘΟΙΩΡ. 
ΒΑυΜΟΛΕΤΕΝ: “Ἱρρεοῆ. 1. 100 8. 

ἩἨΟΜΙΙΨΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΔΟΤΊΟΑΙ, 

Ἅεε. 1. Βαγπαδας απαᾶ Απαπίαϑ! Τχο ῬΟΥΒΟῚΒ 
ΤΏΔΥ ῬΟΣΤΌΤΙΣ ἰδ 6 Βδίηθ δοὶ, θυΐ ἱὰ ἰδ6 6γ68 οἴ 
Ααοὰἂ ἐὐ τιΔῪ Ὀθ [ᾺΓΡ ἴγοταῃ Ὀοΐης πὸ βαῖῶθ. Βοίδ 
σαί πὰ ΑΡοὶ Ὀσχουχδὺ οδογίησβ υπίο {μ6 ογά. 
ΑΒΔΗἶΪΔ8 δα ΒΒΓΏΔΌΘΒ ΕἸἶκὸ βο]ὰ Ἰδπᾶὰ ΦῸΣ ἰδ9 
Ῥομοδὲ οὗὨ 86 Ῥοογ.---ἀπαπίαδ ἐπ ἰδὲ Τεηῃίεοοείαξ 
ολεγολ ὙΆΘΤΟ ὑπό γ 18 Ἰισιί, {Π6 7Ὸ τῷ 11 4150 ὈΘ 
8 διδάον. ὙΒοσο ἀοὐ Ὀυ11Δ8 ἃ σμυτοῦ, ἴμ6 ἀοΥΣ] 
Ὀυ]185 6 ΟἾΔΡΟΙ δὶ 18 δἱάθ. ὙΒοσο {80 ἀἰνῖηθ 
ΒοΙΒΟΒοΟΙάοσ δονγϑαὰ σοοα Ββεθα, 8 ΘΏΘΙΩΥ δἴζο Ὑ- 
Ὑ8͵Β βουγοα ἰδ Υο8, Μαίξ, χίὶὶ. 25..-- -ΤΏ 0 88 8 
ὑγαῖίονῦ διηοης ἰπ 6 ΔΡΟΒ(198 οὗ 7988, δπὰ ἃ Ὦγρο- 
οὐἰίθ ἰῃ {86 Ὀοδοχὰ οὗὨ ἰδ 6 ΣΙ ταὐ ἶνο ΘΒΌΣ ΟΝ ; Βυ 08 
8, ἴον {86 Υἱβὶ Ὁ1]60 ΘΠ υΣΟ δὐ 4}1 {ἰπ|68 ΒΒΒΏΌΣΩΘΒ. 
{ΠῊπτπ}} πο δος ὈΟΙὰ ροοᾶὰ 8πη4 ΟΥἱ] ΤΘἢ δγΘ 
ουαπὰ ἴῃ ἐδ υἱβῖθ]6 συγοῦ, ἀοα 685 οδυδοά 8 
τοοογὰ οὗἩ μοοᾶ κῃα ΟΥ]] ΘΧΘΙΉΡΙΟΒ ἰο Ὅδ Πη866--- 
{86 ἔΌΓΤΙΔΟΣ Ὀοΐης ἰπιοπᾶοα ἰο οαἀϊγ, {86 Ἰδαίου, 
(9 ΔΙῚ 118. (Φ Ὰ65}6]).---- ’ ΒΘΙΏΘΙΩΌΟΣ [οὐ Β νγ170.,᾽} 
βαϊὰ (861, ογὰ, Ἰοπ ΔΙ͂ΟΣ ΒΟΥ ἀδγ, [,υ. χυὶ!. 82. 
0 Β8110 ὙΟΓΒ ΤΠΏΔῪ 6 ΒΡΡΙϊοὰ ἰο 811 οἴ ν Ἠ1]}- 
1278 οὗἨ 88]} νν 16} τ θγϑοίθα 88 8 σδσζῃΐηρ. (Κ. 
Η. Βἰορον). 

γεὲβ. 2. Διᾶϊτοορῖ ὈΔΟΙς οὗ [89 ὑσχίοϑ. 
--ΑΥ̓ΆΣἱο6 18 ἃ τοοί οὗ 8}} 6γν}} [1 ΤΊτη. νυἱ. 107, 88 
᾿Π δ γχαϊοα ᾽πὶ {86 σ.868 οὗ 7085 δΔηἃ ΑΠδηΪ88. --- 
Βχοικϊ ἃ οοχίβὲυ ῥᾶσῖ, οἱο.-- -ΗΥΡοουΐθΥ, 8 
Ὀοβοίιϊηρ δα διοηρ ὈΘΙΊΘΥ͂ΘΓΒ !---ΤῊς ΟἸΘτΙηρ οὗἁ 
Απϑη 85 ἀομοηδβίγαίθβ ΠΟῪ [110 σομἤσοῃοθ τὸ 
08 ΗΪ866 ἴῃ 80- 68]1]6α “Ἅ σοοὰ ψονκΒ᾽".--Οοἀ κ]}} 
ποὺ δοοθρί {π6 ἔγαριηθηΐβ ἩΥ ΒΙΘΙ δυδσῖοο δηὰ ἢγ- 
ῬΟΟΥΪΒΥ διὸ ὙΠ1ῃν ἰο ΤΟ] αυΐΒῃ ; 6 ἀρ Δη 65 {ἢ 9 
ὙΠ016, ΜαΑ]. ἱ. 12 ᾧ. (θΘυθ8ῃ.).---ΑἸδη 88 δηᾶ 
ΒΑΡΡΌΪΤΑ ῬΓΟΌΔΌΪΥ βο]ὰ [ΠΟΙ ῬΤΟΡΘΓΙΥ͂ ΠΟΙΘ [Ὁ 
{86 Βδκο οὗἁ δυοϊαΐπρ δβδιαθ, πΘῺ 81} οἰβοσβ 
ΘΓ 80 ἸΣΠΟΓΆ], (Π Δ} ἔγομι ΔῺΥ ΡΌΓΘ δηᾶ αἱ δἰ αὐ ο Ὁ- 
οϑἰϑα ἰτρυδβο οὗἁὨ ἐμοῖσ οσγη. (Κ. Η. Εἰος.).- - ΤΠ 89 

ΑὨδΩΐΪΔΒ ἱ δτοὸ τγοίομοα Ὀοΐπβ, ὙΠῸ ΘΠΔΟῪ 8 Ομ (8Δ0]6 ἰῃ- 



88 ΤῊΗΕ ΛΟΊΤΒ ΟΕ ΤῈΕ ΑΡΟΞΤΙΕΒ. 

. διλια ουν ΟὨ]Ὺ ΤῸ ἰδ6 ΒαΚο οὗ χαϊπίηρ ΠΟΠΟΥ ἴπ 86 
ψοῦϊά, (δίανκο). 

γκβ. 8. Βυϊ Ῥοῖοσ βαὶᾶ, Ατπδι}184.---α Ρ88- 
1οΥ 8 ποὶ δ ἸΙΌΟΥΕΥ ἰο ὈΘΒοΪὰ 180 5᾽η8 οὗἨ δὶ8 
ΒοοκΚ τι ἱπαϊ θσθησο; ΕΒ. ΤΟ ΟΕΎο 8 ΤῸΣ δες 
ὌΡ 815 γοἶθο 8.6, 1. Ηἰδ8 Ἰοῦθ ἰο αοἄ, δηὰ Σθὰ] [ὉΓ 
Ηἱδβ Ὠοιδο; 11. ΗἰἾβΒ δηχίουβ σᾶγο [Ὁ ὑμ0 5008 
ὑμαῦ δὺο 1οὰ δβϑίσαυ; [Π1, Ηΐβ σοῇσοση [ῸΣ ἰδ6 
ΘΙ] γὸ οὗἨ ὑΠ 086 ὙΠῸ ΤΩΔῪ οἰἴμον ἰδ οὔποθ, ΟΥ 
6 οοττυρίοα ὈΥ 6Υ]11] ΘΧΘΙΏΡΪΘΒ. (Ετοα Αροβί. 
Ῥαβί.).-- Τὰν λαιὴ ϑαίαπ πἰἑεὰ ἰλύιε λεατγί 3---ἃ 
ΒΟ]ΘΙη ἩὙΔΥΠΙΠρ, ἰ. [ἢ υἱὸν οὗ 86 ῬόονΟΣ οἵ ὅδ8- 
ἴδηι, γιὸ ποὺ ΟὨΪΥ οδ ἰηϑυσποο, Ὀυὺ 8180 ““411᾽ 
ὑπὸ δασίβ ουύϑῃ οὗ ΟΠ τ βίϊδηδ ὈΥ͂ ῥγοΐεββίου; 11. 
Ιῃ τἱοῦγ οὗ 80 χυ}}ὺ δθα τοδροι δι ὈΣ1Υ οὗὁἨ ἰπο86 
ψ ο 86 βούμοοθθ. “γ᾿ Ὧ845 δ9 Δἰ]οαὰ (Ἀϊηθ 
μοατὶ ἢ Ηον οδὴῃ δο6' ἀ6Υ]] βοάϊιοο ἶπι ΠΟ 18 
Εξυϊὰοὰ δπὰ οοπίγοΙ]]θὰ Ὀγ ΟἸγῖδὶ ' (Αροβί, Ῥαβδί.). 
--Α τιδὴ ὙΒΟ ἰπ θη 0} 8Π}͵ 1168, πὰ ἀδοοῖνϑβ Ὦ18 
ὩΟΙΉΌΟΣ, 88 ΔΙΣοΘ αν Βυσσοπάοσοα εἶδ μοαγί ἰὸ 
Βεαίδη ; Φομη Υἱἱ!. 44, (Βίατ Κο).---Α) ἴο σϑϑὸρ 
Ὅαδοῖς ραχὲ οὗ ἴ89 Ρῥχίοϑ.---ἰὖ 18. ἃ βδουϊορίουβ 
δοί θη Μγ͵λὸ ἘΠ Πάτα ἔγοιη ὑπ ΒΕΡΥ͂Οα οὗ αἀοὰ 
ἰμαὺ ψΔΒΙΟΝ τγὸ δα τοβοϊνθὰ ἰο δομβοοσαίθ δηὰ 
εἶτο ἰο δἷπι, θυ, χχὶ!. 21. (6 68}.). 

γΕΒ. 4.--- ἈΠ0 ἰδ σϑελαἰ θᾶ, νγδᾶδ 1 ἠοῖ 
τι οὐ Ὁ---οὰ ἀοβῖίσοθ ποΐ ΟΣ ῬΧΟΡΟΣίυ, 
θυΐ οὐγ μοαγίβ. (Ὁ 68}6]).---Ὅ Ἐν Βαδῖ ἴμουὺ 
οομοσίνθᾶ ἐδὲ5 τΐηρ πὶ τπΐὴ9 Βϑατχὶ7---"ἰ 
8.11} ΟΟΟΌΓΒ δὺ {{π|68 (μὲ (Βο86 0 8Γ6 ῬΟνΘΣ Ὁ]- 
Ἰγ τηοτϑὰ Ὀγ (86 πογὰ οὗ {89 [οχά, 7606] 88 1 ἢ6 
γγο ῬΧΟΟΪ δ η8Β ἰμδὶ γογά, γν 61} ζῆθνν δῃὰ τγ8β βοί- 
ὑἰπρ ΤΟΥ ἢ 411 ἰὴ βοογοὺ 851}8 δῃᾶ δου αἰ 8 οὗ 
ἩΒΙΟῺ ΠΟΥ ἀτὸ μα γ, θα, ἱπ ἰσαΐῃ, 6 ΤμΔῪ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ΠΒΑΥ͂Θ ΠΟΥ͂ΟΣ ὈΘΙΌΓΘ Β66 ἢ (μο86 ΒΟΆΥΘΣΒ. 
ϑιιο 8 ο8868 ἀδιμομδβίσαϊθ ὑἢ 9 ῬΟΥ͂Σ οὗὁἨ ἰμῸ ἀϊνὶπο 
ποτὰ, το ἢ 15. 8 “ ἀΙΒΟΘΓΒΘΣ οΟὗἨ ὑπὸ ἱπουρῆίδ δὰ 
ἰπύοηίβ οὗ ἐμ μοασγί.᾽" [Η65Ὁ. ἱν. 127]. (Αροβὶ, Ραϑί.). 
--’ 6 τὴὰγ οοπ͵θοίαγο ἐμαὶ 1 ΑἸΘΏΪ88, ΟΣ, αἴϊογ- 
νᾶγάβ, βδρρμῖγδ, 88 5.1}} σου β θα ἴῃ 186 μοδτὶ 
ΟἾΪΥ ἃ ἴδἰπὸ Ἰἰογὸ οὗ δμ6 ἰσαΐ, δπὰ οουἹὰ δυο 
εἴνσθῃ δὴ ΔΏΒΥΘΥ ἰο {0 δροβϑίοϊο αποδβίϊοι: 
“ΦὙΥ Ὁ (λ)0 ΘΥΓὉ} Ἰαάρτηοηί τηὶσηί, 'π δυο} 8 
0886, Βᾶγθ Ὀθθη δυοσίθα. (16 ρ07).---Ῥ Οτι 8δὲ 
ποῖ Ἰ᾿ἰθἃ - - - υῃῖο Θοδ--- Ογίουε ποί ἰῪθ 
Ἡοὶν ϑριγί( οΥΓ ασοα" [ἘρΡἈ. ἵν. 80], 80 ΒΡΘδῖκβ ἰὸ 
οἵ, ᾿ἱΔΎΔΙΑΙΥ, ἱῃ γΟῸΣ ποασίβ, δηἃ οχίθσπ νυ, ἴῃ 
5 ψογὰ ; ζ0Γ, ἰὰ βυσι 8. ο886, γοῦ που]ά, 1. ΟἿΌΣ 

80 1η80]ὑ ἰο ὑΠ6 αἀἰνίπο τηδ᾽οδίν οὗ ἀοα; 11. Ῥτο- 
ΠΟΌΠΟΘ ἃ Βοῃΐθπ06 ΟἹ ὙΟΌΓΣΒΘΙΥΘΕ, τ ΐοἢ που]ὰ 
σοηβίχῃ ὑμ6 80] ἀπὰ Ὀοαγ ἰο ἀδβίσυοίϊοη. 

ΨεΒ. ὅ. ἘἾ6]1 ἄονσηι, δι ἃ αν τὸῸῺῊὸ ἴΠ6 
δοβῖ.---Βὸ ποὶ ἀρφοοϊγοά, ἀθαγ Ὀγοίμσϑη , αοἀ ἐκ 
“ποὺ ταοσϊτοὰ : 64]. υνἱ. 7. αοα 88 ποὲὶ οοδϑβοῦ, 
ὍΠΟΘΣ ἰδὴ0 ΠΟῪ οογθηδηΐ, ἰ0ὼ ὍΘ “8 σΟΒΒΙΐη ς᾽ 
᾿ἜἌΓΘ, ΘΥ 6 5 8 Ἰθδαϊοιβ αοἀ,᾽ [Ὀθαϊ. ἵν. 241.---Τ}0 
γα , ἐλαὲ {δε Ποῖν Οαλοεί ἐς ἰγωα Οοά: 1. Απὰ]- 
ἽΥ ἀοπηοπδίγαϊο ἴῃ ἴμ6 ἀραίῃ οὗ Απδηΐδβ; 11. 
᾿ αὐδοϊουϑ! σονοδ]οα ἴα ἐμὸ ᾿ξ οὗ (Βο86 0 ΟὟΘΥ 
"δῖα. (Ετοπὶ Αροβί. Ῥαβί.). 

γὲξδβξξκ. 6. Βυσίϑᾶ Ἀ1}2.---Ι ἴα ποὶ ἱποοῃβ βίη 
τὶ! ἀϊνίπο υβἰΐοο, ἐπδὺ ἰμοΒ6 τ οσα ἰὑ ἢ 88 ΟΥ̓́ΘΣ- 
ὙΒο]τηθα, δοιὰ χϑοοῖνο ὑῃ6 168 δἰϊδη 0} ΓΓΟΙᾺ 
παθῃ, 1 Κίηρβ χἰϊὶ, 26, 29. (ΒιΔνῖς6).---Βαὺ δπ μο- 
ΠΟΥΔΌΪΘ ἔΠΟΓΑΙ ἀοθ5 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἐπ ρ}ν ἐδ 6 
βαϊνδίΐοι οὗ ἰἰ 8οὰ] οὗ (86 ἀδοοαβοά! 

γεβ. 7. Αουϊ ἴ86 δρ8οθ οὗ ἴξσϑθθ Βουσε 
αἴϊτοι.- -ΤΈγοο ΠΟΌΓΒ Ὑ6Γ6 ραίγθη ἰὸ ΞδρΡΌΪΓΒ [ῸΓ 
19 Ῥυγροβο οὗ ἘΡΉΡ ΟΕ δ8η ἃ ΟΠδηρίης ΠΡ 
ΘΟ γ8θ6. ΤῸ 089 ΒΙΌΣ αΟα, ἴῃ δἷβ Ἰοης- δυο οτὶπς 

δα ΙΠΘΙΟΥ͂, αταπίδβ ἃ ἸΟΠΘῸΥ {{π|0 [ὉΣ Σοραοπίβῃοα, 
88 ἰο δῃοίμεν, ἴβϑὶ. Ιχυ. 20. (ϑίδυκο).--- ποῖ 
Ἰσῃηουσίπα υυβαῖ νν88 ἄοπθ; Ὀαπὶ 8510 ἀϊὰά Κπὸον 
ἐπεί αἀοἀ Βεά ἰμτοαίθηθα [ἢ 8 τοχὰ ἰο ρΡυμἰδὴ ἰδ 
ἈγΡοοΥ [168] δὰ υτὶσμίθουβ. “ΤΟΥ δδνο Μο- 
868 δηά ἐδ Ῥγχοόρβοὶβ ; Ἰοὺ ὑλθσὰ ἈΘΔῚ ἐδ οπι.᾽" [1κ-. 
χυΐϊ. 290.1 (ἀροβὶ. Ῥαβί.). 
ΕΒ. 8.---10}}1 19 ἘΠ ΘΊΏΘΣΙ ΥγΘ δοϊ]ᾶ 189 

Ιδαπῃᾶ ἴοσ 8ο στ Ὁ 7---ὴ πομπὴ δα ποῖ ΟὨΪΥ 
Ἰδὰ ἃ Ἰοσον ἰϊπθ ὉΣ γτοβοοίΐϊοι, Ὀπὶ πὰ δἷ80 
ουπα δροῖδοῦ Ορροσγίυιγ, οι Ῥοίοτ᾿ 8 4168- 
το δθογα θα, Ὁ ΘΧ δια πἰηρ ΒΟΥ μοδσχί δπὰ κχίνὶῃ 
εἴοσγ ἰο αἀοἀ [908}. γΥἱϊ. 19]. Βυὲ 88 886 γρρὶὶ 
ὙΠ Ἰπογοδδθα δυάδοὶίγ, ὑπὸ βοηΐθῃοο ὙΔ1ΟΝ τ. 88 
ῬΣοΠουΠΟοΘα, ἰμδιοίοα δὴ δα]. οι} ῥρϑῶρ, ψ θα 
80 Βοδχὰ οὗἉ (9 1υαρπιοιὶ ἐμδὲ δα ογοσίδ αι ΠῈΣ 
δυβοδπά. 
γε. 9. ον ἐκ ἐϊ ἐπδῇ γ9 Ββανο δριϑϑᾶ ἴο- 

οῖδοσ ἴο ἴϑθεορῖ ἴ89 βρέτὶϊ οὗ ἴῃ9 1,οτᾶ--- 
118 8 5377088 Υἱοϊδίϊοι οὗ (πο ἀυ 168 οὗ πιαττὶοί 1106, 
ὮθῺ ἰδ 9 ῬΔΓΩ͂ΘΒ δργόθ ἰὸ ἀο Ο6Υ]].---ΤῈΘ 1πἰαυΐ- 
ἰουβ ροσυϑσβίοι οὗ δὸ 168 ΟΥἨὨ ΙΒΔΥΤ ΙΔ ρΘ ἱπ ΤΩΔΗΥ͂ 
ἔατα 1168: 1.  Β6α {Π6 Τολυσίαρο 8 ΘΙ ΡῚΥ 8 οθ- 
Τὴ ἰἰΥ οὗ ροοάβ, ἃ Ὀυ δίῃ 688 ἰγσαηββοίϊουῃ ἀοαϊστιοὰ 
ἰο σοῃβο]  ἀδίο θα ιῃ, ἱπβίοδα οὗἩ θεΐπς ἃ υϊοη οὗ 
Βοδγὶβ 'ῃ ἰδ9 Γοχᾶ; 1. θὰ ἐδ6 τοι ἰ8 οἰδεῖ» 
θὰ ἔογ ἐλ Ῥυσροβο οὗ βοσυίηρ ἐμ Βοϑαι, ἰμ6 πονὶὰ 
δπᾷ ἰδ ἀογ]}, ἰπδίοδα οὗἩ δοΐπρ ᾿Β αθῃοορα ΌΥ͂ (89 
ΒΟΙΥ ὑυϊποὶρὶο: κΑΒ [ἴῸΣ τ δῃὰ ΤΥ Βοιδ6, ἯΘ 
1} βοῦν ἰμ8ὸῸ 1ιογὰὔ [908}. χχῖνυ. 16]; Π]. 
θα τρϑσυὶϑα 116 16 (8 οοηγνοχίθα ᾿πίο ἃ ἀοτῃ- 
γγαχὰ ρμδίδ, οοπἀυοίζηρ οί Ρϑνε95 ἴ0 Β6]1, γδ6- 
μὸν 1 ὍΘ ἃ Β6}} οὐ δασγίῃ (ἀοπηοϑίὶο ΒΈΠΟῚ ΟΥ̓ 
οὐ Γ] Ῥοσαϊι οι; ὙΈΘΓΘΘΔΒ μον δβιου]ὰ δδνθ 
ὈΘ6 πῃ ῬΔΥΪΏΘΙΒ ἴῃ ΘΟΥ̓́ΟΣΥ ΒΟΙΪΥ ΟΥ̓, ἀπ δμαγο δἰ ἀϑὰ 
680} ΟΒΘΡ ἴῃ ὑποὶρ Θοτμιποῇ οἰοσίβ ἰο οὈὐδὶπ οἰ οῦ- 
8] Ὀ]οΒβο 688 'π ΠΘΘΥΘΏ.---ἤοιο ἐς ἐ ἰλαΐ γ6 ἦσθε 
αστεοα ---ἃ, ΒΟΪθη αὐθϑίΐϊοη δαἀάγοββοὰ ἰὸ (80 
ΘΟΠΒΟΙΘΏΟΘ Οὗ ΘΥΟΣΥῪ ΙΔΔΥΣΙΘα ΠΟ] ΘΥΟΣ. 
γε. 10. ΤΏ.6: 61} 5: 9 ἄονσῃι, οἱο.---“Τδοῦ 

αχί ποὶ 6 αοἂ ἐπδῦ δαί Ρ]Θαδογο ἱῃ ἩΟΘαΠ688. 
--Τὸ ἔθο0 1188} 8}}4}} ποί βίδπα ἴῃ ἐδγ δἰ ρδὶ.-- -Τῆοῦ 
88.810 ἀδβίγου ὑμϑπὶ ὑπαὶ βρϑδῖκ ᾿ϑδβδίηρ." Ῥβ. τ. 4- 
6. [ἢ ἰμ680 ὑὕνγγο ῬΘσβοὴΒ βυἀάθη]γν ἀϊοὰ, τ θη ἃ 
ΤΩΘΓΘ ΤΟΥ 8] ΒΡΟΚΘ, ΠΟΥ͂ 5}}8}} Β᾽ ΠΏΘΙΕ ΤὉΓ ΟἿΘ τῶ0- 
τηθηῦ δμἄυγο ἰπ6 ΤΟΌΌΪΚ 8 τ 10 ἰγαϊῃ Ὑ1111 αἰϊο 
οα (86 ἀδΥ͂ οὗ Ἰυάρτηθπι 2 Τ68. ἱ. 8-10. (δίαγκο). 
--Βαυὶ ἱἢ, πὶ τὸ 6889 οὗ Απδηΐδ δὰ ΒδρΡῖτα, 
γγ88 ΟὨΥ “}Ἃ1Ὧ0Γ ἰδ ἀοδβιγυοίίοη οὗ {μ6 868}, ἰμδὶ 
{86 Βρ' Σὺ ἸΔΥ 6 βαυοὰ ἴῃ ἐμ ἀδγ οὗὨ ἰμὸ ᾿ογτὰ 
οθυδ᾽ [1 Οον. γ᾿ 67], (μοπ, {μὲ ἀδ  νΥὶ}} σϑυθϑδὶ 1{. 
Βἰορου). [ΕῸΥ Δποίδμοσ Υἱοῦ οὗ 1 ΟΟΥ, Υ. ὄὅ, 860 
ἰπι.᾽ 8 δχϑρβοβὶβ ἴῃ ἃ βΒυ δβοαιυϑηΐ γοϊαπιθ οὗ (δ 18 

Οοταπιοηίαευ.---ΤᾺ.} ᾿ 
γεᾷ. 11. Διᾶ ρυϑθεαῖ ἔϑασ οὐτὰϑθ ὌΡΟΣ 8]} 

[89 ΟΒυΣοὮ.---ΤῊὴο ΟΌΣΟΙ τγ88 ποῖ Τουπά θὰ [Ὁ 
(ἢὴ6 ῬυΓΡΟΒΘΟ οὗ ἔοβίουϊης Βὲπὗὰ] πο] πδὐοηβ, ΟΓ 
ΒΟΘΌΣΙ Ωρ ἱρΌἾΥ ΓῸΣ ἐδ Βῖθποσ. (Ο 6ΒηΕ]).--- 
Ὀϊνίηθ ᾿υἀχηηθηΐβ ἃγὸ ἰδίοπἀοα (0 ΔΎ ΔΘ 8 ΒΟΪΥ 
ἔϑαν ; γοί ὑβμογ δ οἵϊοη σοραγὰ θα ον Ὑ 1} 1416 
ΟΠάθΥ, ΟΥ ὙΠ ἸΟΥΣΥ, ΟΥ τ ἹΓῈῸ ἈΠΟΠΔΥ 8 Ό] ΘΠ 685 
δηὰ βο] τὶ ὐθοῦΒη 688 '--- 65 {μὸ [οχ ῬΌΓΚΟΒ 
ἷ8 ἤοον, [Μεαΐὶ. 111. 12], δηὰ (9 ομδ 15 βοδὺ- 
ἰοτοά [ογὐ Ῥυῃμθα]7, εἰν οὐγα Κἰπρᾶοπι ϑυιβίδ ῃ8 πῸ 
1ο88, [Ὁ ἔσὰθ ὈΘΙΘΥΘΥΒ ἀγὸ ἐμοη Ῥχοίοοιοα διὰ 
οοπϑτιηθα ἴῃ ὑπο ἴδ᾽. (Αροβὶὲ. Ῥαβί.). 

Τὰς δἵῃ 9.) Απαπίαβ απὰ ϑαρρλίγα, νεπῖαϊ αοοοτά- 
ἐπ ἰο ἱλε δἰαπάαταά ὁ ἐλε τοογίά, δαὶ Ἀείποις ἐπ (δ 
εἰσλὶ 9. Οοά : ἴον, 1. 1ὶ νγῶβ 86 ἐμοῦ (νο. 8), Ῥγὸ- 
σθοάϊηρς ἤτοι {8:6 ἸΟΥΘ οὗὨ ΠΟΠΘΥ, {δ τοοῦ οἵ 8]} 
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ΕΥ̓; Π. 1ὸ πταϑ Ἰὲθ δῃὰ δ ΒΥΡοΟσ 108] δοὶ, 8ῃ 
δον δῖοι ἴῃ (86 6γ908 Οὗ 80 ἀοαἀ οὗὨ γυΐϊ (ΥΟΓ. 
8 διὰ 3) ; ΠΙ. Τὶ νγδβ σοταημἐοα ἱπίοπ!0η8}}γ δηθὰ 
ἩΔΒΙΟΠΙΥ (“68 ἰΐ ποί 'π ἐδίηθ οὐγῆ ῬΡΟΎΟΥ Τ᾿ ΎΘΓ. 
4); Γ΄. 1ὲ τδϑ οουιτοϊ θα ἵπ δοοοσάδηοθ ὙΣῈ 8 
δοογοί υπαογδίδηαϊηρ οὗ (Π9 ὑγ)7ἷ|ὸ ὈΘΥΒΟΏΒ, ὙΒΟ 
ΔΘ 64 ἰο ἀ0 ΟΥ͂]], ἰπ ρ͵]δοὺ οὗ δαάγοββίῃρ ἰοὸ 
ἜΔῸ ἢ Οὐ ΟΣ Β σοβοΐθποο ἰπ6 τΟΓὰΒ.: “ΗΟ Οδη1 
ὧο (δῖ8 σγοδὶ πὶ ιοϊςθάποββ, δηά δ᾽ η δραϊηϑί αοα 3 
[6επ. χχχῖχ. 9]. (“ον ἴδ 1ὑ ὑμαὺ γε ἤδΥθ 
δύτοοὶ ἢ τοῦ. 9); Υ. [{ στὶονοά {80 Ηοἷγ ϑρὶγιϊ 
οἵ Θοὰ, Ὑ8ο πναγποᾶ, γουϊοα, δπὰ δαἀπιοπὶβηοα 
ἰδοπι, πο ΟὨἿΥ ΒΥ ἰδὸ τηουνὰ οὗἁ Ῥοίοσ, Ὀπὺ 8180 
ἴῃ {πεῖν οσσῃ μϑατίβ, 88 Ὁ] ἸΘΥΠ ' ΤΠ ΘΠ ΌΘΙΤΕ οὗ ἰμ 6 
Ομυσο (νον, 8, 4, 9); ὙΙ. 1 νψγὰβ δὰ οἴθῃοθ ἰο 
(89 ΟΒυχοῖ, το βμουϊὰ ““ποὶ Ὦδγο εροὺ ΟΣ 
ἩΤΙΠΚΙΘ, ΟΥ ΒΏΥ͂ δΒ00}} ἐδηρ " [ΕρΡΒ. γν. 57], δηὰ 
ἩΒ6ἢ. υδὲ ὈΘρδπ ἰ0 Ἔχ ἰ10 Βα οἢ ὈΘΘΌΪ δηὰ νἱ- 
ξον τὰ ἐδ 9 ΗΟΙΥ αδοβῖ. (οι. χχῖν. 82). “ὁ ἴο 
ἐμαὶ τηδὴ Ὁ. ὙΒοῖ ἐπ οἴἶθποθ σοπιοίι ἢ [Μαΐί. 
χΥ. 77]; ΥἹΙ. [ὖ μαᾶὰ ἃ ἰθηάδῃου ὑο δϑυβο ἰδ9 
ἈΔὴ6 οὗ 726808 ΟἸγὶδὺ ἰο 6 ὈΙΘΒΡΒοΙηοα διμοης 
{86 Θ6πι1166.---7ε ἤγεί ίἰατές αἀπιοησ ἰδὲ ὡλεαί: 
Ι, ον ἰδ ΘΏΘΙΩΥ ΒΟῪΒ ἰδο; 11. Ηον ἰδ6 
Βουβομοϊ ον χαΐθοστθ ἐβόσα ὩΡ. --- 7.6 7μάσπιεηί 
τλιεὴ οὐεγτίοος Απαπίαδ απὰ ϑαρρλίῖτα, απ αυσμεί 
ἐτααρίε οΥ7 {λὲ ῃ»γοοεάωγα 90.Γ αϊυΐια γμδίϊοε: 1. 
Ἐδο ΒυΙΩΤΩΟΤΙΒ; ἰδ δοοορίὶβ ὯῸ Το 8}᾽ 8 ῬΘΓΒΟᾺ [(Ὁ 8]. 
ἴϊ, 67], Ὀπὶ οἱΐοα δἰ κὸ ὈΘ᾽ονοσΒ πὰ ὈΠΌΘΙΘΥΘΥΒ 
Ὀοίοσε ΗἰἾβ ἐσ δυπαὶ, γϑα, ἰΒ ουθὴ ΙΔΟΤΘ ῬΧΟΣαΡί 
ἴδ [80 6886 οὗ ὑἐΠ6 ΤΌΣΟΥ, ἮΒΟ 8.6 ΒΟσΥδηΐθ ὙΠῸ 
Κπον ἐμ οῖν Μαδβίθυ᾽Β τὶ}; “}υαἀρστηοπὶ τησδὲ Ὀ6- 
Εἰκ δὲ {86 βοῦβο οὗ ἀοα.᾽" (1 Ῥεὶ, ἰν. 17); Π|. ΤῈ9 
ἰσῖ8]; 89 ᾿ηνοβίϊ χαϊϊου 18 τἱ σία, τη Κη ρ τλϑει οβὶ 
(86 σςοῦπ56}8 οὗἨ {89 ᾿θασίϑ [1 ον. ἰν. δ]; 11]. 
ἴθο βοηΐϑθηδσε οὗ δομπαοιηπαίίοη; αἰγῖηθ 78.160 
ἜΧΒΙΌΪΙΒ ΠΟ ὙΘΆΚΏΟδΒ, Ὀαὶ ουἱβ ΟΥ̓ ὁ ἀἰδοδϑοὰ 
ἸΘΗΌΟΥ οὗὁἁ 86 ΟΒυτοῖ, 58ο ὑἐδαὺ 86 ψΠ80]6 ΒΟΥ 
ΤΆΔΥ͂ ποὺ ῬΟΣΙΒὮ, 84 ΡΓΟΙΘΣΒ [0 Ἰη 81οὐ ῬαΒΙΒμχαθηὺ 

ὁπ ἐβο δΒό8Ὰ, ἰ7 ὑἐμθ βρὶσὶΐ τοδγ ἐμ οΥΘΌΥ Ὀ6 δανϑὰ 
πυπίο Ἰ1ἴδ ΘἰΘΥΏ8].---Τὰε ἤγεί οαδὲ 97 ἀϊδοϊρϊ πε ἴηι ἰλδ 
Ολτώίαη Οὐωτγεῆ, ἀεοίαρα ὃν ἐϊ αἰυΐϊπε Ἡδταά: 1. 
ΤῺὴ6 οσοδδίομ, δὰ ἰμὸ βδ)οοίθ: 8 δία πη Ὁ] ρ- 
ὉΊΟΟΙ ἴῃ ἐποὸ ΟΠΌΓΣΟΣ ; 11. ΤῊ τῆθδδ δὰ ἰμβίτυ- 
τηθμΐβ ἰῃ δάση βίθτϊηρ αἰδοῖ ρ]η6: 116 τογὰβ οὗ 
ΥΘΌΘΚΘ ΡῬτοῃουπορα ὈΥ (δ6 ταϊπἰβίθυὶα] οΒσα; [1]. 
Το οὈὐοοὶ δηὰ ἀοβῖση οὗὁὨ {16 αἰ ΒΟΙΡΙΠΑΥῪ τηθδ- 
ΒΌΡΘΒ: (π0 Ῥγοτηοίϊου οὗ (Π6 ΠΟΒΟΡ οὗ Θοά, ὉΥ͂ 
ΟἸοδΒΙὩρ 86 ΟΒΌΣΟΙ, οἰ οηΐπς 9 σοῃβοίθῃοο, 
δηἃ χηδὶπίδί ηἰπς ἃ 88] ΔΎ θαυ. (ἢσγο, Βον- 
ΘΥΟΡ, ὑμ6 Ῥγδοίϊοθὶ δρρ]οδύϊοη ταυϑί ΘΓ Όγ 
αἰδίϊη συ θα Ὀοίνγοοη 1118 ἴῃ {818 του] δηὰ ἰἰα οὉ- 
θοίβ, οὐ ἐπ9 ὁη6 μδηᾶ, δῃὰ οἰδχηΐϊΐγ, ὁ ἐδμθ 
οἵ γ).---Τλε αϊυήπε αὐἀπιϊηἰδίταίΐοη ὁ Ολωτοὶ αἰ 8- 
᾿εἰρί πη ἐπ ἰδδ σαδὲ οὗ ἀπαπίαα απὰ ϑαρρλέγα---α δὼ» 
τεὐιαι τις ἰεϑδοη 707 οἱ Ολιτγολ, ιολιοὶ αἀΐδρεπδες υἱἱὰ 
αἷξ αἀϊδειρίφιε: 1. Τὴ βυ]θοίθ: ὑπο γο, 8 βία Ὁ] ᾳ- 
Ὁ]ΟΟΚ ἴῃ μ0 σΒΌΓΟΝ ; ΠΘσο, δυηάγοαδ δηὰ ἐπου- 
Β8Π48Β ὙὮΟΒΘ ο8868 ὁδηηοί Ὅ0 γοβομθα, 11. ΤῈ9 
δΘηἰ8.: {Π6Γ0, ἃ Τϑβοϊαίθ δπαὰ αἰνίπογ ἱπδρίσοᾶ 
ΔΡΟΒὶΪ6; ποτο, 266 01]6 συΐάοβ δηὰ οἴ οοσΒ οὗ (89 
Ομτον, όσα οἰὐ μὸν ἴδ ϑρίγῖ οὗ 116 ογὰ ἢ88 
Τουβδ θα, ΟΥἠἨ ὙΠ οτὰ 86 ΟΠΌΓΟΘΙΝ ἄοο68 ποὶ δβυβίδίη, 
ΠΙ|. ΤῊ εβθοίθ: ἐμοσο, ἀθνυουΐ ἴθ δῃὰ βα] υὐδυν 
ΔΘ; ΒΘΓΟ, ἸΟΥΣΥ͂ δηὰ γἹ ἀΐσι]6.--[7λε ἀεαίὰ οΓ 4:.- 
απἴαε απα ϑαρρλϊτα: 1. ΤΏ. οἰ ΧΟΌΤΩΒίδ 668 σοῃπηθοὺ- 
δα ψ τ {86 ουθηῦ; (4) ῬΘΥΒΟ:Δ] Βἰβίουυ οὐ Απμδηΐδβ 
δηα βεαρρμίσα (99 0)78--- σον τ ίθ--- Ῥοδβοββοὰ ῥχο- 
Ῥοτίγ---διρ Ὀϊι100.8----Β6015}----ἰ σῃογδη); (6) ἱμποὶς 
βίη (118 ΒοῦγοΘ, Θομοοταϊϑῃίθ---ἔοΥτὰ----οἰδοί8) ; (ς 
(886 ρΡομδ)ν (αϊνῖπο ἰπέοχροβί(ϊοπ---ἀθ5: ΖΚ); 
οἴὔδοὶβ ὙΒ16} 1 γτοαπσοα. 11. 1, ββοὴδβ ἰδυραὶ 
Ὦγ (80 οΥθῃΐῦ: σοποουηΐηρ (α) (80 Ρυγὶν οὗὁὨ ἰμ9 
ΟΒΌΤΟΙ, 88 8 αἰνίηθ αν (ϑουπηα ἀοοίΣὶ Π6---αἀονουΐ 
ΒΘη τ 6 {8---Π 0} 1176); (δ 80 αἰνίπῃθ δἰἰγὶθαΐθδ; 
ῳ {86 παίιι τ οὗ ἀθαύῃ (οτὶ βία} 8 Ρθῃδ] νυ ---ἰῃ 
γῖ]ϑί δ'οῃθ [8 παίυγθ ομδηρϑαὰ); (4) ἰδ9 80- 

ΘΟ ΔΌΣ ἐγ οὗἉ τηΔη.---Ἴ.] 

Ἐ.--ΤῊΒ ῬΒΟΘΒΕΒΒ ΟΥ ΤῊΕΞ ΟΒΌΒΟΗ, ΒΟΒΤΑΙΝῈΡ ΒΥ ΜΙΒΑΟΨΟΥΒ ῬΟΥ͂ΕΒΒΒ ΟΥ ΒΕΑΙΣΝΟ ΟΒΑΝΤΕΡ 

10 ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΓ ΕΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Ύ. 12--16, 

12... Απὰ [Βα] ὈῪ 86 Βδῃά8 οὶ (86 ἃ 
13. διβοηρ [86 ῥβθορὶθ; (δηᾶὰ ὑβμ6ὺ 676 81} τὶ Ομ 6 ἃ600 

168 ὝΘΙΘ ΤΩΒΔῊΥ ΒΙΩΏΒ δὰ ποηάθυβ ὙτουρὩ 
ἴῃ ϑοϊοιῃοῃ Β ροσοῦβ. ἘΔπὰ 

[Βαὶἰ, δὲ] οὗὨ 86 τοβὺ ἀπγϑὺ Ὧ0 τηϑδὴ [υϑηϊυγοά ἢῸ ὁπ ἰ07] 7015 ΠἸτΩΒ61} 0 μοι: Ὀαῦ 
14 [ἀ}} 086 ΡΘΟΡΪδΘ πιδρηϊβοά [Πρ ]Ὺ οδβύθοση θα ] ὑΒ 6 μι. 

ἀρὰ ἰο ἐμ [τὰ της {ἘΠ 6 γ0 ὙὝΘΙΘ ΙΏΟΤΘ πα τροτὰ (μᾶλλον) δα 64, το Ὀ6]]ονθά 1ἢ 
68 ὈοῈἢ οὗ τῶϑῃ δηὰ ποιῃϑῃ:)} [ρατγεπίδ. πιαγἦδ οηυϊ((661] 

δὰ 
15 180 1οτά], τιπϊεῖα 

ἙΑπά 6] ΙΟΥΟΥΒ ΟΤΟ ὑδ6 ΤΏΟΤΘ 

ἌΤῃ50- 
00} ὑμαὺ ὉΠ6Υ Ὀτοῦρπὺ Του {86 βῖοΚ ἰπΐο ὑπ|6 β γϑϑίβ', δὰ Ἰαϊά ἐληι οἡ Ὀ64 85 δῃὰ 
ΘΟ 68, ὑπαὺ δὖὺ {π6 Ἰοδδὺ [1 Ὀαΐ, χἂν] [86 Βιιδάον οὗἨ Ῥούδσ ρδββίηρ ὃῪ [ὙΠ Ὰ Ἀ6 οΔΠι6, 

10 τιὶρμὺ ον θυβ δ 0.7 Βοιλθ [Βοτηθ ὁη6, τινὶ] οὗ ὑμ6πι. ἘΤΘ.Θ σ81η6 8180 ἃ [{π6, τὸ] πιῈ]- 
αἀϊυάο οκέ οὗὨἨ (86 οἰάοβ τουπᾶ δρουῦ ππίο «}6γαβα]οσηῦ, Ὀσὶ ὩρΊηρ; δῖος ΚΒ, δα ὑμ θα 
τ δῖ ἢ [ΠΟ] ὍΘΙῸ γοχοα νὴ [ὉΥ] ὑποΐθδῃ Βρὶ τ: δπὰ ὑΠ6 Ὺ ΟΣΘ Βθαὶθα ΘΥΟΤΥ ΟῈΘ 
ἴνοσο 8}} μα], ἅπαντες]. 

Ἦγες͵ 1δ. ἃ. κατὰ τὰς πλατείας [οἵ ἐεκί. τεο. ππὶτ Ὁ (ογ κί πα])., δηὰ ἀσορίοῦ ΌΥ ΑἸΙογ]. Τηὸ τοδάϊῃ 
ΔΌΪΥ: ἐν ταῖς πλ. [Β.]; εἰς τὰς πλ. μῃ Α. Β. ὃ (οοχτοεῖθα),, διὰ Οοά. Β[η., δ 

ΔῺ θαδίοσ οοῃδίγυς [0Ὲ ἐδ ἴδ οΥἱ κῃ] ἑοχὺ Ῥσοδο:ία. . 
ῬΙβοδ οὗ (8 ψογὰ, δοσῦϑ Ῥγοδϑῃξ 6 βἰ πῦρ ]9 δῃ ΠΟΤ πΒ08] ἴοσιῃ : κλινῶν --[Ἴ86 Ἰδέϊος, οὗ 

(δο ἐσέ. τες. ἰδ ἰοσαπὰ ἰῃ ΒΕ. ΑἸοτά, τ Α. Β. Ὁ. Οοά Βίπ.. δῃὰ τϑοϑῃΐ 

8}} οὐἸτος ἴοι, ἰπξοπάἀοα ἴο ἔαγηΐπ 
2ζ7ες, 16. Ὁ. κλιναρίων; ἴῃ 

ΨΌΓΣΥ ΟΟὨπίἀθΓ- 
δὐορίοὰ ὈΥ [ΔΟΒ. δὰ ΤΊθ0.], οἷο. ΤΒΟΥ ΓῸΣῚ 

ἜΎοτ. 18. αλήμ; [86 ῥτοροδί Ἰοὰ α ΡΒ πο τμο ἃ Ττερ τῆς ἴο Β6 ς:. εἰς Ξε μ: ἴδο ὑτὸ ἔοη εἰς 886 οτἱἱΐ Ὦ ΒΟΣΩΘ ΔΒ ἴ0) Ὠδῖη6Ὸ Θ ὍὯ9 Βὺ 
ν[ὰ πέρεξ, δὰ (μα: ᾧ ἀρὰ ον ἔδτῶ,, μα Τιδοῖ. πὲ » ὑῖ «εἰς βου! 

τοιαἰηοὰ 
εὐποεϊοὰ 
ἴσερὰ ἰη Ὁ. ΒΕ, δὰ 

6 τοϊδἰποᾶ, [1| 5 οπιοὰ ἰπ Α. Β. Οοά. δίῃ. 0] ς., οἷο., 
ὉΥ ΑἸΖ,, τί ποσὰ ἀ6 Τ οἰθ δηά ΜΟΥΟΣ δατθο.--Ὲ.] 

«Ὁ 



ΤῊ ΑΟἸΗ ΟΕ ΤΕ ΑΡΟΞΤΙΕΒ. 

ἘΧΤΡΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

πε. 12-16. αἅ. Τὸ αττδέϊνο οἵ δ Ῥοηίθοοαὺύ- 
Δ] τοΐτϑοῖθ, 6ἢ.. ἰΐ. 48, δπὰ ἰμπδί οὗ (λ6 ὅτεϊ μοβί:]9 
σοουθιηθηὺ δραΐϊηδὺ (η0 σπῦτο, ἱἰν. 82, διὸ δβυο- 
οοοἀορα ὈΥ σΟΠΟΓΆΙ Ββίδίοιηθηίθ σοβρθοίϊηρ [860 
ῬΘδοοῖα] ργόζγϑθδ οὗὨ ἰῃ6 ἸδίίοΣ ἀυτίηρ 8 οοσίδὶ ἢ 
Ῥοσὶοὰ οὗ ἐῶ. ΤἘὸ πδυσδίο οὗ {6 Ῥ6}8] τὴ Γ- 
8019 ὙΏ1ῸᾺ αοὰ ντουρδὺ ἔον (μ6 ῥγοὐθοίζοι οἵ ἰδ 6 
ΒΟΙΥ σμαγδοίοῦ οὗ {80 σΘΒΌΓΣΟΙ, 18 0] ὁ οὰ ὉΥ 
δαά!ξΐομ8] βιδίοιιθηί ἴῃ ἰπ6 Ὀγοβοηὺ Ῥδβϑβδρο. 
Βυὶ (19 ἀοβοσιρίϊοπ 0608 ποὶ, ΠΟΥ͂, 88 ἷπ οἷ. 
ὧν. 82 δῇ,, ΤΟΙῸΣ ἴἰο 86 ἱπποὸνρ 16 οὗἩ (86 οδυΓοΣ ; 
8 σχδῖἢ ῬΌΓΡΟΒΟ ἰβ (0 ὀχ ὶ οἱὺ [86 ᾿ηδυθη6θ ΟΧΘΟΓ- 
οἱβοα ὈΥ ἴδ δροβί]θδ δῃὰ 9 οδυγοῖ οἢ (060 80 
ΘΓ ποὺ γοὶ ὑπ᾿ θα τι ἐμ θι. 

ὃ. Το Βἰδιίοιηθηίϑ ἴῃ 0818 ρββϑᾶρὸ δ Ὡοὲ 106ρ- 
ἐ08}}}70 διγϑδηροᾶ, βδγβίθιηδιϊ98}}7 οι ἱηθὰ, ΟΥ 
ῬΓδρτηΔ0108]. ῃ ΤῊΘ »χγασηιαϊϊοαὶ ἰδιοτίδη ᾿ἰπδοσίε 
γοβοοί: 5 οἢ (86 σϑῦβοβ δηὰ (Π6 γϑδϑα 5 οὗ (6 
ουϑπίβ ἩΔΊΘὮ Πα ΓΟ]Δίο68, δηὰ ἀράυσοα 8901] 168- 
ΒΟῚΒ ἔΊΟΙ, ἐῆϑρ ΕΗ. κατα κῷ ἐαπερ το}: ΝΘΑΥΙΥ ἰδ9 
Ὑγ8016 οὗἨ 818 ορ᾿' βοάθ 88, δοσοσ αἱ  γ, ὈΘθῃ δ88- 
Ῥοοίοα ὈΥ τἱρίὰ οΥἰἐἶοβ κὸ Βοοκ, Ζιορῖον, οἱσ., ἰο 
Ὧ6 85 ἰπίουροϊδίΐοη. Βαί 1ΐ ἴδ τ τὶζύθῃ δἰ ΡΥ πῃ 
ἐμ βδῖὴθ πἰαΐῃ δηᾶ δυί]688 δίγ]θ ὙὙΝῚΟὮ Ομ Υδ0- 
ὑθγ1268 ΟΠ ῬΟΥΓΪΟΠΒ οὗἁὨ (818 ὈοΟΪ. 

ε. ΒΥ ἴ8ὁ9 Βαπᾶδ οὗ ἴΠ8 ἀροβέϊθβ, οἱο.--- 
Γκὸ ἢγβί τη 1 0}}8 (ΥΟν. 12) ὨΌΤΩΘΓΟῸΒ ΤαΥ8ΟΪΘΆ, 
ἑ. 4., ΤηΐΓ80105 οΥ͂ ὨΟΔΙΙσ, ὙΒΙΘΏ ἐμ6 δροβίϊοβ 
σου ρΕὶ διμοηρ 86 ῬΘΟΡΙΘ; ἔμθ80 676, {6 76- 
ἴογϑ, ταΐσδοῖϊθβ σοι σοηΐογγοαὰ δαἀγαηίαμοβ δπὰ 
Ὀ]οβδίηθ, δὰ 670 ἰδὰ8 οοπγδαϊβιϊη κυ δι οα 
ἴγοτη ἰμ6 γοσϑηΐ τηϊγδουϊουβ πἀσιηοηὶ οὔ αοὰ 
τ Οἢ 88 δὲ Ὀθ6η ἀοβοσὶ θοὰ, ΤᾺΘ0 Ἰδίΐοῦ οὐ- 
ουγΓοά ἴῃ ὑπ6 Ὀοδβοῖὴ οὗἉὨ 6 ΟΠ ΌΤΟΙ ; Ὀπὺ {8680 
Τηΐγ 6165 οὗ ΒΟΔΙ ΙΗ 6.6 ῬΟΥΪΟΣΙαΘα [0 89 ὈΘ6Ω- 
οὔἱ οὐ οὗ (8086 ὙΟ Ἧ6ΓΘ ηοἱ γοὺ Ὀ6] ΘΒ. ΤᾺ ΪΒ 
οἰγουπβίδπορ 8 0γῸ ΤΥ ἀοβοσϊ θα ἴῃ γον. 16, 
106. Το βἰοῖς τόσο Ὀσουρμὺ ουὐ οὗ {0 ΠοΟΌΒΘ68 
δοηρ ἰμὸ βἰγθοίβ (κατὰ τὰς πλ.), δα ἀοροκί εα ὁ 
Ὀθ68 ἀπὰ δουσῆθᾷ οὗἩ γασίουβ Κἰηαβ, ἴῃ ΟΥΟΣ {πδὶ 
ἀ8ὸγ τυΐϊρσῦ θ6 Βοα]οὰ ᾿Υ͂ Ῥοίσυ, οὐϑῃ ἰἶ ΟὨΪΥῪ 8 
βδᾶαον βμου]ὰ 78}1] οὐ ἰῃ8 ὁῃ6 ΟΥ 1.6 οἶογ. [ἰ 
Βῃου]ὰ Ὀ6 ΘΑΥ ἢ] ν ποίϊορα ΒοΓτο, ἐμαὶ τ 6 ΤῸ ΚΘ 
5658 (πὶ ῬΘου Δ Ρ Ἰδηρυδρο, 6 ΟἾΪΥ ἱπίθπαβ (0 
εἶνο ὀχργοβδίου ἰὸ ἐλε ροριίαγ ἐδουσλέ; ἰλ6 Ρ60- 
Ηἷθ, Β8 ἱπιρ]}98, οπαἰοτγίδι πο βυο 8 οομβάθπηοο ἴῃ 
(89 ΔΡΟΒ.16᾽ 5 ῬΟΎΘΣ, ὑἐπδὺ ἴμ6 Ὁ δϑουὶ θα ἃ Β δὴ ρ 
ἰηβθθθηοθ ΟΥΘΏ ἴο δὶβ ΒΗΘ ΟὟ, [0ΟΤΡ. 6}. χὶχ. 
12]... Βυὶ πα ἀοθβ ποί ΘΙ ΟΥ͂ ἃ Βὲῃρ]θ ποσὰ 
σε ἱο ἀἰδιϊ ο ] Δ 8 ὑπδὺ 18:6 ἸΩΘΤΘ ΒΔΑΟῊ οὗἁ 
Ῥοίοσ δὰ μοα]θαὰ Δ1Υ δ 6}. Ῥσβο. Ηθ δ ΡΥ 
ἰο δέ: 8.98, Ῥδυυϊου ΥῪ αὐ ἐμ 6 61080 οὗ τοῦ. 16, ἐπεὶ 
Ῥοίον ῬΟΓΪΟΣΙΛΘα ΓΊΔΩΥ͂ ΓΤ ΓΔ 6168 οὗ ΘΑ] ηρ, αὶ 
ἨΘ ἀοθα ποί ἀοβοσῖθο (μ6 τιοὰθΘ. Τὴθ ΡὮΏΓΔΒΟ: διὰ 
τῶν χειρῶν τ. ἀπ., ἀπἀουθύ θα! Υ ΟΧΡΤΟδ868 ΙΠΟΓΘ 
[88ῃ ἐμ βίπηρ]6 Ῥχοροβίἰΐοῃ διὰ νου] ἢαγο ἀοπθ; 
ἀϊ δυϊποχίσθθ 8 ἰο πον ἰδ αἱ, ἰπ τηοϑί 688568, ἰἢ 6866 
ΤΑΊΤΘΟΪΘΒ ΟχῸ ἩΣΟΌΡὮΙ ἑβσουρῆ [86 τηραΐαπι οὗ 
ἐμ6 πηροβίιϊοι οὗ πη β, οὐ ὈΥ ἱουοβίηρ {80 Βίοῖκ. 
1 18, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, δἷ8δὸ ῬΟΒβΙὉ]10, ὑἐμπαὺ πὶ δοσὴθ ἰῃ- 
Βίβϑῃ 968, ΒΚ ῬΟΓΒΟΙΒ, 086 ἔα 1 ἢ ῬΤΟΡδσοα {ποτ 
ἰο γοσοῖνο {μὸ ρἰτὶ οὗἨ μοδ] ἢ, τ γὸ τοβίοσοα τ 1 }- 
οαὐ δανίης ὈθΟΩ δαὶ} ἰουομοα ὉΥ͂ Ῥοίθν. 
Βυοἢ ἔα] 1} ΟΥ σοπδάρῃοθ ἴῃ ἐπμ6 ΡΟΎΘΡ οὗ (6 
δροβίϊο ἰο 68], γχὰβ ποὺ οοπδποα ἰο ἰμοβα ΜἂΪ80 
ἁποὶὲ ἰπ ἰδ οἱἱγ; 1ὑ ἐπδυαθῃοθα οὐ μΟΣΈ 8150, δῃηὰ 

ν 

ἱπᾶυσθα ἸΩΔΗΥ͂ 80 γοδίἀοα ἴῃ (6 ποὶρῃ νοσΐπε 
οἾ0165 ἐο τίη ὑμὶν δἱοῖς, 85 ΜΟΙ] 88 ἀδειοιίδοι, 
ἰο ΦοΥΌΒδΙ οι ; [80 το] λοῦ τ ΒΊΟΝ (Π6 7 βουσὶ, νᾶδ 
ἱΠΥΑΣΪΔΌΪΥ οὈἰδὶηοά. 

ἃ. ΒΟΥ νγϑσὸ 81} υσὶ οὔθ δοοοσᾶ, εἰο.--- 
1ΚῸ χοϊαίθβ, ἱπ δὰ άϊίλοι, ἰμδὶ 080 υμΐοι οἵ ἰδ 
ὈΘΙΣΘΥΟΥΒ δπὰ ἐμοῖσ ΔΒΒΟΙ]1η55, ἬΘΓΘ ὈΠΙηὑΟΣ- 
ΤαρίθαΥ πιδἰηἰδποα; ἰμοῪ τηοί ἴῃ ΚοΪοιηοθη Β 
ῬοΓΟΝ (πιϑη οηθα ΔΌΟΥΘ, 111. 11), ΣΟ ἢ γ88 δβυΐ- 
ΒΟ ΠΟΥ βρδοΐουβ ο δά πὶὺ ὑοῖι 411, δὰ τγ;88 Μ}} 
δαϊίοὰ [ὋΣ ὑπο ῖγ στηθοίλη χα, δἰ που χὰ ὑπο ὨΟῪ 
οοπδειυὐἱθα ἃ πυποΓοῖ 5 ὈΟΟΥ͂, απ δοπδίδπίὶν σο- 
οοἰνϑα ὩΘΙ͂ ΔΟΟΘΒ810}8.---Αϑ ἐμοῦ ὨθΙΌοΣ δδὰ 
80 στοδίν ἱπογοδϑοα, 1 χαϊρχοὺ ἢδγο οσουχτοά, υἢ- 
ἀογ ΟΥΪΠΑΡΥ οἰγουπιδίδῃοοδ, ἰμδὺ ἱπαϊν!υ4}8 
ὙΟ0]ἃ ΘμίοΥ τὶ ΘΟ Υδυγ 9 θ886, ὙΒΟΘΘ ὈΓθδ- 
ΘΏ66 τηΐσιιὶ στοδὶθ ἃ αἰβίυσθδμοο, ΟΣ ἐπιραὶγ (δ0 
ΒΩΔΡΙΏΟΩΥ δηὰ οοπῆάθηοθ ὙῖοΝ θὰ οΟΥρΊΠΑΙΥ 
οδαγθοίουισοα ὑμοῖν ἱπίογσοῦγβο. ΤΉΘΥ οδβοδροὰ 
ΒΌΘΝ 8 στοαδὶ δ᾽ οἰΐοι ᾽πὶ ΘΟὨΒΟΔΌΘΠΟΟ οὗ {116 86}- 
υἱπιοπὶδ οὗ ϑδβύθοιῃ δπὰ ΣΟΎΘΘΠ66 ὙΠῈ} το ἢ ὑΒ0Ὺ 
ΟΣ Γορδγαθα Ὀγ (Π0 Ρ6ΟΡ]6, ἱῃβοιυθοῖ (δὲ {Π086 
νῆο δα ποί αἰϊδομοὰ {ἐμπουηβοῖνοδ ἰὼ ἐπα οδυτοῦ, 
ΤΟΒΡΘΟΙΌ]Υ τοΐγαϊηθα ἔγοσα ΔΡΡγοδοβίηρ ἰποσὶ 
ΏΘΩ ΠΟΥ͂ ΟΥΘ ΘΒΒΟΙΩ]Θα (γον. 18, “0 ΠηΔῃ 
ἀυγταὶ Ἰοἷπ Εἰπηθο] Υ ἰο ἐποτη᾽"", [ἡ 6., οὐίχυαθ Κπἰἶπι- 
86] οπ ἰμο}]).. 80 ἱπίοσργοίδίλου οὗ Βδυγ, 
ὑδο τοϑϑίγϊοία αὐτοί ὑο ἐπ δροβί]εβ, δῃὰ ΒΌΡ ῬΟϑθδ 
ἰδὲ ἰ)ο Ομ γὶδεδηβ {ποπιβοῖνθα ΔΓ ἀοαϊρσηδίοα 
ὉΥ {86 ἔθγπι οἱ λοιποί,) ΔΒΒΌΣΑΘΒ ἰπδὲ ἐδ Ῥτοίουπὰ 
ΤΟΥΘΓΘΙ69 18 τ Ί ἢ ἰἢ}6 ΣΙ ΘΙΔΌΘΥΒ οὗὨ (16 σΒυτοῖ 
γοφαγάοα ἰπὸ δροδὶϊοβθ, Κορ ἱππότα δὲ ἃ ἀϊβίαῃοθ 
ἔγοια ἐδθ ἰαἰέοῦ. Ὀπὺΐ βῦος ἃ υἱὸν 18 ᾿ποομδεβιθαὶ 
στ (8 9 016 Θμδυδοίον οἵ (89 1176 οΥ̓ ἰλὸ Ομ υσΟΝ, 
88 ἰὺ 5 ἀοπβονὶ θὰ ἰῃ ΤῊΝ ΔΟΤ8.---ΕἼ ΔἸ], ΤΏΘΩΥ 
ῬΘΥΒΟΙΒ οὗὁὨ Ὀοὶὰ βΒοσχϑδ Ὀοϊουϑὰ ἰῃ 9688, δὰ ὑο- 
δ οὐππθοίοα τλί (86 ΘΟΙΙΡΔΩΥ οὗ {16 ἀϊδβοὶ- 
ΡΪθ8, γϑν. 14: 1{ τῊβϑ Ῥσϑοΐβοὶγν (μὲ βίοδαν σόν 
οὗ ἰλ6 συγ ἢ (ὥστε, γ6Ὺ. 16) τι δῖοι, δὲ (86 δϑχὴθ 
ἐΐπηθ, βισοησίοηοα ἰλ0 οομδάοθποο οὗ {δ 6 Ῥθο0]θ 
ἴῃ 1} ΣϊΣΔΟΌΪ]ΟυΒ ΡΟΎΘΙΒ οὗ (λ9 δροβέ]ϑβ. 

ΘΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ΤὴῸ 688] χηΐγϑδο19 ἀἱὰ ποὲ [811 ἐἰο Ῥτοάιιοθ 8 
ἄθον ἐπωρσγοββίοῃ Ὀοΐὰ οα 8:6 ΟΣ ΙΒ 1(86]ζ, δπὰ 
Α80ὸ οὐ ἰμὅβο γἢο δβιοοᾶ σιΐμουί. 10 ΒΟ ΘΙΏΪΥ 
δ ομἰβ θα ἐδ6 ΦΟΤΊΘΔΟΥ ἰ0 Ὑδίσοἢ ΟΥΟΣ 118 οὐπὰ 
βρ᾽ γἰ 8] βίδίθ υῖ( (λ6 αἰπιοαὶ ἀἸ]σοηο9, Δηα ν188 
8 Ἰροοδὲ ἱπιρυοδϑῖτθ ὙδΧΗΐηρΡ δραϊηϑί (86 δ'π οὗ 
ατὶἰονίης (16 Ἠοὶγ αμοβί. Βαὶ ἰΐ αἴδὸ ἰδυρῃὶ 19 
ΡΘορὶθ ἐμδὺ (μοβα ψὸ αἰϊδοι θὰ {μουλβοῖνϑβ ἰο 86 
ΘΒΌΓΟΝ, ΤΟ Σ0 γραυΐγοα [0 βυ δ᾽ οοὺ ὑπο ῖν ΘΟ δοΐθποθ 
δὰ σ8ο]6 βρὶ τὶξ ἰο ἐμ δομπίσοὶ οὗ μ6 Ηοἷγ αμοκξ, 
δηὰ ἐμαὶ 8 ΣΟ ΥῸ Θχί ΤΏ 8] υπΐοῃ ἢ {1.6 ΘΒΏΤΟΣ, 
ἐπ τ ϊς ἐδ6 Ποατὶ δὰ πὸ Βασο, 88 οὗ πὸ δἀ- 

γδῃπίαζο. Τὴ χτοδὺ οὐήϑθοί τ οι μὰ 6 αὐγ]ῃθ 
Ἠδεδὰ οὗὨἩ ἐπα ΟΒυσοῖ ἢ88 ἴῃ υἱϑν, 18 ποί (16 86ο068- 

βῖοπ οὗ 8 χϊχοὰ τηυϊιϊἂο οὗὨ τοι θοσδ, Ὀυὺ [89 
δβαιοἰλβοδίϊοη οὗ 18 ῬΘΟΡ]6. 

2. ΤῊΘ ὨΌΠΙΘΤΟΙΒ Τητϑο168 οὗ ΒοΑΠ Ωρ ἩΒΙΟΒ 
(89 Δροβίϊθβ ΠΟῪ ροσίογιω, οοῃδέϊίαϊθ {86 ΒΏΒΥΟΡ 
ἰο ἐμ9 Ῥσγάυοῦ τϑοοσὰϑὰ ἴῃ οἷ. ἷν. 80; {ΠΥ 8180 
ζαΣηἶθῃ; (6 ογἰᾶοποθ ἐμαὶ, Βονουοσ δυγίιϊ (89 
τηδηϊζοβίδιἰοηβ οὔ οα᾽Β ἀἰπρίθαβασο τὴ (89 
ὙἸΟΪΚΟὰ ΤΩΔῪ ὍΘ, ΒΘ ἰ8 ΔΙΉΑΥΒ τοϑάγ, ἱπ δῖ8 ἰπῆ- 
πὐΐθ ΠΊΘΓΟΥ, ἰο ΒΘ}, ἰο 68], δῃ!ᾷ ἰο βδᾶΎο 4]] {1089 
ἯἘΟ Β6ΘΚ πἷ8 ἴ809. 
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ἨΟΜΙΣΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεβ. 12. Δπᾶ ΌΥ ἴπ0 δαπᾶμκ, οἰἱο.---ΤῊ0 
στλὶ οἵ αοὰ, τὸ Βροκὸ ὉΥ ἰλ9 ποι οὗ 86 
δΔροδί]68, δὰ δοπϑαπιοα ὑπὸ ἈΥΡΟΟΓΙΐΘΒ; θυὺ ΠΟΥ͂, 
ἰσουχὰ (μ86 λάπάς οὗἉ (80 ΔροΒί]68, Το] οἷ ἰ8 δβξογά- 
αὐ ἰο ἃ τυυἹεϊζαο οὗ δυδόγοσθ. Τῇ ἰδὸ 1ογὰ 
ἀεπιοπαίγαϊοὰ ἐμαὺ 6 δὰ πὸ Ὀ]θαβῦγο ἴῃ ἰδ9 
ἀοδὶὴ οὔ 19 πὶοϊκοα, Ὀὰΐ ῥτοίοσσοα ἰο 40 χοοά ἰο 
ἱϑ σξσοδίι γοβ.---ἴ πτδίθ 6 ΤΟΙΩΘΙΛΌΘΥΒ ΙΠΘΓΟΥ͂ 

Ὁ. 111. 2], δῃὰ ούϑῆ 88 ἢθ ἰ8|κ08 υθῆβθϑῃσθ ΟὮ 
6 πμροάΐϊγ, δ8ο, ἰοο, Ὦ6 ΠΘΥ͂ΘΥ ΓΒ ΔΎΔΥ ΎΌΣΩ 

16 σΥῪ οὗὁὨ 1} ποοάγ. (Ἀροβί. Ῥαβϑί.). 
Υεμβ. 18. Διπὴᾶ οὗ ἴδμ6 τοδὶ ἄυταϊ ὯὨΟ τῖ8 

ῥοίῃ Εἰτλ5917 το 1Πλ.61.---ἸὑτηδΥ Ὀ6 ποιἱοοα ὀνθα 
ἰδ οὖν οὐτῆὶ ἄδΥ, ἰδμαὶ ἰδ σΟΠΌΟΌΒ ΙΏΘΏ, ὙἼῸ ΤΘ- 
ἡεοῖ ἰὴ09 ποτὰ, ἀο ποὺ γοϑ ]γ ΔΡΡΤΌΘΟΝ δὴ ἘΡ- 
πξὰὶ βοσυδηὺ οὗ Ομσίϑί, θαὺ ταί μοῦ δυοϊὰ 811 ἰῃ- 
ἐεγοσιγϑο τ ῖῖ ἷπι. (Αροβί. Ῥαδί.).-- -ΤῊ 6 )υἀρ- 
τοδαὶ τ δῖοι γἱβίίθὰ Απδηΐδϑ πὰ ΒαΡΡὮἶτα, γ͵88 8 
Ῥαδ)ῖο ἰοβυ σοοΣ Υ ᾿μδὲ ἐπ Γοσὰ ἀο068 ποῖ ῥγὶμιδ- 
ΤΥ ἀοεῖτο ἰοὸ καί ν 8 τιϊχοα τηα]υυὰθ ἰπίο {89 
οδυτοΒ. Ηδποο ἰὁ τγδὲ οὴθ οὗ ὑπὸ ἔγβί σϑβυ}ἐβ 
Ῥιοὐποοα ὈΥ ἰμδὸ Ἰυδρτηοηΐ, ἱμαὺ πὸ ομ6 γΥϑῃ- 
ἱαγεὰ ἰο ΖΟΥΊα 8 ΙΔΘΥΘΙΥ ουαϊναγα σοππηθοίϊοι τὶ 
ἰδς ὈΟΙ ΘΟ ΟΣΒ; ἐδθ ῬΟΊΤΟΥ οὗ ὑμὸ ϑΡ͵χὶῦ δηὰ οὗ 
ἰδ ἔσται, τ 19 Μγὰ8 τουθϑ]ϑα ἴῃ ἰδ9 Ἰδέίον, ἀ6- 
ἰεσγοὰ οἰ μογ8 ὕγοτα τ κίηρ ΒΩΥ ῬΓΟΥΘΒΒ10}8 ἩΒΙΘὮ 
γΟΓῈ ποὲ Βαδίδι πο ὉΥ (μ0 Τηογθιηθηΐβ οὗ ὑδμοὶγ 
δοοσὶβ. (Κ. ΒΗ. Βἰοροτ). 

γεκ. 14. Απᾶ Ὀοϊίονθια νγοσθ [6 ΣΟΣΘ 
δὰ ἀοᾶ, ουὐθὴ δἱὐῖοσ ἰδὲ δνν Ὁ} 1] δ γαίϊοι οὗ ἀϊ- 
Υἱδθ ᾿υϑιῖ69 δὰ Ὀδοῶ σίγθη! [ὑ ΒΘΘΙῺΩΒ 6, ἐμδὲ 
86 ΔΡΡυ δ ΘΠ Β10.Β οὗἨ ἃ βρυτίουϑ τ ϊβάοτῃ 8.6 Ὁπ- 
(οαπάοα : (δὲ τννίβάοτῃ οὈ͵ θοὲϑ ἰο {Π6 τηδ᾽ῃ 860 
οἵ 8 οσοπαἱδίοσί διὰ τἰχίά σμΌτο-1801}}}Π 6, θ8Γ- 
δα ἰδδὲ οὐβοσβ υνῖἱ ππ8 ὈῸ ἀσοίεγτοα ἔγοτα δΡ- 
Ῥσοδοίοσ. Νοΐ [1ιοὲ ροοὰ οτάος δ β σίου 
τοδἰ ἰδ ηοα, δη ἃ δὴ ἔα ργουθιηθηῦ Ὅ01}1}1} ΒΟῸΠ Ὀ6- 
δος Υἱβ1 Ὁ]6. (βΒέδυϊκο).---Ρσυπίηρ 8 Δ150 ὁπ οὗ 
ἰδ πιδδὴ δ ὙΒΊΟῺ αοα ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἴῸΓ Ῥχοσηοίξδηρ 89 
Υἱζοτοῦβ ζσονίὶ οὗὨ ἐπ 9 οβύτοι. (Θποβῃ.). 
γε. 1δ. ἘΠ8ΠῸ6 αβδᾶον οἵ Ῥοῖϑοι.---Α ρῬδδίου 

ΝΟ 18 ΑΑΣΘ ΟΥ̓ ᾿ἷ5 ΟΥΤῚ ἱΠΒῈ ΠΟΙ ΘΠΟΥ͂, ΒΟ ΘΕ ΠῚ68 
δεσοτη6 8 ἀἰϑοουγΑροά, δῃηὰ 8818: “"ΗΟῊῪ ὁδῃ 1 
Δο οι ἢ 5 ΔΏΥ μοοὰ τΟΙΚ, ΒΘ 1 ΤΩΥΒΘ]Υ 81 
δἰ ἰὴ ἰὰ ἐμ Β 86, δῃ ἃ 81 χρογθ 116 8 ΒΗΔΟΟΥ 
ἴδῃ 8 ἐνίηρ τοϑὰ ἢ" Βαΐ Θοὰ οδῃ ΔΟσΟΙΡ Ἶ8} ἃ 
ἔιοαὶ τοτκ ὈΥ͂ ΘΠ ΡΙ ΟΥἱηρ οὙ6 πῃ 89 τυθαϊκοβὺ ὑπ 8 
οὕ [86 πουϊὰ [1 Οον. :. 27], βυ σἢ 88 (89 βιδάον 
οἵ Ῥείοσ, 17 ΟὨΪΥ ὑπὸ ἐπδιγαμηθηὶ Βαϊ ὈΪν γἱ614 8 
ἰο 5. δοπίσο]. (Αροβὺ. Ῥαβί.).---ς Τὴ 6 ζοτὰ ἰβ 
{λγ ειδὰς," (Ρβ. οχχὶ. δ), γγδϑ Ῥοίθυ᾽ Β ΔΏΒΎΘΊ. 
Ιι τδα ηοὶ Ηἷβ βῃδάον (δδὶ ἢ68]9α ; {μ0 δροβίϊο, 
5 ἰτἱοὰ {6 δρὶτὴϊβ [1 ΦόΒὴ ἷγ. 1], γου]ὰ Ἀδυθ 
τεοδυκοὰ [πΠ6 τῆδὴ Ὑ80 Θχρϑοίθα ἢ6]Ρ ἤγοιω. ἰδ6 
διδάον οὗ α υμδη Ὀοὶηρ; ἰδ0 βἷοῖς βουχα ῸΓ 
δά ἔτγοπι 8 9 ῬΟΎΟΣ οὗὐ αοἂ πμῖορ πχουρδὶ 
ἰδγου κῃ Ῥοίον. (Β95861). 
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γὰκδξε. 16. ἘΘΣΘ ΟΒΣΩΘ 8160 ἃ λυ τἰτιᾶθ - - 
Ὁπῖο οσιβδ θιο.--- ΔΌΡΥ 15 6, 086 ἀἰδίχ 85 
88 ἰδυραΐ Ηἶτο ἰο Εἰ ἊΡ δ18 ϑδτὶ ἰο {80 ἈΘΔΎΘΩΪΥ 
ΦοΡυΒΆΊοτη, δπα ἰο ἸοΟῖΚ ἰπ ἰδὲ αἱγοοίΐου ἴῸν (86 
ῬΟΥ͂Σ (μδὶ 8848} 68] Εἴτη. 2 (ΟΣ. Υ. 1, 2. (61 68}.). 
--ἘΏΘΙ ὑγ 0} νγθσθ νοχϑοᾶ Στ ποθ δ 
δΌΪτἰ18.---ο οὐρμῦ ποί, 838 Ῥδϑίοσβ, ἰο δοδῃοπ 
ΒΟΡΘ ἴῃ ἃ βίῃ ρ]9 6880, ΟΥ̓́Θ ἰζ ὑπο ἱπαϊν! 08] Ὀ6- 
ἴουΓΘ ῸΒ 18. Ῥοββοβθϑαὰ ὉΥ ἰδ τιοϑὺ ὑποΐθδη οὗ ἰδ9 
ΒΡ᾿ ΤΙ 5, δὰ Ὀγ Ἰοσίουβ οὗ ἐμποπιΐ (ΑΡ. Ῥαβί.).-- 
ΤὴςῪ δἰεεδεα γεδι8 υϑνλίοῦ 7οϊζοιο, ολεη οὐ 6718 ἰδὲ 
Ολωυγοῖλ: 1. Τὴὸ Ομ ΔΗ ἰβ τοπηονθᾶ; (α) Οἰὑμὸ; ὁχ- 
Ρ6]1οὰ, (Απδηΐδβ δηὰ βδρριῖγδ), (δ) οΥ' Κορὲ δἵδι 
οΒ᾽ (80 ΡΘΟΡ]6 Ὑμὸ ἀυγβί ποὺ Ἰοΐῃ ὑμοπιδοῖνθθ ἰο 
(16 ὈθΘΙ᾽ίονΟΣΒ, γον. 18): 11. Τὴο τμοδὺ Σϑι8 18: 
(α) ρυγίβοὰ ὃν ἕαϊία; (δ) απιιθα Ὧν ἸοΥθ, γογ. 12. 

Τῆς πινδίεγίουδ Ροισεῦ εχογοϊδεα ὃν α δεῖξευοεν τοῖο 
ὦ Πιϊεά υοἱέλ ἰδ βρίτίἐ: 1. Τὺ τορθῖβ {μι6 601], γϑ 1. 
18, θυΐ αἰίσδοίδ ἐμ 6 ζοοὰᾶ, γον. 14: 11. Τὸ δυθάπιο8 
ὈΠΟΪΘΔῺ ΒΡὶγἰΐ8, τον. 16, θυΐ σίγοθ τοϑὺ ἰο ἰμθπὶ 
ἐμδὺ ἸΔΌΟΡ, δῃἃ δΔ.Θ ἈΘΑΥΥ ἰδάθῃ, νοῦ. 1δὅ; ΠῚ. ὲ 
ἷ8. 8 ΒΔΥΟῸΣ οὗ ἀθδὶμ πο ἀθδϑία [2 Οογ, 11. 16] ἰο 
{86 Θῃθιηΐθθ οὗ {89 ἰσα (Απδεΐδβ δρὰ ἥαρρ γα; 
ὑπὸ Ῥγϊθδὶϑ δῃηὰ 6]4 97.858), Ὀαΐ 8 βδυουγν οὗἉ 116 τηΐο 
1119 ἰο ἔμότα ἐμδὶ βοθκ βαϊγαίξου ({πῸ 816 }ς γῶᾶοὸ 
ὍΣΟ Ὀσχουρὺὶ ἰο Ῥοίοῦ ; ὈΘ᾽θΥοσΒ 80 τ Γ δαά- 
οὰ ἰο δ οΒΌΓΟΙ).---Τ)ο Βυμηδη ἱπδί στη θη δ} ἐὺ 
ΘΑ] οΥ θα ἴῃ σοῃἀυοίίπρ ἃ Βοὰ] (0 Ἀθάγοι, ῥγὸ- 
δθϑὰβ ἰἰ8617 ἤγοια {86 αἰνὶηθ δηα ΟὨΪΥ δοῦγοο Οὗ 
δ᾿ γϑιϊοη.---- 7.6 ἱγαπδίοη ὕγοηι ἰδ6 δλαάοιο 97 Ῥδίοῦ 
ἑηίο ἐλ ἐσὴλὲ 9. ΟἈτῖδί : 1. βαϊναιϊοῃ 15 ποὺ οοίδϊποα 
ἱπτουσὰ Ῥοίοσ᾽᾿ Β βῃδάον, δι μου (86 ΘΚ Θ88Β 
δηα [Ὁ]1Υ οὗὨ τηθῃ τὸ οἴϊθῃ ργοιιρ θα ἰο δβϑὶ ζῃ 81 
ἀπάπο να]ι9 ἰο (Δ. 6 ῬΟΥΒΟΏΔΙ ομδγδοίου βίο, ἰῃ 9 
ῬΘΟΌ]ΙαΥ 68, ΟΥ θγϑη ὑμ9 ᾿πῆγτοὶἐῖ98. οὗ σμΟΒ6 ἢ 
ἰμϑίχυτωθηΐα (189 ἰἀοἰαίσουβ αδἰϊθηιουβ ρδὶὰ ἰὸ 
ῬΤΟΘΟΠΘΥΒ, Ραδίοσγα, 6848 οὗ βοοίβ; (86 τ ΟΣΒΕΐΡ 
οὗ χ61168); ἰῦ Ῥγοοθθαὰβ βο] οἷν ἔγοιῃ ΟἸσὶβί, 80 
68 ὑπ6 ἸἸσῃὺ δπᾶ 110 οὗἨ Ῥοίον (οἷ. 11, 6); ἢ]. 
Βαϊνδίίος 15 ποὺ οδίδὶηθα ἐμγοῦρἢ Ῥοίοσ 186] 7, 
Ὀυΐ (πτουρῃ Ηΐτπὰ ὙΠΟ56 βίσγοησίν τ88 τηδὰθ ΡῈ Σ- 
ἴοοὲ ἱπ Ῥοίθυ᾽ Β ΘΒ ΚΗΘΒΒ [2 ΟΟΓΣ, χὶϊ. 9]---ἰὨσου σα 
Ομνίδι, οἱ. 111, 12. Απά ἰδ Ῥοίογ᾽ Β βΒῃδᾶάον ἀἷ- 
τοοὶϑ αἰϊοηίίου ἰο ΟἸ γι, {86 Ἰσῃί οὗἩ (86 που]ὰ, 
(86 δῦῃ οὗ τὶ θοῦ ΒΏ688.---ΠἾ Ῥοίοσ ἘΣ. ΒΟ]Υ ὁ8Ὲ- 
ποὺ ΒΔΥΘ, ΣηὉ0}} 1058 ὁΘ8 8 Βῃδάον.---ἰ 0 ῬΟΡρθ---- 
Β8ΥΘ 8 δἰ ρὶο 801] ἰ---- Κ7λ:αΐ ἐς ἰλὲ τεηιεάν ἰλαΐ σαπ 
λοαὶ α αἀἰδεαξεα εοὐἱ3 1. Νού {ὑμ0 βδάον οἵὗὁὨ Ῥοίον, 
ΟΡ ἐδμο ρασιηϑηΐ οὗ ΟἸχίβὲ (1. Υἱῖϊ. 44), (μαι 18 
ἰο ΒΑΥ͂, 80 ουλνγατὰ οὐ͵θοῖ, πὸ ουὐνγαταὰ δοὶ; 11. 
1 18 ἐδο ἰχπὶ το Βοὴ6 οη Ῥοίου, {6 ῬΟΎΘΡ 
οὗ Ομ γῖβι, ἐμπαὺ 18 10 ΒΥ, (80 1176 οὗἩἉ αἀοά, τογοα]οὰ 
ἴῃ Ομγίδίὶ δηὰ Βὶ5 τΣϊίῃοββοδ, γοοοϊγοαὰ ἰῃ διὰ, 
δια ἰηδυβοάᾶ ἰπίο (86 Βου].---7Ὺ6 Οαἰοδρεὶ 9.7. ΟἸτίί, 
ἐλε ἰγωδ Βοίλοεάα [ΦοΒΏ γὙ. 2] υοσ. 16.---5 1 Κη 988 
δηἃ ΧΩΪΒΟΥΥ ΘΏΪΔΡΖ6 (δ 6 ὈοΓάΘΤΒ οὗ {μ9 συ χΟ οὗ 
Ομτὶβὶ. 17 ἐδ βῖοκΚ ἂσὸ ἰο 6 ποϑὶϑά, ὑμ0γ τηδβέ 
ὈῸ Ὀχοῦχί ἰο Φοστιβδίοθι, γον. 16, ἐμαὶ 18, ἰο Φοσγυ- 
βΒδίοπι ἩὙδϊος 18 δΌογο, δ τ ϊοῖ ἰ8 (86 Τμο Ὁ 
οὗ 8 4}1 [66]. ἐν. 26]. (ἀοββῃθυ). 
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ΒΕΟΤΙΟΝ 111]. 

ΑΝΟΤΗΒΕΒ ΑΝῸ Α ΜΟῈΒ ὙἹΙΟΙΕΝΤ ΑΗΒΑΤΙῚ., ΟΟΝΌΌΟΤΕΡ ΒΥ ΤῊΝ ΒΑΌΌΟΌΕΑΝ ῬΑΒΤΎ, 

Ι5. ΕΟΙΙΟΥ͂ΕΙ. ΒΥ ΤῊΕ ἹΜΡΕΙΒΟΝΜΕΝΊ ΟΕ ΑΙ, ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΙΈΕΒ;. ΤῊΒ ΜΙΒΑΟΤΠΟΥΒ 

ΘΕΙΙΨΕΒΑΝΟΕ ΟΕ ΤῊΣ ΓΑΤΊΤΕΒ, ΤΠΕΙΒ ΒΟΙῸ ῬΕΕΕΝΟΕΒ ΒΕΕΟΒΕ ΤΒΕ ΟΒΕΑΤ ΟΟΥΚΝ- 

ΟΙΙ, ΑΝ ΤῊΗΒ ἹΝΤΕΒΥΕΝΤΙΟΝ ΟΕ ΘΑΜΑΙΓΕΙ, ὈΟΠῚΜΑΤΕΙΡΥ ΓΚΕῈΡ (ΑΕΤΕΒ ΤΗΕΥ ΒΑΡ 
ΒΟΡΕΕΒΕΡ ΒΗΑΜῈ ΕῸΒ ΤῊΕ ΒΑΚΕ ΟΕ 5Ε85085), ΤῸ ΤΒΕΕΙΒ ΒΕΙΕΑΒΕ. 
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Ἀ.--ἸΠΞῈ ΛΕΒΕΒΤ ΟΥ ΑἹ, ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΣΒ, ἯῊΟ ΔΕΕ, ἨΟΤΕΥΕΒ, ΜΙΒΑΟΥΠΟΥΒΙῪ ὈΕΙΣΨΕΒΕΡ ΒΥ ΤῊΝ 

ΑΝΟΒΙ, ΟΥ̓ ΤΗΞΒ ΙΟΒῸ ; ΤΗΒΥῚ ΑΒΙ ΤῊΝ ΒΌΜΜΟΝΕΡ ΤῸ ἈΡΡΕΑΒ ΒΕΣΟΒΕ ΤῊΗΕΞ ΟΒΈΑΤ ΟΟΥΧΟΙΣ, ΑΧῸ 

ΨΟΓΟΝΤΑΒΙΙΣῪ ῬΒΒΒΕΝΜΈ ΤΗΒΜΒΒΙΥΈΕΒ. ἔ 

Οβάρεκε Υ. 17--26. 

17 ΤΆΘΩ [αι] {86 ΒΊΡ ῥυϊθϑύσοβο Ὁρ, δῃὰ 8}} ὑπο (μδὺ τόσο πιὰ Εἴτα, (τ ΒΙΟὮ 18 ἐμο θα 
18 οὗ (86 βεαάάποθρθβ,) [ογι. ραγεπίλείϊοαὶ ἡναν 8] δια πόσο 8116 πῖῦ ἱπαϊρηδέοι,: ἘΑ πὰ 

Ἰαϊὰ ὑδμοὶτ᾽ [οηϊ. {Π610] δηᾶβ ὁπ (86 δροβίϊθβθ, δῃὰ ραὺ ὑμιθπὶ ἴῃ ὑμ6 [8] οοτηπιοι [ὈῈ}Ὁ- 
19 1107] ρτίβουῆ. ἘΒαῦ 86 [4}] δηροὶ οὗἩ ὑμὸ Ἰωοτὰ Ὀγ [ἀυτίηρ {86] πὶσμῦ οροηδὰ ἐῃ6 ῥσ]β- 
20 οχ ἄοογβ, δπᾶ Ὀσουρδύ ὑῇθηα ἔτι, πα βαϊὰ, Ἐ6ο, βίδηὰ δηὰ βρθὰξκ ἴῃ (88 ἐμὴ! μὰ ἴο 
21 {86 Ρθορῖὶθ 8}} {Π6 πτογὰβ οὗ {18 116. ἘΑπὰ σὴ {ΠΟῪ ποσὰ ἐλαέ, {μ6Υ οηΐογοαὰ 1πΐο 

{86 ὕθιι}}]9 ΘΑΥΪΥῪ ἰπ 086 τηογηΐηρ' [θη ρ]6 δρουῦ ἀλυθτθδΚ), δηὰ ἰδυρθί. Βυύ {π6 Βῖρῃ 
Ῥτίδδβύ οδπιθ, 8πα ὑΠ6Υ ὑμαῦ γογο τ]ῦ Ὠΐτη, δη ἃ ο81164 {80 δου 0}} ὑοροίδιον, δὰ 4}} ἐπι 
βοηδίο [8}} (μ6 6]4618] οὗὨ (6 6] γθὴ ΟὗὨἨ Ι58γ86], ἀπά βοηῦ ἴο (86 ρυΐίβοη ἰὸ βαγα ὑβϑτὰ 

22 Ὀτουρῃῦ. ἘΒαὶ πβθι (ἢ)6 ΟΠ ΟΟΓΒ οδτηο, δηὰ ἔοαπα ἔμοῖὰ ποὺ ἴῃ (86 ῥγίβοῃ, ἔμ  } στὸ- 
23 ἰπυγποὰ δηὰ (ο]4, Ἐϑαγίηρ, ΤῊΘ ῥτίβοι ὑσυὶϊν [οηι. ὑγυ]υ, μὲν] ἔοππα τὸ ββυῦ τιὶῃ 41] 

Βδίδίυ, δῃὰ (19 ΚοθΡΟσΒ βίδπαϊηρ πιυ μου Βοΐοτο [ἰδ α!ηρ 80] [8:6 ἀοοτ: θυΐ 6 πὶ ττϑ 
24 πιδὰ οροῃοᾶ, νγὸ ἔπ πα ὯΟ τηδὰ [Ὡ0 006] πὶ] μη. ἘΝΟΝ Ὑ ΒΘ 086 ΠΡῊ ῥγίοδιλ [6 

ῬΓΙ680} δηὰ 0}. οαρίδ!η οὗὨ {86 ἔθ: }]6 ἀπα {86 ΟΒΙΘΕ ῥυἹθδίθ ποασὰ ὑπι686 ὑμίηρΒ, 186 Υ 
ἀουδίεᾶ οὗ [χψόγθ τη ἀουθδὺ δομοοσπῖηρ] ὑμθὰ τ Βογοαπίο {818 πτουἹὰ στὸν [τ δὺ {818 

2ὅ που]ὰ ὈδοοΙ6]. ἘΤΒΘΩ οδπῈ6 0η6 δηὰ ἰο]α ἴῃ θπὰ, βαγίπρό, Β6}}014, {16 τηϑὴ Ἡ Ποῖ γ9 
Ῥαὺ ἴῃ ὈΓΙΒΟΏ 8.6 βίδῃηϊηρ ἴῃ {86 ἔθηιρ]θ, δῃα ὑθδοβίηρ [86 πῃ {86 ἰδρ]ο, δὐδηϊηρ 

26 δπᾶ ἰδϑδοβὶηρ] ὑμ86 ρϑορὶθ. ἜΤ θη ποιῦ (Π6 οδρίδίη τ [8.6 ΟΠ ΟΘΓΒ, ἀπ ἃ Ὀτουρῦ ἐμ Τὰ 
πὶ μοαὺ [ποὺ Ἡ10}} υἱοΐθηθθ: ΣῸΓ {Π6Υ ἔδαγεὰ ὑμ6 Ῥ60}]6, 1685 {Π6Ὺ Βμουϊὰ αν θθθῃ 
βίοηοἀ [1π ογάογ ὑμαῦ ὑμοῪ τοὶ αῦ ποῦ Ὀ6 βίοπρα (ἐΐ6 τοογάβ: ““ἴοσ ὑδθγ ἔδασθὰ ὑδμῈ ρθο- 
ΡΪ9᾽, υἱειοεα αδ α ρατεαιϑλειιδ γεηιαγΚ)}]. 

1 γόον. 11. [Ῥὸτ μροἀννμο ῥεν {ΤΡΠΕΙΟ; γὐρ μα οί ἀὐῥονάῥαε τ ΜΕΕΙᾺ ὑεϑμς (85 ἴῃ ΠΟ) 189 μϑμν σιν. “Ὑπὸ τεστὰ 
μη ποι υνκύσεν αὐ εν ὀψθο 9 ἐάθ82 οὗ Ζρα],  οαρί γί, Δ κὐδηΐς ΟἸΒΥ͂ ΟΥἩἨ ΘΏΥΥ, οἷς." (7. Α. 416Χ.)}; Ἡδοϊκοὶν, 

(νὰ Μ τα ἰο ςἢ. χὶὶ, 4δ, τ ΠΠοΓΘ 18} πδπι9 ὡσνν ἐπὶ (Γηρα ἰοα ἐπῦν, ΠΟΓΘ ὈΓΟΐογβ ἐπέ '0.--ΤῈ. ( 55}: 
3 ΨΥ, 18. αὑτῶν [6 παητίης ἴῃ Ἰτηρογίδηϊ ΜΒ. πὰ νογβίομδ[α. Β. Ὁ., σοά, 8[η., Βγτ., Ὑα]ς., οἷς.) διὰ ἴθ, στ πουὲὶ ἀοαδέ, 

δὴ δά εἰ πιδὰθ ὈΥ δ οοργίοί. [Βοτππὰ ἴῃ ΒΕ; οπήεἰοὰ ΒΥ ΤΔοἢ., ΤΊΒΟΉ., Αἰξ--ταἢ 
8 γον. 22. ἩΝ ἐπ υπάἀουθιθαν δὴ ἱπίογροϊδίίοη, δηὰ ττψἣ83ἃβϑ ειισαοδίϑα Ὀν ἔσω, πο ἢ ΔἴοΣ τσὰβ οοσΌΓα, ἰῃ ἐΠ9 ΒΩσὴ ὁ γοῦϑα, 

ΤῈ 16 ποῖ Ἰουπιὰ ἴῃ ΔΗ οὗἁ [δ9 Τηοτο ἱχηρογίδηις Μ38.: [οτα 64 ἴῃ Α. Β. Ὁ. Ε-, Οσὰ. Βίη., σας, διὰ ΌΥ ΑἸΓ, δὸ ἃ “" βἴομδ ""- 
ἐπί [Ὀοίοτο τῶν θ.] ἰ6 διιρρογίοα ὈΥῚ ἐδο δ Β ΟΣ (Υ οὗὁὨ ἴδ πχοδί ἐπιροτίαης Μ858. [Ὀγ Α. Β. Ὁ. δρά, διη, πρό [οἵ ἴδε ἐεχέ. Γες., 
δοὰ Τοπηᾶ ἰη Ε.] [8 ἃ Ἰδαῖον σογτοοϊίοη, δηἃ γ)͵δ8 δυ δι ἐυἱοὰ 88 ἃ τῆοτο ἀοδογί είν πογὰ, ῖ 

46 γ. 24. ὃ τε ἱερεύς [οἵ ἐδ: ἐξέ. τεο.} ἰΒ ὙἩδΏΓ Ὡρ ἰπ ΤΔΥ ΜΒΆΞ3. δηὰ νυϑγβίοηβ, διμοης ὙΓΪΟὮ ΣΟ δοῖηο οὔ ἴΠ6 τοοζο ἐπὶ- 
Ῥογίδιϊ [Α. Β. ἢ. Οοά. 8ϊη., α]ς., οἷς.}; θπὶ [Ὁ ταϑ πα ΘΒ Έ ΠΟΠΔΌΪΥ σδησοιϊοά [ΡΥ ἜΗΝ δἰ ὨΡΙΥῪ ΤῸΓ ὃ ΣΤΟΒΒΟῚ ἐμαὶ ἐϊ8 
ῬΓόδοηοο ἴῃ σοπηθοίου Ὑ]ἢ οἱ ἀρχιερεῖς ἴῃ [ἢ 9 βαπιθ οατ δ τδ5. ποῖ σοι ρΓομοπάθα, {{{{ ποῖ ὈΘΘῺ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΔΙῪ οτηρ]ογοᾶ 
π [80 ἰοχί, [ξ που ]ὰ σοΥ ΔΙ ὨῪ ΠΘΥΘΥ ΠΑΥ͂Θ Ὀθθει ἡπδογίϑα ὉΥ͂ ἃ ἰαΐον βαθά. [Νὼὺ πποίαὶ ΜΆ. δα Ὁ} 10; Καὶ τορὰϑ οἱ ἱερεῖς; [δ 
ἐδ οτο {θὰ ὈΥ 1,Δ0Β. δηά ΤΊδο;., Ὀπὲ τοϊα!ποὰ ὈΥ ΑἸί,., δῃὰ δαἀνοσαίοα Ὀν Ἀἴογοσ δῃὰ ἀο Ῥϑξζθ, οὐ [80 ρτουῃὰ δαὶ ἔδο ετοοξ 
γαγίοἷν οὔ τοαάϊηχϑ, ἰπἰοη θὰ 85. οογγοοϊίομδ, ᾿ηἀϊοδίοϑα 8 οὔ κί 8] ΡΟποθΟΘ ΤΕΣ 

ὃ ὅν. 26. [λέγων αἴϊον αὐτοῖς, ἱπδογίοα [Ὁ 186 ἐεπέ. τές. 16 οπι θά ἴῃ Α. Ὁ. ΤΕ. Οοά. 81π. ΨῸΙΚ., ἀιιὰ σοδηοο]]οὰ Ὁ. σοοδξ 
φαϊίοτα, ἰηεϊπάϊης βέ!ογ.- ] . 

δ γον. 26. Τϑολδηη [Ὀυὲ ποὲ ΤΊ80}..} οπι 8 ἵνα, [0] ονείπς ἐμο δη ποσίν οἵ βονόγαὶ ἈΓΆΗ͂., δη δδασυσταίης ἔπδὲ μύ ἰδ οὐ» 
ποοῖοδα τίῖ ἐφοβοῦντο, ἴῃ πῆ ΗΪΟὮ σπ86, ἵνα του]ὰ ὕὈ6 ἰπαοουταῖο. [ΙΓ ἵνα ἰα τοϊαἰ ποᾶ, [89  τΆθο ἵνα μὴ λιϑ. ἀοροπιάδ ὑροπ 
οὗ μετὰ βίας; ἰὲ ἰ6 οτη 94 ἐπ Β. Ὁ. Β. Οοά. Βίη., Ὀπὶ Ἰοαπὰ ἴπ Α., δπὰ τοίδἰστιϑὰ ὮὉῪ Α1}.. Ὰ.] 
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ἘΧΕῈΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

χε. 17,18. ΤΏΘΩ τὴ ΒΙρἢ ὑχὶϑαῖ σοϑθ 
ὌΡ Ῥτιίδου.--- 5 δοοοιιὰ ἱπίθυογομοθ οὗ 
{με εἰσιιοδὶ 9 ον ΒΒ ἰἸθ.Π8] τε τοβροοὺ (0 {πὸ 
εἴεῖγε οὗὁἨ ἰμ6 ΟΒΌτγοΝ, 18 τδυϊκοὰ ὈΥ ἱπογϑαβοα 
δΠίΘΡΏ685 οὗὨ 66], πὰ Τὰ Ὺ ὉὈς ἀἰδιϊποὶν ἰσϑοοᾶ 
ἰο ἰδ ἰδύοποο οὗἩ ἔμο ϑβαάάυποοδῃ ρατίγ. ΤῈθ 
δίχὰ ῥγὶοδὲ σοϑθ ὉΡ. ἀναστάς, ἐμαὲ 8, ὑγοοοοάοά ἰο 
ΕΙΡΙΟΥ δοίλνθ συθαδυσοθ; ΑΠΏ88 8, Π0 ἀοιδύ, [89 
ἱπάϊνἱπ8] τηοδδξ, δοοογάϊΐπρ ἰο 6Ἀ. ἰν. ὅ, ΔΙΒουρᾺ 
Ἀἷβ βοι:-ἰἢ -Ἰδνὺ Οδίδρμδδ γγ85, δὲ {μδὺ ὑπὸ [90 8π 
χὶ. 49; χυΐ. 18], δοίυδ!ν ὑπὸ δἷρῃ Ρυιθδί. 
Τϑοβο τῖο Ἰσπί ἷπὶ (πον δἱά, πάντες οἱ σὺν αὑτῷ, 
ἸΟΓΟ, ῬΓοδιαϊῃθηίγ, (86 δοοὶ οὗ ὑμ6 ϑδ'δαάμοθοβ. 
Ιαικο ἀοοδ ποὺ δδὺ (δὶ (π6 εἰχὰ ῥγὶθδί πἰτηβοὶ  Ὀ6- 
Ἰσαχοὰ ἰο ἐμαὶ βοοὶ (πὰ πὸ ουὐἱάθῃοο οὗ 818 οοῦ- 
ποοίΐο 10} ἴὲ οχὶδίβ δἰβονθ 76), Ὀὰΐ δβἰταρ)ν ἴπ- 
[οτιδβ 05 ἰμδὲ ἐδὸ ϑεαθάμποοθθθ οοὔρογδιϑα υσἱΐὰ 
εἱπὶ οη (δῖ οοσαδίοι. [[ΓΑΏΔ8 8 8 ῬΒΔΑΣΪΒΘ6Θ, 
ἰε ἴα ααϊίθ Ῥοδδὶθ]ο ὑπαὶ ὑμ6 ῬΌΡ]16 Δρρθδγαποθ 
οἴ 6 Ομ ΥἽ δι 5 88 ἃ αἀἰδίϊποι ΒΟΥ, ὑθιιρ ΟΥΑΙ 
ἰπῆποποοὰ ἐμ ρῥδεὶν ζθοϊ τη μβ οὗ ὑλ9 ῬΈΆΔΥ 8668 δηὰ 
Ἀδθάηοθοδ, ἢ 80 ΤᾺΣ δὶ ᾿ϑδϑὶ, ὑπαὶ 6 ἀϊβιχιϑὶ τ ἢ 
πιο Β6Υ χοχδσάοα Θδο ἢ ΟΒΟΥ, γ͵ὰ8 ἴουροί θη 
ἦι ἰδ Ῥσόδοιοοῦ οὗὨ 8 δοϊμῖθοι μον. ΘΙ, 
ἰβετοΐοσο, ἐΐο βοἀαυοοδῃ ρατίν ὑποαυϊγ 068} 88- 
σατο 6 ποβίῖϊο δἰἰλαάὰα ἰονγαγαὰ {μ6 Δροβί]98, (86 
εἰσ ὑεὶοδὲ, γ8ϑ ΘϑδΙὶν Ροσδυδάθα [0 Ὀδθοομιθ (δ 
δἰ]γ οὐὁἨ 1. ἤούσηθυ. ᾿Ἀ5 ἐμ τοϑαγγθοίϊου οὗ 99- 
ΒῈ8 ὍΔ8 ἰ.. 6 ΘΘὨΧ8] ἴδοί ἰο τ 16} ὑμ6 Ῥσοδοβίηρ 
οὔτδ6 δροβέϊοβ δου ϊη8}}Υ τοΐοσγοα, ἰμ6 πιοεί νἱο- 
Ἰδὲ ορροκίιϊου πο {ΠΘῪ Θῃοοτιπίθγοα, ἡδίαγα]- 
Ἰγ ῥγοοοθάθα φυϑοΐβοὶυ ὅσοι {86 δθοὺ οὗἩἁ μ0 δ'ἀ- 
ἀποδοθ 

Υεβ. 19. Βτὲ ἴῃ [88] 8Ώ65.91 οὗ ἴδο Τιοτᾶ. 
-ἱἣὸο ιλο οουτδο οὗἩ ὑμδὸ πίρχεὺ τ ὶο [0] ονγοα {86 
διτεβὶ οὔ {80 Δροβίϊο5, ἐμὸν 6 γ0 ΠΠΡοταίθα ὈΥ͂ δὴ 
8 56] Ὑ8ὸ οροῃοϑά (86 ἀοογβ οὗ (86 ῥυίβοῃ. [1η- 
ἱοσρτοίουβ τἶΐπὸ δαγὸ ἀθοχηθα ἰΐ ΠΘΟΘΒΒΘΙῪ ἰ0 ἰχϑο6 
ἰδ ἀοἔντοτσαηδο 0 πδίυ σαὶ οδῦδοθ, ΒΥ βυρροδίθα 
ΥΑΣΙΟδ δρθηΐδ, δι ἢ 88 8 ἤ858} οἵ ᾿ς Ἀ Πρ, ΟἹ δὴ 
ΘαΣ ΠαΌΔΙΟ, ΟΥ ἐδ ΘΟΡΟΣ οὗὨ ἰδ6 ῬΥ ΒΟ Ἀἰτηδ86] 7, 
ΟΣ ἃ γοδοϊυἱο Ομσϑέδη. Βαὶ 811 {.6890 Θσρὶδῃδ- 
ἐἰοαξ οοπέτδάϊοί ἐπ βοτὶ ρίυγχαὶ παεγϑίϊνο ἴῃ ἀἰγϑοί 
διὰ δὐβοϊαίο ἰθστηδ: ἰὑ τοὶχζῦ τὶν θα 08] ῥχο- 
Ῥυεῖγ Ὀ6 δυϑοχϑα ἐμαί ἐμ οσὶ σὶ μδ] ἴδοὶβϑ ἢδα γοὸ- 
οεἰνοὰ Ἰοσ Βαδ ΕῪ δ ἀἰἰομβ (Μ6γ67), ΟΥ ὑπαὶ {89 
ἮΒ0Ϊ6 παιταιΐνθ ὈΟΥΘ δὴ Ὁπδ βίουϊοδὶ Ομ υϑοίοῦ 
(Βεααν; Ζ611907). ὕπ|988 γψγὸ οοῃμοοᾶθ ἰμ6 μοϊηὶ 
ἰδδὲ δηροῖὶβ ἀο ποέ οχὶβϑί, δῃὰ ἱμδί, οοπβϑαιθηί- 
Ἰγ, Βοὸ πιΐγβοϊθϑ δὸ Ὑσουμὶ ὈΥ ἴθ θη, (86 ργοβοαῃὶ 
πδιταϊνο αϑὔοσαβ π0 στουηάβ ον ὑμ6 ἀοιπδίβ οὗ 
ἴδεδο ἱπίοσρσοίοσα. ΤΏΘΓΟ 8.6 ΟἿΪΥ ὑνὸ οἰχοῦμι- 
δίδῃοοϑ ἰὴ ὑδ6 παυσγοίδνο ὙΙΟΒ ταϊρὶ, δὶ ἢγαὶ 
τον, πυρχοεσὶ ἀουδίβ: γί, συ βθῃ ὑπ 6 δροβί]οδ 
86 Βυ  δΟαΌΘὨὮΥ Θχαρϊπθὰ 1π ὑΐθ ῬΤΟΒΘΠΟΟ οὗἁ 
δὲ βαπνοαχίη, τοῦ. 27 Ε΄, πὸ τηθηϊΐοη ὙὙΒδίΘΥΟΣ 
ἷθ τοδάο οὗ ἴὴ6 ταοᾶρ ἰῃ τοὶ ἔμ δα Ὀθοῃ ἀθ6- 
Ἱἱϊτεγοὶ ἤγοτα 19 ρυΐδοῃ. 7}}18 οἰτουχσηβίδποθ 66 ᾽- 
188} ἀοτηοπδίγδίθβ ἐμαί ἐμ δοοουηΐ ΜΒΐοῖι μυ Κο᾽ 
Εἴτε, '5 ἃ ἸΏΘΥΘ ΒΌΠΙΙΩΔΥΥ οὗ οὐθηίβ, ἰῃ ὙᾺ]ΘᾺ 111} 
ἀεἰ81}5 ἃζὸ οσηϊ θᾶ, Ὀυΐ ποὺ ἰμδὲ ἰΐ 18. 1.86} υ- 
ἱγαδι οί θγ. βοοοπάϊγ, ἐλ ᾿ἰοσδιζου οὗ {δμ9 
ΔρΟΒΊΙεΒ ΔΡΌΟΔΙΒ ἰ0 πανο Ὀ6ο ΙΒουΐ 8 ἀοδηϊία 
Ῥύτροδε, βίῃςθ {Π 07 Ὅ6ΥΘ, ΠΟΥ γί 6 1688, Ὀσουρσαὺ 
Ὀείοτο (6 ὑσὶ Πα], ΔΙΟΡ ἱμοὶσ ΘβοΡ6, τοὸσ 27, 
8 δ ιδιλ οί] Ὀθδίθῃ, γον. 40, 41. ΤᾺ18 Ἰδίίο 
ἔπεϊ, ΒΟ ΟΥΘΣ, ΟΥ̓͂ ΠΟ ΠΙΘΔἢ8 Δ (ΠΟΥἾ268 18 [0 60}- 
οἰυδο (μδὶ ἐμοὶν ἀθ᾽ γόσθποο δὰ Ὀθθα οβροίοα 

πὶ οαΐ δὰ οὈ͵θοὺ ἴῃ Ὑἱθῦν, [ὉΡ [κ0Κ6 ΘΧΡΥΘΘΕΙΥ Τ6- 
ἔογ8, γον. 24, ἰο {89 ῬΟΓΡΙΟΧΙΟ δηα δου διβίοι οὗἁ 
ταὶπὰ τ ΒΙοἢ Ῥγϑυδ θα διροηςς (ἢ 6 ΘΠ ΘΣαΪ6Β οὗἩ (ἢ9 
δροδίϊοθ, θα ὑπ 6 ουθηΐ οσουχτοᾶ; ψι γοϑρϑοῖ 
ἴο δοιὰ δὲ 1ϑαϑί, ἐὸ οὐ͵ϑοὺ οὗἉ {86 το γ 8016 γγ88 δὺ- 
ἰαϊπθὰ. ἘΠ ΟΣ; 1ὺ ΣΩΔΥ Ὀ6 6851}}Υ δοῃποοὶγϑὰ (μδὶ 
ΒΌΘΙΝ ἃ ἩΟΠΟΣΙῺ] ᾿πίοσροβίζϊοῃ οὗ αοα, χαυδὺ Βᾶνὸ 
δἀάρα ποὺν ΡοσοΥ ἰο ἰδ δὶ οὗἩ ὑμ6 Δροβί! 68, δὰ 
{μ18 οἰξθοὺ 18 Ὁ] δἰ :}ν βϑθὰ ἱπ νον. 20 8, 1,8ϑιγ, 
ΘῈ 8.6 δροβὲϊθβ γοϊ μίαν ΔΡΡΘΔΡ Ὀοίογο ἰδ 9 
στοαὶ Οουμποὶ!, νοῦ. 26, 27, ἐμοῦ ΟΟΟΌΡΥ 8 ΥΟΣΥ͂ 
Αἰ δοσοηῦ ροϑίλῖοι ἔγουα ὑπαὶ οὗὨ ὈΣΊΒΟΏΘΥΒ 70 8.0 
οϑΡσϊϑα ἔργου 8 ΡΪδ06 οὗὈἩ δομῆπθιηοηΐ (0 ἐπ θ Ῥὑχθ- 
Β08096 οὗ ἰδ9 ᾿πυᾶρο5. Ηθμσθ ἰδ 9 8]]οχοὰ ΔΌΒΘΠ909 
οὗ δὴ οὐ͵ϑθοί, θη ὑπὸ δροβίϊθδ σψοσγο Ἰἰδογαίοα 
ἀυγίηρ ὑπαὶ ηἰρῦ, 18 ΟὨ]Υ Δρρασϑηΐ; {πὸ οἴἶοθοίθ 
γΒ οἢ ἀὺ ῥγτοαποθά, ἱπαΐοαὶθ 118 οὈ͵θοί. 

γΕΒ. 20. ὅο, κἰἴδηῃᾶ δ ἃ δρϑβὶι.--- τ) δϑγοὶ 
αἰγθοίβ (89 δροβϑί]θ8 ἰο βίϑπα ζοῦγία τὶ ι ἔγοθάοσα 
δῃα Ὀο]άπ 688 (σταϑέντες), δῃ!ὰ ῬΥΘΔΟῊ ῬΌ]1Ο]Υ ἴῃ 
180 ἐθταρ]9 [ἱερῷ, (89 βοογϑᾶ ϑῃδίοβυγο, δ ἀϊβίϊη- 
ξυϊδμοα ἔχοιμι ἰδ οαἀ1866 1 561, 4116 ναός], ἱπ ἐΠ9 
ῬΓΘΒΘΙΟΘ οὗ 86 ῬΘΟΡΙΘ; τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταυτῆς 
8τὸ ἐδ ο τόοχὰβ ἐμ αὺ Το ἰοὸ {818 1176, 8:18 Ὀ]οββοὰ 
119 πὰ ΟἸσὶϑί δὰ ἰλγόυρ ΟὨσὶδί. 17 8ῃ Ἀγ Ρδ]]ακὸ 
Βιοι]ὰ Ὅ0 ἀβϑϑυχηθὰ ἰὸ οὐ ΒΟΡΟ [80 ἰμδὺ ἐδο 
σὰ τοοϑδηΐης σουϊὰ Ὀ9 ἔππ8 ΟΧΡΣοαβοά: τὰ ῥήμ. 
ταῦτα τῆς ζ.}, (8 δϑϑυχηρίΐοιι, τυ ἴθ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 18 
ΌΥ ΠΟ Ι.Θ81}8 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ), (86 τηοϑηΐηρ ου]ὰ Ὀ6: 
ἰνε- τονε: Βαδἢ ἃ Θοποθρίζοι του] Βοδυοοὶν ΒΑΘ 
ὈΘΘῚ ΟΧΡΥΘΟαβΘα ὈΥ υκο, ΟΥ δνθ οχὶρίπαίοαὰ ἴῃ 
{Πο86 Ῥυϊταϊνθ ἐϊπι68. 

ΨΕΒ. 21-28, Βπὶτ6 δἰρ ἢ ὑσχίϑαϊ οδ116.--- 
116 86 ἌΡοΒί]98 ΤΟ γ6 ἰθδοιΐηρς ἱπ (86 6 Π1}]6, 
{πὸ ἰῇ Ῥυϊοδὺ δηὰ ᾿ἷθ [0] ΟγοΣ 8 64]16 ἃ ἃ τηοοίϊη 
οὗ ἐμ ψ 016 ϑ'δημβοάχίη, 0. (86 ῬύγροΒβο οὗ ἴη- 
διϊνυύη; 168] ργοσθοάϊησ δραϊπαὶ ἐμ 9 δροβί]ο8. 
ΤΏ Οχργοδβίου πᾶσα ἡ γερουσία τ. υἱῶυ ᾽σρ., ο8- 
ποῖ, ΒΟΎΤΘΥ͂ΘΙ, ὈΘ ΥΓΟΔΒΟΒΔΌΪΥ Ὁπαἀογδίοοα 88 ἀοδβὶρ- 
ὩΔΟΪΡ᾽ ΔῺΥ οὐ Υ8 ἰΒ8ὴ {6 πρεσβύτεροι ταϑῃϊϊοποα 
ἷπ οἢ. ἱν. ὅ. ΜοΟΥΘΡ διὰ ϑυ1ου, ἱΐ ἰδ γα, δβϑῖρη 
ϊιθ υἱποϑὲ Ἰδἰλιὰααο οὗ τϑδηΐηρ ἰο (86 ποχάβ, δὰ 
ΒΆΡΡΟΒΟ ὑπαὶ 89 θῃξγο σΟ]] 20 ΟΥὁ ὈΟΑΥῪ οὗὨ (δ9 
Θ᾽ άοΥΒ 18 Βοσο τιθϑῃΐί. Τ.6 βθη86 του] ἰμθὴ Ὁ6, 
ἐπαὺ δὴ ΟΧΙΣΔΟΡΟΪΏΑΤΥ βοβδῖοη οὗ ὑμο πδημοάγὶη 
68 Β614, δὖ ἩΒὶσἢ ουοπ ἐμ ο86 Θ᾽ 6 γ8 οὗὨἩ {Π6 ρΡθο- 
Ῥ]6, τγᾶο ΟΓΘ ποὺ ΤΟΘΉΪΒΙ ΙΩΘΙΔΌΘΓΒ ΟὗὨ ἰΐ, 4130 
αϑεϊδίθα. βασι δαάϊίλοηδ ἰο ὑπ 6 δου] πιθτ  ὈΘΣΒ 
οὗ (π9 Οουποὶ, δσο οὶ γοοοχαθα 6]βοῦμοχο, δηὰ 
(89 απ ον ὈΠΙΓΟΥΣΤΩΪΥ ὈΘΔΥΒ ἐμ πδῖὴθ οὗ γε- 
ρουσία ἰὰ ἰιὸ ϑοοοπά ΒοΟΚ οὔ (8 Μδοοδῦθε. Τ|δὶ 
ἃ ἰδυϊο] ΣῪ ΟΟοιχ8 ἴῃ ἐμ Ῥγϑβοηῦ ραβδᾶβθ τχυδὲ 
Ὀθ δαταϊἰθα, Ὀαὺ 11 οδυ}86 δν ὈῸ0 Γοδάϊ]ν ἔουπᾶ 
πῃ ὑπὸ ῬΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ὑμ6 ὙΣΙΟΥΣ ἰο ἱπάϊοσαίο αἰϑ ϊποὺ- 
Ιγ ὑμαὺ ὑμ9 τολοῖδ ὩυΟΥ ΟὗὨ {μ6 ΤΟΙ ΟΥΒ γγἃ8 
Ῥγθϑβϑῃηΐ δὲ (μο πιθϑίϊηρ [ἱ. ὁ. [186 οοὔποὶ] δᾶ 
811 ἴ89 δοιιδῖθ, θαυϊνδ]θηὺ ἰο: ἐλε οομηποῖΐ, ἐπ- 
οἰμαϊπρ αἰΐ ἐλὲ οἰάενα τολο τσεγὲ πιδηιδοτα ο7 11.]. 

ψεκ. 24, 2δ. Νῆονν νγῦθῃ - - - ϑθασζᾶ ἴ8:6596 
τη κα6.--- Τὸ 010}0 ὁ ἱερεύς ἀοι δ. 1688 ἀοβὶσηδίθβ 
{89 δἷσ!ι Ῥτυϊοδὲ δἰ η)5617, δπὰ οἱ ἀρχιερεῖς ἃτα ρα 
ῬΣΙθϑίβ ἢ {86 ἩΣΩ͂ΟΣ Β6η89 οὗ ἱμ0 ἰοτὰ [(μδὲἰ 18, 
Ῥτοάθοθββουβ οὗ [μὸ εἰχῇ ὑσυϊοβ, γο τοίδιποα ἐδμ9 
1016, ἀπ 4180 ἐμ οϑδὰβ οὗἩ (86 ὑπθηίυ- Ὁ 58- 
οογναοὐβὶ οἴδθβοβ, ΟΥ ΘΟΟΣΒ6Β, 1 ΟἸγΟ;. χχῖν. 1--19 . 
2 ΟἼχοι. Υἱ}}. 14: ᾿ακο ἱ. ὅ.--, Β.7. Τὴ οαρίδίῃ οὗὨ 
89 ὑμρὸ θοῶς ἀραλαὶ ὙΠ0 νγ8, πὸ ἀουδί, ΕἰτηΒ61 8 
ΡῬυΐοδί, ΏΔΥ ἤδΥο Ὀ66 ἢ ῬΟΥΒΟΏΔΠΥ οηραροά ἴῃ οἷ- 
οοίϊης ὑπ ἀστοδὺ οὔ {86 Δροβί]θ8 ; δοῖῃρ. ὁἈ. ἷν. 1 δ᾽, 

γεὝάὰξ. 26. ΤΏ; σττοπῖ [89 οδρίδί.---ΤῊ9 

“ὠ 
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οδρίδίη οὗ (80 ὑθῖαρ]6 ποῦν σομἀποὶοὰ ἐδ δροβέϊοβ 
ἴο ἐμ6 ρῥ͵δοθ 'π ψοἢ (89 Βδῃμοαγΐη νγ88 8Δ8856Π)- 
Ὀ]Ιοα, θυ πνιϊπουὶ οοσῖηρ ῬΘΥΒΟΙΔῚ οοπαίγαϊπί : 
δ18 τηοίγο 'π δυοϊαάϊηρ υἱοϊθηῦ χη ΘΒΌΓΟΒ 18 ἱπάϊΐ- 
σαἰθά ἱπ ἰμ6 ποχγάβ: ἵνα μὴ ϑασϑ. ΤΆρ86 νογὰδ 
ΔΙΘ ΤἸΟἿὮ ΙΏΟΓΘ ὨΔΙΌΓΣΔΙΙΥ οοππθοοίοα τὴ ἤγαγεν 
--- βίας. ἰλδῃ σὶϊῃ ἐφοβοῦντο, Ἐγθα 1 ᾿πδίϑη 68 
ὁδῃ 0 Ῥγοἀυοοὰ ἔτοιη ΟὙΘΟΪΚΚ ἩΣΣΘΙΒ τΠῸ0 6χη- 
Ῥὶογοὰ ἐμὲ Αἰἰὶο ἀϊδ]θοὶ, ἴπ πο φοβεῖσϑαι ἰδ 
δοπποοίρα ὙΣΠῈ ὅπως μῇ, ἵνα μή, ἰδ Ῥαβεῖνο ὙϑγὉ 
λιϑασϑῶσιν ΒοοιαβΒ ἴο ἱπάϊΐσαίθ ἐμαὶ ἰὴ9 ΦΌΣΤΩΘΥ 
οοπδίσυοίίουῃ τα48 ΤΟΔΙῪ ᾿πἰοημὰοὰ: 0 πογὰδ 
ἐφοβ. γὰρ τ. λα. ἸΑΔῦ, πἰϊμβουῦ δὴν αἰ ΠΟ] 6 
Τορζασαθα 68 ρϑγϑῃ μοί ο8].--- ΤῊ 6 ῬΟΡΌΪΔΥ ἔθος 
ὙΠ ΟὮ 788 ΤηΒηἸοδίθα ο (818 οοσββίοῃ, 8 ὑχῸ}Ὺ 
ΣΘΙΏΔΡΚΑΌ]6. Τδο ρυδγὰ τηυδὲ δαγα οοπείοχοὰ ἰΐ 
ἃ ῬΟΒΒῖδ]9 ονϑηΐ, ἰμδὲ ὑπ ν τγου]ὰ Ὀ6 βίοποα Ὁγ (δ 
ῬΘΟΡΪαο, 17 (ΠΥ τοβογίθα ἰο υἱοΐθποο πὶ {μοῖρ ὑγοδί- 
τηθηὺ οΟΥὗἨ ἰμ6 Δροβίϊοβ. ΤῈ ρῬορυ]αῦ ἔδυου τ ΒΙΘ ἢ 
(89 δΔροβί]θβ οηὐογοά, δὰ υηαουθίθαΥ χοδομοὰ 
118 συ ταἱπαίϊης Ῥοϊηὺ δὲ ἐμὶβ ὄτηθ. ΤῊΘ ΒουΓΟΟΒ 
ἕγοσι ὙΒΙΟΝ 1 Ῥχοοσθοαοα, ΔΓ γϑδαν δδοογίαἰπϑὰ: 
ΤΩΒΔΗΥ͂ Ὀοημοδὲδ δα θα δοῃίογγοα, πού 5 ΡΥ οὉ 
ἱπαϊνϊ ]5, Ὀπὺ ὁπ. θη Γο ὕδιηΐ} 98 8086 βίοῖκ σο- 
Ἰαυύϊνοβ βαὰ Ὅδθθπ μθα]θὰ ; δῃὰ ὑμθη, ἐπ δροβδί}θβ 
δὰ Ὀθθὴ ἱπηργίβουηθαὰ οἢ 86 ὈΧοΥοῦΒ ἀΔγΥ, Ραὶϊ 
δὰ θθθὰ Ἰἰθογαίθα, ποῖ ὉΥ͂ υτηδη αἱὰ, Ὀᾳ0 ὮΥ 8 
ἀἰγϑοῦ Σου ροβι ἰοᾺ οὗὮ Θοὰ. Ἧ Φ ΓΩΔΥῪ ΘΟ ΘΟ ΌΓΣΘ 
δὲ π6 Ἰαίζον οἱ Σουτηδίαποο ἱπρὶ γοα (ἢ 6 ΔρΟΒί]698 
ΠῚ απυδυδὶ οομδάθησο, δμὰ δυρτηθηϊοα ὑπ6 
ῬΟΎΟΣ οὗ (μοὶν Ἰδεσυδρο 68 ὑμλογ δἀἀγοβδοᾶ (86 
ῬΘΟΡΪΘ6. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1, Ομγίδε ἴθ οὐὖν Ἐάν, ῥσοδιιὶ ΘΏΓΥ 88 
πὸ Ογμοὶαα Οπο, [1 ον. 1ϊ. 27, διὰ {πιὸ ΟΥΟΒ8 ἷ8 
ἐπο τηατὶς ὈΥ ἩΞἙΙοΘΣ ὑπ 608ρ6] 15 Τοσοχηϊεοά ; 80, 
ἰοο, 86 πἰδίονυυ οὗ {}}0 δροβίϊθβ δηὰ οὗ (9 ρυϊη- 
ἔἶγνο σμυτο Θχ ἰ 118 ἃ ἀογοὶοριηθαὺ οι ῥχὸ- 
οοϑὰθὰ ὑμπᾶοσ ἰμ0 δίβρῃῃ οὗ ἰδ οὔοόοββ. ΕὙΘΙῪ 
Ὀ]οδδίηρ 885 διιοοδοάθα ὉΥ ἃ ἰγίαϊ, οἴ μοσ οτἱ κί μδ- 
ἀρ ἴπ {86 Ὀοβοῖὰ οὗἨ 86 ΘΒ ΌΣΟΙ [ΥὙϑγ. 1 8΄.], οἵ 
Ῥγοἀυοδοα ὈΥ ΟΧΙΘΓΏΔΙ οδυδο86. Βυΐ (9 τἱοϊιοβὶ 
δὰ τηοδί σου ουΒ ΘΟὨΒοΟΪ δ ΐοὴ5 τ ὶοῖ 6 ἀουουΐ 
Τοσοὶνο ἔγοιῃ ἈΘΔΥΘΏ, ἈΣΘ 8180 ἱπιραγίοα ἰο {μι θ.) 
ΟἾΪΥ υπᾶδν ἰδ 9 ΟΓΟΒΒ. 

2. Το δημοὶ οὗ ἰλ6 βοτὰ ΠΕΙῸ δοίδ 88 8 το ϊπὶδ- 
ἰοῦ, ποὺ ο]γῪ οὗ ἀαοἀ {πὸ ΕΔΙΒΘΥ ἴῃ ͵ 5 σουθυππθηὶ 
οὗ 86 πογ]ά, αὶ 86]80 οὗ ἰδ οχαϊοὰ ὅθι οὗ αοὰ: 
Ἀ6 Θχδνίβ 8ὴ ἱπδυθηοθ Οἢ ΟΟΟΌΓΤΘΙΘΘΒ ἴῃ ΟἾΥΪ] δὰ 
δ Ϊγ 1176, θαΐ, αὐ (}}0 δ6πὶ0 ἐΐπχ6, 8180 οἢ. [ἢ 6 Ῥγο- 
ἔτοοϑδ οὗἩ {8ὸ κίησάοιι οὗ Θοά, ἐπα 8, (Π 6 ἀονο)- 
οριαθηΐ οὗἩ (16 ουγοΙ οὗἨ ΘΟ σὶβί. 

8. Τὴηὸ δῆροϊ ὁῃοουγαοβ (80 δΔροβί!οα ἰο σρϑδκ 
811 (86 “ποτά οὗ ἐιΐ8 1176. ΒΘ Ῥοϊοβρβ ἰο ἐδ9 
οοἰοδϑίλαὶ πουϊᾶ, ἰῃ τ οὶ ἀθδίῃ 18 οὐ πότ : Β6 
ποῖ μον τηϑηΐοδίβ “Δ ἱπίογχγοδί, ΠΟΥ ἀσοθ08 δ8 80- 
εἰνοῖν ῥαγίἱοἱρδίοθ, ἱπ δυρεῆὶΐ οἷμθ, βᾶυϑ ὑπαὶ τ ὶοἢ 
18 0816 118, δηὰ Ὑΐ10 8) Ῥοββοδβοβ ἢΐθ. Ηδθῃοο 
86 ΔΏΡ6Ι5 ΔρΡρεδγϑα 1 ᾿δυβο ΠΌΤΩΌΘΣΒ δἱ (16 Ὀἰτὶ ἢ 
οὗ ἐμβὸ Βοάρθοιιου, Ὑθὸ 18 (86 {78 οὗὨ ἐμ 6 που]ά, 
δα αἱ πἷ8 γοβυστοοίοη, ὙΠΟ} 88 {πὸ τοδί ρὶο- 
Του Β τ δηϊοδίδίΐοι οὗ ἰδ {ὑ,, δῃὰ οὗ μἷ8 υἱοίοσυ 
οΥον ἀοαὶῃβ. 6 δῆ γ,6}8 χοΐοΐθθ ΟΥ̓ΘΥ 0106 Β΄ ΠΟΥ 
ἰδδὶ τοροπίοίι [[μὰ. χν. 7,107; λον ἰδῖκο ῥ᾽ θαϑυσο 
ΟἿΪΥ ἴῃ (086 ΟΥΒ ἩΪΟΝ ΤΟΙ͂Σ ἐὸ (Π0 ζ ἐμαὶ 
Ὑ8 Ἰηϑϊοδιοα [1 ΦΌΒΏ ἱ. 2], διὰ ὑμαὺ ἱτηρασίϑ 
ἐε ἰο πὸ νοχ ἃ; ϑσι τοσὰβ 8Δ]0η9 οἷδίτι ὑπο ὶν 
δοϊΐγο διὰ οδοϊοιηὶ αἰά. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

γκκ. 17. ἘΠΘα ἴδ6 ΙΒ Ρῥχεὶοαδὲ χοδο πρ--- 
ΒΘΩ [80 ον αχζίβο ἰο 01] Ἂρ Ζίομ [᾿Ῥ8. οἱϊ. 
16] ἱΒγου φᾷ (89 ᾿πβιτγιτηθηίαι!λΥ οὗὨἨ μ15 βουυδηίε, 
(89 ΘΏΘΙΩΥ 4150 ΔΥΪΒΟΒ, ἴῃ ΟΥΔΘΧ ἰο0 ΘΕ ΡΙΟΥ ἀΐ 
Βοσυδηίδ ἴῃ Βἰπαογίηρ ἰμ6 ποσὶ, (ΑΡ. Ῥαξί.).-- 
ἘΔ δϑοοῖ οὗ ἴ896 βαδάτιοθθοδ.---Το ΟΔΥ8] δὰ 
ΒΩ] 1176 οὗ (9 βδαάμποθοδβ, Ὀοΐδ οὗὁἨ δῃηοϊθπὶ δὰ 
οὗἨ τηούθσῃ {1π|08, 18 δ] υρρίϑη, ἂα Ἰοω 88 ἐδο 
Βρίτιὶ οἵ αοἂ, δμὰ οἷ ψσὶπρ Ἰποϑβδροδ, 8.6 
τ πο] ἃ. Βυΐ πλοη ἰμὸ ἀ801}168 οὗὁἨὨἁ Οδγίεί, 
Β]1οἀ νὰ (19 ΗΟ αμοδβὲ, ὑθδσ πὶ 688 αρδίπεὶ 
(μαὺ ΘΟΑΥΠΔ] ᾿ἴδ Ὁ ἰμοὶγ ποσάβ δηὰ ἐμεῖς ἀϑοϑάβ, 
10 18 δ ὁῃσθ δγουβρα, ΟΡΘΏΪΥ͂ ΔΥΟῪΒ 8 Ποβε ἐν, 
Δ ἃ τηϑη 688 ἃ Βαίδηϊο Σθδ] ἴῃ 118 Ορροκϊϊξοχι ἰὸ 
αοὰ ἀπά 8 ἀοδροὶ. “ΠΟΥ οἴϊοσι, βίποο ἐμδὶ ἄδυ, 
ἐμ)6 βεαάυοοαδι ΑΠΠ88, ὙΠῸ ᾿ἷγεβ δίϊοσ 6 ἴθ 
ΘΥ̓Θ ὙΒΘῺ δ6 ΔΒΒΌΓΩΘΒ ἰδ ΟΠ Υβιθη δυο, π885 
εἰἰοτερίοα ἰο Ὀἱπὰ ὈεΙΘνΟΣ 5 δὰ ἱμοὶν ἢ 11} 
σΒ δἰ π 8: (Πϑομἢ. δῃὰ 8ρ.).--Δ ἃ υνόσὸ ΒΙ116ἃ 
{1 ἰηδ᾽ρηαίίου.---Τὴ 9 δοχυδηὶβ οὐ ΟΕ σχῖϑε 
816. ]]οὰ τὶ 116 ΗΟ αΠοδί; ΒΒ δβθθυῖθ8 τὶ ὰ 
8 Ἀ61118} σϑὰὶ] [ζήλου; ἄττα. νϑγβίοη: ΕΥεν] ἰ---- 
Α λοῖν πεαϊ, ἀπά α τοϊοζεα χοαὶ: 1. Τὴ οὈ͵οοῖδ οὗ 
ΘΘΟΒ; ἣν Τὴ τηδηϊζοθίδίίοῃ οὗ θδοῦ. [64]. ἱν. 
17, 181]. 
γε. 18. Ῥιῖτ.δθε ἐπ ΓΠ9 ΟΘοζσου ὑσχίδοι. 

-- ΤῸ ὈΟΠᾺΒ δηὰ οδιδῖηβ ὉῪ Ὑ ΒΙ ἢ τος ΛΟ ΘΟ διδὰ 
ἴοσ ΟἸγΙβι 8 Βδθ, δ.θ. ὑγχῸ}}7 ΒΟΒΟΣΔΌΪ]6 Ὀδάροβ. 
(φιυ.685.). 

Υεβ. 19. Βαϊ τ 8 Ἀ596] οὗ ἴΠ9 ΤΙ, οτὰ.---Τοχο 
ἴα. 8 αἰνγίπο “Βαυί,᾽ ὙΔΙΟΒ οὗἶδοδι ἀἰδοοποοσίβ ἐδ 
ῬΙ8Δῃ8 οὗἩἨὨ ἸΩθ. Δ ΘΩ ἰδ Ἰδαίου δυὸ τηδιπγοὰ 
ἐμποὶν οὐ] δου δοῖ8, (818 ““Βυὶ᾽" ἀοΐοοδίβ ἔῃ οτω 81]. 
ΦοΒΟΡἢ ΒΆγ8 ἰὸ δἷὶθ Ὀτγοίβγοιυ; “0 ἰδουχῃς οΥἹ]] 
διξαϊηδβί 6, Βύυτ Οοἀ τηοδηὶ 1 απίο ρσοοὰ.᾽ Ὀδνὶὰ 
ΘΟΙΩΡ]δίηδ ἴῃ {89 Βοσοπὰ Ῥβδ]τα: ““Ἴμοὸ ΣΌΪΘΓΒ ἐδ ΚΘ 
οουηβοὶ ἰοχοίμον δραὶπδὶ {80 Ιογα, δηὰ διραϊνδὶ 
818 δποϊηἰρᾶ: Βῦὺυτ Ηδ ὑδαὶ δὲἰΐθί ἴῃ {0 Βοδυθμθ 
8881} Ἰδυρὰ: ὑὰ9 μογὰ 88}8}}] ἤδυο ἔβϑῖὰ ἰπ ἀοσὶ- 
δου," (ΑἈΒ]ἐ6]α.) --- ΒῪῚ πἰρὰξ ορϑῃθϑᾶ ἴδ9 
Ῥτίδο:;: ἄοοχη.--- ΑΙ οἰΐοι 8 ποῖ οὗὨ ἰοῃς οοπέϊπα- 
δηοο; Ὀ6 ποὺ αἀἰδιμαγθά, που Βοσγοπὶηρς 80]! 
“« ΘΟΡΙῺΣ ΠΏΔΥ ΘΛ ἀΌΓ0 [ὉΣ ἃ ἰραί, Ὀπὶ 0Υ Θογαοὶ 
ἰπ ἰδ Σιογπΐῃρ.᾽ ΡΒ. Χχσ. ὅ.----ΝῸ ὉΔΥΒ ΠΟΥ ΒΟ]. 
ΓΘ 80 Βίγοῃρ, ἰδδὲ ἐδ9 Ιογὰ σδηηοὶ ορϑῶ 8 
Ῥδδδαζθ ζὉΣ ΒΒ δουυδῃίβ. ΤΉΏΘΥΘ ΔΓ 0 ΒΟΣΓΤΟΥ͂ΓΒ 
80 Ῥχοϊουμα, πο θαΓΘΏΒ 850 ΒΘΔΥΥ͂, ἰμδι ἰδ 6 1, ογὰ 
οδηποὶ, ἴῃ ἷ8 οὐ ΔΡΡροϊη δα ὑὐτηθ6, χῖνο σοῦ ἐὸ 
ἰλ6 δου].--Βαὶ Ηδ Ὑῆο0 Βο]48 [89 ΚΚοΥ ὙΠΟ ἢ. ΟΡΘΠ 8 
{86 ῬΓΊΒΟΣ ἀοοχϑ οὗ κἷ8 βοσυβῃίβ, "0148 δ͵8ο [}6 ΚΟΥ͂ 
οὗ 8611] διὰ ἀϑδίδι, γϑϑ, ἰῃς ΚΟΥ οὗἨ ᾿οανοη δὲ 
οίόσηδὶ 116. (ΑΡ. Ῥαϑβϑί.).-- - ΤᾺ. ἀπρεῖὶς 9, Οοά, 
πυϊπίδίεγίησ ὑπίο οἱ ϑαϊοαζίοπ, [ΠΗ ΘΌτ. ἰ. 14]: 88,1. 
Ετϊοη δ οὗ (86 ἀονουῦί; 1]. αἀἴδῆπ δὲ πῖρῃι: 
1Π|. Το σοΓΟΣΒ ΤΟΙ. ἀδΏροῦ; ΓΥ͂. ΘΔΑΘΥΒ ἱπ [86 
Ρϑὶν οἵ ἀυίγ, τον. 20; Υ. Μϑβδβθῆζοτ οὔ θαυ ΘΏΪΥ 
1179 ἱπ (86 ποσ]ά, τοῦ. 20; ΥἹ. αυϊάθβ ὑο Βϑδύθη 
116 διηὰ οἰϑσῃδὶ 10γ.---ΠΟῪ Ῥχθοΐϊουβ ᾿δῃ δ ἴπ 
[π0 εἰσιὶ οὗ αοά, 81:66 8 ΘΠΟΤΘ ἰΠΥ1810]6 που]ὰ 
8 δ βαπᾶ, δπὰ ὑγόδαγ ἰ0 δϊοσα Ηἷτῃ δἱὰ ἱπ βθεῖζ- 
ἴῃ βαϊνδίϊοα  Ηοῦ 11] οὗ δοτοζοτύ (μ 6 ΔΒΒΌΣΘΠΟΘ 
δ, (δὶ (Π6Υ ἐπδὶ 6 τ π|8, ΔΥΘ ΤΟΣ ἐδ δὴ ἐπ ῈῪ 
μαὺ Ὀ6 δρϑϊπδί ᾽δ [2 Κίημ Υἱ. 16]. (ΕΣ. Ασηάὶ.) 
-- Βιουκδιν ἴθ Τοσ Ἐ.---Αα βίγδηρο ἴη- 
Εἴη, Ὀυΐ 6 αἰογίουαβ οἱ Τποὺ Ββαγοδὶ: ΤῈ 
ΘΟΌΓΣΒΘ Οὗ Θογθηίβ 8 πΟΠαΟΥῸ]; τ ᾶὲ ψ1}} 16 
δυο Ὀ06] ἮΘΙΘΡΙΥ: Ὀπαποθιξομδθ)ν, ἰξ ἐὲ ττοΣ- 



ΟΗΑΡ, Υ. 27--42. 9ῦ 

ἀογῖαϊ, Ὀυὺ 8 ποὶ ἀοἂ δ γῶο ἀοοίιμ τγοπᾶοσε ἢ 
(Η. Μ0)}})6). 

γεβε. 20. ὅο, αἰἴδῃἃ δ: δρϑδὶς ἰῃ 86 
16: 0}19 ἴο ἴ86 ὈΘΟΡ]Θ.--ΤῊ6 δῆροὶ ἀοο5 ποὶ 
ΒΥ: 6, δοοὶς σοποθδ]τηθηὶ !---Ὀαἱ----ἀο, ἀπ δίδπά 
ἴοι! ἢ Ηδ ἀο68 ποὶ Β8Υ: ὥροδϊς ἰο γόυῦ" ΟὟ 
ΘΟΒΙΡΘΩΥ͂ ἰ---Ὀυῦ---Θραθὶς ἴπ ὑἐΐθ ἰθρ]ο ἰο ἰδθ 
ῬοορΙ6! ϑοῖλθδ 8 σοΙρχι ϑδῖοῃ ἰβ βυϊίθα, οὐ ἰο 
1Ὲ00 0Ο ΟΟΏΤΟΣ Ὑ{11} ἤ 68} δπὰ Ὀ]οοα ἰμον ἱ. 16], 
δαὶ ἰο ἐΠοΒο, γ}ο, δ 8]} {ἰπ|98, ῬΥΟΤΩΡΟΪΥ ΤΟΒΡΟΔα: 
[μοτὰ, δὲ ἐγ ποσὰ! (1μι. νυ. δ). ἸΤθιθβθ δύθ ἐμθ 
ΣᾺ ἐΒΣΟΌΡὮ ὙΠ οπὶ αοα ΔΟσΟΙΩΡ] 8868 ὨΒ στοαὶ 
ἀεδίσοα. (1110 67).---Δ}} τὰ 6 υσοτᾶκ οὗ [δὶς 
11{6.---Τὰε τοοτὰ οὁ7) Ολγεί, ἀεπιοηπδίγαίοα πὶ (δε λὶ8- 
ἴοτῃ οΓ ἰλε αροείϊες αδ α τοογ ο ἰὖζε: ὉΥ ὑμ9 ῬΟΤΤΟΣ 
οὗ ἰδὲ ποτὰ, πον, 1.  εγο οπάονοα τὴ} 6 ἀϊ- 
τὶμο 16 ἴπ ἰμ6 800}; 11. Οὐμμπιυπ]οαϊθα 8. ΠΘῊ 
ἸΙ6 ἰο 1π6 νυου]ὰ; [Π. Φου Ὁ} νοπίατοα ὑπο Ὁ 
ἐδιηΡΟΓ}] 11ἴ6; ΙΥ̓. ΤΥΎΣΟΡ ΒΗΓ χαϊποα οἰθ 4] 
16. 

Υχκν. 28. Ὅϑοίουη ἅ ο σδῃ υγὲ τ" 11.--- Εὐενν 
ἱοπε τολϊολ δεϊευεγϑ ἐπι 70. Οὐγὶδί᾽ ς ξαζο, 

οἰ ἐπαίεῖν σίοτί ες Ηΐπι ἐπ ἰλσα: 1. Ἥ οΣσο ΟἸἈτδὶ 
ΔΡΡΟΔΙΓΒ, (86 ῬΟΥ͂ΘΡ οὗ δὶ8 1178 18 ΒΡ6ΘΑΙΥ φδηΐ- 
[(εϑἰοὰ, τον. 16: Π. Τὴ ϑῆον, ἰο Ὑοπὶ ἰδαὶ 
15 15. ᾿πνυ 81}]9 (Υ6. εὐ δἰϊοτηρίβ ἰο ἐοέΐζον 10, 
γοσ. 18:ὄ 1Π. Βυὶΐ 1 ἐπα υἱιἱτηαίοΥ τουθα]ϑα ἴῃ 81} 
ἴα σϊοτίουβ ζγϑϑάοσῃ δπὰ ροῦσοῦ, νοῦ. 19-.2ώ8, (ΑἈ]- 
ζε14.).--]ργαΐδε ἰδν αοα, Ὁ Ζίοη 1. Ουἱὶ οὗ Ζίοῃ 

αοά δείιι βϑῃηίποα, [ὈΒ.]. 2,71 τσ. 16; 11, [μοὶ {μ9 
ΘΠ] άγοῃ οἵ Ζῖου Ὀ6 Ἰογέα] ἰῃ ὑμοῖν Κίηρ, [Ὀὃ᾿ὈΒ. οχ ἶχ. 
2) υϑσ. 17. 18; 1Π. Το Βθάθοπιθν 5}14}} δοτηθ ἴἰὸ 
Ζϊοι, [188ἱ, ᾿ἶἰχ. 207 γϑνρ. 19 ὅ' (ουρο]ὰ). 
κε. 24. ΤΟΥ ἀοπθιοᾶ οὗ ΓΒΘτ νυν θγ0- 

πηῖο τ᾿ΐ5 νγουἹᾶ βτονν.--- ον βα]υίαυυ (818 
δΔίασιῃ οὗ (0.6 ΘηΘΠΪ68 οὗ ἱῃς Τογὰ ταϊρσὶ δ γθ 
Ὀόθῃ, 17 {πΠ6γ δὰ Ὀθθη ὙΣ]ὴς ἰο σοσορηΐζο {89 
τα ΣΕ μαμὰ οὔ οὐ, δῃὰ ὈΟῪ ἴῃ δι τα ββίοι ὃθ- 
ἴογτϑ 18 τηδθβίυ δηὰ ρονγγοῦ ἢ (ΑΡ. Ῥαϑί.). 

γξε. 286. ἔθη οδὯ9 ΟἿΘ δῃᾶ ἴο]ἃ ΤΠ 91. 
--Ὑ ἢ 85 ἰπ͵υχΥ δ ἰο Ὀ6 ἰπ8]᾽οιοα οὐ ΟΠ γὶδὺ δὰ 
ΗΒ ῬΘΟ})}6, ἃ δυδ8 οδῃ δἰ γαῦ8 ὃ6 ἰουῃά, 

γχα. 26, ΠΟΥ ϑασϑᾶ [86 Ρ60}]6.---αοἀ]ὶ- 
Ὧ688 ΘΟΒΥΟΣῚΒ 6. πο ὨΘΙΌΘΒ; ὉΠρΟΔ] π688, ἱηίο 
οοναρβ. (βίαν κο).---Τὴς Ζογτά σίοτυ 6 αἰΐκ ἴπ 
ἐδ 7γοψγδ απᾶ ἐδέ δογγοῖοϑ οὗ λὶδ δεγυαπία: 1. ἴῃ ὑδθ 
ὈΙοΒδίπρ ἩΠΜΙΘΝ αὐἰΐοηβ ὑπο ὶν ἸΔΡοΥΒ; [1. [πῃ (89 
(γ18]8 σι ΒΟΟΘΟΙΏΡΔΗΥ ἐμπδὺ Ὀϊοδδίηρ; ΠΙ. [π 
{86 Ῥχοἰθοίζοι ῬΊΟΝ 6 στδηίβ ἰο ἷ8 βυβονίης 
βοσυδηίβ. (18 ρὈο.}).--- ἴσιο ἰλ6 Σονὰ δυάς ὦ. 
λὼ ολωτοὶ ὃν λὲδ Ῥγοίδοίη σαγα ἵπ δόαβοπ8 οὕ »}εῦδ6- 
οσμοη: 1. ΗἨδ ΡϑγταΣ 8 1.8 ΘΗ ΘΠἶ68 ἰ0 ταρο, Β0ὸ ἰμαὲ 
ἐμοὶ ὉΠΒΟἾν ῬΘΘΒΙΟἿΒ ΙΩΔΥ ἀοτηοηδίγδίο ἰδ 6 ̓πη0- 
6600 οὗ 18 Ῥοσβοουϊοδαἃ ῬΘΟρΡ]Θ; 11. Ηθ Ορθῃ8 ἃ 
ῬΔΙΗΑΥ Γ[ῸΣ ᾿ἶδθΘ ἸΘΒΒΘΏΖΟΓΒ, 80 ἐμαὶ ὑμποὶν δὺ6- 
ΘΘΒΒ.] ἸΔΌΟΥΒ ΤΩΔῪ ΚΟΥΘ8] 86 Ὠ6᾽ ΡΊΘΕΒΏΘΒΒ οὗὨ ἐδ 
ΘὨ ΘΙ ἶΘθ8. (ἰἠϑοοὶ. 

Ἐ.--ΤΗῊῈ ΑΡΟΒΤΙΞΒ ΒΟΙΌΣΥ ΕΤΕΝῸ ΤΗΒΜΒΕΙΥΕΒ ΒΕΕΟΒΕ ΤῊΒ ΟΚΒΑΤ σοΟΥΝΟΙ; ΤΉΞΒΥ ΑΒῈ ΟΣΤΙΜΑΤΕΈΣΥ 

ἈΕΞΒΙΞΑΒΕΌ, ΙΝ ΟΟΝΒΒΟΌΞΕΝΟΗΕ ΟΥ̓ ΤῊΞ ἹΝΤΕΕΥΕΝΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΑΜΑΤΧΕΙ,, ΑΥΤΕΒ ΤΗΞΥ ΙΑ ΒΕΕῈΝ ΒΗΑΜῈ- 

ΕΟΙΕῚ ΒΒΑΤΕΝ. 

ΟΒΠΑΡΤΕῈΒ Υ͂. 27--42. 

2 Απὰ ὙΒθὴ (ΠΥ δὰ Ὀτουρδύ ὑποηι, (ΠΟΥ βοὺ ἐΐδηι Ὀοίοσα 86 ΘΟΌ ΠΟ] : δηὰ ἰδο πὶρἢ 
28 γτίεβι δακοὰ ἔμοιι, ἐβαγίηρ, 14 ποῦ τ βύγδι ΠΥ οοιηπιδπα [778 Βύγ] ΟΟ]Υ ΘΟτατηδ 464} 

γοῦ ὑμδῦ γο Ββου]α ποὺ ἔβϑοῖ ἰῃ {818 πδιηθῖ [; ποίο οὔ ὑπέογτοσ. οην.) απαὶ ρίαςεα αἱ ἐπα 
07 πυεγε6], διά, ὈοΒοΪά, γ6 Βαγὸ 116 «γ βα]θῖα τ ιὺ γοὰγ ἀοούγϊηθ, δηὰ ᾿ηΐθπα []8}}]} 

29 ἰο Ὀείηρ᾽ ὑ}18 χηϑῃ᾽ 8 Ὀ]οοά ἀροη 8 [1]. 
80 6168 δηβύγογοα δηὰ βαϊά, 6 ουρθῦ ἰο [πιπ80}7 ΟΡ αοἄ γαύμβοῦ μη τλθῃ. 

ἈΤΆΘη Ῥοίου δὰ ὑμ6 οἱλον [ογι. οὐ Β6 1} δρο8- 
ἍΤ 5 (οἀ 

οἵ ον ἐδ ΠΟΓΒ [Ἐπ 5} Ταἰϊβοα ὍΡ «6808, ὙΒΟΤῚ γὸὺ Β]6 δῃηὰ Ἠδησοα οἢ 8 ὑγθθ [86 ποοῦ, 
81 ξύλου]. ἮΗϊπ [Τ 
92 ἃ ϑιανίοτισ, [Ὁ (0 ψὶγο σορϑηΐβῃοο [0 [8γϑο], δῃα ἔογρίνθηθαβ οὗ 8108. 

ἷβ (οη6)}} μα (ἀοα ὀχαϊ θα πιυ ἢ 18 σὶρ ῦ παπά ἐο δ6 4 Ῥυτΐηοθ δῃὰά 
ἙΛπηὰα γγὸδ 8.6 ἢ185 

πὶζηθαϑθδ οἵ ὑδοδθ ὑμπίηρβ [πτογ 8]; δὰ 80 ἐ α]3ὸ (86 Ηοὶγν Ο οβύ, σβοαι οἂ Βα μ 
88. σίνοπ ἰο ἴμθτὰ ὑπδῦ ΟὈΘΥ ΒἸπι. ἘΜ ΒΘη δον ποαγὰ ἐξαΐ, ὑΠμ6Υ σόγὸ ουὐ ἐο ἐλ ἤεατίδ, 
ὃ4 δηὰ ἰοοῖκ σου ηΒβ6}" ἰο βδΥ θῶ. ἘΤΠ θη βίοοα ὑποτο [Βαὐ (δέ) ἔμ6γὰ βίοοα] ἊΡ ομϑ ἴῃ 

[μα οουηοι], ἃ ῬΒΑΓΙΒ66, Ὠδιηθα (Δ η18]16], 8 ἀοοίον οὗ [0 ᾿αὺν [8 8Βουῖ 06], δὰ ἴῃ τϑρυ- 
ἰϑίϊοι [ΠΡ ΆΪΥ οβύθομηθ 4} ϑιθοπρ 81} ὑμ 6 ῥθορ]θ, δῃὰ οοχηπιδπάθα (0 ρμαὺ {86 ἀροβί εβὅ 

85 [086 πιθῃ] ἔοτί ἃ 110016 αρδοθῦ; κ᾿πὰ βαι:ὰ ὑπίο ὑμθαλ, 8 θη οὗ [βγϑβὶ], ἰαίῖκ μϑϑᾶ (0 
86 γοῦτβαὶ νοθ Ὑδδὺ γα ἰηἰθπα ἴο ἀ0 88 ἑοὺπομίηρ [ΠῚ τοβροοῦ (07 ἔΠι686 τηθῃ. 

[8686 ἀδγβ τοβθ ἃρ Τ δι 48, Ὀοδβίϊηρ; ὨΐτηΒΘ 
ἘΒῸΣ ὈΘΙΌΓΘ 

ἰο Ὀ6 [δπηἀ Α]]θρβᾶ (λέγων) ὑμαὺ ἮΘ 1188] 
ΒΟΙΩΘΡΟάΥ; ἰο ΜΏΟΙΩ) ἃ ΠΌΩΡΟΣ οὗ Ἰηθη, δρουῦ ἔοαν ᾿ππάτοᾶ, Ἰοϊποάϊ {Ππθτηβοῖνθ8: το 
ἨἮᾺΒ 5]αῖη; δηά 811, Δ8 ἸΏΔΗΥ͂ ἃ8 οὐογοαδ Ὠΐπη, ἼΘΙ Βοαίοσοα δηὰ Ὀγουρθύ ἴο πουρδύ. 

87 ἘΑδΣ ἐμὲβ ᾿λδὴ σοδ6 ἘΡ ὁ πἀδλδ οὐὗἩ 6Θ411]166 ἴῃ [86 ἄδγβ οὗ (86 ἰαχίηρ, δῃ ἃ ἀγθν Δ σΑΥ τα 89 
ῬΘΟΡΪΘ αἴνου Εἷπι : Ἀ6 4150 ρουβῃθα ; δῃὰ ἃ]], ευδη, ἃ8 ΤΏΔΏΥ 88 ορουϑά Εΐτη, Τόσο ἀἰβροσβοά. 

38 ΤΑπὰ ΠΟῪ [1 88Υ ὑπίο γοι, Βοΐγαϊη [Βίδηα ο8] ἔτοτμι {8686 χηϑῃ, δῃά Ἰδὲ ὑμιθ ἃ]οῃο: 
89 ἴον 1 {818 Θοτπβοὶ οὐ ὑμ]8Β οσκ ΡῈ ΟΥὗἩἨἁ ταθη, 1ἴὲ ΜΠῚ οοτηθ ἴοὸ δὲς Βα 1 τὸ Ρο οὗ 

ἀοά, γε οδῃμηο  [Ὁ1}} ποὺ Ὀ6 4016 [0] ονοσΐμσον 10 [061]; Ιοβὺ ΡΙΥ γὸ θῸ ἔουμὰ οΥ̓ΘθᾺ 



96 ὶ ΤΗΕ ΑΟΤΒΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΙ ΕΞ. 

40 ἰο [{μ8ὺ γα Ὀ6 ποῦ ὁνοπ ἴΌυπὰ 88 {8089 Ὑ80] βρθῦ. ἐλιμεὶ αοά. ἘΑΛπά ἴο Ἄϊτι ἐδογ 
ΔΡΤΘΘα: δηὰ σ ἤθη ὑπο ὺ μια (8116 {Π6 Δροβί]6β, δῃὰ δδύίθῃ [Β00ὈΓΡΘΑ] ἐΐόηι, ΓΠ6Υ Θοτ- 

41 τηδηἀθα ὑμαῦ ὑΠ6Ὺ βῃου]ὰ ηοῦ βρθϑαὶς 'π 086 πδῖηθ οὗ “6808, δηὰ ἰοῦ ἔβθὰ ρο. ἘΑπά 
ἴμεν [ΤῊ ΘΥ ποῦν, οἱ μὲν οὖν] ἀδραγίοα ἔτοτα ὑμι6 ῥγθβθποθ οὗ ὑμ6 δουπξὶ], γο)οϊοίηρ (μδὲ 
ὍΠΟΥ ΜΟΓΘ οουηΐθα ΜΟΓΓΒΥ͂ ἴο Βυ Ὁ βῇδῃιθ ῸΣ ἢ 18᾽5 ὨΔΤΊΘ. ἘΑΛπα ἀΔΙῪ ἴῃ {86 ἐδπιρΐο, 
Δα ἰῃ ΘΥΟΤῪ ΒΟυΒ6 [Πογτ6 δπὰ ὑβοσο ἔῃ ΒΟΌΒΟΔ, χατ᾽ οἶκον], (ΠΟΥ οοδδοᾶ ποῦ ἴο ὑββοὶ 
Δα ῬΓΘΔΟΝ «6808 ΟἸτἰβὺ [οϑαβοα ἠοὺ ὑ0 Ῥχοοϊδίτῃ {86 ζΌΒΡΘ ΘΟΠΟΘΓΏΪῺρ; “᾽ 68ὰ8 86 (τὸν) 
Μφββ18}}}. 

Δ ΎΩΣ, 28. οὐ [οὗὨ 186 ἐεχέ, τέο. Βοΐοτο παραγ., ΕἸΠΕ ΒΘ ὙὮΟ]9 δὴ ἰπἰοστορδίίγο ἴΌστη] 15 δι ιης ἴῃ Α. Β., ἴῃ ϑοῖοο διοίδπς 
ΨογδίοηΒ, δηὰ ἴῃ βοπιο οὗ ἴπο ἔίΠογθ; ἰἴ ἰα. πηάουνί 
αγο ὁδῃςσο!]οα [{,  ΒοΥοδα 118 ἐπβου 0 οἢ δοσοιηθοῖ ἐπηρώτησε οΟὈ] ἃ ΘΔ, οσστιγ. 

Υ δρατγίουδ; ἴον [ἢ 10 πο θοθη ΟΥ̓ ΦΊΏΜΙΠΥ [ἰὼ {π6 ἰαχέ, Ὠ0 οσιθ ποιὰ 
οὐμπᾷ ἰῺ Ὁ. Ἐ-., θὲ οτοξιϊοὰ  Α. Β. 

Β1η. Υα]κ. οἷο., δηὰ ὁδποϑ! θὰ ὈΥ Γοοοθῃΐ οα Ογ8; [1 τγαδ ἐπβογίθα ὮΥ ἃ Ἰαίθγ παπᾶ (Ὁ) ἴῃ Οοά. 8ίη.--ΤῊ. 
4 0 α;. 82.--αὐτοῦ [οἵ ἐστέ, τες. Γ ἐσμέν δοοπγηρά ἰο ὃὕῦδ ΒυρΟΓθΟΠΕ, Δ ρες 88 [0] ον ὈΚΥ͂ ΔοῖΒῈΣ σοπἐεῖτο ἀδ- 

Ῥομάϊηρ οὗ ἰἴ, δπὰ ψγδ8 ἱμπογοίΐογο οὔ θὰ ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΜΡΡΊΤΑ: Ὁ. Οοά. ϑἰῃ.} δῃὰ τογβίομδ [ϑγγ., γὰ]ᾳ.}, ΟΣ ἐν αὐτῷ παδ διιβαιξ- 
ταϊοὰ [Β.. δὰ δἀοριοα Ὁν 1.66}..1; υυἷ, Δα ἔῃ: 8 ΠΟΓΘ 
Σοίδι θὰ ὈΥ ΤΊροΝ. δπὰ ΑἸΧ] 

ΟὨΪΕ τϑδάϊηρ, [ἢ ἰ8, σπου ἀουδέ, σοπυΐπο. [Βουπὰ ἴῃ Β.., δὰ 

δΨοΥ, 88. Δ. [Τὸ ΤιΔΙ οἰξοὰ πογὰβ οὗ [89 Ἑπαὶ. υὙϑγαδίοη : (0 ἔδε Ἀδαγί, ΔΙῸ ΒΌΡΡ] θα ἔγομι οἷι. νΥνἱΐ. δά, βάτο ἐδ 6} ἃτὸ 
οοπηθοοίρά ἴῃ ἴπὸ ὕτγροὶς ψ ἢ ἘΤΡΕΙΒΟῚΣ [00 καῃ10 ΥΟΓΌ ; 5806 ἴμο ὀχοροίίοαὶ ποῖθ ΟἹ 

ποῖ Ὀοίζονῦ διἰθβίοα, 1 ἐδ ἔγιιθ, [μὴ ἐβούλοντο, Ὀτπὶ| δῃοι]ὰ Ὀ6 ρΓοίεστοά, ΔΒ ἐο ΒὨογ ἴοσ ἔοστα 4 ον. 38. Ὁ. ἐβουλεύοντο 
γαγ50.--ΤῈ. 

ΟΟΙΪ ἃ ΤΔΟΓΡΟ οαδίὶν μανὸ ργοοοοάοα ἴγοσῃ ἔπ 9 ΟΠ ΚΟΥ ἐμδη οἷοε υεγεα. [ἐβονλεύοντο, οἵ Ὁ. Η-., δηὰ αἴδο Οοά. Β᾽η., ἰΒ ὑσοξαττοὰ 
Ὦν ΤΊΒΟΠ, δηὰ ΑἸζ, ἰο ἐβούλοντο οὗ Α. Β. Ε-, ψ ὨΐσΟὮ ἸαϊίαΣ ΓΔ. Ν. δἀορίαδ.--ΤῈ. Ἵ 

δον. 84. ἃ. τ. ἀνθρώπονς 8 ΘΧοΙιδηροὰ ἰῃ δοῖὴθ ΜΒΗ͂, (0Υ [8 ΘΧΡΙ ΠΔΙΌΤΥ ἀποστόλους, Ὀπὲ δ [5 δ ΟἸΘΠΕΥ δι οδιοά, 
διὰ, ουθη, ἐπ δέγηιονς οὐἰέφιιο, ΤΑΑΥ͂ 06 [6 ὕΘΣΙΩ δοία 1} Ἔπιρ]ογθὰ ὈῪ πιο. [ΑἸογὰ, αὶ τι Ὁ. Ε. Η. τοωάα 
κῃά ΤίδοΝ. πίε} Α. Β. Οσά. Βίῃ. Ψα]ᾳ., οἴς., τοὶ ἀνθρώτ.; ἀθ 

αἀποστ.; ΡΥ, Ἢ 

οὐΐθ γοζασὰθ ἐπ ἰδίίοσ 86 6 οογσϑοίίοῃ [ὸ συϊξ τασ. 38, 33.-- 

δ γον. 84. Ὁ. τι αἴξοσ. βραχύ [1π Η. δπὰ ἐσαΐ. τε0.} 8 ποῖ ἐϑῃΌ]η9, 88 ΟΧΙΘΤΏΔΙ ονἱάδμοο ἀοτοοηδίγδίοδ, απὰ [6 ΟἸΘΑΣῚΥ ἃ 
δῖον δἰ τίοπ. Ἴ6ς 

ΤΎοΥ, 86. 4. Τ|1ι6 γτοδαϊηρ προςεκλέθη ἰ5 5.6. 60 Ἐ}} δἰϊοδιθα 
ὩΟΐ ΟΟΟΌΤΣ ΘΙΒΟΎ ΟΣ ἢ ἴπ9 ΝΟ Τοβῖ.; ἴον ἐηἰ8 τοτοὸ αἰ ΠΕΣ 

ΌΥ τοςσϑηϊ οτ ἰςδ, ἰῃ δοςογάρῃσο 1 Α. Β. Ὁ. ΚΕ. Οοὰ. 81η.--Τὰ 
γΑ. Β. Ὅσα. 8ί:., ἀπὰ δὐορίοα ἘΥ Ἰδέοσ δά οτβ), σαὶ ἄθοθ 
πᾷ ΟἿΟΣ ΤΟΣΊΩΒ ὙΓΟΣῸ δ δε {πιο : προφεκλύήθη [0.}, προςο- 

κολλήθη [{εχί. γες.} ππὰ αἴδο προςετέθη [πο ἴπττο ἸατίοΣ ΟὨΪΥ͂ 1 σηΐμυδβου68.--ΤᾺ.] 
δος, 86, Ὁ. ἢ ψογὰ οδενψεα (οΥ, 7οϊοισοὰ, 11ϊ. Ἰσεγε ρεγεμαάεα ὃν ) ἐπ 186 Ἰοχὶ οὗὉἨ ἔδ6 ἘΠρῚ. νογβίοῃ (ἀθιθυβ), 8 ὕσθ- 

ἔδσδθϊο ἴο δείύευεα ΟὙ ΟΠ; Τγπά.; τ᾿ ἰῃ [Π6 πιδρχὶπ. (Βορνίπδου; 4. Α. Αἰαχδῃάδοσγ.)-- 
ϑΨον, 87. [ἱκανὸν οἵὨ ἐσχέ, γεο., ἰοτιπα ἴῃ Η., ἰ6 οταϊ θὰ ἰη Α. Β, Οοά, δίη. σαὶς., εἰς., δηὰ οαποο]]δ ἃ Ὦγ ΙΔῸΉ. Τίδοῖ. 

δὰ ΑἸ΄. τ ἢ οπὶ ΜΟΥΟΣ δηὰ ἀθ Ῥ οἱἵο ΘΟ ΠΟΌΓ ; Ο.. δηὰ Ὁ), δυιδι ὰἴ9 πολύν.--. 
ἸΟ ΨΥ. 39. ἃ. ΤΏο [πἰ. δυνήσεσθε ΠΑ8 ὃν ΤᾺΣ 116 ΒΈΓΟΙ ΟΣ (ΘΒΕΪΠΟΣΥ ἰῃ [8 ἴδυοῦ [0πηὰ ἡ Β. Ο. Ὁ. ἘἙ.: γα ϊκς. εἴς.7; ἐδ 

[ Ργοδ. δύνασθε ψᾷ ἐεχί. τες. 88 βυϊ κι πϊθα, 
Ὑ0 τοίαϊ δ ἱ 

ογάον ἴο χίνο {πὸ 
Θ ΡΓοδ., (Τοππὰ ἐη Α. Η.) τοραχὰβ ἴῃο ἔαξ. 66 8 4] 

ϑἰτοηροδί Ροδδὶ Ὁ]6 ομ ρῃαδίβ ἴο διῃα] 61} ορπίοη. ἑοσά, 
ἐἀκαϊίοῃ ἴο δᾷτοο υἱτἢ τπ9 ἰοχοκοίηρ Διίυζο, προ θὰ γῆν. 

οομάϊ τ ἰομδὶ] εἰ. Δ 0 Ἐ. δηὰ ΤΊθος. δορὶ [Π6 ἔτ, Οοα, β᾽π, ΘΧἈΡ ἰ8 ὄννησεσθαι.---ΤῈ.] 
1 γον, 80 Ὁ. αὐτούς [8 Βιρρογίοα ὈΥ ΤΥ Μ858. ἀπὰ υϑγδίοῃβ [Ἁ. Β. Ο. Ὁ. Ε. δἀπὰ Οοά, 8[π.}, 8110 αὖτό ἰ5 Ὀπὲ ΤΟΘΌΪΥ 

αἰτοείοά [Ὀγ γυϊς., οἴο., δπὰ δὐορέοα ἰπ ἐεσέ. γδ0.]; 18 Βοϑἢ 5 ἴο ὈΘ 8 ΘΟΥΤΘΟΙΟ. ἴο Βαϊ τὸ ὄργον, 88. ΔῊ ΘΑΔΙΟΥ δ0η860. [αὑτούς, 
Τ1Δοῖ. Τίροι. ΑἸΖ, 

1. γοΣ, 41. τοῦ ὀνόματος πἰϊμουξ 6 δρροηῃ θά αὐτοῦ [οἵ ἐεχέ. γεο.} ἰ8, πη] 65 0 ΏΔΌΪΥ, [π6 οτἱκὶ πα] 
: 

; 9 [0]Ἱοπίης 
. ἴον ΄-φ --ῳ ΄΄- Ψ φ ΄-, τοδάϊης 

ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΣΥ δά πἰ 08 ΟΟΟῺΓ: αὑτοῦ ; ἴησον [8}1} τοῦ χριστοῦ; τοῦ κνρίον, οἷο. [αὐτοῦ [6 οεηἰ εἰοὰ ὮΥ Ἰδίεσ οτγἱξῖοδ, ἢ 
δοοογάδηοο ἢ Α. Β. 6. ἢ. Ἡ. διιὰ Οοά. Βίη.-- ἔκ. 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 272. Δπᾶ [6 ΙρῺ ὑστίϑοϊ βδιεϑᾶ 
ἘΠ Θ.α.--- Τὸ ποτὰ ἐπηρώτησεν, οΟΥ ΔΙΠΙΥ͂ " ΒΘΘΙΠΒ 
{0 ἱπάϊσαΐο ὑπαὺ ἐπ 9 τογὰβ οὗ {μ6 ῬΓΕΡΙΟΙΒΕ ἼΠΟΕΟ, 
ΒῖσΙ ΔΥῸ ΠΟῪ Τοροχίθα, δα αβϑυσηθα {Π6 ΤΟΣΊΩ 
οὗ ἃ ἀϊτχοοὶ αποδίϊοι, δ βουρὰ ἰδῖ8 ἰ8Β ποΐ ΥΘ8}}Ὺ 
(9 σ880, 88 οὗ ἰβ ΒρυγίουΒ. 8.111, ὑπ 9 Ὑ8016 
ἴσποῦ οὗ ὑπὸ ὲρἢ ῥυϊϑδί κα Ἰδηρύυαρο, ἰὰ τ Ίοἢ {89 
ΔΡΟΒΙ]68 ΔΓ6 οδαγροά τι Βαυΐπρ ῬΤοτ ]ρδίθα 
{μοῖρ ἀοοίγῖπο, ποὺ πβίδηϊης ἰΠ 9 ῬΤΟΒ δ ἰοπ 
[1 ἱν. 18], βῆονβ (μαὺ "9 ἀοτηδπαοά, αἱ Ἰϑδδβὺ ἱπαϊΐ- 
ΤΘΟΙΪΥ, δὴ ΧΡ δηδίϊοῃ οὗ (μοῖὶν οοπάποὶ, [8660 
ποθ 1 δῆονϑ, δρροπάρα ἰο ἰδο ἱοχί.--- 8. 
γε. 28. (α) Ὠἃ ποῖ γγ9 δίχα ΕἸΥ οοισηδη 

[ὁ ϑ γι οὐ] σοταχλαη 64] ΥΟῦ, οἱο.---Ἴ}9 ΒΙΡᾺ 
Ῥγοδὺ τ ΐοσβ ὙΠ} ργτϑδὺ οἸσουιβρθοίίοι 0 δοδι8, 
δηὰᾶ δυοΐάβ 86 δοίι δὶ σιϑηὐνο οὗὨ Β1Β πδιηθ, 88 1 
ἐξ ττογο ἱποοπδἰβιθηὺ τὶν ἷδ ἀὐρσηῖ  ὕ0 ῬΤΟποῦ 60 
ἧς; ἢ ΙΠΟΥΘΪ Β6γΥ8: τῷ ὀνόμ. τοὐτῷ ; τοῦ ἀνϑρ. 
τούτου. ἸΒυὶ Ῥοίογ, οὐ ἰ(μ9 ΔΟΒΙΓΑΤΥ͂, 18 ποί 
δδθδιηθα οἵ ἐπθ πϑπῖὸ οὗ 9658; ΔΘ Ππδῖηθ8 [1 πὶ 
10} (86 αἰτχηοδὶ ἔγοοάοσῃ δὰ Ὀοϊάποθθ, δῃα δ8- 
οὐ 068 8}} ΒΟΠΟΣ δπὰ αίοσυ ἴο δἷπι, νϑσ. 80 4, 

(δ) Απᾶ, Ὀ6Βο]ᾶ, γὸ Βανο Η]16ἅ.---ΤῊο Βὲρἢ 
τοδί 8116 2368, 85 11:6 ταοϑβὲ βουϊουβ ὁασρο ὙΒΊΟᾺ 
[ς ο8ἢ Ῥσοᾶποο δραίηβί [8 8 ΔΡΟΒί]68, ὑμδὺ ὑπὸ ν δα 
νὺϊδιθὰ ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς 16 Ὀ]οοα οὗ “6588. 
Μόγγαν ἰθὺ ᾿πίουγοῖθ (06 ὙΟΥῸ : ἰ0 σδιι80 ἰδδὶ 
1:6 Ὀϊ]οοὰ οὗἩὨ ἐδὲδ ηΩϑ ἩΔῚΘἢ ὙΔΒ δΒ64, Βμουϊα 

0 δύοηροὰ ὈΥῪ ἃ ῬΟΡΌΪΑΥ ἰπβυγγοοίΐουη. ΒΟ 8 
ΤῸ] 6885 οὗἨ πιθδηΐῃρ οἅΠ, ΒΟΎΘΥΟΓΣ, ΒΟΔΓΟΟΘΙΥ ὯΘ 85- 
οὐ θα ἰο ἐξ, ]1ὲ 18 Ἰῆοσθ Ῥσορ Δ ]9 ἐμαΐ ἰδ6 δὲμα 
Ῥυὶοβὶ δοουβρὰ {0 ΒΡΟΒΙ]68 ΟΠΪΥ͂ οὗ δὴ αἰξοιαρὶ ἰο 
Ὦχ (6 ΤΟΒΡΟΒΙ ὉΠ δηὰ συ οὗἨ Βανυϊηρς βμοὰ 
ἰμ4ὶ ὈΙοοᾶ, οὨ ὖπη δπὰ ἮΐβΒ δϑβοοϊδίθα. ΤἘΠὸ σο- 
ῬΤΟΔΟ τὶ ΒΘ αὐἰίοσβ, θούσαυβ {0 βοοσοί ἰσοῖς- 
Ὁ16 οὗἨ 18 οοπιβοίθησθ, ἩΪΘἢ δ ΟρΡρσοδβοὰ ὈὉΥ͂ ἃ 
ἀτεδὰ οὗ νγο}}]-τοογὶ θὰ ρυμὶβητηοπὶ. ΤῸ ς 
ΨΌΪΟΝ ΒΘ ὈΥΪΏΡΒ 18 ποὺ Θη ΓΟΙΥ υπϊουπαρὰα, ἴον 
Ῥοίοσ δ, τι πουὶ ὑπ 6 Ἰοαϑὲ σοβοσυθ, βαϊὰ ἰὸ {9 
ΒΑποαγιβίβ: Ὑο 8] 60 9680}5---Υὸ!ρῪ ΒΙ6Ὺ δἶτὰ πΣῈῈ 
ΥΟΌΣ οὐ μδηὰ8β (διεχειρίσασϑε,) γαγ. 806. Β.1|, 
[09 οἀΐοῦκ, σόύθῃ ι, δῃὰ ποβί]ο βοπιϊτηθηὶδ 
νι ο ἢ (86 ἱρὴ Ῥχιοθί δδουῖθθθ ἰο ἐδ δροδίϊοα, 
δὰ ποὺ σοῃίχο]Ἱοα ποτὰ : ἐμ Ἰδῆσυδρα ᾿π τοῦ. 8], 
ΟἹ ἐμθ ΘΟΠΊΓΑΤΥ, οοπίδίπβ δὴ ἱμαΐϊγοοῖ ΟΣ ΟΥΘΏ 
ἰο {80 ϑιαπμϑαν 8 οὗ ἐμ ἀϊνίπο σἵδὶ οὗἩ τοροπίϑηοθ 
δηὰ ἔοτ ον ης6585. τὶ ἢ σοδροοί ἰο }ι6 δίῃ οοσαρηἰ δὰ 
ὉΥ ὑπ 61. 

γεκ. 20. 7ὔο οὐκὶ ἴο ονον αο ταῖδοσ 
8: Σ1Θ2}.---Τ 18 ἔχ ἢ, τ ποῖ πα ὁμσο ὈδΙΌΓΘ 
Ὀ6ΘΏ ΟΧΡΥΘΒΒΟα, Ο6Β. ἱΥ. 19, 18 τορϑδίϑα οἱ 118 οϑοδ- 
ΒΙ0Π ἐπ 8 ἴῬΓ ΙΏΟΤΘ ΘΙΏΡδὲῖο ΘΠ Σ. Ῥοίοτ δὰ 
Ἰηἰγοἀπορα Σὲ, ἰπ {89 ΤΌΤΙΩΘΣ 6866, ΟἸ]Υ δἰ {8:6 ο089 
οὗ 89 φῬσζοοοθαϊημβ, Ὀυὺ ΠΟΥΘ ἢ δὲ 0566 601:- 
ΤΏΘΠΘΘΒ δὲβ ἀοίθποοθ τϊΐὰ 4 ἀἰδίϊηςὶ βιδιθτηεπὶ οὗ 
ἰϊ, Ηδ ΠιΔΥῪ ὉΘ βαϊἃ ἐο μδυθ, οἢ {86 ΤΌΣΙΩΟΥ οσ668- 
βίοι, δ ἀγοβαθὰ Ἀἰχηβοὶ  ἰο {Π|0 ΤΟΙ ΌΘΓΆ οὗ {86 
ΒΑΠ ΒΟΟΣ ῬΟΥΒΟΠΔΙΪΥ, δη ἃ Δρρϑδ]οὰ ἴο {πον τα 
ΘΟΠΒΟΐΘΏΟΘ : εἰ δίκαιόν ἐστιν,---“κρίνατε; πὶ ἮἈ6 ΠΟ 
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τορϑαὶβ ἐμὸ δοῃεϊτηθὰΐ ἴῃ 0180 δηὰ ΔΌΒοΪαΐθ ἑσσταϑ, 
88 Δ ἱποοπίοβίδ]ο ἐσαΐμ, τὙϊίπουῦ ἱπαυϊγὶηρ 
σοί μοῦ ἰὲ ου]ὰ χοσοῖνο {μ86 αδβοηΐ οὗ 818 Ἰυάοδ, 
ΟΓΥ Ὀ6 Ὁποοπάϊ ο}8}}} το)θοίοα ὈΥ {ἢ θ. 

γεβ. 830-322. ἘΠ6 αοᾶ οὗ οὖὺ ἔδΔΊδ6:Ε-- 
Μογοτ, σγῆο δαορίβ (πὸ υἱοὰν οὗἠ Εγδϑιδ δπᾶ 
οἴαγ8, ΒΌΡ}οΒο68 ὑμαὺ (86 ΡΈΓΆ86: ὁ ϑεός---ἤγειρεν 
Ἰησοῦν τοίογβ ἰο {1:0 ΤΟΒΌΣΥθοί ΟΣ οὗ 9660} ἔΓΟΙΩ 
(80 ἀδοβδὰ ; Ὀὰξ ἩΒΘῺ ἐγείρειν Ἀ88 {818 ΒΘΏΒ6 ἰἢ ΤῊΚ 
ΑΟΤΒ, ἰξ 16. αἰτσαγα οοπμῃοοίθα ὑπ} ἐκ νεκρῶν [Ἰ]]. 
1δ: ἰν. 10; χὲὶὶῖ. 80; οΥ [890 οοπίοχὶ ἱπάϊοδύθθ 
(δαὶ βειβθ, χ. 40; χὶϊἹ. 87]. Βοβίἀθδβ, ἰδὸ 8βο- 
φυξηοθ οὗ ὑἐδ6 οἴδιβοβ Ὀορίπηΐϊηρ Ὑ1 ἤγειρεν--- 
διεχειρίσασϑε,:----ψωσε, ἰπάϊοαὶο5 ἐμαὺ ἰδ ϑδ88ο- 
οοδαίου οὔ ουθῃίδ, ἰπ {119 ΟΥ̓ΘΥ πὶ τ ΒΙΘὮ ΠΟΥ ΓΘΘΠΥ͂ 
οδουττο, τγ88 ἱπίοηἀοα ἰο Ὀ6 δβοὶ ἰοτί!. Ηθπ6θ, 
ἤγειρεν Διο ΤΟΙῈΡ ἰ0 ΔΩΥ Οἰποὺ ουὐϑῶΐ ἐμθῃ ἐμθ 
Ῥα1)6 ΔΡΌΡΌΘΘΥΒΏΘΟ οὗ 96808 848 {16 ΣηΘΒΒΘΉ ΟΣ οὗ 
θοὰ [““γαϊεά πρ, Βοπὶ ἱπίο {π6 τγου],᾽᾽ Ηδοκ. ]. 
Ιβ δοοογάδῃοοθ τὶν ἐπῖ8 ἱπίοσρσοίδίζοι, ὕψωσε ἸῺ 
γ6Γ. 81, ἱποϊυ θα Ὀοὶδ ἐμ τοϑυγτϑοίίου, δηὰ ὑδ6 
ΔΕ ΟΘΠ5ΊΟΏ. 

Υχει. 8838. θα ΠΟΥ Ὠοαστᾶ τπμδῖ, οἱσ. ; 
ὀιεκρίοντο, Ἰἰζο Αγ, ἐλέν τοετα δαισοα ἑλτοισὰ; (ϊ2- 
δοεαδαπίεν (]5.); ἡηπαεδαπίωρ; ἷἴξ σαΐ ἔμθυὰ 
ιγουρκὰ 89 ϑαγῖ, (6 ὈΘΟοΔσαΘ Υἱο θα ὐγ θηταροα: 
ἸΏΒΩΥ οὗ {Πλὸ ΤΩΣ ΌΘΙΒ, ΔΟΟΟΓΑΣΉΡΊΥ, οοποοὶνϑα {86 
(δουχλ οὗἨἁ ρυϊηρ (689 σπθὰ ἰο ἀθδίμ, δῃὰ 8βο- 
οτει Υ οομδαϊιοαὰ τὶ 009 ΔηΟΙ ΟΣ τοϑροοίϊης (86 
Ἰδοῦθ; (ΠΟΥ͂ σδηποί, ὨΒΟΎΘΥΟΥ, ΒΑΥΘ ΟΡΘΗΪΥ αΪ8- 
συεθοα 118 βιι 0790, δίῃσο {89 δΔροβίθβ Ὑ0ΧΘ ΟὨΪῪ 
ΔΙΕΓ ΓΒ, (Υ0. 84), ἀϊγτοοιοα ἰο τί μάταν. 

Υεε. 84. Θ6:28119].---ΤῊ το ἴδοὶδ οοπηοοίθα 
ΠῚ (6 ῬΘΥΒΟΙΔ] ΙΒίΟΥΥ οὗὨ (μὲ8 τηδη, 81 δβίδιϑα: 
1)86 28 ἃ μιοα 6 Ὁ οὗ ἐμ ϑαῃμοάσίη; (2) δθ Ὀ0- 
Ὠροὰ ἰο ἰδ ῬΑΓΙΥ οὗ πὸ ῬΉΔΥΪΒΘΟΒ; (8) ΒΘ ΔΒ 

8 βοτὶδῦο [νομοδιδάσκαλος, α ἱεαοσὴλεν ο (λὲ ἕαιυ, 
φαυϊτα] οὶ ἰ0 γραμματεύς, δογίδο, ΒΟΒΙΝΒΟΝ: [νεχ. 
αὐ νεγὸ.1. Τὸ δοοοῃμὰ δπὰ ἰμίσα 8.6 σῦοσο ]}Υ 
ἱΠππιγαϊοὰ ἴῃ οἷ. χχὶΐ, 8, μθτὸ Ῥϑυϊ, γὰο ονἱ- 
ἀοηιγ ἀοϑοσῖ 86 αἰ πι5617 88 βαυΐηρ ὈΘΘῊ ΟΥ̓ ΚἾΠ4}}Υ 
ἃ Ρ)ιατίδοο (ἀκρίβεια τοῦ πατρῴου νόμον, δβίδίθθ 
ἰδδὶ 6 δὰ βϑδί δἱ ἰδ ζοοὶ οὗ (δι)8}16] 85 ἃ ρυ}]]. 
Ας ἰοὸ ἐοὸ ἔδλοί ἔγϑβι εδἰμδίθα, δοῶθ Ὑγὶΐοσα ΠΑΥΘ 
δυρροβοὰ ἰδεαὶ 6 ἮΔΒ ἐπο Ῥχοϑίἀοηὶ οὗ δ Οουη- 
εἶ}, Ὀαὶ ἐδ ἑδστηδ τις ἐν τῷ συνεδρ. οδτπιηοὺ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 
ἀεδουῖδο ὑ86 ργοδί αἷμα ΟἿἾΘΟΥ ; (ΠΟῪ δἰΤΏΡΙΥ δἰδίθ 
(δὲ Β6 νγ88 086 οὗ ἰδ τηθι! 6γ8.---Ἴ πὸ Ἰοδτηοα 
θοη, γᾶδο Ὀοΐδ τγϑοοῖγο (9 δ81)6 πᾶπιθ, δΔ.Ὸ ΠΙΘΏ- 
οποά ἴῃ 9 ον δὲι πἰδίογυ : Οδλδ] οὶ 1. οτ, ἐμ ΟἹὰ 

[ἰὰς ΕΒΙ46.] (17), 8. ΒΟ.) ΟΥ̓ Βαρθὶ Βίτηθοι, 

διὰ σγδηάβου οὗἨἩἁ (19 σοἰογαίοὰ Η116], διὰ ἀὁ- 
0816] 1ΠΠ., οὐ Θ8π8119] οὐ δδῦπο [186 ὕαηιπία οὗ 89 
ΒοΟΚθ οὗ 6 Μδοσδῦθοϑϑδ δπὰ 9 Όβορμαβ, δἰξααίοα 
θεϊποοῦ Ὀίοσρο!δ (1,γ8 48) δηὰ Αδβιάδοὰ (νον 
Βάῦνκε: αϊιείίπα, Ὁ. 208.--ΤΕΒ.. ἘδΔοδ τοὸ- 
δεἶγθ8 6 ΒΟΠΟΓΘΌΪΘ Δρρο]]διΐου οὗ παδδαη ἷπ ἰῃ9 
Ταϊπιαὰ, δὰ 18 ἀδβουῖ θὰ 88 μβανυίΐῃρ Ὀθθὴ [δ Ῥχο- 
εἰλϊης οἴἶοον οὗὁἨὨ (890 βαμμοάσίπ. ΤᾺ γΟΌΠΡΟΥ 
οὗ βοοομὰ ΟΘ8:)8}191 οδπποὶ ὈῸ ἰμ6 ἱπαϊνίάυ8) 
ἸΟΘῊΐ 1 (80 ἰοχί, 828 (π0 ρογὶοᾶἂ ἰῃ πΒῖοΒ ἢθ 
Βουτίδιοα ἀϊὰᾷ ποί Ὀορσίῃ πηι] Α. Ὁ. 80, δἴνοσς (16 
ἀεδιγπσίΐοῃ οὗἨ  ΟΓβδ, ὁπ, δὰ οοπ ϊπυρὰ ἰο ἐδ 
ΕΔΥ 118. Βαὶ πὸ σπγοδοϊορῖολὶ αἰ δου 168 1Ὲ- 
ἰεστίεγο ψὶϊὰ ἐμ ἰπἰοτργοίδιϊοι Ἡίοι ἰάθη 8.68 
ἰδς Οδμιλ)}1 6] οΥ̓ 186 ἰοχὶ τὴὶϊ ὑπὸ ο]άογ, οὐ. ὑμ9 
ἄγει οὗἩἨ ᾿δὲ ἤδπθ. ΤῈῸ ρετγίοά ἴῃ πῖον Ἀ6 
ἰοθογοά, οοϊποϊ 68, δοοοτάϊηρ ἰο ἰμ6 Ταϊτυυὰ, τι 
ἰδο σεΐξηϑ οὐὁ Τιθοσίαθ, Οδὶιχυα πὰ ΟἸδυάΐυ, 

Ἷ 

δια Πὸ 8 βαϊὰ ἰο μαυϑ ἀϊοὰ οἱιυύθθῃ ὙΘΘΧΒ ΔΙΟΡ 
(89 ἀοδίγιιοίζοη οὗ Φογυβαὶθμ. ΤῊ18 ᾿πιοσρσχοίδ- 
ὑἱοὴ ΘησΟυ ΘΟ ΓΒ ΠΟ ἱπίθσῃδὶ αἰ ΒΘ] ἐγ, Ὁ Π16858 τῦ9 
δδβτηθ ἰπδὺ ὑπ0 δποίθηϊ ΟὨγ βἐΐϊδη ἰγϑαϊίϊου (6- 
δοφηῖί. Οἴεπι. 1. ὅδ; Ῥλοίμια, Οοά. 171) 18. ΚΘ} 
ΙΔΟΥΟ ἰμ8ὴ 8 ΠιοΥῸ οΟπῃ͵θοίαΣο δβυρροϑίθα Ὁγ (89 
ῬΓοβοηὶ ἰοχί ; δοοογάϊηρς ἰοὸ ἐμαὶ ἰγδαϊίΐοη, α8.- 
1η8]16] δα Ββϑοχϑὶϊν Ὀθοοῖῃθ 8. ΟὨγἰβίλδη, δηὰ μδὰ, 
δὶ ἃ ἰδίου ρογὶοα, ἰῃ σοπ]αποίλοι ἢ 18 δοιὰ ΑὉἹΌ 
δὰ νὶϊι Ν᾽οοάθτηυβ, Ὀθοα Ὀαρίζθα ὈΥ {86 8Ρ085- 
1168 Ῥοίοσς δηὰ Φὁ8η. Βαυΐ ὑδὶ8β δοσοουηΐ 18 δ]ο- 
κοίβον ἱποοπ δἰ βίθηὐ τὶ ἰμ6 βἰγϊοί ῬΒΑΣθδὶο πὰ 
πϑίζομδὶ ομδυδοίοσ οὐὗὁἩ Αἀδιῃδ]ῖοὶ 1., 88 ἢ6 8 ἀθ- 
ΒΟΡΙθ6α ἴῃ Φονἶβα ει λίηρδ, πὰ 1ὑ 18. ὈῪ ΠΟ 0818 
βαδίαϊ ποὰ ὈΥῪ ἰῃ9 ορἱπίοι ὙΒ1ΟΝ ὮΘ ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ ἴῃ 
γον. 865-39. 

γεβ. 86. 6 πιθῃ οὗ Ια189].---Ο 6 1}8110] δἀ- 
Υἱδοθ ἰῃ6 ΘΟΌΠΟΪ] ἰο οχοσοῖβο ργυάθηοο δηὰ ἰὸ 
γγαὶϊ!, Τα ὑμΔῺ ΒαδὶΪγ δαἀορὺ τηοϑβυγοβ ἰδ δέ 
τοὶρὺ Ῥτγοάμποθ ΓΟ5Ὲ}}8 το μον ψουἹὰ τορτοί, 
προςέχετε ἑαυτοῖς, ΥὙ6}. 85, Β6 ὑπο χ ογο ῬΓΟΡΟΒΘΒ 
ἐμαὶ (88 ΡΟΣ Βμου]ὰ 6 ἐδθι ΟΓΔΥΣΥ τοϊοδβοὰ, 
πιϊπουΐ ὑπὸ ἰπμβιοίϊοι οὗὁὨ ΔΩΥ͂ ρυπὶβητηθηΐ, ἀπό- 
στητε---καὶ ἐάσατε αὑτούς, γοΣ. 88. Ηδ Δρροδ]β8, ἰῃ 
οοπϑτντηδίίαε, οὗ ἰδ υἱόν, ἴο (ἢ ἸΘΒΘΟῺΒ ὙΒΙΘᾺ 
οχροσΐίθηοοῦ ῬΒΌΘΠ 68, δα δϑδβοσὶβ ὑμδὺ 1 (ἢ} 9 Ὑ80]9 
84}. Ῥγοσοοαθα 80] 6 }} ἔγοπι 8 Βυ Δ ΘΟΌΓΟΘ, ἰδ 
ποῦ ]ὰ οοϊηθ ἰ0 85 ομὰ πίὶϊμοιῦ ΒΥ ἱπίθυ θυ μ 66. 
ὁ ἰμοὶν ρασέ, Ὀπὶ (μαὶ ἰΥ 1 δὰ γϑ8}}]γ Ὀθθη οὐ- 
αἀογοα δὰ βυδβίδι θὰ Ὀγ αοά ὨἰταΒο]ΐ, ἰΐ οου]ὰ ποὺ 
ῬΟΒΒ᾽ Ὁ]γ θ6 ΟΡροβϑᾶ ὑιξ βθοσεδβ. 16 ορίπῖοα 
τ ΠΟ ὑπ|6 ΒΡΘΘΚΟΥ ἈΪτη8617 οαἰογίαϊ πθα τοβρϑοίϊῃρ; 
180 υταδη ΟΥ Οἰγὴπο ΒοΌτοΘ οὗὨ {πΠ6 ῥγοοοθάϊη 5. 
οὗ (16 δροβίϊοϑ, οδπποὺ Ὀ6 δϑοουίδι πὰ ἴγοιῃ δὶδ 
γογάθ. ΜΟΥΟΥ, ΜἘῈῸ [Ὁ] 08 ΒΘΏ Θ᾽ Β ΘΧΔΙΏΡΪΘ. 
[““ἐὰν ᾧ, δὶ Δὺ---οομα!υομδ ον; εἰ ἔστιν, βὶ ϑϑὺ 
--οαἰορονῖσθ.᾽" (ποσι. αὐ ζος.)--- Β., ΘΟΙΏΡΑΣΘΘ- 
εἰ στ ὑμὸ πάϊς. ργϑβ., δὖ ὑ86 θορίπηΐῃρ οὗἨ τοὺ. 
89, χὴν ἐάν 0] το Ὀγ 86 δ). ᾿π ἰδ 6 Ῥνϑοϑά- 
ἴῃ, γοῦβ0, δα ἰβόηοθ σομοϊπαθα ὑμαὺ Οἰδτη81}16}. 
Ἀἰπη8ο 1 ἢ οοπβίἀογϑα ἰὲ ῬΡγΟΡΔΌΪ6 ἐπαὺ ἰ.0.6 ΟΕ ἰβεδη. 
Το] σίου Ῥγοροθαθα ἔσγομι ἃ αἰ νη γαῖ μον ἰδ ἔΓΟΠῚ. 
ἃ Βυϊηδῇ ΒΟΌΣΟΘ. [Ἃᾧ ΤΩΏΔΥῪ ΠΟΙ 6 ΥΟΙΔΥϊοα, ἰῃ 
ΚθΏΘΙΑΙ, ὑμαΐ εἰ ψῖ} 1λ6 Ιπάϊ6. ῥσθβ. 18 ὉΥ ΤᾺΣ 
τηογο οὈὐθοίδνο ἐδδὴ ἐάν τ ῖῖὰ (86 Βιυδ]., ἰμαὶ ἐδ,. 
(86 Ἰαϊέοσ οοπδίγυοίΐζοι ΒΌΡΡοδβοα ἰμδὶ ἃ οογίϑδί ῃ 
0886 ΟΟΟΌΓΒ, Μ᾽ 110 {86 ΌΣΟΙ, τἰψμουΐ ΔῺΥ χοϑἕδ,». 
6560 ἰο δοί} ΟΘΟΌΥΤΘΏΟΘΒ, ΒΙΓΙΡῚΥ δἰδίθϑ ἐμ 6 60Ὡ- 
αἰυοα ἈΠΑ͂ΟΣ ὙΥΝΙσ ἢ ΔΗ σ886 ὙΠ] ὁσσῸ ; ΟΘΙΡ. 
ΒΕΌΜΙΕΙΝ: Οὐ. ϑολωίσγτ. 2ἃὰ οἂ. ᾧ 604, 6060. 
ΚΟυΚΗΝΈΕΒ, ἰγδη8]. Ὀγ Εατσασὰβ δὰ ΤΆΥ]οΡ, οἱ εἰ, 
᾿ 889,2,1. (α); οἱ ἐάν, 1]. (ὁ); ΜΑΤΤΉΙΣΙ, ἐγδη8ὶ. 
ΌΥ ΒΙοιηδοῖα, δῇ ὅρ08, δ29. --- “ἐάν διὰ εἰ ΔΓ6 
Βοιαθίϊηθ68 σοΙΒἰπ6α ἴῃ ὑνγο Ρ618]16] ῬΤΟΡΟΒΙ (10}8:. 
Αοὶδ ν. 88, 89. ἐὰν ᾧ ἐξ κι τ. Δ (Δ7 ἰξ σλοια δὲ οἵ᾽ 
ἸΆΘΕ, ὙΓΒΙΘ. ὑμθ γοθα]ν Μ1}} Β8 000), εἰ δὲ ἐκ ϑ.. ἐστιν,. 
κ᾿ τ ἡ (1ἢ ἴΐ ὦ οὗ αοα, ἃ 6889 ὙΓΙΘῚ 1 ΒΌΡΡοδΒο).᾽" 
ἮΊΝΕΒ: Οἷν. Δ). Τ' καὶ 41, 2, ἄθᾶγ {89 οπηὰ.---ΤῈ]. 
αδπια}191 απαου θα] ν ἀϑβυτη68 ὑἐμδὺ ὑπ 6 οδυδο οὗ 
ἐῃὴ8 ΔΡΟΒΙΪΟΒ ΣΩΔῪ ῬΟΒΒΙΌΪΥ θ6 [δ οδυδο οὗ αοά, 
δηὰ ἰπδὺ, δοϑουα τη ῖγ, ΔΩΥ͂ Ορροβίξΐοῃ ἰο ἐΐμοχα 
σψουἹὰ Ὀ6 5᾽ πὴ} τοδί ϑίδηοο οὔοχζοα ἰο αοὰ ΗἱτηΒΟΙ 
(ϑεομάχοι, γον. 3890) ΤῺ6 ἔνο ἰπβίβποθβ, ονγου- 
ΟΣ, ὙΠΟ. Β6 δά άπιοοθβ, νον. 86, 87, ἱπαϊοαίο, ἐμαὶ, 
88 ἃ οοπδίβίοηὶ δῃαὰ ἀοοϊάοα ῬὨαγίβοθ, ἢθ ΠΕΥΘΡ- 
{π61088 ὀχροοίοα ἐμαὶ ἐπὶβ Ὡθτν οὔἴοτί, 1κ6 ΤΙΔΩΥ͂ 
β᾽  ἶ]δν ἱππονδίζουβ, του] βοοῦ ἑθσιηΐϊηδία ἱπ ΔῈ 
Θῃίϊγο ἔδίϊασχο. Απᾶὰ οἱ ἐδπΐβ δοοουμῃΐ, 8418580, ἰδ9 
ῬΓοδουΐ δάάχοαβ ἰ8 αὐαἰΐθ οομϑίϑίθπί τὰ ἰδ9 
Ομδυδοίοσ 818 Οδιι8116] 1. ὈΘΩΣΒ ἰῃ πἰβίοσγῃ. 
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γεβ. 86, 87. ἘῸΣ Ὀθέοσθ 8986 ἄδγα, οἱο.--- 
ΤῊ ἔπο Ηἰδβίοσίοδὶ ϑυθῃΐβ ἰο πιο απ α}1 6] δρ- 
Ῥθδ81., ὅτ σοηποοίθα τ (86 ΘΔ] 1] 68ὴ 5.448 δηθὰ 
αὶ Τουάα8. ΤῈ ΤΌΥΠΙΘΥ 18 γϑρϑαίθα]Υ πιθη- 
ἰἱοποᾶ ὈΥ Φοβορθυθ (44πἰΐρφ. ΧΥΪΣ. 1, 1; χχ. ὅδ, 2; 
Β εἰ]. ὕωά. ἰὶ. 8, 1). ΤΙ ΙΒ Φυάδβ 88 Ὀθόσὰ ἴῃ 6δ- 
ΤΩ8]8, ἰπ ΤΌΣ αδυϊοη δ, δηὰ 18, οα ἰμῖ8 δο- 
οουπὶ, ὁη66 ἰοχτηθα 8 Ο΄αμοπίίε ὉΥ Φοδορθυβ, Ὀυΐ 
850 ὑγ]00 8. Οἰαἰδίεαπ, 88 ἴὰ (μϊ8 ρΐἷβοθ, [Βδυΐϊῃρ' 
ΒΌΒΟαΘΘΩΙΥ Ἰἰνϑὰ ἴῃ (18}11006. (ἀθ Δ πρὲτι 
ΤΏ ἴδοί (παὶ 6 ἱπδιϊχαιθα [80 Ῥϑορὶθ ἰο σϑὺθ 
δὶ 1.19 ἐῶ τ μθπ Αὐριδίιδ αἀϊγοοίρα Ουϊτίπυδ ἰο 
δα (9 σοηβιβ (908. (πὲ χΥἱ]. 1,1), ΤΠ ΔζτθοΒ 
σὰ! ἐπ0 ΡΓοδοιὺ δἰδίθταθί; ἔν ταῖς ἡμ. τῆς 
ἀπογραφῆς, οἷο.; 6 ΣοΟΡΥοΒοηίδα {18 Ἰηθαβυγ 6 88 
ἐδ: τηϑδη8 ΟΥ̓  ΕΙΘΝ ἃ γόοκο 8 ἴο ὉΘ γυΐ ὉΡΟῺ 
{88 Ῥθορὶς, δῃα δρροδ]ϑὰ ἰο ἰλ9 οβίβὈ] θὰ ῥυΐῃ- 
οἶρ]θ: μόνον ἡγεμόνα καὶ δεσπότην τόν ϑεὸν εἶναι. 
Λκ9 ᾿ΠΌΥΤΩΒ 08 ὑμαὺ ΔΦυάδα Εἰπιδ86 17 ρονϊβμοά, 
8119 Φοβορθυβ (44ππ|. χχ. ὅ, 2) τοοοσὰβ ἐπ ἀθδίδ 
οὗ ἷ8 Βοη8; [16 ἴνγχο βίδίθιηθῃίδ 8.6 σου ] τη οηί- 
ΔΙῪ ἰ0ὸ 056 δποίμευ. Απά (86 ΥὙΙΠΔΣΚ οὗἩὨ 42086- 
Ῥθυθ ἐμαὶ 86 θαμὰ οὗ δυάδ8 αἴϊοσναγὰβ γθ- ρ- 
Ῥϑαγοὰ ἀυτίηρς {80 ον 18} ΜΘΥ, ΤΟΔῪ Ὦρ Θ88.}Υ γ6- 
οομοὶϊοὰ τἱτὰ ὑμλ6 ἑοχίὶ Ὀοΐογο 8, ῶ40}} δἰ ΡΥ 
ταϑῃίΐοηβ ἰμ6 αἰδροτδίου (διεσκορπι ὅϑησαν), Ὀαὶ 
ποὶ ἰδ οῃςχο οχυϊποίϊοη οὗ ἰμπδὶ Ὀδπά, 

Βυΐ ὙἘ110 λ6 παγγδίῖνο οὗ 0Κκὸ ΤΠ δ ΖΘ0 68 
αὶὶ ἰμαὲ οὗὁἨὨ ΦοΒΟΡΒΌΒ, 85 ΤᾺΣ δὲ 188 ἰ8 ὁ0}- 
οογποά, (ΑἸ ΒουρῺ ἰὐ 8 οουΐίουβ ἐμαὶ 186 ἔὐσΊΩΟΥ 
Ὑὃδὃ85 οἱ ἀογϊνοὰ ἤγοπι {86 Ἰδίι9γ), (16 οδ86 αἴ 
Τηουάδθ ργϑβϑηΐθ δὴ ΘΟ ΓΟ ἀἰδογοπὶ δβρϑοί. 
ΤῊ6 βϑπΟΣαὶ ἴδοίβ ὙΠΙΟΒ ΦόΒορἢυΒ τοϊδίθβ 608}- 
οΟΥπης 8 οοτίδίη ΤὨθιιά 88, ΡΟΥΘ ΟΌ ἀρτοθ τὶ 
ἐμοβο τοοοσάθα Ὁγ Γἴᾳκὸ, Ὀυὲ μὰ 9 ΘὨΣΟΠΟ] ορὶσΑ] 
ἀδία δσὸ ἰοίδ!ὶγ αἰ δογοηί. Τὸ ᾿Ἰοδάϊηρ ἔδοίβ 
Ῥτοβϑηίοα ἴῃ Ὑοῦ. 86, ἀπὰ ἰδ080 παγγϑίθα Ὁγ 90- 
ΒΘΡδι8 (πη. χχ. ὅ, 1) ΡΥϑΟΙΒοἷν δστοθ ἴῃ (δ 70]- 
Ἰονίης Ραγ ουΐϊαγβ: 1. Τπουάδδ ἱποϊίθα (86 Ροο- 
19 ἰο τουοῖὶ, δῃὰ ἔουπαὰ πυτθγοῦ δα μβοσοηίϑ: 2. 

ἧτο Ῥγοΐζοββδοὰ ἰο Ὧθ 8 ῬΌγβοῦ οὗ ϑ8060181 ἱτηροτί- 
8η60 (λέγων εἶναί τινα ἑανυτον); ἴον Ἰπδίϑηιοθ, δ6 
εἰγ]οὰ Ηἰπι8017 ἃ Ῥσορμοί, δὰ ρὈχομι ἰβεα ἰο αἀἰνϊὰθ 
8 τγδίοσβ οὗ (860 ϑογάδῃ Ὁ 18 ψοτγὰ (908.) ; 8. 
Ηϑ ταδὶ τγὧδ βἰδὶη, δὰ ἢΐβ ραν Ὀθοᾶπιθ ὃχ- 
ἰἰποι. ΦΔοβθρῇυβ τγοϊδίοθβ {μαὐ ὃ 9 ἮΔ8 σαρίυγχοα δηὰ 
Ῥομοοάοά, δὰ ἐμαὶ ἰδ δ πογθηΐβ ΘΓ, ῬΑΤΟΥ 
Κιοά, Θπὰ ῬΑΥΓΥ ἰδκθη ὈΓΙΒΟΏΘΤΒ ὈΥ͂ (88 σΔΥΔΙΤΥ 
ὙΔΟΣ δὰ Ὀδοὴ Βοιὺ ἴῃ Ῥασβυϊΐ οὗἁὨ ἰ89π|.---Βαὶ 
{89 ἀαίοθ οὗ ἰμ6 ονϑιῃίδ οὗ 89 νὸ πυσδίνοβ αἱ ἔ- 
ἴον ἰῇ ἃ ΒΌΓΡΥ ΒΙ δ᾽ ΙΘΣΠΘΥ, Αοοσογαϊηρ ἰο ΜΚΌΚΘΟ, 
ἐμο ἐπβυστϑοίϊο οὗ Φυ.88 δ Ῥοδβίϑσίοσ. ἰο ἐμαί 
οὗ Ἰμουάφδα (μετὰ τοῦτον, Ὑ67. 87), δηὰ (86 Ἰαίύον 
γᾶ, οὗὁἨ δου γ86, δηΐοσίου ἰὸ ἐμ ἀΘΙΥΘΥῪ οὗ ὑῖ8 
δάατοθβ (πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν, γογ. 86). “0Βο- 
Ῥδῖιβ, Ὅἢ ἐδθ οἶμον μαμὰ, αἰβιϊπουν βίωίθυ ἐμαὶ 
(8 ΤἸπουᾶδβ δρροασοὰ δ5Β δὴ ἱπβυγχοηὶ 8 6Π 
Ουδρίυθ Ἐαάυβ τα (86 Ῥτοουχδίου, ἱμδὶ ἷβ, ἀυ- 
χηρ (Δ τοῖχῃ οὗ ἴλὰ0 ΘΠΙΡΘΡΟΥ ΟἸδυάϊΐυβ, δηά, 
ΘΟΩΒΘΑΌΘΗΥ, ποὶ Ὀοΐοτο Α. Ὁ. 44, τ ΒΟΓΟδΒ ἰ}9 
δαάγοββ οὐ Οδιιδὶὶοὶ δὲ ἀο᾽ἰγογοὰ ἀυτίηρς ἴδς 
τοῖχῃ οὗὨ Τιθοτίυα, τὸ ἀϊοα Α. ἢ. 87.0 Νονν 88 
Φυάδδ, δοοογάϊηρς ἰο {86 σοπουγτοπί ἰοβί ΠΟΥ οὗ 
Φόοβορθυδ δῃὰ [0Κο, ὈοΚδη ἷβ τηουθιθηίθ δὲ {86 
(ἶπθ τ πθὰ ἐπ σΟΒὰ8 ἯἮΒΒ5 ἰδίκοῃ, ἰδ Τπουαδ8 
τοοηϊοποθα ἱῃ το. 86, τηυδὲ Βαγὸ οοθ ζογισασα 
δϑουϊ ΔΙ γοϑσβ Ὀοίοτο ἑὐσέ Τμουάαβ, οὗ τ Βοτὶ 
Φοβορθυβ ΒΡοδίκβ, δοϊίθὰ δ8 δὴ ἱπβυγγθοίοη δί. 
[Δυχυδίυ, ἀυτίηρς ψο50 τοῖρῃ πἀδ8 Δρροδγοί, 
85 Βἰδίϑα δρουο, ἀϊοὰ Α. Ὁ. 14; ἰμὸ Τμου δ 5 οὗἁ 

Φοδορδυβ δρρεασοὰ ἀυσίηρ (πὸ τοΐχη οὗἨἩ ΟἸδυάϊξισ, 
ὙΠΟ Ὀόραι Α. Ὁ. 41.---ΤπῈ.. [ὑ ἴα, {ποτ οῖοσο, 
ὈΒΌΔΠῚν δβϑυϊηθᾶ {πδὶ ὑπὸ Του Δ85 οὗἩὨ Γυκ6 88 8 
αἰ δεγοαὶ ρογβο ἔγοϊῃ {π 6 6 Ὑ80 ὈΘΘΙΣΕ ἐπ 6 ΒΔΙΩΘ 
ὨδΙὴΘ ἴῃ Φόθορθυβ (44πί. χχ. ὅ, 11); (διῖ8 18 ἐμ 
υρὶ πίοι οὗ Βοηροὶ, Βαυχα ραγίθιι, δ ἃ ΤΩΔῺΥ ΟἾΒΟΣΕ 
ὁ. φ. Οτίχεοῃ, Βεσζα, αχοίϊυβ, Βοδοσσα., Κυϊῃ., 
Ἶ5., Γδσάηου, Θυογίοκο, Εὐτασὰ, “οβὲ, 5. Α. 

ΑἸοχϑηᾶοσ, Ηδοϊεοίί..--ΤΒ.]. ΤΏΘΒ6 ὙΣΙΘΥΒ ΔΙΘ 
Ἰμδυοποορὰ ὈΥ ἐδὸ ζ0)] ὁπ δοπδίἀοτωίζοῃδβ: 1. 
ΤῊΘ ἤδηιο 7 λεμάᾶασε, ντσδϑ ποὺ ΓΆΤΣΟ διηουρ ἰδ 65 
(μϊφμιΐοοι); 2. ᾿πβυττϑοίζομβ ἔγϑαιθθ!! γ οοουΣ- 
τοῦ δος (6 99008 δὶ ὑπαὶ ρμογϊοὰ; 8. ζ΄ θορυ8 
ἀοοβ οὶ ζυγῃ 8ὴ ἃ 111} ἰδίου οΔ] δοοουηίΐί, δὰ 
ΤΑΔΥ͂ ΔΘ Οδδὲϊν οἱ θα 8}1] τηδηίΐοι οὗ δὲ οᾶσ]}- 
οΣ Τβουᾶδβ ἯΜῸ ἯὙῸ8 δὲ (86 Ἰιοδὰ οὗ 86 Ῥδυίῃυ ἀυ- 
τὶῃρ ἰῃ6 ἀρὸ οὗ Ηογοὰ ἰ8ὸ αἀτοαί. Τηδὲ δυςὴ δὰ 
ΟΥΩἸΒΒ10 ΣΩΔΥ͂ 4716 Οοσυτγοά, οδηηοὶ ὃς ἀδπϊοὰ ἐπ 
αδείγαείο. 8.1}, 69 ἀρτοοιηθΐὶ Ὀο 66 Υοχ. 86 
85 {μ0 πδυγαίΐγο οὗ Φοβορῆυβ ἰῃ {86 ἔπ σθθ Ῥ8Γ- 
{ἸΟΌ]ΑΣΒ τηθπηἰίοη θα ΔΌΟΥΘ, 18 80 βί γι κίησ, ᾿ἰμδὲ δὴ 
ὉΠΌΪΔδδοα σοδὰοῦ που] ἱπνοϊαπίαυγ σϑοοῖγα ἰμλ9 
ὑαργοβδίου ἐμαὶ ἐμ δδπῖθ ἱμαϊνίυδὶ, δα ἐδ9 
ΒΔΤΗῚΘ ΘΥΘΗΐΒ Ὑ6ΙῸ τηοϑηί ὈΥ ὈΟΐῺ ὙτΊΟΣΒ, μασίϊο- 
ὉΠΑΥῚΥ 88 ποὺ ΘΥΘΡΥῪ ἸΟΔάου οὗ δὴ ἰῃπδυγροπὶ Ὀδηά 
ὙΟ]ὰ Ῥγοβυτηθ ἰ0 δδϑοσί (μαὶ 6 ροββοδβθὰ ἃ, δὰ- 
ῬοΤ- Βυσήδῃ δυϊπουιίγ. Βαὶ ἱΥ {118 ΒΌρροκζίΐοῃ 
ἰ8 σογγοσ, 8} ΘΓΓΟΏΘΟΙΒ ΘΠΣΌΠΟΪΟΙ1041 βιδι στη θηί 
-- 8 πρόληψις εἰσ θα οα ὈΥ ΓΖκὸ ἰο (ἀἥΔ154}}6).--- 
ταδί 6 δαχηϊ οα (ἀ0 οίίο6, Νοδηάον, ΜονυοΣ). 
Α τοσροὺ Ἡγϊΐον, ἃ. Κύδιον, ἰὰ Ηοσσορσ᾽ δ 
πογὶς, Ὑ0]. 16, Ρ. 40, εἰαίθα α [ΠΟΥ τ ΒΙ ἢ οτ Ἰη- 

αἰοὰ νὰ ἩΣΘΒΟΙΟΣ, δηὰ τ 16}, δἀορίληρ 85 ἃ 8516 
(86 δἰδίθσηθῃἐβ ἰουπὰ ἴῃ ΦΌδΟΡΠαΒ, «4πί|. χυῖὶ. 6, 
2-4: οἷ. 9, 1-8; χὶχ. 6, 4; Δδεῖϊ, “μα. ἱ, 38, 2- 4, 
ῬγΘβϑηίβ ὑπ9 70] Οἱ ἰθαίατοδ:---Αὐουΐ ἐκ 6 610 59 
οὔ Ηεογοά β σοΐχζη, Μαδι μία δηὰ δηοίϊοσ σϑϑ]οὶ, 
πϑιηθὰ 488, Θομηπιοποθα ργοοθθαϊηρβ ὁ Χο] ᾳ- 
οι στοῦ 8, ν ἈΪΘΣ γοδυ θα 1 8 ΡΟΡΌΪΑΣ ᾿πσηυϊὶὶ. 
τ τδβ βυρρτοδββοᾶ, δῃαὰ Μαι ἴδθ 88 ἢ ἰτηδίογ 
Ὀυτγηθα αἰΐνο ὈῪ οτὰον οὗ Ηογοά, Τὶ Μδιεμῖδ8 
-- ἈΚὝΒΙΟΣ Ῥτοοϑθαδ--- 889 ΟΔ8Π|8}10}5 Του δα. 
Εον Μαιιλίαε 15 Β'ΡῚῪ ὑμ86 αγοοϊξοὰ ἔοόστῃ οὐἤἁὨ 89 
ΗθΌτγονν πδιὴθ  αίίαπίαλ, (Τουπὰ ἴῃ 2 Κίπρ χχὶγυ. 
117, δηὰ ΘἸΒΟΎ ΒΘΓΟ ΤΥΘΑ ΘΠ(Υ, δὰ βρης Ὡς σφ 
97 Ψελουαλ): ὙὮΘῈ ἰγαηβὶδίθα Ἰηΐο τϑοὶο, δὲ 8.5. 
Βυϊηθβ ἰῃ9 ἴοττῃ οὗἨ θΘευόδᾶς -Ξι Θεοδᾶς -Ξ- Θεοδώρος. 
Εἰιδον [ᾳῈΚὸ ΠΟΓ6 ὑγϑηβ᾽αίθα (86 Ὡδῖὰθ ἴῃ Ὑσὶὶηρ 
ἰο ΤΙ ΘΟΡὮΙυΒ, ΟΣ 6180 Μαιἐὲδ88, ἰὰ δοσοσάδιῃοθ 
ψ ἢ ὑπὸ ον 8 ουδίοιῃ δὲ (6 ἰἴτηθ, δι δι᾿ ἐπἰοὰ 
ἴον ἱδ ΗΘΟΥΘῊῪ πδῆιθ, 0060 ἱῃ Οτσθοῖκ οὗ βὲτασϊαν 
ἐπηροσί.--οἴπ δ᾽] υδίου 0 ἰδ ορίπίοη ΔΡρασϑῃὶ 
δἀορίοα ὈΥ ἐμὸ δυῦμοσ δῦουο, γἱὶς.: {μδὺ ζᾳκὸ σὸρ- 
Τοβοηΐίβ Θδπια] 9} 65 βροδιεϊηρ ῬὉσχοϊορ Αγ οὗ 
ἸΤμουάδδ, ΑἸίογὰ (αα ἴος.) τορδσκα: ““Ὧἴἰθἰ ΔΥῸ 
Ῥ᾽ ΔΙ ἐπ πο ροδίοη (δοιἰὶηρ 8}} ΟἿ ἜΡΓ σοπδί θχδ- 
ἰἰοια 88140) ἰο οὔδυσο 5ι. ΧυΚὸ πιὰ αν Ραΐ 
ἰδῖο (86 του οὗ Ο81:28}161 τοσὰβ τ 816} Βα οουϊὰ 
ποῖ βᾶγο υἱϊογοᾶ. - - - ΑἸ] νὸ οδῃ ΒδῪ ἱβ, ἐμαὶ 
ΒΌΘΙΝ ἱτηροδβίοσγθ ἃζὸ ἴοο ἤγϑαυθηΐ, ἴὉΥ Δ οπθ ἰο 
ὍΘ ΔΌΪ9 ἰο ΒΑΥ ἐδπδὶ ἔποσο νὰϑ ποὶ οὔθ, οὗ ἐμΐβ 
Ὡδῖηθ οἱ ἴΠο ἰΐαχ6 Εροοϊβδοᾷ. [ὲ 15 Θχοθ ΠΟ }Ὺ ἐτο- 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ, οοπδιοσίης ἐμ6 ἰΐτηο διὰ οἰγουτηβίδιν 68 
οὗ {89 Ὑχίϊϊης οὗ τὴξ ΑΟΤΒ, δὰ ἰμ6 ουνἱἀο πὶ δι ροΣ- 
νἱβίου οὗ ἱβοῖὰ ὈΥ 8, Ραυ], (δ 9 Ρυ}}1]} οὗὁἨ Θδιρδὶὶο), 
{88 ἃ ζγοβδδ κἰβίοσὶοβδὶ τηϊβίδκο διουϊὰ Βδτὸ Ὀδδὰ 
ὮθΓῸ ῬΡυὺ ἰπέο δ πιουϊῆ.᾽"--ΤΕ. 
χε. 88-42. Ἑοΐγαίη ἔχου [0.986 πι61.---ΤῊς 

ορίηΐοῃ οὗ δηλοῖ, 086 δ] πὴ πο δ8, ἐπουρ- 
ἤυ]ηοθθ, δὰ δρραζγοῶΐ ἐτωρδσ δ) ίγ, οοπίσαδι 



ΟΗΑΡ. ΥἹ. 27--.42. 90 

εἰσ κἰηρῖγ τὰ (86 ποδλίθαὰ ἔδπδιϊοϊσιη ἀπ Ρ68- 
εἰσμδίο ἰδησιδρο οὗ οἰβοσα, δδρϑοΐδν οὗὁἨ ἐδ9 
Βεδάυοροβ, νγὰ8 δάορίοα ἰο ἃ οογίδίη οχίθηξ; {Π6 
ἐοῦη οὶ} Γοϑοϊνθὰ ἐο δθδπάοη (ἢ χη ΓάΘΓΟῦΒ Ρ]δῃ 
τϑῖο ἐμὸν δα οδηἰοτίδιπϑα, τοῦ. 88, δηα ἰο γθ- 
1.486 ἐδ δροβίϊοβ. Νογυουίοῖοϑθ, ἱμὸν ἀοοϊ δά ἰο 
ἰπῆϊοσὶ ΘΟΥΡΡΟΥΘΔ] Ρῥτηἰβητηθηὺ ὁ ἐδ Ἰδιΐοῦ, δπὰ 
ἐδαὶ δοιΐθῃοθ ὙἨ8 σαγυϊοα. ἰεἴο οἴροί, γον. 40: 
[ϑέρω, ἰο ἥαν, ἐπεοτίαίε ὃν ξοουγσίησ]. ἜΠοΥ Βδὰ 8 
ὑποίο]ὰ οὈἦοοὶ ἰπ νἱονγ: ὑποὸν ἀοδίγοα, ὁ. [8:6 059 
Βδηά, ἰο δυοϊ ἃ ἐμ δρῬοδσδηοο οὗ μαυΐτρ 681}861058- 
Ιν ἰπεδιϊπϊφὰ Ῥσοσθοάϊη δ, δα, ὁ ὑπο οἰ ν, ἴο 
ῬαπΒἢ {πὸ ἀἰδοροάϊοηοο οὗ (μ0 Δροβίϊθβ; σοταρ. 
τοῦ. 28: ἰμοὶσ οὐ αἰμηϊίγ δπὰ ΘΟ ΒΙΒί ΠΟΥ 
βορτηοα ἰο ἀοτηδηὰ ἐμαὶ ἐμ οἷν ῥχουΐουδ (Ὠγϑαὶβ (6 ἢ. 
ἷτ. 17, 21) βου]ὰ Ὀ6 ὁχοουϊθᾶ. Βαὶ πο Δροβίϊθβ 
ὅτο ποί ἱπίϊπιϊἀαιοα οἰὐμον ὉῪ ὈοάΠΥῪ Ρυπίβῃταθηΐδ 
οΥ ὉΥ͂ τορϑαὶθά δπὰ σίοσιι ὑσοβ᾽ ἐζϊοηβ; [860 168 76 
δ προῖ, ὁπ 8ὸ σομΊτΑΣΥ, Ἡϊ ἢ (Π 6 δηϊπιδίϊπρ δπὰ 
ἈΔΡΡΥ ΘΟμΒοὶ οὕ 688 (πδὲ ΠΟΥ 8.0 Ποποτϑα ὙΒ6Π 
δον δα γ᾽ Βδτθ (Ὁ [86 88ΚΘ Οὗ {6 86 οὗ 
δεθη8β. Απᾶ (δ6γ δοπίξηυο ἰο ἐοδεὶν ἀαὶν ἐμαὶ 
ζεδαβ 18 ἴῃ 6 Ομ σὶδὶ, Ὀοΐ ῬΌΒΙΙΟΙΥ ἱμ {86 ὑθιαρ]9, 
διὰ 8150 ὑσὶ γί οἷγ ἴπ ἰλ6 μουδοδ οὗὨ ὈΘΙΊΘΎΘΙΒ. 

ὈΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘἙΤΗΙΟΘΑῚ, 

1. 7εδι5, ἃ ῬΙΙΏΟΘ δηἀ 8 αν ΟἿΣ, τον. 81]; ῃ9 
[6 οα]]εἃ ἀρχηγός, βδίῃσο Ἠ6 ἰβ ΟΡ ἱεασεῦ; ἈΘ ἷ8 
ποὲ οὐἷγ 89 οὐέφξί, “189 δυΐμοῦ ἀρδυγοὶ ἀρχηγ. 
Ηεὺ. χὶϊ. 2] δὶ ἃ δηΐδῆον οὗ ΟἿΣ δι ἢ,᾽ Ὀαὺ 8150 
ἴλ6 ΤῸ]ΟΡ ὙΠῸ οἷδίτοβ οὐοάΐοποθ. (786 οβῆσο οὗ 
Ολτίδὶ 88 οὖσ Κίηρ, 18 Βοσὸ ἱπαάϊοαὶθα). ΟἸἩ σῖβέ, 
88 ἀρχηγός, ΘΟΙΏΤΩΒΗ ΑΒ 8 ΔΥΤΩΥ͂ ὙΠ 1ΟὮ, ΟΌΘΥΒ τα, 
δ κίηράοτι τὶ ἢ ὈΘΙΟΠ ΖΒ ἰὸ Βΐπ.---Βαΐ μ6 ἷβ 8180 
ἰοττηοα σωτήρ. Ηθδ δαῦσέξ ἊΒ ὕσοπι {π χτγϑαίθϑι οΥἹ], 
ἴδ τιοδὲ ἱταταϊ μι ἀβηρ61--- ΠΔΤΉΘΪΥ, ὕγοι δίῃ δηὰ 
[(8 παξζοβ, ὕἤγοται 89 ττδίὰ οὗ αοα δῃὰ οἰβστδὶ ἀο- 
δεἰτιεϊϊοη. [1ὲ 15 ἷβ ργοδὺ οὈἶθοί, 88 ΟΡ ΤΌ]6Γ, ὑὸ 
ἀεϊνοσ, ὑἐοὸ τηλϊδίον, δηὰ ἰὸ Β8Ὺ6; 6 Β66018 [8 
Βα γαϊϊου οὗ {8:6 500]5 οὗ θη, δπα ποῖ ἷ8. ΟῚ 
Βοσοσ, τα χε διὰ φίουγ.--- σα μ88 θΘπα] 16 μἱπι 
ἰο Ὀ6 8 Ῥχΐποο δῃὰ ἃ ϑαυίουσ; ἰ δ ὈΥ {80 Γ6- 
καττοοϊΐοι απ ἃ δδοθηβίοη ἰὸ ἤοδύϑῃ ἐμαὶ αοά, ἴῃ 
Νἴδ οτηηἱροίοξισθ, οχα] θα Βὲπι (ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὖ- 
τοῦ, γα. 80); 11 ττῶϑ ἰβθῃ ἰμαὺ 6 νγβ ἱπυθδίϑα 
πὶϊὰ ἐθ6 ἀϊστὶὲγ οὗ δὴ ἀρχηγός διὰ σωτήρ. Ηδ 
ἘᾺ8 δυσὶ, ἰξ 18 ἰχαο, δἰτοδὰν ἴῃ ὑπο βίδίο οὗ δυ- 
τα αιΐοη, 88 [86 8οη οΥ̓͂ 6οἀ, διὰ ἐδο ὅοῃ οὗ τηδῃ ; 
ναὶ ἴὲ τῶϑ τ} βυθδοοασθοὺ οχδ] ἰδίϊο τὶ ἢ 80 
ΡἰΔίἸΥ δβϑίσυι θα δυοῖ 8. Ῥοδίθίοι ἰο Ηἶπα, ὑμαύ ἢθ 
ΒΟΉ οἰδίπια (6 ΤΟΎΘΓΘΏΘΟ οὗὨ 4]}, δηα ἰμπδὶ ᾿ἷ5 
Ῥόνορ ἰο ἰοδά, ἰο ἀοϊένογ, δπὰ ἰο βαύῦύθ, οδὴ Ὧ0 
Ὀπίγοτβ}ν τοοορηϊσαα. 

2. Το δροδί]οϑ δὰ ἰοαιβοὰ ὕγοτωη ἐμ Ὀορίη- 
πἰης, ἰδδιὶ πὸ ὁπ6 οου]ὰ Ὁ6 βαγοὰ {ἰπγοῦφ Ομ γϑί 
πίίθοπὶ ἃ δδηρο οὗ τοϊηὰ [μετάνοια, ΜΑΥΚ νἱ. 
13]; ον δ]αὸ ἰδυσῆὶ ἐμαὶ 41} γῆο τοροπὶοα οὗἁ 
πεῖν δἷπβ, δου ὰ οδίδίη ον ίγοποθβ δὰ ἤτᾶθα 
(ἀργοῦ 7655 ΟὨγδέ. Βαὺ Ῥοίου Βορὸ ἰοὐϊταδίθβ 
[δεῖ τορϑηΐίδποο δηὰ ζου ίυ ἢ 688 Οὗ 58 δΔ΄Ὸ 0 Ὁ 
γἱοσοὰ δ5 86 ζγδοθ σ ΟἿΗ οὗ Θοὰ (δοῦναι μετάν. 

ἄφ. ἀμ.). Τὶ Τογχίνθη 988 οὗ [8 15 8 ἰδ ΟΥΊΒΘ 
ζω οἵ Θοά, ἰδὲ τῶδιι σδηποί δίοῃθ ΤῸΓ ΒΪΒ βΒὶ "8 ἴῃ 

ἷθ ΟἾΤῚ ῬΟΓΒΟΙ,, δπὰ Ο[68 86 ἰτη 6} ἔγοτῃ με] ὈῪ 
Ἀῖ2 οἸΤΏ ᾿πη680}5) 8.6 ΟὈΥΪΟΌΒ ἐτυϊηβ, ὑοὸ τσ 1ἰῃ 6 
Οἱὰ Τοκιδιαθηΐ 4150 ὈΘΔΥΒ ἩΪΓΏ658, 6. σ. ῬΒ. χχχὶϊ. 
1,2, 6. Βαί ἐμαὶ ἐλε ολαησε ὁ πιΐπα {δε} ἴδ ἃ. αἴἴι 
αἴ Θοὰ, ἱπιρατίεὰ {πγοῦξ ἰδ9 ϑρ᾽σὶῦ δὰ δὶδ 

ἐτδοῖουβ ᾿ῃδυθηο68, 18 ΒοΥῈ ἀϊδιϊποί]γ ἀθοϊαγοά. 
ΤῊΪ8 ἀοοίσῖηο ὈΥ ΠΟ ΙΏ68}}8 ᾿ΏΨΟΪΤΟΒ ἃ ἀθη1Δ] οὗ 
ἐμ6 ἔγθθάοιῃ οὗἩἉ (ἢ Ὑ1}}, δαὶ ἐπι 1168 ἐπα πο ἰχτιθ 
ΘὨΔΏρο οὗ τὐϊπαὰ 8δηἀ πὸ χὰ ΘΟΙΥΘΥΒΙΟΏ ΟΠ ἰδ 9 
ῬΙδδοθ πιϊποῦὺ ἐμ. ῬΤΟΥΪΟῸΒ δοίϊοῃ οὗἩ ζγύϑοθ, ΟΣ 
γι ποιὰ ἐμὸ οσομνογίδη στο οὗ αο. Απὰ, 
δξδὶη, {18 δοίΐοῃ. οὗ δον τ πα ρσγδοὸ σου]ὰ Ὀ0 
τηδηΐϊζοβίθα ἴῃ ἃ 7.1} Ιηϑᾶϑυσα δπὰ ἱπ ἃ υἱοῦ 
ΒΡΆΘΓΘ, ΟὨΪΥ 88 8 γΘ80}0 Οὗ ὑπ ὀχα]αίϊοη οὗἉ 6818. 
αοὰ οχαϊ θα Βἷπῃ ἰπ οσον (0 οἶγθ σορεπίδποα (8 
ομδηα οὗ τη) δπα ΤΟΥ ΘΠ688 ἰ0 [8Γ86]. 

8. Τὴε αροδίϊες απᾶ αἰδο ἰλε Ἡοῖν Ολοεί, δτὸ 
τὶ ποδ8ο8 οὗ ὕθβαδ, δοοοσαϊπρ ἰο γον. 82, (δαὶ ἰβ 
ἰο 88., (86 ΗόΙγ αδοβί ἀπο] ἰὴ ἴῃ ἴπο86 80 γθ- 
οοἶνο ἐμ ποτὰ οΥ̓́(Π 9 Δροβί]θβ, το ΟὟΘΥ αοὰ δπὰ 
Ῥοϊΐονο ἰπ ὅοθα9. ΤῸ δροϑί!θβ γοργοδβοιΐ ὑμποἷν 
Οὔ ὑΘΒΕΪ ΠΟΤ 88 ΤΘΓΘΙΥ ἐμαὺ οΥ̓͂ 6, Ὀὰὺΐ, ΠΟΥΟΓ- 
{8 61688, ΟΥ̓ΤαΘἢ ὙΠῸ 8 ΡΘΥΒΟ }}ν Βοδγὰ δηὰ βοθῃ 
811 ἰμδὺ {Π0Ὺ ἀθοϊασο, διὰ 0 ἃγθ, δοδοσαϊηρὶυ, 
σγοα 1 Ὁ]9 δηὰ ἰγυδί που τὶΐοθθοβ. Βαὶ ἰῃ ΟΥΟΡ 
ἰπαὶ “πη μ6 του οὗ νγχο Οὐ ἔδγϑθ ἩΣΓΘΒΒΟΙ͂ 
ΘΥΘΥῪ ΜΟΙ ΤυΔῪ Ὧ6 ΘΒ ΔΌΪ 86 ἃ,᾽ {μι ῖν ἐθβεϊ την, 
ὙΠ ΐ ἢ 18 ΌΤΑΝ δηὰ ἰΓΔΏΒΙΓΟΥΥ, 18 βυδίδ ποὰ ὉΥ 
οἶμον ἐοβεϊτοοην, ὙΠΟ 18 αἀἰνὶηθ διὰ οὗὨ οἰθγῃ δὶ 
Θἤοδου; ὑὰθ ΗΟΪΥ Ομοβὶ Ὑδθ ἃ τϊίηθ88 88 γγ0}} 
88 80 δροδβίϊοβ. ΕὙΘΥΥ͂ μῦν ΒΟ γοοοΐνοβ τ 
ζϑ ἢ {86 ψοχὰᾷ οὗἩ {π6 αοδροὶ, τ βθὰ ἰὺ 8 ῥγο- 
οἸαἰτιοα, δη4 βΒι τοἐβ ἰοὸ ἐὺ ΣΝ δ οὐοάϊθπί ερὶ- 
Υἱΐ, γοσοῖγοθ ἐμ αἱ οὗ (80 ΗοΐΪγ αΒμοβί. ΤῈο 
Ηοὶγν αμοβὶ ἤδθδσβ ἩΪΓΠΘ8Β ἴῃ τπδη, ὑπαΐ 9685 
Ογὶδὺ ἴθ (86 Ἰογὰ δὰ βθάθοιθυ - δα ἢ6 σὙδο 
γΘΟΟΙ͂ΥΘΒ ὑμῖ8 τΣΠ658, ὈΘΟΟΙΩΘ68Β δἰ θη σι Δ] ρον- 
Βιϑ 64 ἴῃ μἷβ οὐσῃὶ ταϊπαὰ γοβρθοίπρ {ἰδ γα Ἐ.--- 
ΤῊ ὑοβύϊ πη ον οὗὨὨ ἐπ6 δροβίϊθβ 18 σοοογὰ ὰ 'π ἐῃ9 
Ηοὶν βογΐρίυγοβ Ὁ 08 δῃὰ {07 4]1} βυσοσοοάϊηρ 
ΞΘΠΟΓΘΙΪΟΩΒ; [86 ποτὰ δηὰ {0 ϑρίσὶ ὁ δΡΘ ΠΟῪ 
86 ἔγγο ΙΔ ΒΒο8 ἰμαΐ ἰδδυν ἰο ὰ8 σοποουπίηρ 
ΟΒγίβι. Βυΐ ἰμ9 ποτὰ ὈΘΘΟΙΙΘΒ ἃ ᾿ἰνὶηρ᾽ ΡΟΎΤΟΥ, 8 
τη866 πὲ 60}}} 1016, ΘΟ ν ἢ668 ΔΗ ἃ ΙΔΟΥΘΒ ΒΒ ΡοῦΡὮ 
ἰλ9 ῬΓοθθηθΘ οὗὨἩ ἴπ6 ϑρ᾽νῖ, 8βο' ἐμὲ υἹελτηδίοὶγ 
ἃ αἰ  ]γΥ- Ὑτουρσεύ τοὶ δποθ ἢ ΟΌΣ τοἀδοιιρίίοη 
ἐπγουρσὴ ΟὨτῖδί, ἀπά οἢ ἐδ ΡΟ οὗὁ αοἀ τ πο ἢ 
ῬοΒΙ 685 ἴῃ ἐπ 6 ΘΌΒΡΟ], βοϑῦγοβ 89 ρϑδοὺ οὗ ἐδμ8 
801}. 

4, ΤῈ ἴδοίβ δοπποοίθα Σὲ (86 οΘα86 ὈΘΙΌΓΘ ΌΒ, 
ἀοιηομδίγαίθ ἱῃ ὑπὸ οἴθαγοδὲ ΤΩ ΔΏΠΟΡ, ἰμδὶ ὕοδυ 
Ομγῖδὶ, πο {πὸ Εαίμ ον οχα] θά, γτυ]08 οΥθὰ ἰῃ 
{π6 πιϊάβί οὗ ἷβ ϑῃθΐοθ. Ηθ δα ἃ Κίπράομι, 
δηα 6 Ῥγοίθοίβ δϑῃηὰ δῇ αγροβ ἰδ, Ὀὰΐ π0 δοτηραϊ- 
ΒΟΣΎ ΤΘΕΒΊΓΘΒ ᾿πὐοΥογο τὶ ἢ ὑπ 6 ΠΙΟΓΙΥ ΟΥ̓͂ ΙΔΗ. 
ἘῸῚ ἨῸ 059 15 δΟΙΏΡ6]1164ἃ ὮΥ Δ ἰστοδί δι 016 ορϑγδ"- 
ἴοῃ οὗ αοἂ οὐδὸν ἰθ ναὶ ἕὶι ἴῃ μἷδ γχογτὰ δηὰ 
{16 ἐοβεϊ ΟΩΥ οὗὨ ἰδ6 δροβίϊοβ, οσΣ ἰο σοηοσ οΟὐθ- 
αἴθμοθ. Ηθ νῶὸ ἀο68 ποὺ γὙοϊυπίαν!  Ττϑοοῖτθ 
(89 νογὰ, πηΐο ἷδβ ΟὟ βαϊγαϊζου, 8 ποί 60}- 
βίχαϊπϑὰ ἰο ἀο 8θ.{ὡ Ηθ ΤΩΔΥῪ ΘΧΡΟΥΐθη06 ἐΐϊβ ΡΟΥΤΘΡ 
φθθι ἰδ ῬΊΘΓΟΘΘ Ηΐτῃ 88 ἃ βυογὰ, Ὀὰσὺ ἮΘ Δ Ὺ 8180 
ἀϊδοαγὰ 1δ; ΒΘ ΤΟΔΥ͂ ΟΥ̓́Θ ἀ00186 τυ ΓάΘΥΓΟῸΒ ΡἈ]ΔῊΒ 
ἀρζοϊοδὺ [Π0 βογνδηίβ οὗ ἀοὰ, τοῦ. 88. Βυΐ “ἸΔῈ 
ῬΓΙΟΡΟδΘΑ; αοα αἀἶδροθοβ.᾽ Τηὸ [ογὰ ἰβ 80]9 ἰὸ 
ἔγυθίχαίθ ΘΥΘΥῪ 601} σουηδο]. θη ἢθ ἀθοιῃβ ἰὲ 
Ὑ166 δια ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ, Β6 σδῃ ΒοῸ αἀἰγϑοὺ δὴ ἱπάϊνίά.- 
ὯΔ], ΟΥ̓́Θ ἱπ {πῃ 6 ΥϑΏΚΑ οὗὁἁὨ ἰδ οῃηοιΐοθα οὐ ἢἷδ 
ψοσά, δηὰ 80 ἱπδθσθμοοῦ {86 Θομθοΐθηοο, δαὶ {πὶ 
ἱπάϊνίἀυ8)], ὑγοιιρίθα ὉΥ ἐπὸ ἤθαν οὔ Οοά, ν}}} 
διΐδο δηὰ ὀρροβϑο ὑπαὶ οὐἱΐδὶ οουῦῃδοὶ. Απᾷ μ9 οδὰ 
80 σοῃίσοϊ ἴδ 9 ταΐη 8 οὗὨ τη6π, ἰμδὺ ὑπογ κίτο μοοὰ 
ἰο (86 τδρηϊος δηὰ γοΐγαϊῃ ἤγοτῃ δαορίϊπρ Υἱο- 
Ἰομῖ ταοδϑΌχοϑ δρδίηδὶ ὑπ πὶίηθ5808 οὗἉ 180 Ἰσοία. 
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ἨΟΜΙΙΈΤΊΤΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

πε. 28. 7ο ἰπιϑθηῃᾶ ἴο Ὀσίπρ ὑπὶ5 τιδὴ᾽ δ 
ὉΙοοᾶ ὌΡΟΣ τ4.---Τὸ το δἰα γα ΔΟΟΊΒ6Β (116 
ἡπποοθπΐ 1δπ οὗ ΟἸιχὶδὲ οὗ μαυΐως τοϊηρὶ θα (Π0 
τοῦ δὰ (86 οἾθαν νγαίθσ. (βίδσκο).-- -Ἴ"ὸ κί ρ- 
ἄοτα οὗ {ἐπ|8 νον] ὰ ὈΘΙΥΔΥΒ ἰπ 116 Βοβίῖ]6 τοοτθ- 
ταοηΐδ δρδϊπδί (λ0 κιηράομπι οὗἨ 604, ἐμαὶ ἱΐ 60π- 
δἱβίβ, ἱῃ ρδσί, οὐ οἷδυ, 1 ρατί οὗἉ ἴγοῦ [Ὁ 88. ἱϊ. 
88, 48]---οὐἨ οἷδαγ, ἴου ᾿ἰβ ἴδατβθ ὉΣ ἵγοιι 8 
δου ϑοϊουϑηοδα οὗ ἐδ ΟΥΤΏ ὙΓΘΔΊΚΙ66θ6----ΟΥ̓ ἰΤΟΙ, [ῸΓ 
ἦι οὐϑίλμδίθυ χοΐαβοδ ἰο υἱοὶ ἰο ἐμο ἐσαῖᾷ. Τὶ 
οὈδιΐηδον 1Ὁ διυθηιρίδ ἰο οχίθῃιθαδίο ΟΥ ᾿υδεγ, ὈΥῪ 
σοι ϑθδίη κα ΔῺΥ ἰγυῖι, (86 ῬΟΥΤΟΥΡ οὗὁἨ ὙΠΟ 10 μ68 
ἀθορὶγ [61]. ΤῊ 686 ΤΔΘῃ ΟΟΙΩΡ δίῃ : “ἴο Ἰπἰθπα, 
οἱο..,᾽" δαὶ ἰθγ Ῥδδ8 οὐὸῦ (89 ΟἿἾΟΣ οὗὨ ΤΣ ΚἾΎ ΘΠ ΘΒ8 
ἦπ σῃέΐνο βὶ16Π09.---Απὰ 5.111 ἀοο5 (μ9 ποσϊὰ οοπι- 
Ῥ δίῃ οὗὐὁἨ ἐμ ᾿ιοὰθ ἰπ πϑΐοῖ (86 σαὶ 8 ᾽χο- 
οἸαἰπιοὰ; ἰὶ 4116 μ.ὸ8 ἐπὶ [86 οομάθεηπδίϊοι οὗ ἰ80 
ΒἴΉΠΟΡ 18 Θομδίδεϊυ βοὶ οσὶ, θα  ΠΟΥ͂ΟΣ 4110 08 
ἐο ἐμὸ ἰηνίϊαιξομβ ἰὸ βοοῖ ἰδ9 τρϑσου οὗ ἀοά, 
ἩΠ|σ ἢ Δ’ δ ἀγθαβοὰ ἰ0 δίππουβ. ΕῸΣ (6 πουϊὰ 
ἄθομιδ ἰΐ ἰο Ὀ6 ἀἰδῦορυῖδ}]9 ἰο 866}. ΤῸΓ Κ0800 δὲ 
(8 ἔοοὐὺ οΥ̓͂ ἐ9 σγοκβ οὗἩ οὖν Ἰωοχὰ ὅϑοβυβ ΟἈσἰϑί. 
ἱ Η. Βἰοκο:).--- ἣΓε υὑπομοοίοπαδὶν ἀο ὑπίεπα ἰο 

πῃ ἰδλε δίοοα 9.7 Ολνίεέ ὡροη ψοι, υἦδη ὧἱἋ ῥγϑαεὺ 
Ἡΐδι ἐγμοϊβεα, διέ ἐξ ὦ πο ψΟῸΣ δαϊυαίζίοη, ποί ΨΟῺΓ 
ἀαρπαίίοη |---Τὴοηο ρ»τοαολίησ οΓ ἰλῪλ6 ἀοοίτίπ οοη- 
εενπίπρ ἰδε δἰοοαῦ ο.[Γ Ολτί: 1. Τὶ ἰδ ἃ Ἰουὰ 041] ἰο 
τΤοροπίδῃοο, τοῦ. 80; 11. Τὶ αθοτάβ ἐδὸ σἱομοδὶ 
ΘΟ: ΒΟ Δι 0Ώ8, νον. 8]. 
; ψεμ. 29. Ὗ7ο οὐκὶ ἴο ΟΌΘΥ, οἷο. ; 809 ΟὮ. 
γ. 190. 
γε. 80 . ὍΒοΙΣ γὺ 8]6ν.-- πὸ μαϊχοα 

ὙΠ πμῖσι (86 που] τορανγὰδ βοὴ (08ρ6] ἰχυΐ 8, 
οδηβοὶ δ  Ὑ 18 ἴῃ Ὀοΐηρ αἰδυιηϑὰ δηὰ ἐμ ΘΌΓ 
ΒΌΡΡγοδβείπς ἰμομι; ζοδιοσίηρ τουπὰβ δηα δογθ8 
τημδὲ Ὀ0 οχροδοὰ δηὰ ὑχγουϑά, Ὀθογο ὑπο Ὺ οδῃ Ὀ0 
Βοδϊοᾶὰ. (ΑΡ. Ῥαβὶ.).---ὐδδι Ολγμί, α Ῥγχίποε απά 
α ϑανίομτ: Ἰ. Α Ῥεῖποοσ, ἰδ γον οὗ (4) δΐ8β οδ]6β- 
ἐΐλ] οτἱαίη, (δ) ἷβ ἀϊνίπο ὑεδιϊπιοι418, θυ θη ΘᾺ 
δ6 Δρροδασγοὰ ἴῃ {δμὸ ἔοστη οὗ 8 δοσυϑδῃηί, (9) ἷ5 κὶο- 
χίουβ οχδιίδίίοι ἰο [86 σἱχμὶ μδηὰ οὗ (80 Εδίμον; 
1. Α ϑβαυίουσ, (α) ἴθ ἐδ8 Ἰδῆροῦ (ΌΥ πιδιίηρ 
εὐ πι86}} οὗἨ πὸ τορυϊδιΐοη), (6) ὁ (89 ογοββ (ὉΥ 
ἁγίῃρ 88 8 βδουίβοοϑ, ἰπ ογάδὺ ἰοὸ αἴθ γορομίδ 66, 
οἰο.), (6) οῃ ἷβ ἐβγοηθ (ΌΥ Ὀθοοπιΐπρ οὐχ δᾶνο- 
οαὲθ τιϊὰ (86 Εδίμον [1 Φολπ 1]. 1]--- ἃ πιοτοὶ ἴα] 
δὲρσἢ ῥσΐθβι); ΠΠ. Βοιὰ Ῥυγΐῃηοο διὰ βανίουσ; (α) 
80 ψουϊὰ ποὶ Ὀ6 8 Ῥυΐπσο, ἰἢ ᾽6 Μ6ΥΘ ποΐ ἃ 88- 
τίου (Βὶ8 ταοδὺ φἰογίουβ διὰ ῥυϊμ ον Οσηδιηθηὶ 
ἐβ (89 ογόνγῃ οὗ (ΒΟΣΏΒ); 6 Ὀθοδὴθ ἃ ῬΧΪΠΟΘ, 
ὙΠ π ἰδ ἴονΘ Ῥχοτϊηρ θα Ηἶτὰ ἴο ΒΥ 18 0 ἈΪτηΒΟ]; 
δ) 9 ψουἹὰ ποὶ ὃθ Δ βανυίουν, ἰζ μ6 τἯθΓγ0 ποὶ 8 
ποθ (ἐμ 6 γὰ}]06 δηὰ ρόνγοσ οὗ 816 βδοσῖ βοο ρῥχο- 

οοοϑὰ ἔγοιι εἶ αἰγῖπο αἱ ρηϊγ)); (6) ἱπ οτάθ ἰὸ 
οὈϊδὶπ δαϊγαϊϊου ὑβγοῦκχι εἶτ, ὙγΘθ Ἰηυδὲ ΒΟΠΟΥ 
δηὰ ΟΌΘΥ ἴτη 88 8 Ρσυΐηοθ, δῃ ἃ Ἰοτὸ δηᾶ οομβὰθ ἰῃ 
νη 88 ἃ βαυϊουσ.---- ϑασαξίοι ψι Οὐτίεί: 1. Οοσοὰ 
ὉΥ Ηἶπι 888 Ῥυΐποθ διὰ βανίουν; 1. Αοοορίθα Ὀν 
Ὧ5, ἰῃ οοπηθοίζοι ἩΣΔᾺ γοροπίδηοο δᾶ ζὈΓκῖτο- 
ἊΘΒ5 ΟΥ̓ δ᾽ 8. 

γεε. 88. ὉΝΉΘα ΠΟΥ Βοαστᾶ ἐμαὶ, ΤΠΟΥ 
ὝγοτΘ οὔξ ἴο ἴ86 δοεχὶ.--Πιθὰ (86 ἐγα ἢ ἴ8 
ποὲ τοϊυαπίδυῖγ σχϑοοϊγοϑα, Ἰοὲ ἰΐ οαὐ ἰο [Π6 μοασύ; 
ἐμαί, ἰοο, ἰΒ ἃ υἱοίοσγ. (ϑίδυκϑ.) - --αἀῃᾶ ἴοοὶς 
ΟΟΌ186] ἴο δΙΔΥ 1 612.---Τἴ 6. δὴ ουϊάθηοο οὗ 
ἐδ ΡΟ ΘΙ ΘΘΒΏΘΒΒ οὗ (80 Θηθτιθ8 οὗ {π9 ὑγχυίΐ, 
Βα (800γ δἰϊοποο ἰδοβὸ ΜῸ οοπΐοθθ ᾿ξ, ποὺ ὮὉΥ 
δἀὰποίΐπς δυρυτϊηθηίΐβ, Ὀυΐ ὈΥ ΔΡΡΙ πα ἃ κοᾷ, διὰ 
ὮΥ αἰξορίθ ἰο βίδυ ἱμοὰ. (Αν. Ραδί.). 

γεξ. 34, ΤΏΘ: εἴοοῦ ἴθ γ9 ΠΡ ΟἿΘ ἐπ τδ 6 
οΟὕΏΟΣ,, ἃ ῬΒαχὶδ69.---αοα ὁδὴ πὰ δὴ δάνο- 
δαΐο οὗ 18 οθυβθ, ουθὴ ἴπ ὑπ6 τηϊάἀδί οὗἩ ἷἰ8 6 6- 
ταὶϊοδ. (ϑίδσῖο »π ἸΝασλϑᾶ Θδι:81191.-- ῬΥΔΕΗ 
ΒΔΥγ8: ““Οδιμδ)} 16] 15 ΟὨΪΥ ἃ τηοΥΐηρ ἄσυτο ο ἐμ 
βίδρβο, Ὀυὶ πο Ομ τ δίΐδη; δ9 ἰ8 συϊα θα ὃν {πὸ Ἰισβπὶ 
οὗ σϑϑβου, δαὶ ΟΕ Σὺ ἀο068 ποὲ οὐ ἷπι. βυο ἢ ἰδ 
(δὸ υδατιηθπί οὗὨ ΟΥ̓ΘΣ- 180 ΤΣ 65, ὙΠΟ ἂο ποὶ τ 88} 
ἰο ἱπόοὺγ ἐλ Θμμίν οὗ ΒΩΥ Ῥδσίγ. Τὴὸ Ῥαπὶο- 
ΘΟΑ Δ] χαΐγϑ 616 Βοι ἃ Βᾶγο οοπαποίοα Βἶτο ἴο 8, 
ἀθοίδίοθ. Βοταγο οὗ νου] ]γ νϊβάοιῃ ; 88 ἀδσοδ- 
1190] δάνδῃοοδ ἱὰ γθδτΒ, ἷβ μοασὺ Κ͵ᾺΟΝΒ οοΟ] Σ᾽» 
Βυΐ ὁ ΑἸ ογοαὶ υἱὸν 18 ργοϑουιθὰ ἴῃ ἀροαδί. Ῥδα8- 
ἰογα]9 : “1 18 ἔγαα ἐμδὲ ἀἰδιη81196] ἀϊὰ ποῖ β ποοτ ον 
Ἰοο ἰ86 ϑανίουσ, δηὰ γγο ββουϊὰ ποὺ ΠὨΣΘΘΒΟΠΘΌΪΥ 
ΘΧίο] ἰδ Θοῦσβο. 8.111, ἢ6 τῶά8λἴβ πο κι οα τη ΣΟΙ 
ὈΥ ἰδ σΟΙΙΙΩΟῺ ΤΌΪΟ8 οὗἩ ῥχυάθῃοθ. ΗΠ Βοαχί 
ΤΩΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ οἶα ὈΘΘὴ ἀΘΘΡΙΥ τηονϑθὰ, 
διὰ ἢθ 88 ἴῃ 80 ᾺΔΓΥ ἰπδαοποοὰ Ὀγ [δὶ ;ύϑοθ 
ὙΠΟ. δοοῖζα τηθη, δηα δηϊοϊραίοθδ ἐμοῖς 64}}, 
8δὺ ΒΘ δἱ Ἰοηδδίὶ ἔοαγϑοα ἴἰο σομληλδέ δὴ δοὲ νΒϊοΝ 
ταὶκΐ ᾿πνοῖγο ἶτη πη ἀδηογ.᾽" Απὰ ΒοΒΊοῖοσ- 
ΤΏΔΟΒΟΡ ΒΑΥΒ: “10 ἰτη, ἱ ΟΥ̓ΟΡ ἰ0 ΔῺΥ ΟὨΘ, 186 
μοτὰ που]ὰ μαγτο βαϊὰ : “Ἴμοὰ δὶ ποὶ ζβσ ἔσγοτμ. 
8ὸ κίηράοπι οὗ Οοἀ.᾽᾽ 

ψκκ. 86, 87. ΕῸΣ Ὀσίοσο ἴδο860 ἄδνβ σοϑδθ 
ὌΡ Ἐμοπ δ, οἱο.---7Τλε 7αἶδε απὰ ἰλε τε ργορλεῖ: 
Ι. ΤῊ ΤΌΤΙΠΟΣ “Τἶδοβ ὉΡ᾿ ὉΥ͂ ἷ8 ΟὟῊ 1} Ὁ]56, 
88 Του Δ8 δὰ Φυἀδβ; [μ9 Ἰαιίον ἰ8 ταὶ θα τὴρ ὮΥ 
ἀοά (οἈ. ἐϊϊ. 22); 11. ΤῊΘ ἔοστοον ““θοδϑίβ ἶτα- 
Β0] 7 ἰο 6 δον :᾽᾽ (86 Ἰαίίον αἶνοβ ἐμ ὮΌΤΙΟΣ 
ἰο αοἀἂ δ]ομθ (ἐϊϊ. 12); ΠΙ. Τὴ ΖΌΤΤΔΟΣ “ἄγαν 
ΔΊΤΑΥ ΙΔὉΟἢ ῬΘΟΡΪῸ διήου τὰ; ἰδ0 αι 6 σοι- 
ἀυοίδ τηθπ ἰο ἰλ0 Ιογὰ: ΡΥ. ΤῈΘ ΤΌΣΟΣ 7118 
ἴσοτη βθδύθα ὖἶκὸ ἃ Ὑδηουίηρ βίδ (δι θ, τνὸσ. 
18); Τιθυάδ8 δμὰ ΨΦυὰδλθ Ὀοΐῃ ““Ῥοσί δῃ,᾽) δπὰ 
μοῖρ δά μβογθηὶβ ΔΓ “8181 Οὗ; ““δβοδιϊογοὰ : "5 189 
ἰδίου Μ0111 βἷπ6 88 {86 Ὀσὶρ ύπ 688 οὗ ἰμ9  στηα.- 
τοθῃΐ, δα 88 {80 δίδυϑ, 01 ΘΥ̓Ὸὼσ δῃηὰ ουὐϑὺ. (2 8 τι. 
χΧὶὶ. 8..--.Α πὐῦοι οὗ τθϑι--ἰοὶτθ ἃ Ἐ ΘΣε- 
8601νυ68.---λῖοι 0 ὙΠῚ1 ποὶ ἰ8κὸ ὕνΡ ἰπ6 σχοκξ οὗ 
Ομ σίδὺ, δύο Πρ ἰο ὈΘΑΥ ἐμθ γοκο ροβθαὰ ἘΥ 
ϑαίδι᾿Β Ῥσορβοίδβ. Απὰ {δο Ἱογὰ 8βι}}} δοαυνάοχιο 
ΙΔΘΏΥ ΜὯΟ ἀοῖγ δηὰ ἀδδρίβο Ὠΐηι, ἴο 186 ἱπϑδυλθοθ 
οὗ ᾿γίπρ ΡῬσχγορμιοίβ, ἰῇ ογάθρ ἐμαὶ {ΠῸῪ τὰν ΟἹ ἐξ- 
Σοδίου Ὀθ ρΡυΐὶ ἰο ΒΒδλα Ὑ 1 (ἢ ὑπ οῖν Ἰοβά6Χ8.----Ἰσ- 
Βαϊϊοῦ οοπαποίβ Σθη ἰο {80 ΘΙ ΥΔΟ089 οὗ ΒΈΡΟΣ- 
βιλιΐοι. (θοη. δηά 8.). 
ΚΒ. 88,89. Ο'απιαζίεἶ᾽ ε εομπεεῖ.---Τὶ 'ἱθ ποῖ ΔΊνγαγα 

τν80 [0 Ὑγδὶϊ ῬΔΒΒΙΎΘΙΥ ὉΓΣ ἐπα ἰδβαθ; ἐμαὶ σΟΌΥΒ0 
Μοῦ] ἃ ΘῃσΟῦΣΑΟ Βρὶ τἰ 8] β]οὐλ δπὰ ὁ ἀου δέξιιν 
Βρὶτὶῖ. Βαυί ψ θη ἰλ6 οοσαδίοι ρσοδοηίβ ἔοδίμσγϑα 
ΒΊΟΝ ΔΙῸ ΒΌΟΥΘ ΟἿΡ ΘΟΙΩΡΓ ΘΒ οπβίοῃ, γα αἱρεῖν 
ταῖν, δηὰ βυδτοϊὶ (80 τοϑυὶὶ ἰο αοὰ: 8. χχχῖχ 
9. Ἧο οδμῃποὺ δαορὶ ἰδ ῥυϊποὶρῖθ ἰδὲ ἐμ οδ9 
{μῖπσβ δγὸ ποί οὗ ἀοᾶ, νΐολ πᾶνθ πὸ δι δ τν, 
ἴον ἰλθὰ ἐξ ψουἹὰ ΖΟ0]]ΟὟ ὑπαὶ (86 ΟὨγίβελαιν ςΟῺ.- 
ἐτοκοίϊοηβ τ ΔΙΘῚ ἐμ ΔΡοδί] 68 ΘΒ Δ] 56 ἐπ Α “5:2, 
Μίποσ, διὰ ν ΐομ ΒαΥΘ ἸΟΩ Ως βῖποθ ραβϑϑὰ δυνδυ, 
ὝΟΥΘ 8180 ποὶ οὗ ἀοά. ΝοΙμοΣ οδὰ τὸ δάορὲ {86 
Ῥυϊποΐρ]ο, ἐμὲ ὑμο80 ὑπ ρβ ὙΒΙΘΙᾺ ἈΓΤΑΙΥ͂ ὁπ χο, 
ΔΙῸ οὗ Θοά, ἴον ἴῃ (δδὺ οδδο {πὸ χοι ἰσίο ΟΥἩἨ ἐδ 9 
ΤΌΓΣΚΒ, τ ΒΙΘῺ 88 80 Ἰοὴς δβυδίαϊ πο 1086], οὐ ἐμαὶ 
οὗἨ ῬδζδΏ8, ἰ8 8180 οὗ ἀοὰ. (ϑίασκοϑ).---Ηο ὑσδο 
οδπποὺ ἀοθοϊὰο πὲ Ομσὶδὲ δηὰ ἷθ ΟΒΌΣΤΟΝ ἀχὸ 
δοσαρ ο ον υἱοίοσΐοιβ, ὙΥ1}1 σϑιηδῖη 'ἱπ ἀο δὲ ἀπε 1} 
{πο αἀδΥ οὗ ἰυσρτηοηί αστῖυοδ. Βθμοο (δ πουέγχα) 
ῬΟ]ΐοΥ οὗὨ νγαϊ{ἱπρ ἰδ ποὶ σϑοοριϊξοα ἴῃ ἰπς κῖσιρ- 
ἄομι οὗ ΟἸγὶδί. (1θόπλ. δπὰ 8}.).----ατ5}16}᾽ 
Θ00186] 8 Ὀοΐδ ὑγχαάοπὺ δπαὰ ἀοτουῖ; Ὀυὶ δ ἀϊὰ 
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ποὲ ῬΥδοΙοΑ}γ ἤρου ὁ Ὠἰτηβο] 7, δπὰ ἰιογο 1168 
μῖ5 ΟΥΤΌΥ. ΕΣ Ἀ6 ὙΠῸ σϑυ οι Β}ν δβίβῖ:β ἔγότα 
δκδίίηρς αφαϊποί ἀοά, οὐκὶ σθτίϑ᾽ ἸΥ ἰο ΘΟ ἀο ῦ 
ἐξ ἃ βοϊϑιὴ ἀυὶγ ἰο ρῃὶ ῶῶν αοά, δηὰ ἤστην Βο]ὰ 
ἐδ διδμπάαζὰ οὗ ἐδ ἐγαΐ, ὁυθὴ θη {8 9 ἈΘδί ΘᾺ 
Ταξο, διὰ ἰμὸ που] ΘΟΙ ΪΏ65 ἷπ ΟἸΘΥΪΏρ Τ6518- 
ἰδποθ. ΟἼ8λ8116}᾽ 8 ΘΟ 56] γγ͵άκδ ὑπ6 γοΐοο οὗ αοά, 
ΒΡΟΔ Κρ ἴῃ δἰ πθϑτί, διὰ (80 6Υ]] τὶ ἢ μ6 δοπ- 
τοϊιἰοὰ, σοπδιβιθὰ ἰπ ἷ8 χοϑίυβαὶ ἰὸ ΟΌΘΥ (δαί 
τοίςα, ἐο ἰστιδί (86 Τογα᾿ 5 πογὰ ἐπ] οἰ γ, δηα ἰο 
ἐεϑὲ (δ ἰσχα! ἢ οὗ {89 Βαγΐηρ: “Υ̓ ΔΩΥ τῆδὴ Ὑ}1}} ἀο 
ἐλο ἩΪ] οὐὁἩ ἶπι ἐμαὶ δοιαὶ τηθ, 6 8181} ΚΟΥ οὗ 
ἰδο ἀοοίγϊης, υϑοίμον ἰξ Ὀ6 οὗ αοα, οΣΥ ὙΒΟΙΒΟΡΙ 
ΒΡ 1Κ οὗ τὰν 8611. 908η νυἱΐ. 17. (Βιυκο) 86Ἀ).--- 
6 διλα 1618 τ 8ο]9 σου 86] Ῥχοοσθοαθα ὁ {16 ζ8]56 
Ῥτϊμοῖρῖο ἐμαὶ ἐμ ἰθῖηροῦαὶ δπὰ υἱβ Ὁ]0 γϑϑα 8 
οὗ ΔΗΥ ἰθβιϊ ΟΩΥ͂ ΟΥ ὑπαοτίδἰκκῖηρ, ἀθοϊάθ οοῃο18- 
εἶτοὶγ τοβρϑοίζηρ {18 αἰνὶμθ ΟΥ μύτηδη ΘΔ ΓοίοΣ. 
8 ποὶ {818 8, ἰοί8] τηϊβοοποορίϊου οὗ 86 ο70883 
Ηδ πιιοβ λεαγί 85 γ0}} 88 86 ὑπαἀογβίδηαϊηρ, 
κ848 Ὀθθὴ ῃδυοπορα ὈΥ͂ ὑπΠ6 ΗΟΙΥ Ομοβί, 88 11 {16 
ἩΔΊΐ8 [ῸΣ {πὸ ἰδβο Ὀοίοσο 6 ἀθοϊά98, 88 186 σοῃ- 
αἷπθ Βυρροσίδσβ οὐἨ τιΐϊβδίουβ ψαὶΐ ΓὉΣ αἱονίης 
ἸῊΙΒΒ ΟΠΔΣΥ͂ ΤΟΡΟΓΐΒ ; οἱ [1:9 δΟὨΓΑΤΎ, ἢ 18 δα ἀ6α 
ἰο ἔθ ΘΟ ΡΘΗΥ͂ οὗ ὈΘΙΣΘΥΘΙΒ, πα ΔΎΟ ᾿ἰ8 σι 
ἴῃ (86 αἀοΒροὶ, οὐθὰ στ Βοῃ ἐμαί ΟΟΒροὶ βΘΌ 8 ἰ0 
το γοδο; δὰ {86 τηοσηϑηΐ ΟΥ̓ 118 ΘΟ τα οχιϊποιΐοη ; 
ἰδ ἰμ86 Ὀ]οοὰ οὗὁὨ τιδγίγχϑ, τ ΒΙσἢ τγ88 566 ἀυτ- 
ἴῃς ἰμ6 ρογβϑουϊουβ, δἰἰγαοίθα ΠΟῪ δαμογθηίβ. 
Ἧς ἑσαπποί σι ἀραϊυϑὶ αο6---ἰ δ 18 {π Ὑἱθν οὗὨ 
ἰδς Βαϊ εΐηρ, 66 0]6 ῥγυαάθηοο οὗ οδ]ου] αι δηὰ 
που] ]γ-ταϊὶπαἀ ρα τηθὰ ; Ὑὸ πιμδί Ὀδ]ονθ πα ΟΌΘΥ 
Θυά δ τογὰά, οΥϑὴ ὈΟΙΌΣΘ 818 τοογὰ 18 δαί 8}}} 
στοσγηο τυὺῖϊ νυἱοίοσυ---ἰἷβ ἰ8 80 ἰχσὰθ τίϑαοσῃ 
οἵ τοροπίϊης 8οὺ]8. Ξ5.111, Οδτηδ}16}᾽8 ορ᾽ πίοῃ, 88 
ἐχργοβϑϑά ἴῃ ἐμαὶ σουποῖ}] οὗ πῃ ΟαΪΥ τπὴθη, Ὑ}}] 
ΔΙ ΔΥΒ ΡΟΒΒθΘ058Β ἃ ΒΊΧΗΪΥ δἰ κυ βοδηὺ ομδυϑοίου; 1ὑ 
ἸΏΔΥ δ6 τρζαγἀδα 88 ἴ86 Τορσχοβοηίαιγϑ οὗἩ {89 
σοπβοίομσα οὗὁἩ ὑ89 βαπμοάγὶη, οὐ οὗἩ ἰμπδὺὶ τοῖδο 
πο ἢ ὈΘΑΙΒ ὙΠ Π658 ἴῃ ΘΥΘΙΎ ΘΠΘΙαΥ ΟὗἩ Θοἀ, δηὰ 
ὙΠΟ Ρτοσαρίβ ἰμ6 σϑϑϑοι οὐθῃ οὗ β0 ἢ τηθῃ ἰοὸ 
ΟὟ αἰουά: “78Δκ6 μεοοὰ." 6 υπίϊο ὑπογοο 9 
Πρὶν πὶ Τα πο ἴῃ ΔΡΡοΘδ ες ἰο αἰ81η4119}᾽ 8 
Βοη(ϊπιοΣιίθ, 88 ΖΔΙ 88 ἴ8:680 οΟχὶϑὺ ἴπ ΘΏΘΙΪΘΒ ΟΣ 
ποι] γ-τοϊη ἀρ πιθη, β'ποθ ἔπ 6 0 ΘῃμσοῦΓαβΘ υ8 (0 
Βορε; μὲ 1ο᾽ 18 ποὲ οὐγβοῖνθδ, ἴπ (86 Ββρὶγὶξ οὗ 
Τδβοιηαβ, γϑὶ δ5ὶς (ὋΣ συν ουὐϊάθηοθ, Ὀυὺ Ὀ6- 
Ἰίουο δὲ ὁὔοθ. (3ι16:).---αἀδπλδ}161 18 ἃ ΒΘΙΐ ΘΟ ΟΣ 
Ἰντίης υπᾶον ἔμο ο]ὰ σονθηδηΐ, ουθὰ δ ἴμ6 Ἰἱρϑὶί 
πὶιπ εἶτα 18 ἔθ 6016; δ0 Δάβουθ8 (0 ὑπ ῬΧΣΪΠΟΙΡ18 
(δὲ ἀοἀ οδῃμποὶ ΡΟΡΙΩΔΗΘΠΟΥ Ἰθᾶγα ἢΐχη86}7 τὶ - 
οἱ ἃ τς π688 διθοπρ δ͵8 Ρ6ΟΡ]6, 8δηἃ ὑμδί, Θ0η86- 
αεηίγ, ζ8180 ῬΡσορμοίϑ ΨἘῈ0 σοῖο ζογγαρα, Ὑ]]], 
ΒΟΟΘΠΔΡ ΟΥ ἰδία, τοοοῖνο {μον πλουὶ θα ρυ ΒἈΤη ΘΗ. 
(ον) ας ).---Ἴ τὸ ροΐπίβ δῦ Ῥγοβοη(θα ἴῃ ἐμ 8α- 
τίοο οὗ Θ4πι8}196]ὲ. Ηδς Βο]άβ, ἴῃ ἐμ γβί 0]8069, 
ἰλδὶ πο υἱοϊθηὺ τυ Θα80}08 8ιοι]ἃ Ὀ6 οἴη ρ]ογοαᾶ ἴῃ 
ΔΩΥ δἰἴδισ, ὙΒΊΟΝ οδη ὍΘ ΟὨ]Υ ΒρΡ᾿ ΥἸΓΔ}}Ὺ ἀ15- 
Θοσηοά, οὐϑι 1 1 Ὀ6 ἃ ΟΓΚ ΟὗὨ τηδῃ; δ6 ἀο68 ποί, 
βοπονον, ἀἰβδυϑᾶο (86 οουμοῖ] ὕγοσῃ ὁρροβίῃηρ ἰὶ 
ὉΥ βρὶ γι 8] ἔοχοθ, δπὰ που], ἱπάθοᾶ, ἤδγο ὈΘΘ 
ἈΪπι86}7 ρσερασγϑὰ (ὁ δορὶ βυοῖ ἃ οοῦγβο. Το 
δεροῃὰ ροϊηϊ Βα ὑγοβϑηΐβ ἴῃ 89 10] ον ΤΌΓΣΙΑ: 
“ΠΥ ἢ σον 69 8 σψοσὶ οὗ αοὰ, γοῦ Ὑ1}}, ἴῃ ὯῸ 
(286, Ὀ6 ΔΌΪα ἰο ΒΌΡΡΓΟΒΒ ἰΐ, Ὀπὺ γοὺ ν}}} γουν- 
βεῖγεβ ὃ6 ἰουηὰ ἰο Ὀ6 πηθὰ Ὑ80 δ αΐ δραϊηὶ αοα.᾽ 
ὕλῃ πὸ σοησοῖτο οὗἩ ργδδίοσ Δ ρΌἑ} οὗ 808] (ΔῈ 
(δαὶ ἰοὸ πο αδιμδ]16} Δ]υ 6857 ϑοἢ δὴ ἱπάᾶϊ- 
Υἱάι8] ἸοδσηΒ, ΡΟΣ 8 Ρ5 δ {6 61089 οὗ ἷΒ ΘΚ ΘΘΓ, 
Ἡθαη 6 ὁδηποὺὶ ΡῬΟΒΕΙΌΥ τϑίγδοθ [18 βίθρϑβ, ἰμδὶ 
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δο πδὰ ἀογϊαἰθα [δ ἔγοιῃ (λὸ τὶ κοῦ τὰν, δα οῃ- 
Ῥίογοα ὩΟΌ]0, χγοαὶ δηὰ μἱοσίουϑ Ῥοότοσθ τὶΐὰ 
ὙῚΘι αοἀ μεὰ οπαονοα δἷπι, ἴῃ αἰτοοί ορρο- 
βἰ(ΐοη ἰο ἷβ Μδιοῦ᾿᾽Β ν1}}} ἬΒΘΣ ἐἰδ9 5808166 ἴ4}] 
ἔγοιη 18 ουϑδ, Β δ΄τη86]7 Τοὐοΐοοδ ἰδὲ (8 9 ΘΒΕΤΘ 
ὙΟΓΚ Οἢ ὙΒΙΟΝ Β6 δὰ οχροπάθοα εἷΒβ τΠ0]9 ᾿ἰΐο, 
1:88 σοθ ἰ0 βουχβέ ! ΑΒ Ἰοῃρ, ἐμβογοῖοτο, 88 τὸ 
ΔΥῸ ἷῃ ἀουδὲ ΒΘ ΟΣ ΔΩΥ ΘΟΌΠ 86] ΟΣ ὙΟΣΚ ἰδ οὗ 
ΤΩ ΘΠ ΟΥ̓ οὗ σα, Βο Ἰοὴῃ το οδὴ δἀορὶ πὸ ὙΪΒΟΣ 
ὁοΌΣΒΟ ἐδδῃ ἰδαὶ 16} διὰ 8110] Γϑοοϊητηθ}69--- 
ΠΟΩΘ ἰδὲ ν|}}} τλοτο οοοί!}}γ τὶ ο]ὰ ὑ86 υρ- 
τὶ ἤγοσα θα θσῖπρ 05. ἐπ 9 ὙΔΥ ἰδδΐ Ἰοδὰβ ἰὸ ἀὁ- 
βἰχυοίίοι, δηὰ ῬΥΟΒΟΥΥΘ ἱβοὶὴ ΟΣΩ βϑδουὶ βοὶῃ 
ποῖν 119 ἰπ ὕγυλοθθ οδοσίθ---0Ὰ 6 ἐμ δὲ 60 
ΠΟΤ ΒΘΟΘΒΒΙΌ]Υ ΓὈΥΠ1ΒᾺ τδὴ ὙΪῚ} ἐπ χα Ἰδὲ 
ἴῃ ἷβ ρα, ΟΣ αὐδιγ Ηἷπὶ [ῸΣ γϑοοϊυϊης 8, πον" 
Ἰοάρο οὗ {89 ἰγυϊλ. Ὁ ΠΡΡΕ ΒΙΟΕΒΒΟ ΒΕ}. 

Τὰς ἱλτεοξοϊα αἰ ιαα τολίον πιο πιαν ἀδϑινη ἐπ 
οἷειρ 07 ἰδὲ ῬΥΟΟΤΟδ 97 ἐδε ἀἰπράονε οΓ Οοά : ἴὶ τῆλ ῦ 
Ὀ6 τητκοα, 1. ΒΥ Ορϑῃ μοβέ εν, γον. 88; Π. ΒΥ 
8 σδΙ συ αΐίς ῥγυάθῃοθσ, γον. 84: Π|. ΒΥ Βυμ}9 
δὰ σϑβϑ]οῦβ οοὔροτδίίοῃ, τὸν. 42. (ΑἈἘ][6]ἀ).--- 
Οαπιαϊέοῖ᾽ Σ οουπδοὶ: 1. Οοηγνθηϊθηύ---Ὁ (080 ὙΠῸ 
γὶο)ὰ ἴο βρίτἰϊα 8] 5810 ἱ}}--- (086 ΕΟ δ.ὸ ψογ- 
ΘΓῃδα Ὦγ ΡοΟΪ᾽οΥ σαί ον ἐμ δὴ οὶ σίου υὶποῖρ]ο; 11. 
Τυάϊοΐου---88 Ορροβοὰ ἰὼ δὴ ᾿ποοῃβιἀογδίθ Σ68]: 
1Π. ἘΔ] ηρ---αὐ ἃ ὑὐπι|6 Ἡ ΙΟΣ ἀοτηδη θα ἱτητηθ- 
ἀϊαίθ ἀροϊβίοῃ δῃὰ ργοχηρὶ δοίϊοη---- 95 ἐδ 
πἰρσηθδὲ ἱπίογοαίβ δ.Θ σοποοῦμοα. (6. Βκοκ: 
Ἡονιῖεί. Ἀερενί.).--τὴν υλαὶ ργίποίρἴδε ατὸ τσα 0 δδ 
φουογηεα, τρῆεπ τ ἀγὲ τεσιήτοα (0 οὄοοϑε δείτοδεπ 
(λίπσε ἰλαΐ ατὸ οἱἰά, απὰ ἰλέισε ἰζλαέ αγὸ πειο, ἐπ ἐλδ 
κῆισάοπι 9, Οαοα3 (ἰὰ,).----Οαπιαϊξοῖ ε οουπδοῖ: ἱἱ 
8, 1. Φυάϊοίουβ, (οὴ 88 8 συϊὰο ἤοΥ Οὐσ ᾿υάρτηθηί, 
ΒΘ η {πο ἐδδιό οὗἩἨ ἰδ6 ὙΔΥΒ οὗ Θοὰ ἰδ οοπδ ἀογοᾶ : 
ἴοῦ 86 ποτὰβ οὗἁἩἨ ἰδὸ [οσὰ ν1}} δ᾽ γΥ8 ΔΡΡΙΥ: 
“ ΕΨΘΥΎ Η]δηὶ, οἱο.,᾽ Μαῖὶ. χνυ. 18; (δ) 88 ἃ Ζυϊὰθ 
ἴον ΟὉΣ σοπᾶποί: (1) Ὑ ΒΘ 8 ΟδΥμδὶ Ζ268] πουϊὰ 
ῬΤΟΙΙΡΕ 18 ἰ0 ΘΙΏΙΡΙΟΥ͂ ΘΘΓ ΕΔ] ΘΒΡΟΙΏΒ ἴῃ ἃ ΒΡ: ἐπ] 
ςσοπίοδι ; (2) 6 Ἧ͵᾽ 8.6 ποὺ γϑὶ ΘῃΔὈ]οΘα ἰο ἀθ- 
οἷάα ὙΒΟΙΠΟΥ ἃ ΟΕ Ὀ6 οὗἩἨὨ αἀοᾶ οΣ οὗ τηθῆ. " 
(18 δβροοὺ υ (πον Ῥγοδοηίθα {Π6 σου 86] οὗἩ (δ8- 
ΤΩ Δ]161 ἰο ἐμ6 ΕἸοοίοΣ οὗ Ττονοθ, τ 116 ἐδ χαΐϊπὰ οὗ 
{86 Ἰαξίου γγ8ϑ δ.}}} υπαοοϊ 64) ; 11. Γηὐπάϊοϊουδ, 
(α) 8388 ἃ φυΐάθ [Ὁ ΟἿΌΣ Ἰυὰρτηθηί, 17 ἐὺ διουἹὰ 
Ἰοδὰ τ8 ἰ0 ῬΣΧΟΒΟΌΠΟΘ ΟΠ 86 ροοα ΟΥ 6Υὴ] οὔδσ- 
δοίοὺ οὗ ΔΩ ΟΥ̓Κ ἰπ βοοοσγάβδποο ὙΠ} ἰἰβ ὀχίον- 
8] δα ἰθηρογ 1 ΣΟΒΌ] 8, ὈΘΙΌΓΟ (ἢ 6 τ 1016 ΘΟ ΧΒΘ 
οὗ Βυμδῃ οὐθαΐϑ 15 οομρ]οἰοα; (δ) 88 ἃ ρυϊάθ 
ἴον ον οσοπαυοὶ, ἱΥ̓ νγὸ ββοιυ]ὰ δυβϑὶὶ ουγχβοῖνϑα οἴ 
ἐξ 85 8ὴ ΘΧΟΊΒ6, (1) (ῸΣ ἀφ ἴθστιηρ ΟΌΣ οὐτῃ ἀθοΐβίοῃ, 
ΟΥ̓́Θ ὙΠ6Ὲ αοα᾽ Β ψοτὰ ΒρϑδκΒ Ὁπμδαῦ γΟΟ8}}γ, δηὰ 
᾿ῖ8 ϑρ τὶς ὈθδΣβ ἀἰτοοὶ ] 0 Π 688, ΟΥ̓, ᾳ ἴον ουδαϊηκ 
86 ἀμ! οὗὨ δοίϊῃρ στ ὙἹ ΟΣ, δα Ὀθασίηρ τ ῖὺ- 
π685 ὙΐΠῚῈ ὈΟΪάΠ ΒΕ, ΟΥ̓ ΒΘῺ ἯἯὙΡῸΠ ΔΓΘ 711} οοἢ- 
Υἱποθϑα ἱπ ΟἿΣ ΟΥ̓ΤῈ Τα Ά.----7λ6 οουπδοῖ 0.7 Θαπια- 
ἰεῖ : ἴι 18,1. ΤΠ180, ἴῃ 80 ΤᾺΣ 88 ἰῦ ΤΘΘΟΙΏΙΆΘΠΑΒ (α) 
ἈαΤΑΣ γ ἴῃ ἴλ6 Ῥγαβοῃσα οὗ αοά, ἰμθ βονϑγοῖρῃ 
Φυάρε; (δ) σοῃί]ο ὑγθαιμιθη οὗἩ (μοθ9 γᾷ. αἰδῸ ν 
ἔγοση ὑ8, ΘΥδῃ ἐγ ΠΟΥ βου] ἡυάκο ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΨ ; 
6) 8 νυ δίῃ Ὁ} δοπίσχοὶ οὗ ΟἿΓ Ῥϑδβδίοῃβ; 11. Ὁ ηνεῖβο, 

ἴῃ Β0 ΤᾺΣ 88 1ύ γϑοοιμηθηᾶβ (α) [86 Ἀυΐποῖρ]θ οὗ 
ἡαάρίης ΤΟΓΟΙΥ δοοογάϊηρς ἰο οχίοσῃδὶ ΣΟ ΒΌ]8 ; 
(δ) 86 ἰο]εγϑίζου. ουθῃ οὗ ἐμδὺ πῃ ΐ οι 18 ον]; (6) 
8 ἩΘυ ΓΔ] Υ Ῥτοσθοαϊΐηρ ἔγοσῃ ἱσσθβοϊ αὐξο ΟΣ 1π- 
αἰ ΣΘΠ66.---Βοίίο᾽ ὉΥ͂ Υδσ ἰδδη (ἰμὸ οομπδεὶ οὗἨ 
Οδιμδὶ οὶ ἀγὸ ἰμ6 αοἰέοηδ οὗ ἰμι6 ἀΪ58ο61}]608 ἰ--- 7Ὺδ 
ὀχίομδίοπ οὗ 1δλὲ ζκίπσαάοπι 9,7, Οοα ἀερεπαᾶδ οκ ἰἦδ 
οομπδεῖ 07 αΟοὐ απὰ ἰδε τοοτὰ 97) πιαπ (τον. 88, 89); 
Ι. Τμὸ σουπδ90) οὗἩ αοὰ ; ἰοῦ 8, ἐβοχοΐοσο, ἀο ποὶδ- 
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ἵπῷ δραϊπσί ἀοἄ, οΥ πὶ ουὶ αοα, 85 ἀδιμα οὶ δά- 
Υἱοῦ; 11. ΤΏ ψΟΥΚ οὗ ταδὴ : οὶ ὑ8, ἐπογοίοο, 
ἀο 411} ἔον ἀοἵ, απὰ πὶ αοά, 88 ἰδ! “ροφέϊει 
ἰ680}"}.--- Τε Κεϊοτηιαίίοη ἐτμπιρλαπέ ἀεοηείταίδα 
ἕο δ6 ἃ τοογὰ οὐ λα ευΐπσ αοά: 1. ΒΥ ἰδ ομοΐθδο 
οὗ (89 ἱπείσυμπηθηΐδ ἩϊοΝ 6 ΘρΙογοα; 11. ΒῪ 
88 βῦχθ δηὰ ᾿δϑίξηρς ουπάδίΐοῃ ὁ ὙΒ1ΟΙ ἐμ 
ὙΟΥΚ ͵88 οδίδ Ὁ} δηθὰ ; ΠΠ1, ΒΥ {86 ὙΟΒΡΟΙΒ Ἡ ΒΪΟΘΒ 
ἐμ δρεηὶβ οι ρὶογοᾶ ἴῃ [δὲ πχαγίασο [2 ΟΣ. χ. 
ἢ. ΙΥ͂. Βγ ἐἰ1πὸ ἔγυϊβ ΒΘ ἰξ μδ5 ργοάυορά. 
(δογιθοι οἱ ὑμ9 ἰεὐογηναΐξίοη, ὮΥ Ἧ,΄. Ηοΐδο κου). 

γεκε. 40. δ: Ἰδοῦ Βαᾶ - - - - - Ὀοδῖθσι 
. ἘΒΘ6:).---Τὴε σγαδαΐίον ἐπ ἐδλε αβὲϊοίίοτΣ ὁ} ἐδ δετ- 

φαπίε 07 λα ογοδε, απ ἐἰϊωδίγαξίοη 97) ἐλε ἀϊοΐῖπό πιοαδ 
97 ἱγσαϊηίπο ἰλέπε: 1. ΤΆχοϑαίβ, ἰν. 21; 11. [χὰρτὶ- 
βοπτηθηί, Υ. 18; Π|. ϑοουσαίης, ν. 40; ΙΥ͂. Μᾶσ- 
ἱγτάοπι, Υἱὲ. 60. 
εκ. 41. Απἃ ἴδον ἄοραχιοᾶ ἴσο ἴδ9 

Ῥτθδθῇοθ οὗ τη οοππῃοὶϊ, σολοϊοίηβ.--ΤῊθ 
δουυδηίθ δπὰ οὨἸ]άγοι οὗὨἨ αοἀ διὸ ἱπαθοὰ ἃ 1ηγ8- 
ἸΟῪ ἰπ ἐμθ Θγ68 οὗ ἱμ0 που]ϊὰ. Ἧδαῦ Ῥδἱ]ΟΘΟΡῊΥ 
Ὑ685 ἰ( ἰδοὐ ἰδυσμύ ἐβοῖ ἰ0 γοήοῖοθ ὈΠῸΦΓΙ δυο} οἷξ- 
ουτηδίδηοοδ ἢ (ἀροϑί. Ῥαβί.).-- -ΟΥἩἨ 8}1 τῦῆοὸ ἯΘΓΘ 
8586 ]6α, πΠΟΩ6 ἀορδτνίοα τοὐοϊοὶπα, οσοορὲ ἐδ 6 
6 ὙΠῸ δα Ὅθοη ϑοουσροα. Ηδ [0 δυοσα, 

ΤΗΕ ΑΟἸΗ ΟΕ ΤῈΕ ΑΡΟΒΤΙ ΕΗ. 

Ὡοΐ [0Γ ΟΥἹ] ἀοΐηρ [1] Ῥοί. 111. 17], Ὀπὶ ἔον Ο τ δι᾽ α 
Βα ἶο, δηα πὶ 18 Βοσυΐοθ δῃ οου ΓΒ ΒΆΒΙΩΘ, δί σα, 
διὰ ὈΟΠ6Β, ἰδ ἱπάοοα ἐχυν υπὶίοὰ πιῖϊὰ ΟὨ ἰδέ, 
δη ΒΔΒ ΓΘΑΒΟΏ ἰ0 γ6)οἷο6. ἀπ ϑεαν ρθε εἴαεξεα 
ἐπ ἐλε τολοοὶ οὗἩἉ αῇοξοπ.: 1. ἵἴ ἀπὶ εαἰεα ἴο Βυδον ; 
1.1 απὶ εοὐϊέπρ ἰοὸ βυ δον; 111.1 απὸ αδία ἴο δυο Ὁ: 
ΙΥ͂.1 ἀπι ρογταϊ(εα ἰὸ Βαον. (Κ, Ε. Ἠδειτηδη). 

γκε. 42. ΤΟΥ οϑαδϑᾶ ποῖ, οἱο.--- πο α {89 
δΔΡοδβί]68 ὝΘΣΘ σϑϊθαβϑοὰ, δηὰ δἀάγοββοὰ ἰΒ6 μεο- 
Ῥὶο, (860 ἀϊὰ ποί οοτιρ᾿δίη οὗὨ ἰμοὶγ ϑηθιοΐοβ, αἰὰ 
ποὺ Ὀοδδὶ οὗ ἐμποῖν ΟὟ ΒΓμ688, ἀϊὰ ποὲ ἀοζοπα 
ἐμοῖσ ομδυδοῖοσ, τ βίο δα 665 δ0}}16ὰ Ὦν (δ 6 
ΒΟΟΌΓΕΘ, Ὀσ( ΒΙΤΩΡΙΥ Ῥσοδο οὰ ἐμ 6 ἀ08ρ6] ΘΟ ΟΣ - 
ἴπρς Φοδβυβ Ογὶδί. (Αροδὶ. Ῥαϑβί.).-- -ἰ Τὴ ερέγέεμαξ 
δίαί6 οΥ ἐδλ6 ρεγϑεσωζοτο 7 ἐδλε ἀαροδίϊεε: ἴ. Ὠοβογὶ οα : 
() οί] τοὐθαρρυθιθῃδίοη οὗ [16 τιϑδηΐϊηρς οὗ ἐδ 9 
οτἱρίυγοθ; (6) θα ἶγο δὶ οὗ Ἰουα ἴο α6οὰ: (ε) 

οοτμρὶθίθ βυ ͵]θοϊίοι ἰο υπιδπ Ῥδβδίοιβ, τον. 88. 
1. Οδυδο8; (α) ἰγδοϑὰ ἰο ἐμ οὐ κἰ δὶ οοττυρίζοι 
οὗ πὸ μοδγῦ; (δ) θοπᾶσιπθα ὈΥῪ {π 61} βρίτιιυδὶ 
βίοίι ; (Ω ΘΒ Δ Ὀ Δ μοα ὉΥ ὑποῖσ πουἹαϊγ- τη ἀ66- 
Ὧ088. ΠῚ. Βοθυ δ; (α) δ γθοὶ ἴθδυ, νϑρ. 28; (δ) 
γδῖη ὁρΡροβί(ἱοῃ (ο αοα ; (6) οἰθσῃδὶ 1085 οὗ ἱδποὶς 
800}8.---ΤΒ.} 

] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΥ. ΐ 

ΤῊΒ ΟΟΜΡΙΑΙΝΤ ΟΕ ΤῊ ἨΒΙΙΓΕΝΙΗ͂ΤΗΕ ΤΗΑῚΤ ΤΗΕῚΒ ὙΠΡΟΥ͂Β ΜΈΒΕ ΝΕΘΟΙΕΟΤΕΡ 
ἯὟΒΕΝ ΒΕΙΙΕΕ ΑΒ ΑἸΨΥΕΝ ΤῸ ΤΗΕ ΡΟΟΕ, ΙΝΌΌΟΕΒΚ ΤΗΞ ΑΡΟΒΤῚΕΒ ΤῸ ὈΙΒΕΟΤ' 

ΤΗΑῚΤ ΒΕΨΕΝ ΜῈΝ ΞΚΒΟΌΠΡ ΒΕ ΟΒΟΒῈΝ ΑΝ ΑΡΡΟΙΝΤΕ ΕΟῸΒ ΤΗΙ͂Β ΒΕΒΥΙΓΕ. 
ΤΗΒΕ ΟΟΝΤΙΝΌΕ ΘΒΟΉΥΤΗ ΟΕ ΤῊΗΒ ΟΒΌΒΟΗ. ᾿ 

ΟΠΑΡΤΕΒΥ͂ΙΪ. 1--7. 

1 ΔΑμάζ[Β]7 ἴῃ (δοδθο [8686] ἄαγα, πθη ὑπ6 ὨΘΏΡΟΥ οὗὨ {86 ἀἾ801}}68 γ788 τη] 1 0]16 8 
[ππϑὴ (80 ἀἰδοὶ ]68 ἱπογθαϑθὰ ἰπῃ Ὠπμ ΘΓ], ὕμογθ ΔΙΌΒΘ ἃ ᾿ραγηυτηρ οὗ ὑμ60 ὐτθοῖβηβ 
ατοοΐδη 96}}8] ἀρδϊ δῦ {π6 Η ΘΌΓΘΥΒ, Ὀϑόδυβο ὑ8 6} ΜΙ ΔΟἾὟΒ 6 ΓΘ πορίθοίορα [ΠΥ ΕΙΘΟΕΡΟῚ 

2. Τὴ {86 ἀΔ}}γ τα ηἰβίγαϊζοη. ἘΤΆ θη [80 ἔτεϊ νο 68]16ἀ ὑπ6 πιυ]οϊπ46 Οὗ 6 αἀἰβοῖ Ρ 65 ἀπέο ἐλδηι 
ΓΟ ΡΟΙΡΙΟΙ τοχοίβο ], δῃὰ β6]4, 10 15 ποῦ σϑϑβοῃ 

δύ Θοὰ, δη βοσνο [086] ἰΔ0108δ. ἜΥ Βογοίοσο, ὑγθίμσθη, Ἰοοῖς γθ οαὖ πος γοῦ 6 ψοχά οὗ 
Ὠοῦ Ῥ]ΘΑΒ1 Πρ; ([0 08}} ὑμαὺ γ6 βΒῃου]ᾶ ἰθαᾶνθ 

Βουθη τηθῃ Οὗἁ Βοηοδῦ σοροτύ [τθὴ Βαυΐηρ ροοα τ Ϊ(Π6681], }} οὗἩ ὑπ9 Ηοὶγ αἰ οβι! [οὗ ἐμὸ 
4 βρ ν10] διὰ νίβάοπι, ποτὰ ἯῸ ταδῪ [171] Δρροϊηῦ" ΟΥ̓ΘΓ {118 Ὀυβίπεθβ ἘΒαῦ τὸ ψτ1}} 

ἔϊγο ΟὙΥΆΘΙΥ͂ΘΒ ΘΟ. ΕΠ. ΔΠ]Υ ἴο [007}}]} ῬΘΥΒΘΥΘΓΘ 10} ὈΥΑΥΘΓ, πὰ ἴο [1Π] (8.6 τα ηἸβίσΥ οΟὗὗἁ 86 
ὃ ποτά. 

[]} οὗ ἔδλιι ἢ δὰ οὗ (86 
ἘΑδὰ {86 βαγίῃρ ρ]θδβϑα {Π6 ψ}0]16 του πα6: δηά ΓΠΘΥ οἤο8Β6 ϑθρμθῃ, ἃ τηδῃ 

ἤοιν ΘΒοβί, διὰ ῬἈ1Πρ, δια Ῥσγοσῆοσυβ, δὰ ΝΊοδποσ, δηὰ ΤΊ- 
6 τβοῃ, δπὰ ῬδσΙΏΘΏΔ8, δπαὰ ΝΊ601Δ8 ἃ ργοβοὶγίβ οὗ ἀπίϊοοι; ἘΝ ΒΟ {Β6Υ βοὺ Ὀοΐοσθ [86 
8 

οἵ αοἂ ᾿πογοαβοὰ; δηὰ (86 παθροῦ οὗ {86 αἾΒο1 168 τ] 1} 0]16ἃ [6 οδπι6 ὙΘΥΥ 
168: δὰ τ βθὴ Π6Υ δὰ ρῥταγϑὰ, {Π6γ 1] ἐλεεῖ" Ὠδηἀβ οα ὑπ. ἘΔπὰ (Π6 ψοσὰ 

{7 ἱπ 
ογυδαίθια ρτοδῦυ [οην. στΘδ } Υ]; δηὰ ἃ ρτθδῦ ΘΟ ρΡΑ ΠΥ οὗὨ {86 ῥγιοβίβ᾽ σϑγθ [ὈθΟοΔΙ67 
οδοάϊοηῦ ἴο {86 ἔδὶτἢ. 

1 γογ. 8. 8. ἁ 
βουογὶ δηοίοηξ τογδίοηδ δπὰ 1ΔΊΠ6Υ; ἐπθ Κ'γτίδο τόσδίου δυο (πἰο6 κυρίον [ῸΓ “Ἶ 
οι ἐἰοὰ Ὀγ [ζΔοᾺ. δηὰ ἘΪδοῖ.; ΑἸίστὰ τοχαγὰο [Ἐ 88 ἃ " ἀουνέζα! ρμοίΐηϊ,᾽ βηαὰ ἰηῃβογίδ 1ὲ 

σοφίας, Ὀπί ἃ Ἰδαῖον δηὰ (0) ἱπβογίοα [1.-- -. 
4 γοσ. 8. Ὁ. καταστήσομεν, ΜὨΐοὶι {ἢ Δα ἐμογ 68 δα ΡΡοΓί, ἰδ τιπαιοϑ. ΟὩΔΌΪΥ ἴο 

ἑεχέ. γεο. δὰ ὕαϊκ. (οοπείϊέματειε) ὙΓΙΟὮ ΤὉ]]οτν Β (9 1), δὰ Η 

Βίη. οτἰ κί 8 }}Ὺ οταἑ δὰ 4160 καὶ ὈΘίοΓΟ 

οδαϊίοτε.-- ΤῈ 

χ 

αἴϊος πνεύματος Β66Π18 ἴο Ὀ6 δὴ ἰπἰογροϊαίίοι, ἴον 1 [56 παπῆηρ ἴῃ Β. ἢ. [δὰ Ὁοά. Β΄:., 86 τὸ] δὸ ἴπ 
[ἀγ. ἰη Α. Ο. ΒΕ. Η..; ψαϊα.; 
ἴῃ ἴδο ἰοχῖ, Ὀπὲ ἐπ ὑκποκοῖν, ΟΣῚ; 

Ῥγοΐοστοὰ ἴο ἐδο 800].--σωμεν [οὗ ἐδ 
,. δ πάϊς. ἴὴ Α. Ὁ, Ὁ. Καὶ, ἀσιὰ Οοά. Βίη., ἰ6 αὐορίοα Ὀγ τοοοσιξ 

δοτ. “ ἐομιιοιὰ οἵ τῶν ἱσρέων, δΌζΩΘ ΤΙ ΒΟΥ ρί8 [τϊπυδοῦϊοα, (οί θοσ τ [ἢ] ἐμ Κ'γχσ. τόσα. διὰ ΤὨΘΟΡὨγ]Ἱαςῖ, χοα 
τῶν Ἰονδαίων, τ ΚΟὮ 16 ἰο Ὀ6 τοϊϑοϊοα 88 ἃ Ἰδίοῦ δἹ οσαίίου. [Τ2ο ἐδαέ. γεο. ἰβΒ τοϊαϊ πο ὈΥ 1,80}. 
ἡοοἴαγαι! ομμθηἀδίίοη οὐὗὁ Οδοδοροι, 80 ἰπδογίδ καὶ Δῖδον ὄχλος, Δηά, 85 'π οἷ. Χχ!. 16 (ΥἾΤΕΕ: 

Ὡοΐ ἰουπᾶ ἔλυοσς Ὑ{ὰ ἰαίας οσι το φινες δἴτον ἱερόων, ΔΙ ἐΒΟΌ ἢ δ 
φ. Ἰουδαίων, ἴοτ ἩΜΙΟῺ ἃ ἰαξοῦ 

νοῦ ὮΥ Βοζα δὰ ὕδίοκ., 

Τίνοι, ΑἸΙ,, οἷο. Τῆο σο- 
ὥναιι. Ν. τὶ θ4. 4) δΌΡῬΙ ΘΟ 
“--ὐοὰ, 51". οτἰκίηρδ}} } σοδὰ 
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ἘΧΈΘΟΚΝΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤ,. 

γεπκ. 1. αὕ. Βδαὶῖ ἴῃ ἴποδο ἄδγα.---Αὐ οΥἹ]] οὗ 
Θοπαί ἀαΓ 8 ὉΪ0 τηδρπιίιιὰθ βυ 6 }}Ὁ τηδηϊθδιεα 1ἰ- 
867 Ῥγϑοίβοῖυ δὲ ἐπἰβ ρογὶοά, τσ θη (Π6 ζαὶ (ἢ οὗὨ 
(89 Δροβί]θ8 σευθδ]ϑὰ 118 ῬΟΎΘΥ ὈΥ ΘΟ] πρὶ ὑμ 6 πὶ 
ἰο Βυ ν' διβδιαδ ἴον ΟἾ γἱβὶ ΒΒ θ8Κ6, δπὰ ἰὸ ὑυϑδοὶ 
(80 Θοαρεὶ πὸῖϊὰ Ὀοϊάποδα, ποι μϑιδη ας (89 
ἰδγοδίβ οὐ ἰδ τηδρμ᾽βέγαίθβ ; 6 ψοχα, ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 
ν88 τοσοϊνοα ὈΥ ᾿ΠΟΓΘΑΒΙρ ὨΌΠΑΌΘΙΒ, 80 ἐμαὶ [ἢ9 
ΟΒατοΒ νγδ8 τορκίης Υϑρίἃ Ῥγοζτεβδ. 1818 6υ]]} 
ἯΔΒ ἰῃ:6 ΓΟΤῸ ΔἸΔΥΤΩΪ ΩΡ, 88 10 οὐχί παίοθα ἴπ (86 
Ὀοδοῦι οὗ 88 Ομ Σοὶ 1561. ΤῈ ἰπτοδίϑ ἩδΙσα 
εχίοτηδὶ ἤοο8 υἱίογοά, ογϑαίθα 1088 ΡΣ Θἢ ΘΏΒΙ 0. 
ἰδδὴ δὴ ἐπίο γῇ] ἀδησοῦ: ἐπθ ΌΤΙΩΘΣ φγοσοοάοὰ 
ἔγοπι δύονγθὰ ΘῃΘΙ168; ἐπα ἸδίοΥ ΔΥΟΒΘ ΔΙΔΟΙΚ 
{16 πιθι 0 78 ἐμοιιβοῖνεθ. ΤῈ ἴδον τὴ ἢ 6 ἢ 
ρυτο ο]οτηοηὶβ οουϊὰ ὈΘοΟοΙη6 88βοοϊαιϑὰ ἰῃ [ἢ 9 
Οδυγοῖὶ τὶν ἴ86 Ρᾳγο, τγ8ϑ ργοροσίϊομθα ἰοὸ ἐἰ8 
ὨΠΙΒΟΓΊΟΔΙ ἴπογοδδθ. Απὰ σπδοὴ ἰμ9 ῥγουϑίοι 
ψ οἢ γγἃ8 τηδὰδ ΓῸΣ [89 ῬΟΟΥ ὈΘΟΒΙῚΘ ΊΟΓΘ δηὰ 
ἸΏΟΤΘ 8110]6, {118 ΟἱΡουτηδίδησο ᾿ἰ86]17 ΙΏΔΥῪ δαγο 
δἰἰγαοίο ἃ ἸΏΔΠΥ ὩὨΘΙΟΥ͂ ῬΟΙΒΟΙΒ; ἢ {986 υπὶιοα 
πἰὰὰ [06 ΟΠ ΌΤΟΙ ἔγουμ β6 188} οοπβί ἀϑγδίϊοῃβ δηὰ 
ἘΠῚ ΒΟΡΘΒ ἐμπδὺ οτο 00 ΘΕΡΟΣ, 8 βοχίουβ ἀἷβδρ- 
Ῥοϊπιπηδηΐ Ὠδἰ ΌΓΔΙΥ δινδὶ θα ὑμ 6 1. 

ὃ. ῬΏΘΙΘ Θῖοδθ 8 Στ σὶρ .---ΤῊῈο αΪ8- 
οοπίεπὶ, ΤΟ ἢ Μγ͵88 δἱ ἄγβί ἐπα ἰϑυλποὐ] ν᾽ τηϑῃΐοδὺ- 
εὐ, αὶ νᾶδ δὲ Ἰθησίδ Ἰου]γ οσρσγοδβοᾶ, ργουδ δὰ 
Διο [0 ““Η ΕἸ] ὨἾδ8.8,᾽ δπ ἃ νγ88 οοοδβί ομ θα ὈΥ͂ 
[Δ6 “Βοῦτονβ᾽᾽ (πρὸς τ. Ἕβρ.). 1 88 Βδσο πα 
ἃ οογίδίη ἀϊδιϊποίϊοηῃ του θδ]οα 1ἰ86}} διθοηρ 86 
ἸΠΟΘΓ8 οὗ [80 Ομ τοι, τ αἰ Οἢ ἐπ χοαϊθηθά ἰὸ 88- 
διτηθ ἰη0 ΘΔ τοῖον οὗ ἃ ἀϊτοοῖ ορροϑδίΐοη, δπὰ ἰο 
ἰοστοΐμαίο πὰ ἃ συρίυσο. Οπθ ρμϑχὶ οομπδίβίθα οὗ 
ἩδΌτονσΒ, ἰμαὲ 18, οὗἨ ΟΠ τ βί 'δὴ5 γὴῸ ογο οσὶ- 
ΕἰμαῚν Ῥαιθδιἑ ἴδῃ ὅονγδ, γοδ θη οὗ ἰμ9 Ηοὶγ 
[,Δηὰ, δ ἃ 0 δρόκο (86 ΗἨΘΌΓΟΥ, ἡ. 6., (89 ΑΥδ- 
τϑθᾶὰ [8 Ὑτο- ΟΠ] 816} Ιδῆρυδρθ. ΤᾺ ΟἾΔΘΣ 
Ῥδιί οοπδὶ βιϑὰ οὗ ΟΣ βι8η8 80 ΤΟ ποῦ πδίλυθθ 
οἵ Ραϊοδβίϊπο, Ὀπὺ οδπιο ἔσοτα οὐ σ δου Υἶ 68, 6. σ., 
Βεγρὶ, ϑγγίβ, Αϑἱα Μίπον, οἰα., δὰ ψῃοΒ6 ἡδίΐνο 
ἰδηστιασο ᾿88 ἐπ6 ΓΟ; (8696 χηθῃ γγγ0 ἰοτταθὰ 
Ἡαϊεπα. ΤῈ στοαὶ ταδ]ονῖν οὗ (λ9 αἰ (ο Σ ἯΟΓΘ, 
,πϊίδοῦι ἀουρέ, 4150 ον ὈΥ ἱστία; ἱξ ἴθ, μον - 
ὅτοσ, αυϊΐθ ῬοΒβϑ Ὁ]6 ἐμαὶ ἐμ γθ ΙΠΔΥ δᾶνθ Ὀθθῃ 
δοη6 ἱπα γΥ] ἀ0}818 διποης ἐμ 6 πὶ, 80 6 Σο α6 {1165 
ὈΥ δέν, θυ τ ῆὴὸ μδὰ ὈδΘη ῬΓΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἱποοσρο- 
Γαϊδὰ 38 Ῥγοβείγίθβ ὙἸῈ {Π6 ῬΘΟΡΙΘ οὗ [86:86]. 
δυο γα Νίϑοϊδϑ οὔ Απίϊοοῖ, 80 δ ΟΧΡΥΘΒΑΙΥ 
ἀεφοτί θα ἱπ γὙοσ. ὃ 88 ἃ προζήλυτος. ΤῈ 769 0γ8 
ἘΐῸ ΤΟ πδέΐγοδ οὗ Ῥαϊϑϑιΐμθ, δπὰ τῆο, τἰϊπουὶ 
ουνί, σοπιροβοα {μ6 στϑαὶ πα ὐουὶγ οὗἩ {π6 Ομ τὶδ8- 
{ἴλη5, τ γο ἰοαὰ ὉΥ ἐμεῖς οἀυσαϊϊοη δπὰ σΘΏΘΓΑ] 
Ἰοὰς οἵ ᾿176, ἰο τοίδίῃ (λ8 ῥϑου αν θαίυγοβ οὗ 
Φυάεοίδιη τὶς ΙΏΟΤΘ ῬΌΓΙΥ δηᾶ βἰσγἰσίμϑθθθ ὑμ8η 
(86 Ηε]]ο 68. ΤῸ Ἰαιίον, ἰδ 6 ἀδβοομάδηίβ οὗ 
ἰοτεῖίχη Ψονγβ, δὰ ἴθ ἱπμδὈϊ μη 8 οὗ ρδβδῃ 
ἐθυπίσ] 68, δἀορί θα ποὶ ΟΕΪΥ ἐῃ6 ατδοὶ Ἰαηρύδρο, 
νηὶ δἶϑο, ἀῃοο ΒΟΪ ΟΟΒΙΥ, ΟΡ οἰ κῃ αϑαᾶ368, δα 8ρ6- 
οἶδ γ, ατϑοὶς συβίομῃθ, τ αἰ ἢ 86 σοι ἰηθα 1 
(80 ἵοτπιβ οἵ υάἀδίεπι. 

δ. ΒΘοΒΌ2Θ [Ποὶσ ννἱᾶοννβ, οἱο.---ΤῊ 9 ̓τητη6- 
ἀϊδίς οδιιδο τ μοι 16 ἰο ἐμθ ἀϊδοοηίθαις απὰ 766- 
Ἰουδγ σὰ πο (86 Ηοἰ]οπὶβίθ σοραγάϑὰ ἐμ 
Ῥαϊοβι δ Φυ 56 0- ΟἸὨ τἰϑιΐδηβ, γυδ8 σοπποοίϑα τὶ ἢ 
ἰδ ἀδ1}γ ταϊπἰθίγϑίΐοι [ἀδιτἰ θαϊοη οὗἉ Τοοὰ, δῃὰ, 
ῬΟΔΘΙὈ]γ, αἷϑὸ οἵ δ]πι5, (ἀ6 οί; Ηδοϊς.)---Ἴπ.7; 
δ πίάονδ οἵ {πὸ ΗοἰἸθηΐβίίς Φυάφο- Ὠγἰβιλδηβ 

ἍΟΣΘ Οὐ ]οοϊκοϑα δὲ βιο ἢ ἐΐτηοδ, διὰ ἐπιὶ8 οΥἱ] 60- 
ῬΘΩΙΒ ἰο Βαυθ Ῥγϑυδι θὰ ἀυγίηρ ἃ σΟὨΒ᾽ 6Υ80]9 
ΡῬοσϊοα (ὑπρογῦ. παρεϑεωροῦντο) ἘῸΣ ἰμ9 Ν. 1. 
υβᾶζ26 οὗ ἰμὸ Ἰτηροτῖ., ἰο ἀοηποίθ σοπίϊῃθασδά, γ6- 
Ρϑαἰθά, ΟΣ Θυδίοχμηα ΓΥ δοίζοι, 8900 ΓΙΝΕΕ : Οἴγαδι. 
Ν᾽. 7., αὶ 40. 8.---ΤῈ.]. Το νιάονγβ δγὸ ποὺ Ὦ6 ΓΘ 
τηθηϊϊοηθὰ 88 σορχοβοηίδίϊνοθ οὗ 81} (86 ῬΟῸΡ 
(Ο14}}.}; τγ1)1Ὃί ΙΏΔΥ, ὁπ {0 ΘΟὨΙΓΒΓΙΎ, ΘΆΔΙΥ ἐμαὶ θ 
(μὲ πίάοτγβ πουϊὰ ὯὈΘ ΤΏΟΤΘ ΓΟΒΑΣΥ ογοσ]οοϊοὰ 
ὑ8ῃ Θη γα 97}8Δ11}168, δίμοο ἐμ Ηδ]]οη δίϊο δῖ ΟΣ 
οὗ 8 ἔδιοῖν του] βυρροχὶ 18. οἷδὶ πὶβ 10} ΘΟΙα- 
ῬΒΥΔΟΥΘΙΥ στοδίοῦ Υἱβοῦ, δηὰ ἰΐ ΔΒ ΡΟΒΒΙΟΪΥ 
118 ὙΘΣΎ οἰχουτηβίδηοθ ὙδΙοἢ οδυϑθα βυοὶλ ἰγοδὺ-» 
τηρῃΐ οὗ ἸΟΠΟΙΥ ἔθιρ]οβ᾽ ἰο 6 7911 (ἢ. 6 ΙΏΟΥ9 δουΐθ- 
͵γ.---[89 οδΌδο8 ψιΐσι 1οἃ ἰο {818 πθᾳ] οὶ οἴ ἰδ 6 
Ἡο]]οηἰβεϊο τά οῦσβ, σα ΟὨΪ]ΥῪ 6 δοῃθοίυχοα. Ἧ9 
ΒΑΥ͂Θ ΠΟ ΓΘΆΒΟ. ἰῸ Δϑουῖθα ἱΐ 0 ΔΗΥ δγσοχϑῃΐ 5Ρ1-, 
τὶ οἡ 186 ρμᾶσὶ οὗ (89 Ῥα]οβιϊηΐδη ϑνν8, ΠΟΥ ἰὸ 
ΒΥ δοίι] 1}} ἔοι ἰὑ 18 ΙΏΟΣΘ ὈΓΟΌΔΌΪΟ ἰμδὲ 
ἐῃ9 ψϑδηΐ οὗ 8. βυϑδιοϊοηῦ ῬΟΥδΟΠΔῚ δοαυδίηίθησθ 
ψνὶτἢ ἴ6 ογοῖμη τ ἱάονβ, δὰ τ ἱτ ἐμ εὶν ῥσὶνδίθ 
οἰΓουπιβίβη 68, ΤΏΔΥ ΠαΥ͂Θ οΟοΘ5᾽ οηθαὰ ἐμθ πορὶοοῖ 
οὗ ψ  ΐοῖ σοι] δὶ ν᾽ 88 τη866. 
ΕΒ. 2. α. ἘΒΘη ἴμ6 ἔνψο]νο οδ]]ϑᾶ, οἰο.--- 

ἮΈ α ἰδὸ ΔΡΟΒΙ]68 ψογ0 ἱπέοσιηοα οὗ 8686 οοϊῃ- 
Ῥ]αἰπίθ, ὑπο γ ἱπηπιθαϊδίον δἀορίθα χηθαϑυσοϑ [ὉΓ 
Δσγοδίζης (10 ΣΟΥ ῬΣΟρΤΘΒΒ οὗἩἨ δὴν ἔθοϊηρς οὗ 
ἀϊβοοηίοηίΐ, δηὰ [ῸΣ Σου τη, δἱ ὑπ θαυ] οϑὲ χηο- 
ταϑαΐ, ΒΥ ὁδ86 ὙΠ ἢ ταϊσΐ θα Κοὴ ἰπ6 υπΐοὰ 
δὰ ὉσχοίΒουΥ Ἰογο οὗ ἐδ Ομ νι βιΐδηβ. ΤΟΥ ἴῃ- 
ἰχοἀιισθά, δὺ [Π0 Β8110 {ἶτη0, ἃ ἀἰνἼϑίοι ΟΥ̓ ἸΔΌΟΣ, 
Ἡδίος (6 τδηΐβ οὗ 86 ΟμυΣοὶ τοααυϊτοα, δηᾶ 
Ὑ168} Γγοϑὰ (8λ9 ἀροϑβίο!ϊο οΠοο ἔγοτι (8.81.8 οὗἉ ἴῃ- 
ΤΟΥΙΟΣ τηοπιθηΐ, ὑπαὶ ΣΟ ἱπδρρσορσίαὶο δηθὰ (μδὲ 
580 οσολβίομθάὰ ἃ Ἰδσρὸ δσρϑῃάϊίασ οὐἨ ὑΐτηθ. 
Βυὶ μον ἀο ποὺ Ῥσχοσοδθϑα ἰο δοίξλοῃ ἰῃ 8 ἱπάδρϑης- 
ἀοηΐ Ἰδθηοσ. ΤΏΘΥ ΔΩΥΘΘ ΔΙΔΟΩ ὑπ ΙΓ ΒΟΙΥΘΒ 
ἰμ8ὲ ἃ σῆδηρμο 18 ποοάρὰ, δῃὰ ἱμπδὺ ἃ δοσίϑὶῃ ἀΐδ8- 
ποί]χ ἀοῆπθα οουγθθ οὐριὶ ἰο Ὅ0 δἀορίοά, δηὰ 
(θη Θοταμμπῃΐοαία ἰ86 χοϑαϊὺ οὗ ἱμποὶν ἀθ 6 Σὰ- 
τἰοηβ ἰο 186 Ομ. Βαΐ (Π6 0 ἀο ποί υπάθτία Κϑ 
ἰο ποτηΐμδίθ ἐπ ρδυιϊ συν ἱπαϊλνὶ8}8 ὙῈῸ Δ.Θ 
ἴο ὃ6 ἱηγοδίοα ΠΡ} {86 ποῦν ΟΥΘΘ; (ΠΟΥ 88κ (86 
Ομυγοῖὶ ἰο βοϊθοί δῃ ἃ ῬσοΟροϑὸ βυϊΐ Ὁ1]6 ῬΟΓΒΟΏΒ, ἰ0 
ΜΒ οτα ὑμου, (ἢ 6 ΔΡΟΒί168, τη κὺ δβδίζη μὲ οὔο6. 
ΤΉΘΥ δοσοσαϊη μῦν οδ]]θᾶ πηῖο ἱμθυὰ {πὰς 
προςκαλεσάμενοι) ποὺ ΒΙΤΡΙΥ 8 Θδοιημίθ6 οὗἩἨ (Π9 
ΟΒΌσΟΝ, ΠΟΥ ουθῃ {86 οΥἰρὶμδὶ] πυοΐοαβ, (ἢ 6 906 
Βυπαχοά ἀπ ὑνγθηΐν τυϑηἰοη θα ἴῃ 6. ἱ, 1ὅ (ἱκμὺ- 
Ἷοοὐ), Ὀπὲ 86 ψ8016 τι α] ἰϊα θ οὗ ἴμ6 ἄϊποί- 
ῬΙΘθα, ἰμαὶ ἰΒ ἰο ΒΆΥ, 811 (16 π18]0 ΘΙ 678. ΤῈ 
αοἰγουχαδίδησο ἐμαὶ ΒοΥθἢ ἸΔ0} ὝΘΙΘ σὨΟΒΘΏ, 843 
Ἰοὰ βοιὴθ νυσὶίοσβ (Μοββοίτῃ ; Καυΐῃο6}) 0 ΒΌΡΟΒΘ 
{μδὲ {πὸ Ομ ΌΣΟΙ οὗὅὨ 96 γυβδ θη σοη δ᾽ βίθα δἰγοθαν 
Οὔ βθυθῃ βθοί[0Π8] δοπιρτορδίϊ0ῃ8 [οἶαδδέδ, (Μ6Υ61); 
“)απιίαα,᾽"" (Καϊη.}], 680} οὗ τ Β1Ὸ ἢ ΔΒβοι] θα 1π 
8 ΑἸ ογοπὺ ἸοοδἸ γ, διὰ οοΒθ οπ6 οὗ {86 βόύϑι 
Ἰη6 5; (μἷ8 Ορὶ ἴοι 18 ΘΕ ΙΓΟΙΥῪ τἱ βου ἃ ἰδίου ἰοδὶ 
Ἰουπμᾶδιίΐοθη. [“ΤῊΘ ΒΌΠΙΌΘΥ, ΒΈΎΘω, ΤΩΝ τιοδὲ 
ῬΤΟΌΔΌΪΥ βοϊοοίοα Ὀοοδυβθ οὗ 18 βδογθά 8880- 
οἰαἰϊοηβ.᾽ (7. Α. ΑἸοχδπηᾶον.)---ΤῈ.] 

ὃ. 1 ἰδ ποῖ ΣΘΒΒΟΏ, οἱο.---Τ 6 ΔΡΟΒί]68. ὉὩΣ6- 
ΒΟΙΎΘΑΪΥ βίαἰθ (ο ὑμ6 στον, (α) Ἡμδὲ {860 ἀο ποίύ 
ἀοεῖγθ, (ὁ) ἡ μδὲ ἱμοὺ ἀο ἀθδῖτο. ὙΒομ ἐδ 
βἰδίο 8 ΤΌΓΣΤΩΘΥ, ἘΔΘΥ ΘΙΡΙΟΥ {π6 ἄκοχο οὗ Βρ600 
οα]ϊοα [11ἰοΐίοΒ: οὐκ ἀρεστόν ἐστιν. Τὰ6 ποχὰ 
ἀρεστόν, δοουταϊης ἰο 18 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ 8846, 18 ποὺ 
ΒΙΤΩΡΙΥ οααϊγδ]οπί ἰο φίμηι ΟΣ δοπισα. ΤῈ ΘΟΌΓΒΘ 
μοι (8 6 ΔΡΟΒί]68 τη θα ΐοη ἰπ Υ6Γ. 2, υπαυοβίλοι- 
ΔΌΪΥ ἀϊβριθαϑδθὰ ἐμβὸμὰ ΟὨΪΥ Ὀθοδαδθ ἐμ ὶν οος- 



104 ΤΗΕ ΑΟΤΒΙ͂ ΟΡ ΤῊΞΒ ΑΡΟΗΤΙΕΗ. 

Βοῖ65066 σοπάοτιηῃοά ᾿ξ, βἶποθ ἔμον σου]ὰ ποί "6 788- 
{1894 ἴῃ (86 Ῥσϑβθῃοο οὗ οὐ ἴῃ δἀορίΐης 1. ὙΠῈΥ 
ἀϊὰ ποὶ Ὀο]ονο ὑπαὶ ἰὲ τγδβ στ χεῦ το δδηάοπ ἐδ 
ψοτὰ οἵ ἀοἀ (καταλείψαντας), ἰμ8ὲ 18, (λ0 ῬΥΘΔΟΒ- 
ἴῃρ οὗ 186 Θἀοϑροεῖ, ΟΥ ἴο 8881: 8 Βυθοσαϊπαίο ρο- 
δἰ(οι ἰο {86 τα ἰβίγν οὗἩ (86 νοσάὰ, ΤΈΟΥ ἀϊὰ ποὶ 
Κϊηκ ὑπδὺ ἰμ0γ τ γο δυίδποσίσοα ἰοὸ δοσνὸ 8165 
(πδιλθν, ἰο δἰϊθπὰ ῥθΥΒΟΠΔΙΥ ἰο (86 δΥγϑηβο- 
Ἰηθηΐ5, δπὰ ἰο ἀϊδισὈαΐα ἠοοὰ ἰο 0.9 ῬΟΟΥ διὰ (6 
ἩΪΠᾺΟΥ 8), ἱζ ΒΌΘΝ δουυΐοο σοι ρ6]16 ἃ ἰμθῖι ἰ0 ποζ- 
Ἰοοὺ (89 στοδὺ σουῦῖς οὐὁὨ ἱμποῖν ᾿ἶνοβ, πιο ἢ ἰδ6 Β6- 
ἀϑϑιλοῦ δἰ 5017 δὰ εἸ]οι θὰ ἰο {61 88 ἐμοὶν τὶ 
ἀυὶϊγ (ἔσεσϑέ μοι μάρτυρες, 6Ἐ. ἱ. 8; 1ἱ. 82, ἵν. 19, 
20, ἀπὰ οορ. ᾳΚ6 χχῖν. 47, 48). 10 τγδϑ ποὶ 
189 δοί 1{80]7 οὗὨ φεγυΐησ, ἰδὲ βοοιηϑὰ ἰο (86 δρο85- 
1108 0 θ6 ἀορταάϊπρ διὰ ἱποοπδβίβίοης τι (ποἷτ 
ΒΟ ΟΝ, ἴου ὑΠΟΥ͂ ΘΧΡΥΘΑΒΙΥ ἰσθτῖῃ {ῃ 6 δαογθα οἵ- 
66 ἰι86]7 ἃ διακονία, γοΥ 4, Βευΐ (Π6Υ οδηποὶ 

ΤΟΘΟΒΟἾΪ6 ὁ τὰ (ΠΟΙ͂ Βοηδο οὗἩ ἀπὶγ ἰο 86 στο 
ἑαδίεε---ἰο ΟἿΟΣ Τ0οἃ [Ὁ 80 Ὀοὰγ ἱπβίοδα οὗἉ αδἵ- 
Ἰοταϊηρ πουτβταθηΐ ἰο ὑπὸ βουἷβ οὗ πηϑη---ἰο πορ- 
Ἰοού ὑμ6 Βρ᾽ τ] σμασρο οὗ βοι18, ἴῃ οτάοσ ἰὸ ραὶπ 
ἐὐπθ 8πα βἰγοησία ΤῸ δυρΡΊ γἱηρ ἰμ 6 πϑηίβ οὗ ἐδ 9 
ῬΟΟΣ. [ἃ νὰ8 ἰδὲ ΘοΌΓΒΘΟ, τ ϊοὮ, ΒΘ. (ΠΟΥ͂ 60ῃ- 
διάογοά (ποῖν δγρὶ δηὰ δἰ α)ιοδβὶ ἀπίγ, παίυγα!ν ἀϊὰ 
ποὺ ρίοδβα ἔβθα, ΤΉΏΘΥ ἰδ οΣγ δβδύμηα ἰμδὶ (6 
ταϑίμοα ψΒῖσὰ μδὰ Εἰ ποσίο δ ὴ δἀορίοα ἴῃ Ῥγο- 
Ὑἱαἱπρ ἴο0 (86 ΡΟΟΥ, Θ8} ὯῸ ἸΟΠΡῸΣ ὈΘ6 ΟὈδβοσυοϑά. 
ΤῊ τἷρσηί δηὰ ἴ80 ἀπίγ ἰο ρουζοσ ὑμΐ8 τόσ κ, μδὰ 
ὈόΘῺ Βἰἐμοτίο τοβίσίοἰθα ἰο {116 δροβίϊθβ  οσδασὶ- 
[4019 χἰθ στοσο ἰδ ἃ δὲ (μοὶν ὕϑοί (ἴν. 86; υ. 2), 
δια 6 Γο ἀἰβίσὶ θυὐθὰ ΟΥ ἀρ] οα δοσοτάϊηρ ἰο ἐμοὶ 
ἡυάδριποιί, ἰν. 8ι.Ἡ. ΒΟ ἰδ6 πυδοΣ οὗὨ (6 
ΤΩΘΙΩΌΘΓΒ ΓΑΡΙΪΥ ἱπογοδβοᾶ, δηὰ ἰμ6 δροβίϊθα 
Θου]ὰ ΠΟ ἸΟΠΡΟΡ ῬΘΥΙΒΟΏΔΙΪΥ δἰϊθπὰ ἰο ΘΥΘΥΥ 0880 
οὗ τνϑδηῖ, (Π6γΥ πο ἀουδὲ αγναὶ]θα (μι β ον 88 οὗ {86 
δἰὰ οὗ οὐδ᾽ ΙΩΘΙΏΒΟΓΕ οὗὁἨ {πὸ οδυτγοῖ, Ὑἰδπουΐ, 
ΒΟΎΘΥΘΡ, ἱπίγουσίῃρ, 8 Υ ἀοδηΐ( 6 βυβίθυμ, ζΌΤΣΤΩ, 
ΟΥ ΟΥ̓ οἶ4] γοργοβοῃίδίϊοηυ. θη ἰπΐβ ἱπΌΥ τη] 
τοί μοα ψ88 ἰουπᾶ ἰο Ὀ6 Ῥγοἀυοίϊγα οὗἁὨ υπήδνου- 
ΔΌΪΟ ΧΟΒΌΪΙΒ, δα ἰο Ἰοδὰ ἰο ἀϊδβοοπίθπς δηὰ ιἢ- 
Ῥὶοδβϑηὶ ἴδοι ϊηρ, ᾿ξ ὈθοδπΘ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴ0 ΒΔΡΡΙΥ 
ἃ ΤοΙηθαγ. ΝΟΥΘΥ(Ἀ61688, {8 6 δροβί]θβ δου]Ἱὰ ποὶ 
οοηδβοηῃΐ ἰ0 ἀράϊοσαίο ὑπ οῖρ ἐΐτηθ δηά. βίγθηρί ἰοὸ 
(8ὶ5 Ὀυδβίποββ, ἱπῃ ΟΥΓΟΣΡ ἰο δα ΒΥ ΘΥΘΥῪ οἰδίτη ; 
ΒΌΟΒ ἃ ὁουΓθ0 πΟυ]ἃ Βαγθ ὈθΘα Θαυϊνα]οηῦ ἰὸ 8 
σομρ]οίθο ἘΣ ΒάσανγΑ) ὕγοῃ ἐποὶγ δρρυορσὶδίθ 
ΒΡθοτο οὗ ἀυΐγ. ΤΟΥ ἀθδῖσο, οὰ [86 σοπίγσατυ, 
ἴο ῬΟΓΒΘΥΘΓΙΘ ἰὴ ὈΣΑΥ͂ΘΥ δπὰ ἐμὸ σλη ῦσΥυ οὗ [86 
᾿πσοσᾶ. ΤῈ Ἰαίίοσ, διακονία τοῦ λόγου, σοπϑιίαὐοδ 
8ὴ δη(: Π 0818 ἰο διακονεῖν τραπέζαις; {πὸ ἀθοῖΐαγα 
᾿8δὲ 67 νυ ΐϑὲ ἰο ἀθάϊσαίο ἐμ οπιβ νυ θα ρουιηδηθῃῦ- 
ΝΥ, δα ψ 11} 411 (ποῖν διγοηρίη, ἰο [8:6 τα  ΒίΤῪ οὗ 

6 ὙΟΓΡΩ, {80 ῬΓοδομίηρ οὗὁὨ ἰμ6 αοβροὶ, Ὀυὺ ῥτὶ- 
ΤΩΔΥΪ, ἰ0 ῬΓΑΥΘΓ. 

γεμ. 8-ὃ α«. Ὁ Βοσοίέοσθ, ὈσΘΊΌΪΥΙΘΣ. --- ΤΠὸ 
ΔΡΟΒΙ]68 ἀρδίσο ἴο ρἷαδθ {Π6 θη ἶῸ ΟἴδΡχο οὗἩὨ (89 
ΟΕΤΟΝ, 8ἃ8 ΤᾺΣ 85 ἰΐβ οχίθγῃηδ)ὶ δαῖτα ΔΓ6 60}- 
οογηθά, ἰῺ ΟἾΠΟΣ Βδηαβ, ἰπ ΟΥΟΡ ἐμαὶ (ΠΟΥ ΤΑΥ͂ 
1βοηβοῖνοθ 6 ὈΠΙΣρΟαἀΘα ἴῃ αἰβοδεγρίηρ (ποἷγν 
ΔΡΡσορτίδίε δὰ βαουϑὰ ἀπίΐθα ; ὑπ 6 ῬσΌΡΟΒο ἰμδΐ 
Δῃ οΟΠῖοΘ βδιουϊὰ ὯὍο ογϑαίθα, Ὀθαυϊηρ ὁ αἰβιϊποὶ 
διὰ ἱπάοροῃάθπηί Ομ δτϑοίθν, Οὐ οὴ9 ἰοὸ ὙἘΪΘΝ ΒΡ6- 
οἷδο ἀυΐίΐο8 βΒμου]ὰ 6 αβδίρστιοᾶ: (818 Ρ]δῃ Ὑ788 
δαορίοα, γογῦ. 6. ΤΆΘΥ ἰΓϑΉΒΙΟΥ ἴο ΟἾΠΟΣΒ ἃ Ῥδτί 
οὔ (89 ἀπέῖθα δπὰ (86 γἱ σι  β τ ῖοι δα ῬΥΘΥΪΟΙΒΙῪ 
᾿ΌθΘῃ οομβποα ἰο ὑπο ῬΘΥΒΟΙΔΙΪΥ, δηὰ οβί Δ Ὁ]188} 
:ΘηΟἾ 6 Γ᾽ ΟΠΊ66 ἴῃ δαάϊίΐοι ἴο [88 δροΒβίο]αίθ, τ μΐοὴ 
δα Εἰ πογίο ὈθοῺ (86 8010 Θοο]οϑίαβί! 681] ΟἹΟΘ: 

.80 (δὲ ΠΟΙ ΤΠΘΥ ΘΟΙΆΤΊΘΩ6Θ ἐμ ΜΟΣῈ Οἵ ΒαΡΡΙγ- 

ἵπρς νδηΐβ ἴπ ἐμ Οὐ βδῃηΐο δἰσυοίασο οὗ [86 σμυτο ἢ 
οὗ Ομ γὶσὲ, δπὰ βοουσὶπρ 1.8 σου ρ᾽οίθηοβα. ΤθΟΥ͂ 
οπἰογί δἰ ποὰ 0 ΔΡΡΥο Θμβῖου δαὶ, ὈΥ δαἀοριϊης 
{815 σουγδο, πον ποῦ] α βϑοῖι ἴο ἀἰδίχυδίὶ ἰδ 6 ΗΟΙΥ 
Ομοσὶ πὸ ρκυϊἀοα ἐπθ ὀὔυγοῖ οὗ Ομ γῖδε, Ὁαὶ 
Ῥτοοροάρα, πνίΐμουὶ μορι δίΐ οι, ἰο δοτηρ]οίο 18 ἀ6- 
ἴοοινο ΟΥ̓ ζϑηϊ σαι 88. 8 βοοί θυ, ὈῪ σγοϑδίϊηρ 8 
ΠΟΥ͂ ΟἿἾ66; σομρ. ΒΑΥΜΟΘΑΒΤΕΝ: 4} εελ. 1. 115 ἢ 

ὃ. ΔΑπᾶ ἴΠ0 δευΐϊωρ ὈΪ]θ8δοϑᾶ, εἰο. ---- ΤῊΘ 
ΒΡΟΒίΪ6β, ΒΟΟΣ, ἀο δοὶ ασοίμαξίν αἀσεογαρ δα ἐλδὲν 
αεείση τιοϊϊλομί ἰλὲ δοπομγτεπέ αοίΐοη οὗ ἐλε ελυτγεῆ. 
ΤΌΟΥ ταϊρηί μανο δοίθα ὁ ἐμοῖσ οὐ δυϊ βου 
ΔΙοπα, δὰ ἤδνο Ὀδθῃ δυβίαϊποὰ ὈΥ (86 ςοπ- 
ΒΟΪΟΌΒΠΘΒΒ ἐπδὺ (ΠΥ οοπίοιιρΙαίοα, ποὶ ἐμ οἷσ ροτ- 
ΒΟΏΔ] ᾿ηἰογοδίβ, Ὀὰΐ ἐμοβο οὗἩ ἰῃ6 ΟΒΌΤΟΒ. Ἐπο 
ταῖρι πδγθ ΘΥ Δ] κοὰ ὑπαὶ ἰμ6 ἀπ ΘΌ]Υ τ δϊς 
διδὰ δινίβϑῃ, Ἦδ8 8 βυπρίοιῃ οὗ 6 του ἱὰ ἔθοσ 
οχἰβίΐϊης ἰ (86 στον, δᾶ ἐμαὶ, ΘΟΠΒΘα  ΘΠΓΥ, 8 
ὑθηᾶοσ χορδγὰ [ὉΣ {89 Ἰδἰ(οΥ δα νϊβοα ἐμαὶ [ἢ 6 τα τὰ- 
ὈΟΥΒ Βου]ὰ ποῖ Ὀ6 δΘοπϑυ] θα. ΤΟΥ τϊσῆΐ πδνθὸ 
οηϊεσίδϊ ποὰ {86 ἀο] δὲν ἱμουσηί, (πδὲ ΤΠ οῖν ἀαίγ 
ἰο {86 Ιογὰ Βἰτ86}}7 δηὰ ἰο ἐμοῖσ οὐ οἷἶοα τ- 
αυϊγοα ἰδότῃ ἰο δοί ΒΟ] 6] } οἡ ἐπε ῖγ ΟὟ δυϊ ΟΥ̓ Υ, 
δηἀ ἰπ 8 ρου οὐΥ ἱπάθροηάθηΐ ΤΒΏΉΘΓ, 10) ΤοΐΈΣ- 
6266 ἰο ““ἴΠ086 ὈΘΙΟῪ {οτ.᾽" Βυΐ (86 Υ ποῖῖθ Ὁ 
οπἰοτγίδἰ πο βυ οἢ ὙἹ ῦγΒ, ΠΟΥ δΔἀορίοα ΒΌΟ ἢ ἃ δΟΌΣΒΘ. 
ΤΈΟΥ Ὀοϊονοὰ ἐμὲ {μ6 σμυσο μδα τεδομέδ ἐῃ9 
Ῥουϊοα οὗ ταδί γ, Ῥτοδβθηιθα 8 βίδἰοσηθηί οὗἩ [89 
οἸΣουτϊηβίβῃ 68, Βπη ἃ ῬΓΟΡΟΒΟα ἃ χζοιηθαγν, τ ιϊοἢ αἱ 
Οὔ66 γροοὶγοα {ῃ6 ΒΒ οἴ 08 οὗἨ (86 ὙΒοῖΪ6 Ὁ ΤΟΣ, 
τορ. ὅ. ΤῊΘ ΓΘΙΣΌΘΙΕ Ββοϊθοίοα ΒΟΥ ἢ 26, 1 80- 
οογάβδηοθ Σὰ (86 τοασοδὶ οὗ (86 δροβίϊοβ, δπὰ 
Ῥτγοβοηϊοα ἤρθη ἰο (86 Ἰδίιο 88 ἱπαϊυ]ὰ 815 15 
ἬΒΟΙ ὑπ Υ ρμ͵δοοα σομβάθῃσθ. 

ο. ΤῊ ΔΡΟΒΙ168 δὰ ῬΥΘΥΙΟΌΒΙΥ προσ δε οογίδιη 
ἱτηροτίαπί αὐδὶδοδίϊομβ ἰοὸ το ἐμ τ ΘΙ ΌΦΓΕ 
ΟΥ6 ἰο ρχίγο δορὰ ἴῃ οἴὔοσίίην ἃ σμοῖοθ. ΤῈΘ 
βονυθῃ πλϑί Ὀ6 (α) μαρτυρούμενοι, ἑ. 6., ΤΑΘ ἢ ΟΥ̓ 8ο- 
Κοον]οαροά ἱπὶορτιν οὗἨὨ Ἵμασδοίον δὰ Ῥυτὶὶγ οἵ 
116-- θη ΟΥ̓ χοοὰ τορυΐθ. ἴῃ δαάϊ(ἴου ἰοὸ {88 
αυ δ] βοδιΐον, τ 16 ἢ τοίοσγθα ἴῃ σΌΠΘΓΘΙ] ἴο ἐδβεῖν 
ΤΊΟΣΔ] ΟΠ ΔΥΘΟΙΟΣ, {89 βονθη πιυδὶ Ὀ6 (δ) πλήρεις 
πνεύματος καὶ σοφιάς, ἧ. δ.,) το ὙΠῸ δα γτοσοϊνοᾶ 
(86 Ηοὶγ αμοβὲ ργοσδοοάϊηρ ἤγοιῃη ἰμ8ὸ Εδί Ποὺ δὰ 
(86 βοη, ἰοχοίμοῦ τὶ 811 6 ῬΟΤΟΥΒ βηἃ γἱδϑ 
οὗ πὶβάουμῃ δὰ Κπον]θᾶρχο το; ἴπ6 ρὶσὶϊ ἴτὴ- 
Ῥατίοα, ὙΩΥ δγο δυο ῬΤΟΤἱ πθηὺ ῬΟΓΒΟΙ ΔΙῚ αἱ 
δηὰ αυα!δολίίοηβ ἀδθδηαπαοα ἢ Νοί βἵτωρ]γ Ὀ6- 
σ8086 (δ9 δα ηἰβίγδιίίοη οὗὨ [86 ῬΓΟΡΟΣῚΥ οὗἩ (δ6 
σὨυΓΟἢ Μδ8 ἰοὸ Ὅο ᾿πἰχυδίοα ἰο {686 οἶἴσοΓα, Ὀυϊ, 
ὑπάου δι α]γ, 8160 ἔοσ ἐμὸ 70] ον ΓΟΆ 50: ἐμ οὶν 
ἀυϊ1:68 ΟΤΘ πού ἰο "6 τοβίσϊ οἰϑὰ ἴο {86 ΒΌΡΡΙΥ οἴ 
ῬὮΥ 5164] νϑηΐβ δηά ἐπὸ αἰγοοίΐοη οὗἨ ρυΓΟΙΥ ἰδαι- 
ῬΟΥΙΔῚ ἱπίογοδίβ; {μ6 0 που]ὰ Ὀ6 Βρ6οΐ8}}1ν σϑοαιυϊγοὰ 
(ο Ῥσχονίαο ᾿ἰΚουσῖβο ΤῸΣ ὑ8ῃ6 δρίσὶϊ8] δὴ 8 οὗἩ {86 
ῬΟΟΥ͂, δηἀ, ΚΟ ΠΟΙΆ Υ, ἴο Ῥγομιοίθ ἰπ6 δρί τὶ 8] ἴὩ- 
ἰογοδίβ οὗ 86 ρῆυσοβ. ΤῈ δβροβί]θβ ἀθδῖχο (0 ο0- 
ΘΌΡΥ 8. Ῥοβί (ἴοι τ δῖοι Μ{11 ΘΔ Ὸ]6 ἰμοτὰ ἐο 70]8] 
(ον οοία)] ἀυϊΐο5 τῖϊὰ δαΐ ρα ἔγθοάοτη, δηὰ ἴο 
ἀοάϊοαῖο {μπομ ΒΟ] Υ88 ὙΒΟΙΪΥ ἰο ἈΥΔΥΟΥ δηδ (89 
ΤΑἸ αἰ βί τυ οὐὁἁἨ 16 πογᾶ; Ὀπὶ (Π6Υ σοΥύδ  ΠΙγ ἀο ποῖ 
ἰπίοηά ἰο ἔγθθ {Β6ΙΏ ΒΟ Ι γ 685 ΘΌΓΟΙΥ ἵγοιη ἴ8: 6 ΘΔΥΘ 
ΟΥ̓ ἰδ ΡῬΟΓΑΙ αϑἔδϊτα. Τῃθ0 ΒΟΥθἢ ΤηΘῃ, ΟἹ {86} 
Ρασγί, δ, Ὀυἑταάυῖγ, (0 ἰδ|κ6 ΘΠ Υρο οὗ ἐπ6 ῬΟΟΥ, 
85 Ὅ76}} 48 οὗὁὨ (86 θη ρΟΥΔΙ δἴαδαίτβ οὐ ἴ86 σβγοΒ.. 
ἴῃ ΖΟΏΘΓΆΙ; Ὀὰὺ ἰξ ἱδ5 σΟΥΓΔΙΏΪΥ μοί ἱπίοπα θα ἰδ δὲ 
{πο γ βῃου]ὰ Ὅ6 ὁχοϊυ ρα ἔγομι 81} μασι οἱ ραίζοῃ ἴῃ 
86 Βρ᾽ 8] ἸΔΌΟΥΒ οὗἨ ἐμ8 ΔΡοβιί]θβ. 

ἃ. ΤῊΘ ΒΔΠ168Β οὗἩὨ (86 ΒΟΥΘΏ Ι6 ΟΠΟΒ6Ὶ ὉΥ (ἢ9 
ΘὨυγΟΣΝ, δ. αἴτο ἰῃ ζ0}1.. ΤῈΒ τοδὶ Ῥσοσοϊποδὺ 



ΟΗΔΑΡ. ΥἹ. 1-Ἰ. Ἰ0ὅ 

οἵ {9 ΠΌΘΟΣ ἰβΒ ΘΈΘΡΒΘΩ, το 8 ἀοβουϊ θοα 88 
“8, πιδῃ [111 οὗ δι ἢ, δπὰ οὗ ἰμὸ ΗοὶΥ ὁμοϑὶ"", 
διὰ ἰο εἶα Εἰδίοτυ [ὰκΚ6 ἀογοίοδβ ἰμ6 βϑοοῃὰ ραγί 
οἵ (9 ῥτοδοπΐ Ἵσμδρίον, δπὰ ἰμθ πλ0]6 οὗἉ ἐδ9 
βοχί. [ὶ 18 πὰ 186 ϊρηοδὲ ἀθρυθθ ἐπι ργοῦ 80 
ἐδδὶ πίστις Βμουϊὰ ὮΘΓΘ τμθδῃ Β᾽ΠΙΡΪῪ Βα οΙἰγ δπὰ 
εοπδβοϊοη ουδηο88 (Κυΐπο0}):; {86 ἔθστα γϑίμον ἀ6- 
Βοῖθα βίορ 6 π᾿ Β Ῥοδβιεἶνθ 
Ἑΐ οὗ ἴδ. [Ιὲ τδβ ἀουθι]θ85 ἐμ18 ΓἸ]Υ ἀογο]- 
οροὰ δρὶγίϊαδὶ ομαγδοίου ὑμδὶ αἰϊγδοίθα ζθΠ6Γ8) 
Βοίδδθ, απὰ ἱπάπορά [19 Θμυγοὶ ἴ0 πομηΐπδῖθ Εἰμὶ 

85 ἰμο δτβὲ οἵ (9 δονθῃ.---ἰὖ 15. δἀταηϊ θα ὉΥ 8}} 
ἐδΔὲ ῬΈΣΠΕΡ 18. (86 βδο ἱπαϊνϊἀυδὶ, τ ἢο, δὐΐοσ 
ἐδ6 ἀδδίῃ οὗἨ ϑέθρμϑι, ργοδοιϑὰ ἰδ (1058Ρ6] ἰπ 
βαπιδτῖα νον: Υἱἱ. ὃ 84.), διὰ, αἱ 8 οοχίδὶπ Ῥοϊῃὶ 
θοίποοι 90 γΏ56161 διὰ δσϑ, Ὀαρίϊ:οα ἃ τηδῃ οὗ 
Μοτοῦ, δὴ ΟΙἾΘΟΥ οὐ ὑμὸ οουτὶ οὗ Οδηάδοθ (68. 
γῇ, 26 8.). Ηο ἰδ δραΐῃ τοοπίϊομϑὰ ἴῃ οἷ. χσὶ. 8 
ζ., 8ὲ δῷ ““οΥ̓δα 6115, δ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ ἀοβοσὶ θα 
88 “π6 οὗἩὨ [δ9 Βογθῃ.᾽ 9 δῦ θη ΓΟ ὑ8860- 
φιαϊπίο πεῖ ἐμὸ ἰδίοσγ οὗ [9 οὐμὸν ἤνθ Ῥθτ- 
δόι8. Τὴ Ἰοζοπάδυυ δοοουηίβ ὙΒ1Οὴ ἤδγθ ὈΘΟΩ 

(4. 7.7. ἰδοῦ ἐἷ5 οΥὙ ἰδαΐ ομθ μδὰ Ὀ9- 
γςς ἐῃθ ΘΟΙΏΡΘΩΥ οὗ ἰπ0 δΒουθηίυ ἀ 1801} 168 
οἵ 7658, ον "δὰ, δὲ ἃ ἰαίϑθυ ροσὶοᾶ, Ὀθθὴ ἱηγυοδίϑα 
ὙΠῈ (89 ΟΥοο οὗ 8 Ὀΐβδορ ἱπ 8 Θοσίϑίῃ 0]806), ἃ ΓΘ 
Θε(1 16 ἐο πο σοηϑιἀογαίλου. Τ}6 βίαἰθιηθηΐ ἐμδὺ 
ἩΠ οοΙα8 νᾶ 84 ὑγοβοϊγίο οὐ Απίϊοσι, 18 υϑυραγ- 
8016. Ιἐ 18 ροβϑὶ Ὁ]6 ὑδδὺ {μ8 ὁῃ6 ΟΥ̓ [86 οἶμον οὗ 
δὸ τοδὲ γὰϑ 8 Ραρβϑη ὉΥ͂ Ὀἱτίι, δὰ δὰ Ὀθθῃ ἴη- 
δογρογδίθα τὶν (ἢ 9 ῥ60}]9 οἵ [8:26] (ἴον Ὀϑίης 
οἰχουπιοϊβδοα δυὰ οἴογίηρς βου 068), ὈΘίογο ἈΘ 
τοοοίνοά ἐμὸ ΟἸ ἐγ δίΐδη 9}1}2 11}: πὶ ΝΊΟΦΟ]45 8]0}9 18 
ἀϊδιϊποί]ν βίδίθα ἰο ἤανο Ὀθθπ ἃ Ῥσοβοὶγίθ. [ΐ ἰδ 
ἃ ΠιεῖῸ ΘΟ" σέο, ΒΌρΡρογίοα ὈΥ͂ 0 ονἱάθῃοθ, (8]- 
ἰδοῦχῃ ΟΧΡΓΟϑΒοα 88 ΘΔΥΪΥ 85 ἐλ 6 8.6 οὗ [γϑῃϑοι8 
αν. τ. 2, 2177), δηὰ δυρροδίθα ΟὨ]Υ ὈΥ͂ 8 Θοτὰ- 
ἱπαδίίοη οὗ Βου. 11. 16 τὶ ὑλ6 ργοβεϑιηί ἰοχί, ὑπαὶ 

ν6 θοσαῖθ ἐπο Βοδὰ οὗὨ ἃ β6οί δὶ ἃ ᾿δίοσ. ρουὶοῦ, 
διμὶ 88 (το ουπάον οὗὨ ἰμδὲ οὗ 9 Ν᾽δο] 88. 
--ΟἼθο οἰγουπιδίδποο ἐμαὶ [86 ΒΟΥΘῺ ἩδΙΏΘΒ 8ΓΘ 8]] 
Θτοοῖ, 885 1Ἰοα ἰο τϑυΐουβ δοῃοϊ υϑίομβ, 6. 9.») ὑμδὺ 
(δ6 δαύθῃ ἸΏ 60 616 πού 70 0018 ΠΟ δα ὈΘ0η ὈΟΓῚ 
ἴῃ Ῥαϊοδεϊπο, Ὀυΐ Η6]]θϊθίθ. Τοβο τυϊίοσβ Ὑ80 
δδδαῖοο ἰδαὶ 411 ἰὴ 9 βούϑθῃ τόσο ΗἨο)]οη δβίβ, αἰ Ὁ Ὁ 
ἴη ἐμοῖν αἰϊπεδίθ σΘοπμο] υδῖοπ8. ϑβοπιο τοροχὰ ἐδ6 
ἔδοί 86 ἃ ὑγοοῦ οὐ (89 παρα υ ΑἸ ΟΥ̓́Τ ΔΗ τ- 

- ἮῪ οἵ {80 Ηοῦτονβ, Ὑ80 9-ιΘῃ θα ἰ0 Τθίηονο ΘΥΘΣΥ͂ 
θδύυδ6 οὗ σου ]αἰηῦ ὁ {δ Ρδσὶ οὗ 89 Ηθ]] θη ΐδὶ8 
ὃγ βοϊβοϊπρ ἐμ 6 ϑούϑὴ ἔγοϊῃ (89 ὙὙ8010 πυτο 6 οὗ 
ἐδ ἰδιίογ. (βοΐ β9). ΟἰΒΘΥΒ ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμαὶ ἰμθθθ 
ΒΕΥοΣ ΤΌΣΟ ΘΠ ΟΒΘΏ ΘΧΟΪ δῖ ΟἿ. ΤῸΣ {8.6 ΒΟΣΎΪΟΘ οὗ 
(6 ἨοΙ]οαἰβιΐα ρῬογίΐου. οὗἩ ὑπὸ δμυγοῖ, δηὰ ἐμαὶ 
διάκονοι [ πὶ οἷ 1110, ΒΟΥΤΟΥ͂ΟΣ, 4068 ποὺ ὁη66 06- 
ΘΓ ἴῃ ἰδ 6 Ὑ80]0 Βοοῖς οὗ ἴδ Αοίβ (7. Α. ἊΣ 
1π.} δὰ Ὀθθὴ Δἰσοδν δρροϊπίοα ἴον ἰμ9 ἢο- 
Ὀγενβ, δέ 8 Θυ 6 ροσϊοα {ὙἹίησα, Μοβῃ οἰ μι). 
Νείϊπον οὗὨ {8ι6 86 οομ͵θοίιΓο08 18 δα ρρογίθα ὈΥ πΐ8- 
ἰοτίοδ] ουἱϊάθῃμοο, δὰ, ἱπαοοα, ασθοὶς πδι 68 ὙΟΓΘ, 
δὶ (δαὶ ἰἰπη6, ααιϊίθ σοι διθος ἰμ6 ΒΙΘΌΓΘΥΒ 
6. 3.γ) 009 ΟΥ̓ ΠΟΤ οὗ 89 Δροβί]68. (ἀο Ἦ εἰ(6).--- 

]. [ε ἰ5 Ῥυοναδαθῖο {μδὲ βοιὴθ οὔ 89 βϑυϑθῃ 6 γ0 
Βεῦτονε, δὰ ἐμ σϑοὶ, Η6]1θηἰβὲϑ. 

γερβ. 6. ὕὕΠοσι ΠΟΥ δοὶ, οἱο.--- ΤῊΘ. τ ἢ 
ἐδεὲ δὰ Ὅδϑῃ οβόδϑῃ ὉΥ ἰμ9 ΘΒΌΓΟΝ, ΟΓΘ ΠΟῪ 
Ῥτοροπίδα ἰο {86 Δροδίϊθβ, Ὑ δοῃίογτοα {6 ΠΟῪ 
οἶδα Ὡροπ ἰδ οπι, δὰ ΒΟ] ΘΠ ΪΥ ἱπϑί]] 9 ἰμθ1ὰ 
ΠῚ ργαψεν δια ἴδ6 ἐπιροδί(ίοη ὁ) λαπάβδ. ΤῊΘΥ 
Ἀτεὶ οβθεγοά ὈΥΒΥΟΥ, ἱπ οοπὐαποίίου νὴ (ἢ 

ἷπ Ὀ6Π4}4 οὗὨ ἰδμ9 χχθῃ, οπίγθδίλης ἰδοὺ 

ἱσίουβ δὰ Ομνἰ βιΐβῃ" 

ἐμὸ στδοθ δηὰ {μ9 σἱἥα οὐὗἩ αοὰ ἴπ ΟἈτὶβί, τοὶρμς 
6 ᾿τωρδρίθα ἰο ἐμ Ἰαίίον; ὋΣ ἐδ 68}} ἰ0 ΒΕΓΥΘ 
186 αἰδοῖ ρ]98 δηὰ ϑβρϑοΐδ}νγ ἰμ0 ῬΟΟΥ, ΝΒ ἰῃ 
χὰ ἢ 8. 08]1] ἰο Βοῦυθ αοἀ ἰπ [89 ῬΘΥβΒΟῚΒ οὗὨ ἐμ9 
ἐδ Ἰαίψον [Μ|. χχυ. 40], δπὰ ἔγοτι Ηΐτὰ δ] οη 6, {89 
ἐπάονχηθπὶδ δπα δίηοδββ, 86 Ὀ]οβδίηρς δῃὰ (89 ἰπ- 
σΥθ886 οου]ὰ οοηθ. Τῇ θη ἐδθ Θροβίϊοθβ Ἰδἰὰ ἐποὶρ 
Βδηαβ οἢ {Π:9 πιθ, ὈῪ ὙΠΟ. δοὶ ὑμ6γ οοπβϑοογαιϑα 
διηὰ Ὀ]οββοὰ ἱμόυὰ, δπὰ ἐγαηδίοστοα δὴ οὔοο 1 
πιο ἐμ 6 Υ δὰ ἰποιηδοῖνϑα 66 Εἰ Βοτίο ἱηγοβίϑα. 
πε. 7. Διὰ ἴ8ο νυοτᾶ οὗ Θοἄ ἐποτοαδδβοᾶ. 

-- [9 ἱπίοσμιαὶ ἀδῆροῦ οἵ ἰΠ)6 σδυσοῖ, πδῖσὰ δὰ 
ἐπγθαίθηθα ἐο ἰουτηϊμδαίθ ἴῃ 8 σΣυρίυγΘ, 88, Ὡ0 
ἀουδί, ΒΔΡΌΡῚΥ δνογίθὰ ὈΥῚ ὑμ9 βδαἀορίϊοῃ οὗ ἐπ 
ΤΩΘΘΒΌΓΟΘ ΔΙ γοδαν ἀοβοσί θοα. ΤῈ ΓΟΙΘΥ͂ ΒΡΌΘΔΙΕ 
ἰο Βᾶνθ Ὀθθῃ δἀθαυδίθ; ἐξ τγῶϑ ΒιΘΟΘΒΒΙΪΥ ογι- 
Ρὶογϑά, ἱπ σΘΟμβθαῦ θη 9 Ὀοΐἢ οὗ ὑμπ9 ΔΡῬ6 8) τ βΐοΒ 
ἐμ δροβίϊθβ δὰ τηδὰθ ἰο {πὸ σοὶ  κὶ Ὁ Β ὑυ μὲ 168 
οὗ (89 ΤΘΙ Ὁ Γ8 οὗἨ ἰμθ δηυτοῖ, δηὰ οὗἩ ἰμ9 γνἱχοῦ- 
ΟΥΒ δἰὰ πΐοι πο γ τοοοϊγοα ὕσγοιῃ [80 ϑουθηῃ. 
ΤΊθδ6 Ἰ0Ώ, ὙὙἘΟΒΘ ἰΔΌΟΥΒ γΟΥΘ διίοη θὰ τι ἢ 
86 αὐνίπο Ὀ]οβδίρ, ὙΟΥΘ ῬΟΤΘΥ ΠΥ δβυβίαϊποα 
ὈΥ {86 ὀΘο,βοϊουβηθδα ἐμαὶ ἐμοῦ πογο Υἰ σα Ὁ}}γ 
οπραροα δοὰ νδϊκίηρ ἴῃ (80 Ῥϑὲ! οὗἩ ἀυίγ. [1{ ἱπ 
ἔχαθ ἐμεῦ [κΚὸ ἀοθδ ποὶ αἰβιϊποιῦυ βίϑδίθ {μ686 
ἴδοϊβ, Ὀὰὶ ΠΟΥ ΔΓΘ ἱτρ] θὰ ὈΥ ὩπΟΙΒΟΥ δηὰ κβἐ1}}} 
ΤΟΣ δύσι Κη ρ Σοβα]ς ποῖα ΒΟ Υθοοσθ. ΤῈ6 ΊΠΟΓΘ 
ΒΌΘΟΘΒΒΙΆ]]Υ [86 υπὶΐν οὗ (6 βΡ1γῖ γ88 Κορὶ ἰπ (ἢ 9 
Ὀοπὰ οὗ Ρθδ806 [Εῥ}ι. 'ν. 8], {μ6 ΤΩΟΥΘ ΤἈΡΊΪΥ ἐμ 9 
ποτὰ οὗ αοἂ ἱπογϑαδοᾶ; ὑμδὲ ὉΠ} ργοἀμπορα 8, 
ῬΟΜΘΡΙᾺΙ οἴδοοί ὁἢ {ἢ} τα 48 δηὰ μοασὶβ οὗ οἴ .Β, 
δια ΤΒῺΥ ἱπαϊνὶ ἀι1815, 88 ἃ ΘΟμΒΘαΌΘΠΟΟ, γοοοϊγνθα 
{80 σα τὰ ἔδιν ἢ , 186 Βα ον οἵ ΘΟ τ βιΐδηβ ἴῃ 
ψογ8816 }ὶ τρί αἰν ἱπογοαβοα, δπὰ 6 χγυϑδί δοσι- 
ῬΘΩΥ͂ οΥϑη οὗ ἰὴ0 Ὀχίοϑιϑ ὑπήκουον τῇ πίστει. 
ΤῊ]Β ὀχρυοϑδίοι ἀθϑοῦσι 68 {91 ΘΟΠΥΘΥΒΙΟῺ 88 ΔῈ 
δοὶ οὗ οὐθάΐθηοο ἰο (6 χγαοίοιιβ ν1}} οὐ αοἀ ἰῃ 
Ογῖβε; 1ΐβ ᾿ιγοάποιο ὮΟΣΘ 18 {1.9 ἸΠΟΓῸ ΒΡΡΓο- 
Ῥυϊδίο, 88 1ἰὑ γγϑϑ Ὁ ΘΟΐΒΟ]Υ ἴῃ ὑ86 0886 οὗ υΥἱοϑία 
ταὶ 8 ἄστη γϑβοϊ 100, ΟΥ ἃ ΡοΒίζνο ἀοίογιΐμδ- 
λοη οὗ {8:6 Ὑ211, τδᾶϑ τοδὶ οὗὁὨ 411 ποοάοα, ἴῃ βΒγ- 
τους (6 ῬΤΘ) 1068 ΘΟ] αν ἰο μοὶ ΟΥ̓ΟΣ, 
δά ἰῃ οδογίηρς υουβῖρ ἰο ὑμ86 Οτνυοὶβοὰ Οηο, ἐμ 9 
8010 Μοάϊεαῖοῦ δὰ Ῥυϊοβί. [1 τγδβ ΟἿΪΥ 8 νΟΥΥ͂ 
ἄθορ σομυ]οίΐομ, ΘΧΡΥΘΒΒοα ἰη {86 σογὰβ; “1 5 
{86 νν}}} οὗ αοἀ [᾽, δηα 8 ὙΘΥΥ͂ Βίποθυα ῬΌΓΡΟΒΘ (Ο 
ΟΌΘΥ 6οά, δαὶ σου] μανὸ ργοάἀυσοα βυ6} ἃ σοϑυ]ί. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, ᾿ 

Ι. Το ἀἰ που} τ ΒΙΟΣ οοουϊγοά ἐπ (86 Ὀοδοπι 
οὗ ἰδ6 οι γοῦ, Ὀοίνγθθηῃ ἐπὸ Ηο]]οηἶδία δὰ ἰδθ 
ἨΘΌΥΘΥΒ, 880 Π|68 ἃ ἰγρὶ681 ομδυδοίοσ. Τὸ ἢγδὶ 
ἱδίθσ 8] ἀδηροῦ οτἱσὶ πδιθὰ ἴῃ ὑμ6 ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ δπὰ 
Β6Ι] ΒΒ Π988 οὗ 8ἃ οογίϑὶη δὴ δηα δ 18 τἰ[6, σἢ. τ. 
1. Το ρῥτοβοῃΐ ἀδηροῦ ῥγοσοοαθα ἔγοπι [0 88-» 
Βοοίϊβίΐοπ οὗ ἔνγχγο σοϊρϑηΐοθ, ὁδοὶ οὗ ον τᾺ8 
οοαρβοίοα ὈΥ ἰάθη ν οὗ Ἰδισύυδρο δπα οὗ δ8- 
ἐἰομδὶ οιδίομπιβ δὴ ἃ ΠΠΙΒΠΏΘΙΕ; ἈΘη6Θ ἴπ6 Βρὶ γἱΐ οὗὨἁ 
ῬΑΓΙΥ, τουβοὰ Ὀγ οοπῆιὶῖοιίπρ; ἱπίογοβίβ, ἐμυθαιθποὰ 
[ο δδϑυμηθ ἃ αἰδβιϊποιν ἀοῆποὰ βῇδρο. ϑιυοῖ 8 
ΘΒΓΠ8] Ὀοπά οὗ υπΐ0ἢ ΠΩΔΥ͂ Ὀ6 Τογπιοα, ουθῃ ἰπ 8 
ΘΟΙΔ Ὑ ῬὈΤΟΥΘΒΒΘΑΙΥ ΟδίδὈ] ]θθαὰ οα ζαὶ ἢ ἴῃ 
Οἰιγὶδϑὺ δηὰ Ἰουσο ἰο δἷτα, θὰ 86 ὨδίυΣ8] τηδ 
αἰϊοταρὶβ ἰο χὶνο ὑσϑοθάθῃοθ ἰο ἷβ θη ροΓ 8) ἴπ- 
ἰθγοβίβ, ἰο ἹΩΟΏΘΥ͂ ΟΥ ἴ0 ΒΟΠΟΥ. ΤῈ ΓΟβΘΠΘΡΘΙΣΟΩ 
διὰ ΟΠΘΥ8] οὗ [80 ἱπαϊνί ἀπ] Θπὰ οὗἩ [89 Βυτηδῃ 
Τϑοα, 18 δγγοδίϑα, οἰοοϊκοα, οὗ, δὲ Ἰϑδϑὶ, ἐμυοδίθηϑα, 
Ὀγ ἰδλθ9 ““ο]ὰ πιδπ᾿ [ΕρἈι. ἐν. 22] Ὑ80 σουΐγοθ ἷθ 
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οἷδἰ9β. ΤθῸ ὁμύτοι οὗ ΟΝ γὶδὶ 16 ρΡο]]υἱοὰ δηὰ 
ἀεβοοσγαιθα ὈΥ ἐμὸ σου], ἴῃ ἐπ τοϊα δὶ οὗ ὙΔΙΟῺ 
ἦι οχἰβίβ, δὰ ὈΥ σι δῖ ἢ ἰὲ 186 ἱηδυοποοὰ. 1 ὀνθη 
{86 ῥυἱμ ἶνγο ΟΥ Δροβί 1661 ουσοῖ οχ δ᾽ θα πὸ 
ἘΠΡ] αἱ ϑ 6 1466], (86 ΘΒ ΤΟΙ πὶ ΔΩΥ διιοοοοάϊης 
δζε οδϑῃποὺὶ ὯΘΙΏΩΟΓΘ ΒΌΘΟΘΘΒΒΙΙ.---Ἴἰ 18 ΓΘ ΔΓ ΚΔΌ]9 
ἐπὶ Ὀοΐῃ οὗὨ {86 ““δροίβ ΟΥἹ ὙΥΪΏΚ]ο8᾽ [ΕᾧῥΒ. τ. 
21] ΒΊΟΝ δζὸ ἀοθοσί Ὀθὰ ἴῃ 68. ν. 1 8΄. δπὰ ὁ6Ἐ. τὶ. 
1 ἴ., τὸ ἔουπὰ Ῥγθοῖδοὶν 1 ἰμδὶ ἔοαίυτο οὗ ἰδ9 
Ῥγἰπιϊ εν συγ ΟΝ ὙΠΟ Μν͵ὰϑ ὑῃ9 τοοβὲ ρ]οσίουβ 
δὰ Ὀοδυ ζι)] ---- ὈΓΟΙΒΟΣΙΥ Ἰονθ, ΤΘΟΙΡΓΟΌΘΔΙῚ δηὰ 
50} -δδουϊ δοίης δὰ δηὰ βδυρροσί, ὑπ 6 οοπιπλι ἐν 
οὗ χοοὰβ. [ὑ γγὰ8 {86 τηοβὶ ργϑοΐουβ δπα ρμοσγίοοι 
ἔγαϊ οὐὗἨὨἁ {86 νἱβοτοῦβ 1146 οὔὗἠἨ ζδϊ τ δὲ σι ϑὶοὶ [86 
λάθη ψψόσὰ Ὀοσδη ἰ0ὸ σαν. 0 στοοὺ Αἀγοῦ- 
ΒΆΓΥ ΤηΔηΪοβίβ ΠΪ8 ῬΥΘΒΘΩΟΘ ἰῃ 8 δροὶ ΝΒΟΤΟ ἱΐ 
δαὰ Ὀθοπ Ἰοαδὶ οὗ 8]} οχρθοίοα, δηὰ 1 15 Ὀσπὶ ἴοο 
ἔγαρ, ἰμαὲ “0 αοἀ ογϑοίδ ἃ σδυτος, ἰδ9 ἀοΥ]1] 
Ὀ01145 ἃ ομδροὶ δἱ ἐ(5 δἰ 9.᾽" 

2. ον δαιαὶγΌΪΥ (86 ὑσγοβθηΐ ΟσσΌΤΤΘΠΟΘ ὶ]- 
Ἰυδίγαίοα δηὰ ἀοιηομπβίσαιοα ὑπὸ ἰσαΐί, τὲ ἐπ 
τροτὰ 9.7 Οοά, δὰ ἰδ τοογὰ αἴοπε, 18 (ἰλ 8 ΤΟΙΆΘΟΥ 
δηὰ ᾿πδίσγυτη ῃ 4}}γ7 τσ 6 ΟὨαγολ οὗ ΟἸ Υἰσὶ 
ΒΒου]ὰ δἰ ΘΙΏΡΙΟΥ. Ενϑοῃ νβθη (80 οοοδδίοι 
λιρογαίγον ἀδιμδηαθα ὑπαὶ ΘΥ̓ΘΥΎ ὁδιιθ0 οὗ ὁοχη- 
Ῥίαἰπί ββουϊὰ Ὅ6 γτοιιουθὰ, ἐμ δροϑί]θβ ΕΥΤΩΪΥ 
γτοδίβί ἐπ6 ἰοιραίίοι ἦ0 Θρδρο ἐπ Ἰδῦοτ δῃὰ θὺ- 
Β' 658 ἐμωὶ ποῦἹὰ μᾶνὸ δΌβογ θα 8]}1 ὑδμποὶν {πη0 
δηὰ αἰξοηιΐοη. Ομ ἰμ8 σοΟΠΓΆΓΥ, (ΠΟῪ ΒΘΟΌΓΣΘ 
ἸΛΟΙΘ {ΐπι6, δηά ρροδίοσ ἴδ. 1} 1165 ΤῸΣ διϊϑηαΐηρ ἴο 
(86 ταἰπΐβίγγ οὗ ἰδ9 πογὰ, σὶοἢ τγαβ, ἰῃἀ θεά, 
(μοῖν χτοδί νοοδϊίΐοῃ. [1ὲ γ88 {πο ἢγδὶ ἀν ἰο 
εἶνο ἰμοιηβοῖγοθα ἴο ἐμ διακονία τῆς καταλλαγῆς [2 

. (ον. γν. 18]. ΤΟ τοογα ΔΙ'Ἠομθ, 88 ἰὲ 18 ὑ89 πογὰ 
οὗ αοά, διὰ ἱἰβ ““ϑρίγὶ ἡ δηὰ 118 [998ὴ ντἱ. 681, 
οδῃ τοηοσ οοοίυ) διά δηὰ σοῃίοσ ἃ αἰνὶῃθ 
Ὀϊοβαίης; διὰ βάν ἴθ (8 ΒοΥΎ 09 ΠΘΥΟΡ 181]8 
ἰο γϑοοίγθ τηδηὶἕοϊὰ οὐ! άθη 968 οὗἉ (9 ἴαυοσ οἵ ἀοἀ. 
ΤῊ δροβίο] οὶ σδυσοι δϑϑυτηθ8 ἰμ86 Ομ Υδοίορ οἵ 
α εὐυτελ ὁ ἰλε τ᾽οτά---ἰὯθ σμδυδοῦοσ τ 1) ΘΥΘΥῪ 
ΘἰαΤ ΟΝ τηυδὺ θα, ἰμδὺ ο᾽δὶτηβ 0 Ὀ6 δροβίο]Ἱ δὶ. 
ΤΟ ΘΠ ΓΟΣ ΓΘΟΘα68Β ἤγοιῃ {86 ἰσὰθ ροβ ἤοἢ τ ΙΔ ἢ 
ἦι βου) ὀσουρΡΥ, ἴῃ ἐμ βᾶτιθ Ῥσοροσγίΐου ἰῃ πΐο ἢ 
[9 ποτὰ οὗ αοἀ ἰ8 ογουββδαονοὰ ὉΓ ὑἰδὸ ποιά 
οὗ συβϑῃ, ὈΥ̓͂ ἀοΡϑ πΐ68, ὉΥ 86 ὑγρά 108 οἴ πηθῃ, 
ΌΥ [86 ϑαἀτοϊηϊδίγαιου οὗ θ00]058185108] Δ 1Υ8, ΟΣ 
ὈΥ ΔΗΥ ΙΔΘΓΘ ΘΟ ΔὨΪ68] ΒΟΥΎΪΘΘ. ᾿ 

8. [10 15 ἱπβίχυοίίνο ἰο βίαν ἐμ ἀονοϊοριμλθηὶ οὗ 
ἀπὸ σδυχοῖ οὗἁἩ ΟἸγἱβί, 88 1] χα θα οα ἰδ:6 ργϑβϑιί 
οοσδδίοηῃ. Ενϑῃ δ8 (06 ΒΘάθθιηοσ Ὠἰτηβ0] 7 νγ88 
ἐσθ ϑδῃ δηὰ ““1ποσγοϑβοα ἴῃ πίβάοιι, διὰ βἰδίυγο, 
δηά ἰπ ἔανον ψίϊα αοα δπᾶ τπδη [1λι. ἰΐἱ. 621], 
80, ἰοο, ἰδ ΘΒ ΌΣΟΙ 18 8 ὑπ 17 πυπιδη ΘΟΙΠΙ ΠῚ (Υ. 
1 ποὶ ΟἿΪΥ ἱποόσϑαδοθ ΘΧίΘΓΠΔ}Υ ἷπ δ0, ἱπ πυτι- 
ΌΟΓΒ δπὰ ἴῃ ἱπῆμποηοσ, Ὀυΐ ἰὑ 8 4180 δρροϊηῃιθα ὮΥῪ 
{δο ψὶ}} οὗἩ ἰὰ Εουπμάον δηα Ἱογὰ, ἰ0 σΚΥΟΥ ἱπίογ- 
ὯΔ}}|γ. ΤὨΐδ Ῥγοσθθδβ ΤΏΒΥῪ Ὀ0 ἔμιι5 ἀθθοσὶθοα-.--- 
Το οτροπϊσαίϊου πῖσι ὑπ ΘΒ ΤΟΝ δάορίβ, δπὰ 
ἐϊ8 τὶ 81 019 ἔογιηβ οὗ 118, Δ.Ὸ στϑδά τ} ἀονοϊορϑὰ 
ἔγοια πὶ πη, ργοοοοαΐηρ ἔχοσα ἰΐ8 οὐ Θθηίγο οὗ 
118 δηὰ ρωποίωηι δαϊΐεηδ, ὑμπαὺ ἷβ, 19. Ρυϊδοίληρ 
μοδσί οὗἉ ζαϊί, [Ιἐ 18 οὐυίΐουδ ἐμαὺ θη ἐμο Ἐθ- 
ἄἀϑοιιθν θβίβ Ὁ] θα εἶα. συ γΟΝ οἱ οασίἢ, 9 αἀϊά 
ποί ἱπητηϑαϊδίοῖγ ομάοιν ἰὺ ΣῈ ἃ [11 δὰ οοτι- 
Ῥ]οίθ δρραγϑίῃιβ οὐ οβῆοοβϑ, οσάθγβ δηὰ ἔογσιβ οὗ 
Κονουπιηθηΐ; Οἢ {86 ΘΟΠΙΤΆΓΥ, Β6 Ὀοοίοννοα οὁἢ ἰὺ 
ΟὨΪΥ 8 βίηρίο οβἕοο---οὴ6 ἰμδί, 8 ΘΣΟΘΘΟΙΠΡῚΥ 
βἰτρὶο ἴῃ 108 Θμασδοίοσ, δῃὰ γοΐ ἱπᾶϊβρϑῃβδὈ ]9--- 

δουϊὰ 6 ἀογνοϊοροὰ ἔγοιι ὙΪΐΒἷπ, Ὁ ἰδ6 καὶ» 
ἀοὐἰοτταϊηδίΐου οὗ 86 οδυγοῖ,, δπὰ πῃ δοσοϑροι ς 
660 ἰο ἰδο οχίρβοποῖοβ οὗ ἔδο ἰΐτοθδ; διὰ [86 
Ῥσχϊμξίϊνο οὔἶοο, ἰλ 6 δροκίοϊδίθ, τγδ8 80 οοηϑιϊξιιοα 
85 ἴ0 Θχρδῃὰ ἰϊκὸ ἃ ἰγθ6, δομ ἀπ σ ΤΟΥΣ σαοοσδβαῖνθ- 
ἸΥ, 838 ἐΐβ ὈΓΥΘΠΟΊΟΒ, ΠΟῪ ΟἿἾἿἕΟΟΒ δοὰ οὐάϑγα, 
δἀδρίθα ἴο πον ἰΐτη68 δῃὰ οἱ ΓΟΌΤηδίδποο. ΟἸσὶδέ 
ἰδ οὶ Μοβοϑδ; ““(Π0 ΔῈ ΜὙΔ8 χίνϑῃ ὈῪ Μοϑοα, Ὀυὲ 
τϑοῦ δηὰ (συν σδΙὴ9 ὈΥ Δοδὺβ ΟἸ σι." ΦΖοΟΒΗὶ. 
17. ΘΟ γἰδὶ ἀϊὰ μοὶ δρροὶπὲ ὈΪΒΟΡΒ, ΟΥ Ῥγοδ ΟΣ 5 
ΟΥ ἀοβοοῃβ, ΟἸΥΒΟΣ ἰἱῃ ἃ αἀἰτϑοὲ ἸΏΒΏΠΟΥ, ΟΣ ὈΥ 8 
γοΥῦ] σοπιδηὰ; αὶ ἰμ9 Κρ ίτί( οὐ ἰπ6 1οοπὰ, 
οὈδοσυΐης (86 τ] οὗἨ κἷ58 ψογὰ, δπὰ γοσζδσαϊης 
(86 ἐὐπιοβ δπὰ οἱγχουτηδίδησοδ, 68 Τσηϊδμοαὰ δθ 0} 
ἰπδιλιαἰοῃ 8, 88 Θδ οἷ Βρθοΐδ] οοοδδίου ἀθιποηδίτΣαιοὰ 
ἴο 06 ΔρΡρσορσγίαίθ, υδοί], δῃὰ πϑοθαβῦυ. ΤῊ8ΠΒ 
ἰδο οδῖςοο οὗ (δ 6 ϑονοι '᾿γδὯδ ἱπίσοἀποσοὰ αἱ ἐδ 9 ῥὑχο- 
δοῃὺ ἰἶτὴθ ἐπ (16 χιοδὲ Ῥϑδοοῦα] Ἰδῆποῦ. [Ιἱ ἷβ, . 
πο ἀουδὶί, αἷἶϑδο ἔγυδ, ἐμαὶ ἰδ: δροδίϊθε. δδοτί νοι 
1988 ἐτπηροτίϑηφο ἰο ἰδ οἵἶοα ἰμ8η ἰο {89 ὁδασδοίοσς 
οὗ {86 πιὲπ : ““  ἈΘΓΘΙΌΓΤΘΟ, ΙΟΟΪΚΧ γὸ οὔξ ΒΟ6ΥΘΙ ΤΩΘΏ, 
[]} οὔ [86 ΗοΪγ αδοϑί, οἵο.,᾽" τὰν. 8. Το Ἰδίίοσ, 
88 γ7ἴὸ οδηποί ἀουδὲ, τοοοϊγοὰ πὸ ΟΥΒΟΡ Ὡ8116 Οὗ 
οΒοἶΔ}] {1010 ἐμδῃ ἱπαὶ οὗ ““1ὸ ϑουθη᾽", διὰ πὸ 
ΟΥΒΟΣ 8 χίνοῃη ἰο ἐβϑῖ ἷπ ΤῊΒ ΑΟΥ̓Β; Οὐ. 6Ἀ.. 
χχὶ. 8, Βυὶ (μΐ8 δἀπιϊηϊδίταιννο οἶος οοὐἰϊϊυοὰ 
ἰο οχὶδὲ ΟΥΟΣ 8 ΒΓ 8, δπὰ τγ88 ᾿πἰτοἀυσοα ἰπΐο 
σΟΙρβτορδίίοηδ ἰῃ ΟΥΒΟΣ Ῥἷωσθθ. 79 δοί οὗ ἱδ- 
ἀυοίζης 86 χάθη ἱπίο οδῆοο τὶ ΡΥΆΥΟΣ δη ἰδ9 
ἱπηροβί οι οὗὨ Βδπάβ, 1Κὸ ἐμ ξοῦθγδὶ ὑτοροαϊίου 
ἰο βοϊϑοί ὑμϑπι, τγχδϑ υοἱ αίδ υΥ οἱ ἰλθ ρατὶ οὗ ἰδ6 
ΒΡΟΒβέϊθβ, ἰπ ἱπυϊ δίΐοι οὗ πιοάο}8 ἔτ ἰβη θα ὈΥ͂ 189 
ΟἸὰ Τοσίδηιοηὶ, Ὀαὶ τγῶ8, πουθυί 61988, δ Ὀ)θοὲ ἴο 
(δ κυΐάδπορ οὗ ἐδο 3» γι πο ἢ γγ88 ἰπ ἰποῖὰ. 

ΗἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γὲεβ. 1. θη 86 ππσῦοσΣ οὗ [86 ἄϊαοὶ- 
ὈΪ96 ὑσὰδ στρ] ἰρ᾽] θᾶ, ΤΠΘΣΘ ΒΙΟΒΘ ἃ σῃῦτ- 
ΤΌσἑ Π Κ.--- 6 ἢ ὨυΤΏΌΘΤΕ ἱπόῦθ 856 ἴῃ {86 ΘΌΡΟΙΝ, 
1.8. ΤἸΔΟΓ 8] βίσοηρμίηῃ δπὰ ῬΌΣΙΥ αἰτιΐηἶδμ 'π ἐλ 9 
ΒΒ 6 Ῥχοροσγίίον. (Θ6651.).--- 9 ΘΒΌΓΤΟΝ ὅπ οασὶ Β 
ΔΙΎΘΥΒ ΒυἴογΒ ὑὐἱουϊδίδοπ : τ 6 ΟΧίΘΓΙΔΙ Ρ6Σ86- 
ουῤίουι 668865, ἱπίθσυῃ8] αἀἰβίυσρδησοθ, οὔ δ διὰ π 
ΤΟΥ͂Θ δ δστηΐηρ σπδυδοίοσ, βδυοοθοᾶὰ. (ϑίδσκοὴ).--- 
Βϑοδυδο τδμοῖν τνἱδοντα σοσθ πϑρ]θοῖϑθάᾶ.-- 
Τὸ οὐϑυΐϊοοκ, ἰ8 υμπιᾶπ; ὑρ οογχοοὺ δηὰ ἱτηργουθ, 
δροβίοὶ 68] διὰ Ομ τἰβιϊδη. (ἰά.).-- -σθα θη ἀο- 
γουΐ τθῃ, {κθ΄ ἐπ6 Δροδί]οβ, δ᾿ {Π Ὁ}}γ ροσίοστα ἐπθ 
ἀυϊο8 οὗ ὑμοὶν οἴδοοσ, ὑπ 6 Ὁ ὁδηποὶ δἰναγβ ρσχόυϑῶξς 
ὈΒΙΔΥΟΓΔΌΪΘ ΤΘΙΏΒΥΪΝΒ ἔγοια Ὀοΐης ὁ; 1 Ὅονς. 
ἷν. 8. (ὰ.}). 

γεβ. 2. 1 ἰ6 ποῖ τϑᾶδοι τἰΒδὶ, οἰο.---Ἰῷ βοζαθ- 
{π|θ8 ΟΘΟΌΓΒ ὑπϑὺ ἀἰδογάογ βυρ χοδί τΥ190 ΣΗΘΆΒΙΓΟΕ, 
διὰ 601} ργδοίλοοβ ἰοδὰ ἰο 8:6 οδι δ] βτη αὶ οὗ 
ὙΓΒΟ]ΘΒοΙηΘ ᾿ανγβ. (Θα68ῃ.Ὶ.---Τλἐε ἁμῖν ὁ ἐδε ΟἈτί- 
απ ἰο οὐδαγυ ὩΥΤΟΡΕΥ ἱέηεῖς ὧι ἀὶδ οουγεα οὗ ἀοίϊομ. 
(11860). 
γε. 8. Οὐ πομῃοδὶ τϑροσὶ, οἱο.----ἴπ [}185 Ο8860 

Β}1840]9 ἐ νυῤρυτα ΔΙῸ δρροϊηίϑα 88 ΔἸσΘη ΓΒ; ἰδ0 
δΡοβί 98 ἀο ποί βοῖϑοῦ σχχθὰ ὙΠῸ 81 ΒΊΤΩΡΙΥ ὙΓΙἑΘ, 
οδϑβί, δοοουπίβ, δὰ ἰχαηβαοὶ Ὀυβίημοβα, Ὀὰΐ ὙΠῸ ΔΓΘ, 
Βοβίοβ, [111 οΥ ἰμ9 Ἠοὶγ αποδὶ δηὰ οἵ πνιϑαομ. 
(διανῖκο).----ϑρὶ 8] ταδίίογβ τασδὶ Ὀ6 δά πιϊηϊπίογεα 
ἴῃ 8 Βρὶ γἰΐα8] τδῆπονῦ; αοαἃ νΜ1}1} ὀχδιιΐμο ἰδ δο- 
οουπίδ. (Κ. Η. Βἱοκο:). 

ψεε. 4. ὅδ Ὑ1111 κἰνϑ οὕσβοῖνϑϑο, οἰο.---ΤῊ0 

ΜὮΘΩ Π6 δρροϊπιοα ἰμ6 δροβίϊθβ ἕο Ὀ6 ἷβ νῖῦ- [ἰ τγ016 119 οὗ α μαβίοῃ ἰβ ἤϑγὸ ἀββοσὶ υϑὰ ἷπ ὑνὸ 

Ὧ088086. Ηο ἀοδίρποα ὑμδὶ Οὐ 6 διὰ ΖΏ116Σ ΖΌΓΠΙΒ ἱ σοσάδ: Ῥσδγίης, δὰ Ῥσοδοιίπς; ἐμοῦ ἰδ [0Σ- 
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ἸΏΕΣ, 86 γδδοῖυο5 ἤγοιη αοᾶ; ἱβτουσῃ {π6 Ἰδέΐθν, 9 
ἱπροτὶϑ ἰοὸ οἰ ογ8 ἐμδὺ 1 ἢ μ6 [188 ἈΪπη56] γὸ- 
εαἰγοὰ ἔγοπι δῦουθ. ((ο88}0).---ΣΘΥ͂ΟΣ ΟΟΘΌΡΙΘΒ 
ἰδ ἄγδὶ ρῖδοοθ, 88 ᾿ξ ὑγθρδσοδ {80 ἯΔΥ [ὉΓ (89 τηΐη- 
ἱσιΓγ οὔ ἰδ ποχὰ; ἰἰ ᾿τπηρᾶσίβ ἃ βρί σῖΐ δῃὰ 8 τηουΐὰ 
ἰο ἐδ6 Ῥγοϑδόϊοσ, ἀπὰ δὴ δ. δηὰ 8 Βοδγὺ ἰο (80 
ΘΓΟΣΕ. 
ἵει. 7. Διᾶ ἴΒ9 νοσχᾶ οὗ Θαοἄ ἱποτοαβοᾶ." 

--Ἰλ8 τοϊοοιθ ἴδοι, 8 δῃοίθον ΤῸΒ9 ὈΪΟΟΣηΐτς 
διοθῶς ἰλοσηβ. (Κ, Η. ἘΠΡΕΒΕ 
ΟΥ ΤΗΞ ΝΉΟΙ, ΒΕΟΤΙΟΝ.---7ὰε τίρλῇ πιοάδς Ὁ ε;- 

εᾶπο ὑπρνυουειηοπίδ ἔπ ἐλε ἱεπιροταὶ αόαϊγδ 97 ἐλὲ 
Οἰτγίίαπ Ολωγολ: 1. μού δύο ἰμ6 Ἰοχί τη αὺθ 
ὁλ0868 ἱμδὶ 684 (0 ομδηροθῖ ΟὈ νοι Β τη ροχἕθο- 
αυδ διὰ ἀοξζοοίδ. Π. Εγοι δαὶ βοπεϊτηθπὶβ δηὰ 
οΟΌΣΒ6 οὗ δοίΐοῃ. ΠΥ ἐπι ΡΟΥΘ ἰδ [6 ΚΓΘΘΒΟΠΒΌΪ 
ἐχρεοίοα  ὙΒΘῺ ἰὑ 8 {86 δοζησηος Οὐ͵θοὲ οἴ 8]] 
(0 ΣΕΙΠΟΥ͂Θ ΘΥ̓ΟΥΎ 68.860 οὗ οἴἶθῃοθ, δπα ἰο Ῥχοιμοὺθ 
8 κρὶ τι οὗὁἨ υπῖοῃ. ἴῃ {Π6 6486 ὈΟΙΌΤΟ 18, ΠῸ Οἷ086 
ἱπτοδχεαϊου οὗ (6 ρϑβὶ ν8 αἰϊοιηρίϑα, θυ 8]1 
ΒΈΣΟ τοϑοϊγοᾶ ἴο τπιδιηΐϑῖ ἐμο ΘΒ Δ] 180 ογάοΣ, 
δοοογάϊης ἰὸ ψΔΊΘᾺῚ ἰδὸ αἰγοοίίοῃ οἵ δήδὶ γβ Ὀ6- 
Ἰοβξεὰ ἐο ἐμ δροβδί]ϊοδ. Ῥοίοσ, σῆο δά ἀγϑββϑὰ ἐδ6 
Ἑδηρο ἢ ἰπ ἰδ 6 πη οὗ ἐἰο Τποῖγο, ἀϊὰ ποὲὶ τ 11}- 
ἄγαν εἷβ οτσῃ διὰ δηὰ ἐδμδί οὗ ὑμ8 οὐδοῦ δροβίϊθβ, 
80 δαπάοῃ {μ 6 ΙΩΘΙΆΌΘΓΙΒ, ΒΘ ἃ 1860] Ῥοϊπὶ 
οὐδηεοίοα τὶ ἢ ὑμλ οἷν 888 1γ8 ἀδιιδπαρα αἰἰοηίΐοι. 
Νεῖῖμος αἰὰ πὸ αἰδγοζαγὰ (0 βιὶθυϑη6608 ΟΥἩ ἰδ6 
Υἱεδὶ8 οὐ ἐμποθὸ 8.0 ΘοΙαρΙαἰτιοά ; ἈΘ Βγλ861}7 Ῥχο- 
Ῥοδοὰ διὰ ἱπίγοάπορα ἃ ΠΟῪ ΔΙΤ Προ θῃΐ ἴῃ 8 10- 
κἰἐπιδίθ σοῦ, δὰ ἰὼ ἰμῃ6 πὰπιθ οὗ (6 ΟἰΘΣ 
δροδῖῖθθε. 1818 δνσδηβοιηθηὺ δδδίρηθα ἃ ῬΓΌΡΘΟΥ 
Ῥοδποη ἕο ἐπο89 ὙΠῸ ἃ Θοϊαρ]αϊποα, δὰ ΘμδὈ]οά 
ἴιοπι ἰο δοι ὲηθ ὑμοῖν οἴονιὶβ τὶ (089 οὗ οἰογα 
ἷπ οαδοοϊϊε 8 βαϊ αἰδσν Θἤδηρο. [ἰ γγ͵γὰβ ἃ ψϑῃί]ο, 
βε {-ἀοηγίσιρ, δπα Κὶπά βρίτῖῦν 190} δαϊτπδίθα 4]1 
ΔΙΙκο, δὰ σοπάιοίοα ἐμὸ 016 ἀΐδουδδβίου ἰὸ ἃ 
δαϊ δίδει ΟΥΎ ᾿ἰβδαθ; δηὰ ἰΐ ἰβ ἰδὲ βρὶ γι, τυ ΒΘ ἢ, ἴῃ 

68868, 1] ΔἸ ΔΥ5 σοῖο ἰῃ6 Ὁ]688- 
ἴξ οἵ Θο. (ο ] οἰ οΥτηδ 6 :).---Τὴς ἤγεί ἱπδίαπιοε 
οἵ οὐπβιοίίησ υἱεῖσς απα ζεεἰησε ἐπ ἐλὲ αροδίοϊεεαϊ 
εἰασελ: 1. ΤΠ οδοδδίου τ ΒΙοἢ Ἰ1ο ἰο ἰὲ; Π1. ΤῊ 
τσᾶς ἰῃ ἩΒΙΘᾺ (δ αἰ δου ἐγ τγα8 τοιηονϑα; Π]. ΤΙ6 
δοκεῖς π ΣΟΙ ΤΟ] ον, (1μδηρθο}).---Τὴλ αρ- 

: οὗ 4λε Ὠεαεοπδ: 1. ΤῺο δδυβο ἩΜΟἢ 10 
ἴο ἱξ, γοσ. 1; 11. ΤῊ Ἰϑῆ ποῦ ἴῃ ΜὨϊσὶ ᾿ΐ τγ88 οἵ- 
[ροίοὰ, τσ. 2-6; 1Π|1. ΤῊο Ὀ]οαδίηρ, ὙΔΊΘ. ζ0]- 
Ἰοποὰ ἰξ, ταν. 7. {(ὥϑόπ. δῃὰ 8}.).-- 76 ἀαρροίϊηί- 
πιο 9 ἰλε εαςσοηδ, απ ἐἰωδίταζίοι οὗ ἰλ6 φοοά υη- 
ἀτείακάτησ απα »τοτηρί οοδρεγαίϊοπ ιολίοῦ δὴοιά ολα- 
φαείετίζε ἰλ6 αοἰΐοπ ο7 Ῥαδίογα απα ἰλεὶγ Ῥεορίεο: 
Ι, Το χαϊάδποο οὗ {πὸ οομστοχδίίζομ 18 ἱπιγυδίθα 
ἰο (ἢ δροδὶ!οβ; Ὀαὶ ἔλ6γ ]ἰδίθη τὶ τ ἔγαίθΠ}] 80}- 
ππσηί ἰο ἴδ τοῖοϑθ οὗ σϑῦυκο δηὰ δοιιρ]αἰπί; 
Π, Το οκσ οὗὨ ἰμ6 ψοτά, ἰο ψ ῖοῖ {89 δροδβί]θβ 
μδὰ ὕδει αἰνίποὶν οα11οἀ, τοιαδῖπϑ ἰὴ 1.8 πιο 
ἴὰ ἐδοῖτ βαπᾶάδ: Ὀπί, ἴον ὑπ 6 βαῖκο οὗ {8} ΘΟΙΙΤΟῚ 

Κορ, (867 σΒΘΟΙΌΙΠΥ τοϑῖζη ἃ ρασύ οὗἩ ἐμ9 ῬΟΟΣ 
ΒΊΟΝ ΠΟΥ δὰ οχοσοίδοα ἴῃ ἐμθ ἰθι ΟΣ] 881 Ὑ8 
οἵιδο ΘΙ τοΝ; 111. Τὸ δΘοῃπτορδίζος 86] θο δ ἴΓΌΤὰ 
ἰϊδ οὐγὰ ΒΌΠΙΌΘΥ οοχίδι τηθῃ, ΝΟ ΔΙῸ ὙΟΣΙΔΥ οὗ 
οὐβδάεποο, δοιὰ 0 Ἡ ΒΟΣα ἰδ ΟΔΣῸ οὗ {ἢ 9 ΡΟΟΣ 18 ἰπ- 

ἐσυείοα; Ὀὰυΐ (ῃ9 δροπίϊοβ οοῃηδϑοουδὶθ {π|686 ΣΤΉΘΗ, 
δηα ἱτηρδσὶ ἐμ οὶν Ὁ] βδίηρ.-- Τάε ολυτοῖ, ἐλε πιο λον 
ΟΓ ἐδλά »ροοῦ: Ἷ. Ηδε τηϑίοσυδὶ ἀμίψ: ἰὺ ῬΥΟΘΘΘΒ, 
ἷπ ρασγὶ, ἔγοτῃ (86 αἰπίγοββ οχὶδιϊηρς 'ῃ {μὲὶ8 ΟΥἹ] 
σοσὰ, ἴῃ ποῖ Βη9 ἀνγ6}}5 88 ἃ ἀδυχπίοι οὗ μ68- 
γοΣ; ἰἱῃ ρϑσχί, ἔγοιῃ ἰδὲ βρὶτγὶὶ οὗ Ἰοσ δηὰ Ὁ Υ, "Ὁ 
ΨΈΪΟΣ ΠῸΡ Ιοχὰ δηὰ ΕΚίηρ, ὑμ6 αἰνῖπο ἔγϊθηὰ οὗ 
18:0 ῬΟΟΣ, 888 ᾿πἤιβοα πο ποῦ; 11. ΗΘΣ τηδίογημδὶ 
ἐαγα: ἰῦ ΘΙΑὌΥΔΟΟΘΒ Ὀοὶἢ (89 ἰθιηρογαὶ, δηα 6180 [6 
ΤΔΟΡΔ] δηὰ κερὶ σι 8] τϑηΐβ οὗ ἐἰπὸ ροοῦ; Π|. ΗΟΣ 
Τηδίρογ 8] 7Ὃὁψ: οὐ οδσγίἢ, ἰο σϑϑσιθ 800]8 ἴγΟΣΩ 
ΟὍΟΘΣΙΥ δηὰ βρὶυἱίυ 8] ροϊ!υἱΐοι ; ἰπ Βοδυθα, ἴο δίδηα 
Ὀοΐογο Ηἶτα ὙΠῸ βαϊὰ : “Ἅ ᾿παϑτθοἢ 88 γ8ὺ δ ὺθ 
ἄοῃο ἰὲ υπΐο οπμ6 οὗἉ ἰδ ἰοαϑβί, οἱο.᾽ Μαίί. χχυ. 40. 
--ΤὰξΎ Ῥοοῦ ατὰ ἰδλ6 υνεαξίὰ οΥ ἰλὲ ολιτοῆ: 1. ΤΏΟΥ 
6811 ΒΟΥ βρὶ τ 8] σὐδα ἰπίο δοίϊο ; 1. Ἰηυϊβοσδὶθ 
{89 δρὶσῖϊ οὗ Ἰουο; 111. σοπβίϊαΐο ὮΘΥ οπδηιθηΐδ 
ἴῃ 86 οὁγ68 οὗ ἐπθ ποσὰ; ΓΥ͂. Αἀὰά ίο ἐδο ἰχοαϑυγοβ 
ΜΕΘ 886 ἸΔΥΒ ὋὉΡ ἴῃ ὨΘΔΥΘΏ.--- ΟΠ ΡδΓΟ {86 ἰχ8- 
ἀϊάοῃ οὗ ψδαυγοηϊδυβ ὑμὸ ταυίγσ [ἀυγίηρ (86 Ρ6ΓΣ- 
Βοουίϊου ππᾶορ Ψαϊοσίδη, Α. Ὁ. 208]; ψμθὰ ἰδ 
ῬΟΣΒθουϊΟΥΒ δοιησηδηἀϑα πἷτα ἰ0 ΒΌΤΤ ΘΠ ἀοΥ ἐδ ἰγ68- 
ΒΌΓΟΒ οὗ ὑπ6 οδυγοῖ, δὸ σοϊμοτοὰ ἰοχοίμον (ἢ0 
ῬΟΟΣ ΣΩΘΙΏΌΘΣΒ, ργοδοηίθα ἰποῖι ἰο [16 Βοχηδῃ τὰ8- 
Εἰεισαίθ, δὰ βαϊὰ : ““Τθδο 8.9 {86 ἰσιιθ ἐἰγοδδτιΓ 8 
οὗ 86 οδυτοι,.,".-Τῇς ρυίπιευαΐ δοπά σοππεοίπα 
»Ῥουεγίῳ απα Ολγιοιταηίῳ, α δὲἰδεδίπσ ἰο δοίλ : 1. ἴο . 
ῬΟΥΟΤΥ: 1 νγὰβ ποὶ {}}} Ηδθ ψγῖῆο Ὀθοδιμθ ΡΟΟΣ ἐμὲ 
γὴΘ ταῖρι Ὧ9 το [2 Οον. γ|1}. 9] μιδὰ οβίδὈ] εμοα 
ΟἸν ΒΕ ΟΥ̓ οἱ ΘΑ γί, {μπαὶ (α) (86 αἀἰνὶπο σἰχδὶ οἴ 
(86 ῬΟΟΣ 88 τϑοοβηϊσοά, δηὰ ἐμαὶ (δ) ὑπὸ ΒΟΥ 
ρ σἱῦ ᾿πδορί γοα τωθὰ τὶ ἃ ΕἴμοοσΘ ΘΟΠΟΟΣῺ [ὉΓ 
ἰμ6 Ῥοον; 1. Τὸ Ομ τ βεβηϊγ: ὑμ6 οᾶγὸ οὗ (ἢ 
ῬοΟΟΓ (α) ἰοὰ ἰο ἐμ ἀουοϊοριποπέ, (ἔσο {86 ΘΔ Υ- 
Ἰἰοβί ἐλπι08), οὗἁ 18. ἀϊνὶπο υἱσίποθ---ἰουο πὰ Ρἰγ, 
ΡῬδίϊοποο δῃηά β8ο]:-ἀϑπΐδ), (μ6 οσοπίοιαρί οὗ ἀρδὶδ, 
84 οοπβάθῃοσο ἴῃ αοα; (δ) ἱΐ 4180 ἀδιμοπδίσαίθα 
ἰπ 189 Ῥσϑβθῆοο οὗ (86 του] ἐμαὶ ΟΒ τ ἰδ δηϊίν πδὰ 
8 γἱρλί ἰοὸ οχ δὲ, δῃ ἃ ροββοββοα [89 ῬΟΎΘΥ ἰ0 δοσοιι- 
Ρ᾽ δ ἴ80 σοἀοπιρίϊοι οὗ ὑμ9 πουϊά ; (]υδίσδιλνθ 
ἴδοίβ ἰο Ὁθ δβοϊοοίθα, δῃὰ δρρὶοὰ ὑοὸ ἐμ Ῥσγοβοῃΐ 
{ϊπ|68).----Τάε Ολτιδέίαπ τεοῦδ οΥ σανὶς 707 ἐδά ροοῦ: 
Ι. Τὶ ἀοτῖνϑβ ἰδ Ἰὲθ δὰ υἱζοὸν ἔγοση 1ουθ ἰο ΟἸ γἰδὺ; 
11. ἰδ οὐ)ϑοοὺ 18 ἰο 4Δ]]ουλαίθ δῃὰ σθῖμουθ βρ᾿ γἰἰ 8] 
δηὰ ἰδιλρογδὶ αἰδίσοβα; 11. 18. ΣἸΟΥΎ σοπβὶδίϑ ἴῃ 
ΤΟ ΟΥΪΏΡ᾽ ΒΟΣΥΪΟΘΕ ἰο ἐμ 6 ΘΒ ΣΤΟΝ ἴῃ δῃ ΒΌΣΙ]6 πρὲ- 
τὶς, (Ἰδοηῆ. δὰ 8}.).---Τλὲ οβὲοο 9.) α σματάϊαπ, ΟΥ̓ 
(λε Ῥοοῦ, αἢ οβῖῆεα οὗ ἀϊσπείν : ἴῃ νον, 1. ΟΥἁ 1.8 δἢ- 
οἱϑηί οὐσία; ἴὑ 18 ἰδ οἹἀοαὺ 660] οβἰδϑιῖ68} ΟΒΊΘΘ, 
ποχί ἰο ἰδμδὶ οὗ (89 δροβί]θϑ, Ὁ βόα 1ΐ τγ88 1πϑὲὶ- 
ἰαϊθα ἀπὰ οοπμβοογαίοα; 11. ΟΥ̓ 1(8 οχα)] θα ρατροβοθ; 
1 18 ἀδβί ρπθα ἰο σου ὰθ ἴον [86 ὈΟΩγ δῃὰ (86 δοι]: 
ΠΙ. ΟΥ̓ [86 πυχοθσοιβ αὐ] Ποδίξουβ Ἡ ΘᾺ 1ἰ ἀ6- 
ΤΠ 8: Πομοδὲ στοροσχί, ὑμ6 Ηοΐγ αμοδβί, πίβάοι, 
γον. 8; ΙΥ. ΟΥἁ ἰμὸ αἰνίπο ὈΪοβδίηρ Ὑ ΒΙΘΩ 11 ἐπ- 
Ῥᾶγὶδ δηὰ σϑσοΐνοβ.---ἷ΄Ὃν. 4. ὕπαάεν ολαί εἰγουην» 
δίαποίδ οαἢ αἩ ευαπροίιοαϊ ραδίοτν ἀϊδολαγσοα ἐδε ἀμίϊεα 
9Γ λί ογἕὲοα εοἱϊδ 7ον απά φυσοοδ8ῦ 1. ΒΘ ἰδ 
βισοηρσί ἱ6 ἀοτίγοα ἔσγοῦχ ῬΣΘΥΟΣ; 1. θη Ηἷβ 
ΔυΒΟΥΪΥ 18 ἀογῖνοα ἴγοαι πο ποσὰ οὗ αοὰ; Π]Ι. 
ἽΒοΩ ἷδ ἸΔΌΟΥΒ 8.6 ποὶ ΠΪΒ ΟὟ ῬΘΙΒΟΏΔ] ὉΠ οσχία, 
Ὀαὲ, ἰπ ἰχαΐι, ἃ ποσὶς οὗὐ ἀοά. (ΗΔ.1988). 
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ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΒΤΕΡΗΕΝ, ΟΝῈ ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΥΕΝ, ἯῊΟ ΓΠΑΒΟΒΕΡ ὙΠΤΗ ΟΒΕΑΤ ΡΟΥΕΒ ΑΝ ΒΌΟΘΟΘΕΞΗΑΗ, 

Ι53. ΑΟΟΌΒΕΡ ΟΕ ΒΙΑΒΡΗΕΜΥ; ΗΕ ΥΙΝΌΙΟΑΤΕΒ ΗΙΜΒΕΙΒῚΝ Α ΡΟΥΕΒΕΌΙ, 918. 
ΟΟΥΒΒΕ; ΙΝ ΟΟΝΒΕΟΌΕΝΟΕ ΟΕ ΤΗΑΛΊ ὈΙΒΟΟΒΕΞΕ ΗΕ 15 ΒΊΤΟΝΕΙ, Β0Τ ὉΙΕΒ ΜΠῚῈ 
ΒΙΕΒΒΕ. ΒΟΡΕΒ, Α ΟΟΝΟΌΕΒΟΒ ΤΉΒΟΥΘΗ ΤῈΕ ΝΑΜΕῈΕ ΟΕ 9ΕΞ503. 

ΟΠΑΡΤΕΒΥ͂Ι. 8-- ἜΑΡ τεκ ΥΙ]. θ0. 

Α.---ἸῊΣ ΤΑΒΟᾺΒ ΟΥ̓ ΒΊΕΡΗΣΝ , ἨΟΒΤΤΙΙΒ ΜΟΥΕΜΈΝΥΒ ΑΝ ΔΟΟΥΒΑΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΗΤΙ͂ὄΒ ἘΝΕΝΙΚΒ.: ΒᾺΝ 18 

ΒΒΟΠΘΗΤ ΒΕΕΒΟΒΕΒΕ ἸῊΒ ΟΒΚΑΤ ΟΟΥΧΟῚ, ΑΝ ΟΟΜΜΑΝΡΕΡ ΤῸ ΑΥ̓ΒΎΚΞΕ ΤΗΞ ΟΗΑΒΟΒΒ ΌΣ πὶ 

ΟΡΡΟΝΈΕΈΝΤΒ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ Υ͂Ι. 8-1δ. ᾿ 

8 ΑμάΓ[βα] Βιίορβοι, {π]}} οΥὗὨἨ ΓΆΠᾺ ' [οἷ ρτ806] δῃᾷ μόνος, ἀἰὰ ρστϑαῦ ποθ θτ8 διὰ 
9 πιΐγϑ0168 διποηρ (86 ρϑορὶθ. ἘΤΒΘΩ ΠΟΓΘ ΔΓΌΒΘ οογίδϊῃ οὗἩ (89 βυπαρόριθ, το ἢ ἷβ 

6819 ἐΐε οὗ 89 [ἀδθοτγίϊηθθ, δπὰ Ογτγθηΐδηβ, δὰ ΑἸοσϑηαγίδηβ, δηὰ οὗ ἐμ οπὶ 
10 [το 6767 οὗἁ ΟἸ]1οἷα δηὰ οὗ Αι εἷ4,3 ὑτῳ ἡβατις ψῖ βίορμβοη. ἘΔμὰ (ΠΟῸῪ ΤΟ. ποῦ 80]0 
11 ἴο τοβίδβὶ ὑῃ6 τίβάοτῃη δηᾶ (ἢ8 

ΒΌΆΡΟΓΠΘΟΑ ταθῃ, Ἡ ΙΟἢ [7807 Βα]ά, 
12 Μοθοϑβ, διὰ ασαΐιδέ αοά. 

ΒΟΥῚθ68, δηἀ σδπιθ ρου [0] ἔπι, δὰ σδαρῦ [ἰοο]κς ΒοΪά οὗ] 

ἐσ Ὀγ [ 
Θ Βανο βοαγὰ πὶ Βρϑᾶῖκ ὈΙΔΒΡΠΘΙΔΟΙΒ ΜΟΓὰδ ἀραὶ παὲ 

ἈΑπὰ ὑμ6γ βυγγοὰ ἃρ ὑμ0 Ῥϑορὶθ, δηὰ (86 βἰάβσβ, δηὰ (δ 

οἰὺ 18] Ὑ ΒΘ 6 Βραῖζο. ἘΤΒΘα ΠΟῪ 

δῖ, δῃα Ὀτουρὺ λέγε ἴο 
18 {π6 οουποὶ!, ἘΛΔπα βοῦ ἊΡ ἔἈ]80 πιύμοβϑοθ, τ Βὶοι [ὙΠ0] βαϊὰ, Τ 8 πη οδαβθί ἢ ποῦ ἴο 

ΒΡΟΔΚ δ]Δβρμοπιουβ᾽ [οπι. ὈἰΔαρ Βθιηου8)] τογὰβ ἀραὶ δῦ (8184 [8.6] ΠΟΙΥ ΡΪδοθ, δ ἃ ἐδ6 
14 Ἰὰχ: ἜΞῸΟΓ τὸ ἢδγο 

ον. 8.---χάριτος ἰδ ὰὩ 

ἡμϑς" χάρ. ἢ Α. Β. Ὁ. Οοά. 8.η. 7 υ}κ. ἔδίοτε, οἵο.-- 
ΩΣ “-  ββ ΟΠ ΟΔΠ 6618 κ. ᾿Ασίας, ἴῃ δοοογάδησο ΜΙ Α. [Ὁ. (οογτοοῖϑα)), Ὀπῖ ἐδ σγϑδαὶ 

ΘΒ. ΟὩΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 Ὀτγοίοττοα ἴο πίστοως [ἢ Η; χορ. 
οὐὰ ἰδ δαρρογῖοα Ό. ΟἿΪΥ ἃ [0 δυϊδοτγί [66 οὗ ἰπίοχγίος ρογίδηοο. [Α]ζ,, ψἰ [0 ᾿Δίοσ 

Θαγὰ ἘἈΪπὶ ΒΔΥ, ὑμῦ {πὶ8 6δὺ8 οὗἨ Νασδγοῦδ 88}.8}} [1}}} ἀοβίσου 
818 οἶδοθ, δῃιὰ 588}8}} [οηι. 88.}8}}] οὔδηρθ ὑμ6 ουβύοιηβδ Ὑ8ΊΟΩ ΜοΒοΒ ἀθ νοῦ 

16 ἘΑμπὰά 84}} ὑμαῦ βδὺ ἴῃ (πὸ δουῃοὶϊ, Ἰοοκιη 
Ὀθθῃ (86 [18 ἔμοθ δ 867 ἴδοϑ οὗ δὴ δηροὶ. 

[10] πα. 
Κ βιοδ Ἀβυ]γ οὰ ἰπι, ΒΑῪ 18 λ06 88 1ὸ Βδὰ 

κ΄ πι. ἴῃ Ἐ.], ἩΪΠΟΝ ττῶϑ ἰδίκου ἴοση νοτ. ὅ, 
1.8, ουλογίαί:δ ἴδ16 δβσπο τίοτ, 

18 Βυδιοίθο ἃγ δὲἰδαοίοά 
Υ [80 δυϊποτί ίοα [ ἀροιη τος ἐϑμρα ῥβος ἴῃ οτος [ὁ ὑὕὉ6 τοίδ! πο; 20 ἱπίασῃδὶ ονυϊάθηοθ δρδίποι 1: οχίδίς. [Βοιαϊποὰ Ὁ 
ἘΠ δοῖ. αδὰ ΑἸΖ,, τ {ἢ τ ΒΌΣΩ ΟΥΟΣ 

ΦΎΥ͂ΘΡ, 13. 4. βλάσφ 

4γοτ, 18. Ὁ.--τούτον ΔΙ͂ΟΣ ἁ 

ἀο  οῖο οδηουτγ.-- ΤῈ. ᾿ 
ἡμα [οἵ ἰεσί. τες.} αἴτος ῥήματα ἰδ ΟΥΜΟΠΟΥ͂ ἃ σἴοδα δογί γϑὰ ἔγοπι γοσγ. 11, δπὰ ἐδ οὐ το ὍΣ τὰ τασδὶ 

[προγίδπε Μ58. [ουπηά ἰῃ ΕἸ. Η. ; οπιίϊοὰ ἴῃ Α. Β. Οσ. Ὁ. Οοά. 8ί:. ἀπ Τιρο,--- 
ν ἰθ Τουππά, 0 ἰθ ἴστο, [ἢ Β (9 58ὲ]). 

15... δῃ ὰ σδηοο] θὰ ὉΥ 
Ὀαϊ 6 ΡΓΟΌΔΌΙΥ 8 ἰδῖοσς δά ἀϊδίου, αδὰ 

" ρον... ΤᾺ. δρυτίουν. [Ουρι ἐἰοά Ὀγ Α. Ὁ. Β. Η. Οοὰ. Βίμ. γ]κ., μα σαποοὶ]ϑὰ ὮὉῪ αἰΐ, Τ1,ΔΟἘ. 
δΥον. 14.- -[ΤῈ}6 πιαγαίη οὔ "6 πρὶ. τογϑ. οἴογα γέ ἴος ομεξίοτες ; 8 Ἰατ(οΥ ἰ8 ρΓοίοσδ]θ. Βονίῃδου ([,5Χ.) Δηγηίρσα, 

ὉπάοΥ ἔθος ΟὨἹῪ {86 ἰΠΓ60 τγογὰβ : “ σικίομι, τπδαρο, πιθππον." ΨῬΥΔὨ] 5 ἀοβηιτοηδ Ἀγὸ: (1) οοπειείμαο ; (2) ἐπείξεμξιαε, πιο, 
ΒΟΡΘ ΒΘ οὐΐοδ (9 ὑγοδϑῃΐ ραδδδρο. Φ. Α, ΑἸοχωπθος (Οοπι. αὐ ἰο0.) ῬΓΘίοδσϑ “ ἰδ π0:8."--ΤᾺ.] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ὉΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Υκππ. 8. δΘΡΕΘΕ - - - ἀἰᾶ κτϑαῖ υσομᾶθσχα. 
--Ἴὸ Τὀρρογύπηιγ Κ0. που κίηρ πιΐτϑο]θβ "88, 
τί πουΐ ἀουδίέ, ἔυγηϊδῃοὰ ὈΥ͂ 18 οβῖσθ, ῃϊο ἢ 
Ὁτουρπὶ ἶπι ἰῃἴο οοπίδοὺ τὶ ἐπ ῬΟΟΥ, ἴδ 6 Βἰοῖ, 
διὰ (μο βμιβογίησ, Ὧἴο δ. βοσθ ϑηδ᾽ϊοα ἴο οὉ- 
ἰδ ἃ Υἱθῖν οὗἁ δ15 οδοϊαὶ ᾿δῦογβ, τ σὴ ΘΥΘ 80 
ΘΌΠΠΟΔΗΟΥ Ὀϊοσβοὰ. Ὧο οδπποὶ ϑηίογίδὶη ἃ 
ἀουδὺ ἐμαὶ π6 δὰ [ιἷ5 ΘΟ] οδριιθα δἰζοπάθα ἰο {89 
᾿πηπιοαϊδίο ἀυ 198 οὗἁὨ ἐδιοὶν Οσ6 νυνὶ} 8.6 πἰπιοδί 
ΔΒ: Δ Υ͂ ἀπ Βαο]γ, δηὰ εθοταοα αἰὰ δηὰ γχο- 
Ἰιοῦ ἰο νι άονγβ, ΟΥΡΏ8η5, δπὰ 41} οἰβοσβ 0 ΟΓΘ 
ἴῃ αἰδίγοβϑ. Βυΐ δ ΤΩΔΥ ὮΔΥΘ ὙΘΥΥ ΤὙΘΑΌΘΗΟΥ 
Θησδουπίογοθα 088568, ἰπ Ὑΐο ἐμ 6 (Θρογαὶ αἱ 8 
ἀἰβιγὶ αϊθα ὈΥ Ηἷτα ἴῃ ἰμ9 πϑηο οὗ (86 οδυτγοῖ, 

Ῥτγογϑὰ ἰο Ὅ6 ἰοίδ!} ᾿ἱπαάοαυδίθ. Οἱ βυσ οδδδ- 
δἰ 05 ἐδιῖ8 τη, το τγὰ8 ἔὉ]}} οὗὨ δὶ δηὰ {πὸ 5 ῖ- 
τὶς (τον, δ), ἀϊὰ ποί ΟΥ̓ΘΡ τηογο ὑθιῦρογϑὶ δἱὰ, Ὀπὶ 
ΘΧΟΣΟἾβοα δ18 Βρ᾿ Σ ἰ8] ἸΣῚΒ ΟΥ̓ΡΥΑΥΟΣ δηὰ οὐ ἔα ἐδ, 
δηὰ Ὀχουσπὶ τὴ ἶἰπὰ βρ για] δα, ϑησοῦγαζο- 
ταθηὺ δηὰ οδοῃβοϊδίΐοη. Αμπὰ {80 1 οσὰ σγδοϊοα 
πὰ βασι κχτδοο ἐμαὶ ἢὸ Ὑχουχαῦ τηϊσϑοῖοβ, ρστῖπ- 
αἶρδ)γ, πο ἀουδί, 'π ο8508 οὗ Β΄ στι688 διὰ βυ ου- 
ἴῃς. ἴο σδηποί σοίοσ χάρις [866 ποίθ 1, ΘθοΥΘ, 
δρροῃάαοα ἰο ὑπο ἰοσὶ7 ἰο πιθη, ᾿π {86 Β6ῃ86 οὗ »ο»- 
μἶαῦγ 7αυογῦ, 88 ὯΟῸ αὐ] γὶηρ ἰσσια, ἱμάϊοδιϊην 
ΒΆΘΝ ἃ τηοϑηΐης, 8 οοηποοὶοα τ] 1ἰ. 

γεβ. 9. ΤΏ θη ἴΠΘῚΘ δῖοδθ - - - ἀϊορποίπ ας 
Ὑἱ ἢ ΘΊΌΘΡΕΘΩ.--- (ρθη αἰΐτδοιδα {μ6 αδἰΐοι- 
ἰΐοπ, δηά, ἱπάθοά, ὀχοϊϊθα (86 ΘΆΥΥ δηὰ ᾿6ΔΙΟΤΠΕΥ͂ 
οὗ [89 ὑπο] λον ης 618, ποὺ οὨ͵γ ὈΥ ἰ.6 το ΘΥΒ 
δπα ΙΪΓ80]68 ὙΠ10}. 0 Ὑτουραὶ, δπὰ πΐοῖ ΟΣ 
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ἀϊδεϊποίΐοιι ΤῸΣ εἶτα, θαΐ 6180 Ὀγ ΙΒ αἰ 8 οὗ Καον- 
Ἰοάξο δπὰ οἱοάιθιοο, ΜΈΣΟΙ ΒΘ ΘΙ ΡΙοΥΘα ἐπ ὈθΩΥ- 
ως πἰϊηοδθ8 ἰο ΟὨχίὶδὶι. ΤΈΘΥ Ὀθοδϑιηθ οχοϊϊοα, δὰἀ- 
ἀγοβδοὰ ἷπιὶ ῬΟΥΒΟΙΔΙΪΥ, δπὰ οπραροὰ ἴῃ ἀΐβοιδ- 
δἰ0ῺΒ ΟΥ ἀονδίθβδ (συζητοῦντες) πὶῖὶὰ εἶτα. ΤὙμοὸν 
6 γ0 ΗΘ] η1110 96003, δα δα ῬΥΘΥΣΟΙΒΙΥ ποῦνε 
βιερθθη, τὺ Ὑ͵8ἃ8, ὙΟΤῪ ὈΓΟΡΔΌΪ, 86 Ηρ] ϑὶ 
ΐμμ56 1} Τὸ Ἰδηρῦθδρο ᾿π {818 γ 6.80 [ἐκ τῆς συν- 
6γ.--Διβ. κι Κ΄ κι ᾿Α. κ᾿ τῶν ἀπὸ Ε. κ-. ᾿Ασίας 15 
ποὶ ἴγϑϑ ἔγομιλ ΔΙ ΣΌΪ, δὰ ἢ88 Ὦθπ00 ρἴυθῃ 
Υῖνο ἴ0 ΣΏΔΗΥ ΘΟΙΒ οἰ ΘχΡ]δηδίΐουβ. βότωο ἰπ- 
ἐετργείοσθ, 88 δ] νη, Βοηχοὶ, οἱο., ΒΡ ῬοΟΒα ἰδδὶ 
ΟἿ ὁΝ6 Βυπδρορσῦθ 18 τηδδηΐ, ἴ0 ἩΒ1Θἢ 8}} ἰὴ 9 
ὅτουρβ Β6γ τηθείομθα ὈΥ͂ πδῖηθ, ὈοϊΪοηροα; δυΐ 
1818 ἱπίοσργοίδίλου σδὴ 6 βυρροδίοα ΟἿἿΥ ὙΠΒΗ 
ππᾶυς δίΓ ΔΒ 15 ἰδ ἃ οὐ {Π0 οχργοδβίοι τῆς συνα- 
γυγῆς, (86 Υοβυ] οὗὁἨ πο οογίδί νυ 18, ἐμαῦ ΟὨῪ 
Οὲ ΕΥ̓ ΒΡΌΡΤΙΘ ΔΡΡΌΘΔΓΒ ἰ0 Ὀ6 τηϑηϊϊομοα. Βιυΐ {Π6 
πογβ καὶ τῶν ἀπὸ Κιλ., οἷο., οὈΥΣΟυΒΙΥ ἱπάϊσαϊθ 
δὶ δ νγ ]- πον ἀἰβεϊποιΐοη οχἰβίθα. Αοοογα- 
ἰδεῖν, πον (2 ιδὲ. Μεαϊευδτίδ. ατγί. 11 ΒΈΒΤΙΝΕΒ) 
διὰ Βπδ] ἃ δβΌΡροδο ἰμβδὺ ἰοο ἀϊδογοηὶ 8γη8- 
ἔοξιθδ δοὸ βρϑοϊδοα, ἰμὸ ἢχϑὶ, ἐπὶ οὗ {δο ἰδογ- 
ἔπεβ, ἐδ9 Ογχγϑηΐδη, δηὰ ΑἸοχαπάσγίδη 70 .)8; ἰδ9 
ϑεοοπά, ἐδδὶ οὐὗὁἁ πὸ ΟἸ]οίδη δπὰ Αδίαϊΐο ον. 
ΠΕΣ, ΒοΎΘΟΥΟΣ, [ὙΠῸ ΤΟΠΙΔΙΒ ΟὨ ἰμΐ8 Ο880 
δεοίη, ἰῃ αταπι. Ν-. Τ', Ἰαδϑὶ οἀ. ᾧὶ 19. δ. ποίο 1..-- 
Τκ.], βίδίοβ οἰβενβοσο (Κεαζιο. ατί. ΟὙΒΕΝΕ), ἰμαὶ 
ἴδ Ογγθπῖδηβ Βα 8 βυῃβδχζορῖο οὗ ἱμοῖν σῇ [ἐμ 
δαγα58] Ια]. ---- ἘΠδὲ ἱπιογργοίδιΐοη ΘΡρθδΥθ ἰἴἰὸ 
οἰδίτο 1:90 Ῥγοΐϑσομποο ὙἱῈδ χαοδὲ σϑϑβοι, τ δὶ ἢ 
δυυιοταίθϑ σέ ΒΥ αρομιι68 [γοροϑίϊηρ, τι ἀο 
σις, Ἠδοϊκοέξ, οἷο., τινὲς ὈδίοΤο ΘΘο ἢ ΟΥ̓ (6 δυο- 
ἐὐοάϊηρ ἴον σΖοπὶ(ῖνοβ.--- ΤῈ... ΤΙ 18 νγ6}1- πόσα, 
ἤτοιῃη δἰδίοωηθηῖβ τηϑθ πῃ ἐπὸ Τϊτουᾶ, ὑμαὲ 76 γὰ- 
δ ει σοί θὰ 8. ὙΘΙΣῪ ἸΔῦρθ ΒΌΤΩΌΟΣ οὗἁὨ Βγπδ8- 
ξοξαοδ, διηωουῃ ηρ, δοοοσαϊΐϊηρ ἰο {π6 ΒΔΌΙ πο 
πτιίογβ, ἰο 480. Το Τα)τηυὰ Βρθοΐδ}}} ταϑα  ᾿ 008 
ἂς 6 οὔ ἐδο 791 γὸ σϑιὴθ ἔγοια Αἶοχ- 
δηάγιδ, ἴῃ το οἱἱν δροαΐ 100,000 76 :γ8 τοϑ θά 
δὶ [μδἱ ρεγϊοα. Τρ ἰβ ὙΥῪ ῬσοθδΡἷο {μδὲ ὑπ 7.9.8 
οἵ ὕγτϑῆο ἐπ σΡΡοΣ [ὖῦγα, τβοσο ἐμ 0} οοπρίἐιυἰοα 
ἃ (ουσὶ ἢ ματί οὗ ὑμ6 ρορυ]δίζομι, 8180 μδὰ ἃ βύπᾶ- 
Εύξαο οὗ ὑμεῖν σὰ ἰπ ΑΝ δοῖὶγ οἱἵϊγ. ὙΠ Θα Ῥοΐ- 
γεν ὑτστεο “πᾶρθϑ, 6 σαχτίοα 4 γδδί ΠΌΤΩΒΟΣ οὗ 
δεθο ἰὸ ΒοτμΘ, 88 ὈΣΒΟΠΘΙΒ οὗ τψῶσ, δρουὲ Β. Ὁ. 
68; πῆ θη {86 στάσὰ ᾿ἰθοσαίθα δπὰ μδὰ τοϊυσποα 
ἰο δυάεα, (Β6Υ δπὰ ἐποῖν δοῃβ [ἀοδὶ ρυιδίοα ἐδοτγίί- 
πὶ, (Βα δ, “5 εεάπε6η}, πιο ἀουδί, βδβϑοπι]οὰ 
15 ἰδεῖν οὐσῃι δορδιδὶθ βυῃδρορίο; [80 ἰδστηβ Θχη- 
Ῥίογοὰ ἱπ 80 ἰοχὲ Θαι  Ὀ] θὰ 186 σογχθοίῃθ88 οὗὮ 
(͵δ γον στ στοδὶ ἀϊδυϊποίποββ. (78 οὐαί οὐ βοὺ 
ἘΣΡΙδηδιοὴ5 οὗὅὁὨ ἢ πϑζηθ, 88 ἐμ ΔΓΘ 8]} ΙΠΘΓΟΪΥ 
οαη͵θοίαΣ8}). 10 ἴβ αυϊίθ 88 ῬγΟΌΔΌ]6 ὑπαὶ Ὀοὶἢ 
ἰδοδο σον ὙΠῸ σὰπιο ὕγοια ΟΠ] οἷα, 8 Ῥσονίησο οὗ 
᾿Αβδἷδ Μίπον, δπα 4180 {8086 ὙΠΟ86 οὐ ἰδ] Βοτη8 
δὰ Ὀδο ἴῃ Αβἷα, ἐμδὲ ὧβ, ἐμ6 δαβίθσῃ οὐδαβδί οὗ 
ἰδὲ Ἔξοδη 868 [ο}ι. 11. 9], 'π 6δοὴ 6886, χηδὶπ- 
ἰδηοὰ ἃ δορδγδὶϑ βσυῃδροβᾷιιθ. ΤῈΘ ΟρΡροποῃηίβ οἵ 
δίαρβςεπ, δοσογάϊη συ, Ὀοϊοπφοϑα ἰο (89 σοπρτορα- 
ὕσῃβ οἵ ὅνο ἀἰδεγοπὶ βυπδβοριιοβ, θαΐ πον 60]- 
Ἰοσὲ ἐπ ὑπο δοτηρβῃΐθα, δοοοσάϊπρ ἰο ἐμ 6 ἰθστη8 οὗ 

ΥΟγ89, ἰὴ 6 τί οοπδίϑιηρ οὗ 768 ἤγοτω Βοσηθ 
διὰ Αὐτίοα, {πὸ βοοοπὰ οὗ ἐβοβθ γῆο οδιῃθ ὕγοσῃ 
Δεῖὰ Μίπηου. [ἐ '8β Ῥσόῦρ8]ο ὑἱπαὶ 380] 88 ὁπ οἵ 
ἰδο Ἰδίίον, απ ὰ θοϊοπροὰ ἰο (πο Οἱ] οἰδῃ βγπαζοριο. 
[εδ, χχὶ, 391. 

Υκν», 106, Απὰᾶ ΠΥ σοῖο ποῖ 8016 ἴο σϑ- 
αἰαῖ, εἱς, -- - Ἴ δ6 86 ἴδ, ποὶ {μδὲ (86 } οπνῃὰ ὑπαὶ 
ἴδεν δορά 1411. ἰο δυδιδίη ὑπεὶν Ῥοβί εἰ πβ, δηᾶ, 

ἐδδὶ ὑπ 6γ βιιδιηϊ θὰ ἰο ἰμο ἰγχυϊ, ἴῸΣ ἐποὶν βι 080- 
αποπὲ οοπαποὶ τονϑδὶοὰ δὴ ἱποσοδϑοὰ ἀορτοο οὗ 
ΔηΪτ ΟΒ ἐγ ; [86 ταΘϑῃΐπκς ἰ8, ὑμδὲ ΓΠοΥ οου]ὰ δά άτιοὁ 
ὯῸ δυιυχυμιθηΐβ ΡοΟΒβθββίηβ ΔΩΥ͂ ἴΌΓΟΘ, 'ἰπ ΟΡΡο- 
Βἰίΐοπ ἰο ἐΠ6 τιὶβάοῃ δηὰ ἴπ6 ρί τῖΐ τ Βογο (ἢ 
8ο Βρᾶῖο. [πνεῦμα, (89 “ἘΠοἷγ ϑρίγὶξ, 11 ποὺ 88 
ἃ ῬΘΥΒΟΣ, 88 8 ἱπῆμποηοο.᾽" (7. Α. Α]οχ.); “ἰδθ 
ϑρι γι." (Β4οκ.)--ΤῈ.]. ΤῈ ποχὰ σοφία ΘϑδβγοαΥ 
ἀοο8 ποῖ ἈΘΓΘ Ἰη08} Π1670 6 18} ϑδυπίηρ [Η61Π- 
τίοηβ; Καϊῃ.]7---Ἰοδυἷπρ δηα νυ βά πὶ ΔΥὸ 18 Ὶ ἔγοσα 
Ὀοΐης ἰάφη 1 68]---Ὁὰ. ἀσηοίοβ ἐμαὶ ἔσθ τυϊβάοιῃ 
ὙΓΒΙΟὮῺ 8 ἔγομα δΌουο [{[81. 111,17], πὰ {πδὶ 1] 688 
οὗ {86 ϑϑρισιύ, νοῦ, δοοογάϊηρ ἰὸ Ὑογ. ὅ, νῶϑ 
ἱπ δίοροῃ. 

γκεβ. 11. ΤΉ ΤΏΘΥ δυροσηθᾶ τη 6ῃ.-- 
ΤΊ οβο Η 6] θη δϑίλο πη 6ὴ οὗ ἐμ 6 βδγποροόραθ, Θοπιγο θὰ 
ὉΥ 86 ἔδηδίϊοδὶ δρὶτὶΐ, τοβογίϑα ἰο συπηΐης ἰὴ 
ΟΥΟΣΡ ἰο οἴοοῦ {μ6 συΐῃ οὗὁἨ ἐδ τη8ῃ, ψ ο80 ἀοθ- 
ὑγῖηθβ δηαὰ ῥυϊποὶρ]68 ἱπον οου]ὰ ποὺ σοπέιίθ. [ἢ 
οΟΓὰοΣ ἰο ἀνοϊὰ ἐμ σῆδγμθ οὗ Ὀοίῃρ ἱπδιυορῃοθαὰ ὮΥ 
ἃ ΤΟΥΘΏ ΘΙ] ΒΡΙῚΣΙΐ, (ΠΟΥ ΠΟ ἸΟΏΧΟΣ σοπίϊηποά {ἢ 9 
σομίοδβέ ῬΘΣΥΒΟΠΔΙΪΥ ἱπ ΡῈὈ]16, θυαΐ Ρυΐ ἴογπατὰ 
(ὑπέβαλον) οἰὸῦ τηϑῃ; Π6Ὺ ἰηβίξργαίο ὦ {980 
δζοηίβ 10 οἰτχοιϊδίθ 88 ΜΪΟΘΙΥ 88 ροδβὶ ὃΪο {9 
σθδσσο, δαὶ Βίορμοη μδὰ υἱἱογοὰ Ὀ]ΔΒΡ ΒΘ 68 
δδδϊπεὶ ΜΟΒΟΒ, δηὰ ουθὴ δραΐπδί αοἂ Ηἰπ 86], 
δὰ ἐμαί ἐμὸν δὰ ἐποιιδεῖνθα ἢθδγὰ εἶτ βρϑακ 
ποθ νοσὰβ. βίθρμομ᾽ Β δῃμδιΐοα ἱπίθηἀθα ἰο ἰη- 
βΒΌΘποΘ ῬΌΌ]16 οΟρἱηΐοη ἰο δΐ8 ἀϊδοάἀνδηίαρο ὈΥῪ 
1686 ΤΌΙΔΟΣΒ, Βηα 8180 ἰ0 ἔΓΗΙΒᾺ {86 τηαρὶδίγαὺθθ 
οὗ ὑμ6 ῥϑορῖὶο οὗ 15786] τ ἢ δὴ ορρογίυπὶ(ν ἰο 1η- 
βιϊϊαΐο 6581 ρῬγοοθθαΐηρδ ἀρδὶπδὶ ἶη. Βοὶἢ οὉ- 
0οίΒ ΟΥΟ διϊδϊ πο. Τῃθ ῬθΟρ]9 δηὰ {π 6 τηθτὴ- 
ὈΘΓΒ οὗ {μο Κ'δημθασῃ ΟΥΘ 611 Κὸ διουβοα (συνε- 
κίνησαν) ; διῃ!ᾷ ἐπὶ8 88 (86 τί οοοδδίοῃ οἡ ψΐοα 
(89 Ῥορυϊδίϊος οὗὨ {89 σαρὶίδὶ οὐΐγ υπϊίοα τ} ἐπ 6 
Ῥασὶγ ἰμαὺ νγϑ8 ὀορροβοὰ ἰοὸ ἰδ Ο γἱβεῖϊδηβ. ΤῈθ 
ἴδοὶ σοπδιϊι ρα δῃ ΘΡΟΟΙ ἱπ (80  ιἰβίοτγ οἵ {89 
Ἰδίίοτν. 

γεε. 12. ὕδτθ πἸροῦ Βὲτα, δῃᾶἃ οαὐυρδὶ 
Βῖχη.--Τὴ)Ὸ Ῥχοοοϑαϊηρ δραΐϊηδιὶ Βίθρθθη ὙΟΥΘ 
ποΐ δοιπμηοποοϑα ὈΥ {π6 ἸΘΘάΟΥΒ οὗ (86 βαπμοασὶη 
ἀβθτηβοῖνοθ, 88 ἰῇ ἰμὸ οΔ86 οὗ Ψ2680υ8, Ὀυὶ Γαΐ ῸΡ 
οΥἰ σίπδίοα ἴῃ 8 Ῥορυϊοσ ἰυθπα]. Το ἱπαϊνι 15, 
ΒΟΎΘΥΟΥ, Ὑ80 δα ῬΓΟΥΙου ΒΥ ἀἰβρυϊοα τ] Ὠΐτη, 
διὰ ὑπ 0ῃ, ὈΥ Σ68}8 οὗ ἰδοὶγ δροηίβ, οἰσουϊαίοα 
ΒΟ ΟἾΔΥ 68 88 ὑοῦ ]ὰ παίυ Σ}}} ᾿πβδηιο (μ6 ΡὉ- 
1ὶσ ταϊη ἃ, ΒΟ οηραρθὰ ὈΘΥΒΟΒΔ}}γ ἱπ 86 Δ ]1γ. 
ΤΏΘΥ οδρῃη6 ἰ0 ϑίθρβοη Ὁποχρθοίθαϊν, ΡΟΒΒΙ ΌΪΥ αἱ 
8 Ιηοϊηθηῦ ὙΠΟ ἢ6 88 ἴχαυθσδίηρ (ῃ0 βίγϑοί οὴ 
006 οὗ μὶΒβ ΘΥΓΔΏΔΒ ΟΥ̓ ἸΏΘΓΟΥ͂, ΥἱΟΙΘΠΕΥ βοὶσοῦ ἷδ 
ῬΟΣΒΟΩ, δὰ Ὀγχουρχδῦ δἴτα ἰὸ 0 Ξδῃηβοασὶπ 
[συνέδριον], οὗἨ σοι 8 Βρθοἱ8] ταϑοϑίϊπρ Ὑδ8 μι88- 
]Ὺ 6816. : 

γ1Ὼξε. 18. Απᾶ δοῖ ΌΡ ἴδ] τυ ῖηθ886ε.--- 
ΤΠι686 ὙΠ ΓΏΘΒ86Β, ὙΠῸ ΟΣΘ ὈΘΙΒΔΡΒ ἰτοα ἴῸΣ (89 
οσοδϑίοῃ, δὰ Ῥγϑυλουϑνγ χϑοοϊνοαὰ ἀσβηΐίο ἱπ- 
δἰσισίΐοηβ γοια (89 Ῥασὶγ ορροδβϑὰ ἰὸ ἔδίθρῃβῃ. 
Ὕογο (ΠΟΥ, ΒΟ]  Βροδκίηρ, ψευδεῖς, ἱψέησ πὶς 
ὨΘΒΒΟΒ᾽ ΒδὺσΣ δηὰ Ζ6]1ΟΣ, 80 ΥΓΘΡΙΥ ᾿π ἐμὸ πορ- 
αἰΐνο, δοσῦΒο {8 6 ὨΒΤΤΔΙΟΣ οὗὅὨ εἰ οΥἹὴρ 85 υπίσυ ἢ, 
ἷπ Β0 ΤᾺ. 88 [6 ΘΡΡΪΪ65 ἐπ0 δύσῃ ψευδεῖς ἰο ἐπ9 
ΓΙ ΠΟΒΕΘΒ, Βῖποθ, 88 ὑῃ8γ 6]]οζο, βίθρβοη δὰ 
ΤΟΔΙΪΥ οηἰοτίδἰ θα {80 ΟΡ᾿ΠΊΌΏΒ, δα βροΐζοα (89 
σψογὰβ πὶ τ ΣΟ. Β6 ἷἰβ σμαυροὰ ἰῃ τοὸσ. 18, 14. 
Βυὶ ἐδ ορίπίου οὗ {π|696 ΟΥΊ (168 ὁ8} σοτίδί ]νΥ ἀθ- 
χἶνο πὸ ΒυρΡροτίὶ πμδίουοῦ ἵἔγοιῃ ΒΩΥ ΤΟΙΏΔΥΚΒ 00- 
σΟΥΥΪπρ ἴῃ ἱπο ἀἰβοοῦγβο σοοοχάρα ἴῃ ἐπ ποχί 
σΒδρίοσ. [ ἰδ, θοβὶ ἀθβ, ᾿ποοῃσοῖυδοὶθ } 6 86, (μα 
δἱ {18 ΘΟΥΪΥ φοσὶοα, ἃ ἀονουῦ Ιβγϑ 61 18} ΟἸὨΣΙ8- 



110 ΤῊΒ ΑΟΤΘ ΟΡ ΤῊΒ ΑΡΟΞΤΠΒ5. 

εἶδη 116 ΒΘ ΡΒ θη, δὰ Βοηοτοα δηὰ ἐγυβίθα τηθπὶ- 
ΟΣ οὗὨἨἁ {86 ῥυἱπιϊνο σοηρτορδίϊοη, νοὶ δαμογοα 
50 ζα ΥΆΥ ἴο (Π6 ἰθιρ] δπὰ {μ9 ᾿δνν, σου] 
Βᾶυθ ὈΘΘῺ ἱπηρ6119α ὈΥ ΔῺΥ Ιλοὐϊνο [0 858581} (Π9 
ἰθρῖο δπὰ ἰδ ἸΔῈῪ τἱ ΒΌΟΝ Ὑἱοΐθπ 9 85 {πὶβ 
ορίπίοθη πουἹὰ τοαυΐτο τ ἰο αβϑυταθ (ΟΡ. 
Βαυμα. 4.1. 122, 8.). ΙΕ 8, ἔατί ΒΟΥ, Θαβθ ἢ 18] 
δαὶ νγὸ ΒΒο0] 4 σΟΙΊΡΑΓΟ τὸΣ. 18 τι γον. 14, δπὰ 
σΔΡΟΙΌΪΥ οΌβογτο ἴΠ6 τηδίονὶ)] ἀἰβθτθποο τ Βὶο ἢ 
οχίδίβ Ὀοίννθθη ἐμοὶν τοβροοιϊνο σοπίθηίβ. Τ89 
ΦΟΤΙΔΟΣ σοπίδῖηβ ΒΙΤΩΡΙΥ 8 ΖΟΠΟΥΔΙ ομδγρθ; ἰμ9 
Ἰδίΐοσ βΒυ ρρογίβ ἰπ9 οβαῦζο ὉΥ ρῬγαβϑηϊπρ οὐϊ θη δ 
τοβρθοίϊηρς δογίδϊῃ δοπογοίθ θα ργθββίομβ οὗ ἐδ 
δοοιιβοᾶ ΡαΥΤΥ. ϑβδίθρμθϑι 8 δοοιιβοὰ ἴῃ γον. 18, οἵ 
Ῥογροίθδ!ν (οὗ παύεται) Δρβδι ως ὑπὸ ἰθπιρ19 δθὰ 
1π6 Ἰανν, (δἰ 18, οὗὨἨ οοποϊογίηρς ᾿ὑ ἰο 6 Ἀ18 ολοῦ 

δ ρἰογτηθηὶ [ὁ αὐζαθ, ἰ δὴ ἰῃδυ ἶπρ δπὰ Ὁ]88- 
ῬἈΘΙΏΟΒ ΤΩΔΏΠΘΥ, βραϊπδὺ [Π6 ζιπαάδιηθο 8] Ῥσίη- 
οἶρὶθ8 οὐὗὁἨ 16 Μοβαῖο ἱπβιϊιαϊΐοηα. (ΑἸ Βοῦρα 
βλάσφημα αὔϑον ῥήματα ἷ8, ἐπ (λα εαδε, ἃ ϑρυτΐουβ 
ἴοστα, {86 ΡΆΓΑΒΟ ῥήματα λαλεῖν κατὰ Ἀδγα ἀοῃοίθδ, 
88 ἰμ οοπίοχὶ δηὰ (6 μδμδ ἰοφ. ΒΒΟΥ (ΘΟ Ρ. [κ. 
χὶΐ. 10), δαὶ βἰδπάδσουβ οὕ ὈΪΔΒΡΒοοιΒ γοτὰ8 

816 τηϑϑηϊ). Νὸν 818 ΟμδΥκο 18 ΘΥΙ ΘΗΠΠΥ ἰπ- 
ἰοπάοά ἰο τορσγϑδοηὶ βίορ θη 88 ἃ ἸΏ 8) 086 Β01- 
εἰπιοπίβ δπὰ σοπάποί ΔΥῸ 8}} οοπίσο]]δὰ Ὗ 8} δο- 
ἐἶνα, οπάυγίπρ, ἱστονογθηΐ δηὰ ἔβηδίοδὶ ἢ οϑιὶ ΠΥ 
ἰο 8}1 ἐμαὺ 18 ΒΟΥ διὰ ἀϊνῖπο ἴῃ (86 668 οἵ ΘΥ̓ΘΥῪ 
ἃἀογουὶ [5τ80}116.ὡ. Βιυΐ πὸ οὁπ6, ποὶ οὐϑὴ ΒΑΌΣ ΟΥ̓ 

ΖΟΊον, Ὀδϊίονοδ ἐπαῦ θυ} τγὰ8 {86 ὁδασδοίοσ οὗ 

Βίορβθη. Απάὰ γοῖ ἐβοδθὸ βοσῦβοσβ ψίβῃοαὰ ἰὸ 
Ῥτοάυοο ἐμαὶ ἱπιρτοβδίοη. ἸΟῪ το, ἱβ τ οἵΌ ΘΟ, 
7αἴδε νοϊϊπθββθβ; μ 6 Ὁ 8.6 80 ἰοττηθα, ποὺ ὈΘοδαΒ0 
ἸΒΟΥ͂ ΠΙΑῪ παῦθ τορογίθὰ ΔΩ ψογὰβ δου !ΠΥ υἱ- 
ἰοτοὰ ὉΥ βίορμοι, πὶξῃ {80 πιδ] οἱοαβ ἀδβίψτι ὑὸ 
ἀεδίσογ δἰπι (Ηοἰηχ.), αὶ Ὀθοδιιδβο, ἰῃ δαάϊίοη ἰ0 
8 ῬΟΒΙ ἰ γ 61. Βοβ11]6 ζθο ἢπρ ΟΥ̓ 8 τη 8]1 ΟἿ 0118 ΤΠ ΟΕ Υ6, 
(ΒΟΥ ΤΟΥ Ῥτοπουπορὰ 8 ψεῦδος. ΕῸΣ 186 εΥ]- 
ἄδποθ πῖὶοσι ἰπ6 δοοῦβουβ ἀν ν ἴῃ τον. 14, ἰπ 

οσάον ἰο βυνπίδηιαίο ἐμ οἤδυκο ἰῃ Ὑὸσ. 18, δηὰ 

τ ἢ ἰΠ6Ὺ τοργοδοηΐ 88 ἀθσϊ νϑα ἤγουι ἐπ ὶσ Ρ6Γ- 
ΒΟ0ΠΆ] Κησνίοάρεο (ἀκηκόαμεν---λεγοντος), ἀο68. ποῖ 
τοῦ {86 ρΡοϊπί ἰο ψΒΙΟΝ ἰἰ ΓΟ ΣΒ. 9 ὙΠ] ΒΟΥ 
ΑΥ͂ ΠΟ Βίγεββ οῃ {6 οἱτουτηδίαποο ἐμδὺ {18 ͵Δῃ- 
κύδρο οὗἩ Βίορμοῃ, (τ ἰοι τγ88 η0 ἀουδί οι ρ]ογεᾶ 
ὉΥ Εἶτα ἴῃ ἰμ6 σουγδθ ΟΥ̓ μἷ8 ἀθοδὺθ Στ ἐμ 6 πιθῃ 
οὗἩἨ [86 ϑυπαβοζιθ), γγχ88, ῬΘΥΒΡ5, ποΐ μϑᾶγὰ ὈΥ 
(86 τὶς 6 5868 ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ, Ὀπὶ σοτητηυηίοαιοα ἰο 

{ποπὶ ὉΥ οἴ θσβ, δηὰ ὑπαὶ, ἴῃ βο ἢ 8 6886, {86 

τουϊὰ αἰτοδὰγ ἄθβοστο (μ6 (1119 οὗ Καἶδε γ] 1 68868. 
Βαϊ ἱποῖν βίαίθπιοηϊ ἴῃ τον. 14, (ονθι ἱζ τὸ δαπαί 
{παι ϑίορμϑη δὰ υϑϑὰ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ {980 ἜΓΒΟ ἱῃ 
ἴ86 ἢτδβὶ ρἴδοθ, οἷν βϑδονδ ἐμαί βίο θα δά, οὐ 

8 βίηρϊίο οσοαβίοπ, Ὀὰὶ ποὺ ῬΟΥΒ Υ ΥὨΡῚΥ δπα ΡῈ Σ- 
Ῥοία ΔΙ, επιρ ογοὰ οδοιδῖνθ Ἔχρυθδβίομβ; ἰὰ [86 
δοοοπὰ Ρῖδοο, ἰὺ ὈΥ ΠΟ 088 ΒΏΟΤΤΒ ἰμδ 6 μδα 
ἰπάυ]ροα πῃ Ἰδασύακο το ἐπδυ]οὰ δηα Ὁ]48- 
Ῥβοιηθὰ ἐμαὶ πῖον ττα8 αἰγίηθ, 88 υοσ. 11 δηάᾶ 
γον. 18 που]ὰ Ἰοδὰ υ5 ἴἰο ὀχρϑοὶ. Τὰ οβϑυθ 
ΤΔῪ ποῦ μαῦθ Ῥθθῃ θη ον δοι ἰοαδβ, θα  μᾶΥΘ 
Ῥδθὰ ϑυρχοδίθα ὉΥ οοτίδϊ ἰθσῖηβ δια] ον θὰ ὉΥ 
Βίορμδπ; 5411], 11. τγδϑ χαΐδε, ἔοτ 89 ποσὰβ δοίυ Δ} 

ΟἸΟΒθῃ ὉΥ ἶτη, Ο͵Θ ποί ῥγεβεηίοα ἰπ (μον ὕσο- 
ῬΘΣ δοπηροίίου, Ρυΐ τόσο αἰδίοτιοὰ δηὰ τορϑαίθᾶ 
νεῖ ΟΧΘ  ΟΥδ Ϊ0Ὴ8. ᾿ ΤῊΐΪΒ οἤδυβο ἯΔ8 ΠΟ 
ἀουδὲ ἔχ 8οὸ ἴαν 88 ἰἰ σοϊαϊθα ἰο ἐμ ἀοοίγῖηο, ὑμδὶ 

(86 πεν τοὶ ρίοι, ΟΣ Τί ἐβθ ΠΟΤ ἕοστῃ οὗ {89 

μυχοῦ τγ͵88 ἰ0 δαυροτβοὰθ {πὸ ο]Ϊά, 1{8 Δ] 5  Υ 60}- 

βἰδιοὰ ἴῃ ἐπὸ σορσχοβοῃἐδίϊοη οὗἩ (0 πῸὺὼ 88 Βοκίὶ]ο 
ΟΣ δηϊαμοηίδιϊο βυβίϑῃιβ, δπὰ οὐ [9 δῦβηρο 85 ΟὯ0 
ἰο θ6 οβοοίθα ὃν οοθτοΐοι ΟΣ ὈταΐΘ ἴοσοθ.᾽᾿ (7. Α, 
ΑἸΟΧϑάοΣ, αὐ ἴος.---.7.---]ὶ ἴα οὈνίουβ {μὲ [86 
(οττηΒ ὁ Ναζωραῖος οὗτος (Ὑ ΙΟΝ ὈΘΙΣΑΥ 8 ὈΪ ΟΥ δηὰ 
σοπίοτερίιμουβ Βρὶγ}},} ΔΘ ποὺ ἀογίνϑα ἔγουι ϑίο- 
ῬΒΘΩ ΒἰΒ6 1, Ὀὰΐ 8.6 ΘΟ ὈΪηθα ὈΥ {86 ζ]86 νῖὶῦ- 
ὮΘ6ΒΒ65 ἩΪΓῚ δἷα ψογὰΒ; δηᾶ, ἱπάϑϑᾶ, ἐμποῪ ἀο ποὶ 
χαυοίθ δἷ8 οὐσῃ τοτγᾶβ, θα  τοροσί ἷβ ΣοαΥκ8 ὧ 
δεγπίοπε οὔέσιο. 

γεε. 16. ἔανν ἰδ ἔδοθ - - - 8 8106] ---Ἦο 
6ΔὮ ΟἈΒΙΪΥ ἱπηαρσίπο ὑμπδὺ ὑμ6 ΘΥ68 οὗὨ 81] ὙΠῸ Ὑγοσθ 
Ῥτοβϑηὶ, οσο ἄχϑα οἱ (86 Ομ γἰβέϊδπ ῬἘῈῸ νγὰ8 δ6- 
οπβοὰ οὗὨ δ ΒοΣουΒ Οἤθπμοοβ. Βαΐ Ὑὑ 8116 18 
κδιοὰ, ὑπὸ οουἹὰ ἀΙΒΟΟΥ͂ΟΥ ΠΟΙ ΓΝΟΣ ΥΘΘΣ ΠΟΥ Θῃσὶ- 
ΘΙΥ ἀορίοιοά ὁπ Βἷ8 σουπίθῃϑῃοθ, οὐαὶ θη ἐδμ6 
ἀονΐοθδ οὗ ἷβ ϑῃθτιθ8 βθοπηθὰ 0 ὃδθ0 δυσςθββία). 
ΗΙ8 σουύθῃϑῃοθ 88, ου ἐπ ΟΟὨΙΓΔΓΥ, ᾿ς δὰ Ὁ 
85 ὙΓΓῸ δὴ ΔΏβΟΙ]16 τϑάϊβησοθ, τουδὶ ποὶ ΟὨΪΥ 
ἐδὸ σοῦγΑχοἝ οὗ ἃ τῆδι, ἃ ἀἰϊνίπο ἱπδρίγδϊΐου, δὰ 
ΒΟΙΥ βογοιὶυ οὗἁὨ ἰ}ο δβουϊ, Ὀυὶ 8150 (6 ὈΣΙ ΧὨ 658 
ΟΥ̓ 8 Ῥγοίθσῃηδίυγαὶ ᾿ἰρδὶ [ΠἸκῸ ἐμαὶ οἵ Μοβεϑα, 
Ἐχοά, χχὶν. 29 (7. Α. Α16χ.)]. Ὑπὸ ͵δηριδαρο οὗ 
Τκ6 σΟΥΔΙΏΪΥ τ} 1198 ΤῈΣ ΤΏΟΓῸ ἐπδη {μδὶ (86 
σουπίομδηοθ οὗὨ ϑίορμθῃ ἱπάϊοαίθα ἐμ πίποπι 
ἸΡΑΏα ΟΣ 1 γ; ̓ πβοσαπο ἢ ἐμαὶ ὑπ ερϑοίδίοσβ ἱητοὶ- 
ὈΠΙΔΙΙΥ Ἰοοκοα οπ Εἶπ τ ἢ γόυότοποο (Καϊποεῖ); 
ἱξ ΟὈΥΣΟΌΔΙΥ ἀοβουῖθοα δὴ οὐ͵οοίνο, ἀπά, ἱπάςοά, 
8} Οχ ΓΔΟΥΪ ΠΑΡΥ ῬΒοΒοιμθοη. [ΤΥ δ δα Ὀδοῃ 
ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ οπἀοπνοα τὶ {μὸ ϑ'ρἰτιῖ, 6 Ὡο ΓῸ- 
οοἰγοά, ἴῃ ὑμ1α ἀφοϊδῖνο τοοτηθηΐ, {86 δηοϊπίΐηρ οὗ 
180 δ ριτὶς οὗ αἀοἂ ἱπ 8 8βὲ1}} τίσ. πιοθῦσο. Τμδί 
(818 ἀϊγίπο ἱπῆυθποθ οἢ ἴπ6 δ8ο0] οὗ ἰ80 ἄἀογοαυῦὶ 
ψὶ655 Βου] ἃ γα τηδηϊθδιοα 186] οχ ΟΥ̓ ΏΔΠΥ, 
δὰ ἱστδαϊδίοα μἷβ σοπηύθηδησο ψῖ 8. ΒΟΔΥΘΗΪ 
Ἰέσδι ἐμαὶ τγδϑ υἱδὶ Ὁ1Ϊ9 θυθῃ ἴο ἰδ Θπ οι 68, σδηποὶ 
ΒΌΓΡτΙΑΘ 8, ΝΘ ἨὙ6 ταῆθοὶ ὑμαὺ ἰδ9 βρὶ ταδὶ 
διὰ σοσφουθαὶ Βογοϑοί ἴῃ ὑπίβοῃ, δὰ δβρϑοΐδ]ν, 
δαὶ ἴπ 86 πιοβί βοΐϑιλῃ σχαοτηθηΐδ οὗ 1176, θυ οι 88 
δὶ {π6 οῃάὰ οὗ 8}1] υμηδπ ΒΙΒίΟΤΥ, ““ΘΟΥΡΟΣΘΆΪΠ 688 
ἷδ ἱμ6 ϑῃὰ οὗἁ {πὸ τὺ οὗ αοα, ἢ 

4«Γ[“ Ζεἰ᾽ τολκεῖ ἐεὶ ἀας Ῥπαε ἄεν Υρορε Οοίζες."" ΤὨΐ δα 
οὔ ἴδ ςοϊο γαίοα Β.. Ο. Οοἴἶηρον οὐἩἉ Ἡπογίοσογρ (ἀϊοι ΕΘΌτ. 
10, 1182), οἷ ἰ6 ἔγοαυ θη} φποῖϑθά, ἰ6 οχρ δ πδὰ Ὁγ Αὑδες- 
160η (π6 δαῖμον οὗ [9 ἩΟΣΚ θη 19ἀ “ 916 δΒίο 

γ᾿ 8, 1847), ἴἢ ἃ ὈΪοβΥ ρ οὶ δοίος ἴθ ἥξεγεος : 
Ἔπον. Χ. δ66 ΙΙἹὕὄ. Ὑ7ὸ οῦϑ ΟἿΪΥ σοόοῖὰ Σ 80 σοι ποηξ 
τῃουρ δ οα Ἡ Βἰοῖ 1{ τδδ ἰοπηἀοὰ, 
116 ἰη δὰ “" Θδϑϑη 4] οσ αἰ 1186 " σοτ Δ ου οὗ μοπογα, 

δὴ ἐπίεπεωνι, ΟΧΤΟΓΠΔΙΥ ἃ Ἰποπας, ἰΠ ΓΏΔΙΪΥ ἃ πενγίαξ, τινὰ ἐδ 
τηδη ς}ὐδὲοα ΘΟΓΡΟΓΟΔΙΥ. ΟὈΓΡΟΓΟΔΙΠοδ8, (ΟΣ, “ἴο ὍΘ ΟΟΣΡΟ- 
ΓΘ 81") 16 ἃ γοδ  Υ οὐ ρογίδοϊοι, ἔμιδὲ ἰδ, θη ἐξ 6 τοϊοαδοὰ 
ἴτγοτα 89 ἀοίδοῖϊα δ πογίηρ [0 τίσ ἰογτοϑίγία) 666, 
Υἱ ., ΠΡΟ ΟΊ ΓΔΌΪ Υ, τοαἰδίδποο, δηὰ στοῦῦ μαἰχίογο: [6 Γ6- 
16456 Ὑ{11 Ὀ6 ΒοΓοδ του ὀχο ρ! Βοὰ ἰη [πὸ Ὀοάϊοα οὗ τέβϑιη Ὁ6- 
1ονογϑ.--ΟἸ δῖ γοϑίογοὰ (δ ἐγ ΠΡΌ ἫΝ ἀδδὶδ δινὰ τοῦδ - 
Ὀγτοοϊίοῦ, δηὰ πον ἢ ἐεὶ Ῥεν 7 εοξϊ ἷ ; Βα ψηῖ}ὶ 
ἴοο, Γοδίοσγο δὶ] {πίη χα ἰο {ποτ Ῥγοροσ (δορί ἴπ8}}) σογρογοαὶ- 
Ὠδδα, δο (μδ1 Θοἀ νΜ|}1} ἄνγο}} ἔπ ἔπι6 Ογοδι ΓΟ ἐπ Πίδ σΊΟΓΥ, πὰ 
9 4Δ]] ἰὼ 8}1. 1ῃ 6 δ6η56, “ ΠΟΥΡΟΣΟδΙ 688 6 [8ὸ δῃὰ οὗ τ 
μέν οἵ ἀοἀ." 

τἰηκον, (νελο τοΐογ ἴο Ἰ[κὸ 1 Οοτ. χυ. 44, “ορὲς- 
ἐπα] Ὀοὰγ ", Βοπι. γὙ|}}. 721-28; ἀοδη, οἢ. νἱ., οἴο.,) 

οσαίίου (ἐπ παλιγγενεσία οὗ Μαϊΐ. χίχ. 28, οὨ τ ΒΙΟἢ 
860 ἴπδ ΔΗΛ ΟΩΌυδ ΓΟΙΆΡΚΑ οὗ ΟἸΒΏΒι1580}.), ΟΥ Δ 
οοηποοϊίοη τί [η6 πον θαυοῦ δηὰ οἵ 16 κἰηκάσιπ 
οὗ νὰ δναι ἤπὰὶ ρυγροβο οὗ ἐδὸ σουοϊδίϊοηδ δπὰ δεῖ οἴ 
θοὗ. δζοὸ ὙΓὺῚ|} ποί ΟἿἹΥ 6 ἃ Ὀϊοοσοὰ ποτ] οὗ δρί γι, δὲ 
1ὴ6 οσοῃδυτητηδίίϊοη οὗὨ 4} πίη α, Ὀπΐ αἶδὸ ἃ κὶοτὶ δ οὰ οογροξο- 
6] η668.--1 ἴδ. ο640 οὗ ΒίορΠο!, [πὸ δα ἴον, δ᾽ πάϊς ἴο Οο- 
εἰ κοτ᾽  ἸΏΘΟΣΥ, ἀοπὈῖ]686 ᾿πέθη δ ἴο ΠΩ ΡΙῪ πδὲ δῷ δπέομδ- 
(ΟΥΥ κἰοτ δοαξίο οὗ Βυπιαπ Ὠλίασο, Ὀγοοθοδίηᾳ ἴγοσι 189 
βοαΐ, ον ἱποίρίϑῃε ἰὩβαθποθδ οὗ ἴδο ΗΟΙΥ Βρισὶ: οἱ 1δο Ὀοὰγ, 
ΒΙτοδὰν οὐ ΤᾺ. 

1)ο ΓοδΌΣτϑοϊίου οὗ ἴπ6 ὈΟὰγ δ8 [ἢ ἘΞ Ὸ οὗ ἴδιο τοχοῦ:- 
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᾿ ΘΟΟΙΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ,. 

Ὶ, 18ο ᾿πυπιοάϊδίο ἀυΐίο8 οὗ (86 οδοο δβϑϊρυιοὰ 
ἴο ϑίορ οι, σϑαυϊτγϑα Εἶπα ἴο ὑσόν ὰθ [ῸΓ ὑμ6 τδηΐβ 
οὗ (89 Ροοσ, δῃὰ σοπὰϑγ οἰ μοῦ βουυΐδθβ ἰῃ ἰδ ὁχ- 
ἰ6 ΓΔ] αὔδαῖτα οὗ (89 οδυσοῖς; πουογίμοὶθδθθ, Ὠ6 
ἴουπὰ ἰἐμπδὲ ἀυϊΐοα οὗἠἨ ὁ βρίγίίυ8] παίῃσθ 8130 
οἰδίπιοὰ δἷδ8 δἰϊθπίϊοη. Τὶ σοβυ]ὶ τγὰ8 πδίυγαὶ. 
Ποῖα ἐμπὸ ΒϑάθθιηοΣ 18 ρσθβοηΐ τὶ Ηἷ8 βρῖγις δαὰ 
δἷ5 εἰ δ, δα θη δἷὶβ ΘΒΌΥΟΙ, δα μογίηρς ἰὸ Ηἷτὰ 
ἶπ ἔδιῖ ἢ δηα Ἰοτὸ, δῃὰ ῬουΒϑυθυϊηρ ἱὰ ὈΥΔΥΘΓ δηά 
ΒΌΡΡΙΙσδέϊοι, δομ ἢ ΠΌΔ]}Ὺ ΓΘΟΟῖΥ ΘΒ. ΠΘῪ 5Υ866, 8]]} 
118 δῖ σβ δοαυΐγο δ δορὶ γἰϊ4] ὁμαγδοίον, δηὰ οὐ 
186 σᾶγα οὗἉ 118 οχίθσῃ] ἱπίογοβδίὶβ δϑβιιηθ8β (86 π8- 
ἴυτο οὗ 8 βρὶ τἰΐι.8] οὔθ. ἜΘ η {6 σμυγοῖ βιυιῖς- 
ἴεγβ ἴγσοπι ΘΆΥ ἱπέθχῃηδὶ ἀΐβθ8 86, δπὰ (89 ““}18 ἐμαὶ 
ἴ5 'ὰ τῖϊ ΟΒτῖβί ἰὰ αοα᾽" [60]. 111. 8], 588. ἀθ- 
Ῥαυίθα, οὐθῖι {π6 οΠοθ οὗὨ ὑπ στρϊπἰβίυτυ οὐ ἰδ6 
ποτὰ δἰ ΠΚΒ (0 89 1616] οὗ δ ΤΟΣ 6 οχίϑγῃϑὶ δηὰ 
ἹΘΟΒΔΏΪΟΑ)] ΒΟΓΎΪ66, 8 ορὼδ ορεγαίιπι διὰ ἃ ἰχϑάο. 

2. δίθρβϑῃ γγὙὰἃ8 ΟὨΪΥ 086 οὗ {μ6 βονοι, ποὺ 086 
οὕ ἴἰς ἔνοῖντο; μΒ6 ΝῺ δἰ ΡῚῪ ἱπυοδίθα σὰ δὴ 
δι ϊπἰδίταίἷ να οδῖσο, δὐϊογναγὰβ οδ]οὰ ὑπὸ 9 ]16- 
δοηδίο, δῃὰ ποὶ τὶ (80 Αροβίοϊαίθ. 5.111, 9 
τοοραϊτοά {80 σἸΓῈ ἰο τοσὶς τοπάθσβ δπα τυ 8068, 
ψ οι Βδά Εἰ οσίο θθθα οοπῆποα ἰο ἐμ δροϑβί]θβ, 
84 νγγ88 δῃδ Ὀ]οὰ (0 Β τ δ οἢ πϊβάοηι ἰμδὶ 
86 δσοπἰδη ρα πιὰ ἰδ 9 δμοσαΐοθβ οὗὁὨ {86 δ 1} 88 
ἘΠΠΟΘΒΒΙΙΠΥ 85 ἰμ6 δροβίϊθθβ. ἱπάθοα, {μ6 ρἱ 8 
πο ἰδ6 Κοτὰ Ὀοδίοψοα Ὡροπ Εἷπι, ὑπὸ σοἸθηΐς 
1685 ᾿ιοβὶ ἢ γ ἰο το μ6 τᾶ ὀσχροβϑᾶ, διὰ ἰῃθ 
ἸπΑγ Ὑσάοτῃ τ ΠΙΟὮ οΪοβοα ΗΪβ8 σΑΥΘΟΣ, οομ πα (0 
Ῥίδεθ μἷπὶ ἴῃ ΒΟ ἃ Ῥχοιηϊποπὶ ροβίίλοι, ἰμαὲ {μ6 
ΔΡΟΞΙΪο8 ἐπ Ομ 56 Υ 98 ὑθΠΙ ΡΟΥΆΓΙΪΥ τοοθᾶθ ἔσγου (86 
το. Απαὰ γοὶ ἐδ ᾿Ἰδιοσ Δ.Ὸ ποί τηουϑα ὈῪ ΘΗΥΥ, 
Ἔγοα ἴῃ {Π6 ἰδ ἰοδὲ ἄθστθθ. ΤΉΘΥ ΟΥΟ ποὶ 80 
ΟΡ οἰ οἷν σομίΡΟ]16α ὈΥ͂ Ὁ πρβε μαι οὗ [86 
αὐ καῖ ν οὗ ἐμ ῖν οσσα ΟΒΊΘΘ, Ο ΔΡΡσγοδβοπὰ ἐδδΐ 
1ἰ που]ὰ θ6 ἱπλρον ]οὰ ὈΥ {18 οἰγουχηδίδηοθ, ΤῈ6 
Τογὰ δ )86 17, δηὰ δὲ ΒΟΠΟΣ, ΤῈ ΓΘ οὗ ἴδ ζυϑδίοσ 
παρογίδηοα ἰπ ὑπ οἷτ ΟΥ̓́68, ἐμὴ ὑπαὶ ΟὟ ΟΒΊΟΘ. 
Απὰ σδι (6 ΒΘ άθοηον δρροϊπίοα ἰμπδῖὰ ἰὸ Ὧθ 
δἰ5 πἰζηθδβοα, Βὸ αἰὰ ποί ᾿τῆροϑθ δὴΥ ΟὈϊ σαί οι 
ΟὨ ἈἰπιΒ0 1 ὈΥ το ἢ6 Τοβίσποά ἢΐ8 βουϑγοῖ ῃ 
δα ΒΟΥΪῪ ἰο ἱτηρατί οἸΒ ἰο ΟΥ̓ ΘΓΒ, ἰο Ὀγοδίδ 9 ΕΒ 
δρὶνὶ: οἢ οὐ οσΒ, ΟΥ 0 ΘΙΏΡΙΟΥ δα ἀξίου) ᾿πδίσυ- 
Ἰδεηΐβ δὲ 818 Ρ] Θα ΒΌΓΟ. 

ὃ. ΤὯιὸ Βοάθοιμοῦ δὰ ρῬγοτιηϊβοὰ Ηἷακ βογυϑδηΐβ 
ἴδδὶ 17 (ΠΟῪ βου] ὍΘ 88881]9 ἃ ζὉῸΓ Ηἷ8 Πδπιθ᾽ Β 
δδζο, Βα που] χὶνϑ ἔμ θαι Βα 6 ἢ τυϊβάοτῃ οὗ ΒρϑϑοὮ, 
δηἃ βο ἢ ῬΡΟΥΤΟΣ ἰἱπ Ὑἱπαϊοδιϊηρσ ἐπ οὶν ΘοΌΓΒ6, ἐμαὶ 
(δεῖν δηθιηΐοβ που]ὰ δ6 ὉΠΔΌΪ6 ἰοὸ τοϑίβί ὑμποὶν 
πολΐβ πἸΠῸ δυσοοαθ; [ΓΚ χχὶ, 1ὅ. Ηο [0]8]].ὰ 
(δὲϑ ῥσοπιῖϑο τὶ δασο ἐλ ΓὨ ] 688. ἐπ (ἢ 6 6880 
οὗ βιορβοι, [μδ. ἰδ Οὀρροπϑηιβ οὗ ἴμ6 Ἰαϊέοσ τ ττ- 
ἄγον ἴγοτα ἐ86 βρὶ γἰἑμαὶ σοπβίοξ ; ἐμ 6 0 οου]ὰ ποί 
γεβὶδί 8 πτϑ τη τ ΐο τγ88 ἔσο αΌογο, δὰ (6 
ϑρίτιε Ὁ τ ἢ 6 5ΒΡ08ΚΘ6, δπὰ ποὺ χσοβοϊγοά ἰο 
Ταΐη δῖτῃη ὈΥ τουδίηρ (δ ρμαδβδίοῃβ οὗ τηθη δβζδὶηβί 
᾿εέτπα (Βγουρὰ ἀϊαίοτίοα βἰαιοπιθεΐδ οὗ μἷ8δ ποτὰ β 
διὰ (πγου σι ζ6]βο βοοάδ. 

ἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γε. 8. Διηᾶἃ ΒεΘΡΉΘΩ.--- Θ ΡΒ θῃ, ἃ δίδυ οὗ 
ἐδ δτπὶ τιδρτιϊία 46 ἴῃ μ6 δοπϑιο]]αύϊοι οὗὨἨ ἰῃθ 
βΒετοῃ θεδοοηδ. (ϑίαγκο).---Ηο τὸ 18 ΤΑῚ 08 70] ἴῃ 
ἴδει πῖςλ ἰδ Ἰεαδὶ ((10 οβῖοο οὗ ἃ συδγάϊδη οὗ {6 

ῬΟΟΡ), 18 ἰησυδίοα Ὁ {πο Γογὰ τὶ ὑπαὶ τὶ οἢ ἰδ 
ἸλῸΟὮ (αὶ, ΡΟ ΟΣ, τα Γ80]68).--- α βίη μ]6 βογναηΐ 
γγὮ0 18 70}} οὗ σγϑδοθ δῃὰ {1ιὸ βρί σὶξ, βοϑοιηρ) θη 68 
Ιογο ἴῃ ἰδοὸ ομυχοῖ, ἐμὰ 8, Βυπάτοϊἀ βογυϑδηὶ 
ΒΟ ἃγὸ τ βουΐ {86 ϑρῖνιϊ. (10).-Ου θη} πού 
186 ϑ'ρ᾽γ } [1 ΤΆ6Β8. ν. 19]. Ὑ8ὸ δροβί]οβ ρ]δοϑὰ 
ΠΟ ἐπηροάαϊιηδηΐδ ἴῃ (89 ὙΑΥ οὗ Βίοριιθι τ μθῺ ἘΘ 
Ῥσϑδομβθὰ δά πγουρμῦ τλ1τ 0168, ΔΙ Βου ἢ ἰμι689 
Ὑ6ΓΘ (86 ΔΡΡΙορτγίδίο ἔπποίΐ 8 οὗὨ ὑμὶν ονσῃ οδἕοθ. 
--᾿ ῸΙ! οὗ ἑαὶτὰ δᾶ ρόονγοσ, ἀἰᾶ κτοαὶ σσοῖ- 
ἅθτϑ δηἃ χΐσϑο]968.---ΟΌθοσυο {818 ἀοβοσὶ ρίοα 
οΥ̓͂ ἃ Ομυϊϑυδη ψο 8 ϑμἀ ονγοὰ ΣῈ 116. ἬΒΘΓΘ 
ἰσυθ ἔδι (ἢ οχὶβίβ, ρόνοῦ 8 ργϑβοηΐ; ψΏΘΓΘ ἔπ 6 0 
ἦβ ῬΟΥΤΟΣ, ΟΠ ΟΥΒ. Μ1] Ὀ6 σ Τουκαί, (μαὶ ἴ6 ἰο θΔΥ, 
ΤΘΒΌΪ18 Μ11]1 6 Ῥτοἀυοορά, ον ἰἶ ἐμὸν ἃσὰ ποῖ 
δοίιι8] τηΐγϑ 0165 |1Κὸ ἰῃο86 οὗ ϑίορμϑῃ. 

γεβ. 9. ΤΉ: ἴποσθ δῖοδθ οοϑσϊδίῃ οὗ 189 
δγῃπδβοξῦθ - - - - ἀἱδρυϊέης τὲ ΘΌΘΡὮ ΘΙ. 
- ΤῊ. τοδὶ ζϑϑὶουβ σοπί σου βὶ δ} δὲβ δὰ ποδὲ 
ΒΕ1Π1Ὰ] αἱδρυϊδηίθ, 8 βοϊθοί χοϊϊκίουβ ἰσυΐὰ 
88 (Ποῖ ἰορίσ, υδυ !}γ μᾶνθ (89 16αϑὲ το] σίοη δπὰ 
ἔδιι οὗ 4}1, (ϑιίδυῖζθ).--- Μὴ ΤπΔΥ δοαυΐγο (86 
Ἰρασπΐηρς οὗ 86 ΒΟΒΟΟἾΪ8, αμὰ γοὺ ποὺ ὃθ ““ἰδιυρδὲ 
οὗ ἀοα," “ἼΒΘΟΥΘ ΓΘ ποὺ ἰ(μηρβ 1 ΒΟΔΥ͂ΘΕᾺ 
δὰ οδσίδ, Β8ὴ δἃ:ὸ ἀγδδιηΐ οὗ ἴῃ γοῦὺσ Ρμ:]ο8ο- 
Ῥὴγ.᾽ἢ 

Υκβ. 10, Διᾶ ἴδον στο ποῖ 8016 ἴο τ6- 
αἰδῖ.--- ΤῊ ἀἰβοῖρ]6 18 πο δῦονϑ ἷβ τηδϑίοσ." 
Ενθῃ 885 ἰμ6 Βοῦῦ68 ἰοιρίοα ΟὨχτἑἱδὲ τὶ ᾿πϑἰἀϊου 
αυθδίλομβ ἀουϊβοθα ὈΥ Βιυιπιδῃ τυ βάοτ, 80, ἰοο, ὑΠ 6 Ὺ 
ΒΡΡΓΟΔΟᾺ ΑἸ ΘΡΘΩ 11 ΒΙΠῈ}]ΔΥ ΘΔΡΟμΒ. ΕὉγ- 
ΒἰΒ θα 10} ἃ}} {86 πιδίθυ δὶ τ ἰοῖ (Π6 Ἰραγπΐης οὗ 
ὑΠοὲν Β6ῃ 018 ΒΡΡΙ16α, {δ οΥ αἰἰοιαρέ ἰο δ 1116 θ 
Φο88 ΟΕ γἶδί, (ὰ9 Βορ6 δῃὰ (86 ᾳογγ οὗ ϑέορμ οι 8 
Βοασί. Βυΐ 8 υὑπρχοϊοπαϊης δογαϊὰ οὗ ἰδ9 
ΟΓΌΒΒ, Θμ ον 8 Ὧ0 ἴθασ, 0 06 ΘΔΡΟΣΒ οὗ ἰδ 
ῬΑΓΪΆΤΘ 8.6 ποΐ 6.28]; ἰἰ 8 ὑπ6 βρὶγιὶ οὗ αἀοὰ 
(Βδὺ βρϑδκοίῃ ἱπ ἴα. ΤΉΘΥ σδηποῦ ᾿γϑυδὶ! ἰπ 
ἃ. οοπίεε νι ῖ Ἠλὰ (Τ᾿ θομ. δὰ 8Ρ.). 

γεβ. 17. ἘμθΩ ἴδον δυοσηῃ θᾶ τη61.---ΑἩἡ 
6Υ1] ΘὨ ΟΡ ΣἾΒ6 0711} ΔΙ ΤΥ Β πα δορίϊοῦβ. (ϑίδσκο). 
- Ἀἰνίμθ ὑστῦ η8β ἸΏΔΥ ΘΔΒ]γῪ Ὀ6 Ῥογγνοχίοα; 0 
8 ποὶ ἀΠΠσυ]ΐ ἰο ΔἸ0ο᾽ 8] κἢν (86 ψογὰβ οὗ ὑμ9 
τὶ 658565 οὗ {86 ἐγ, δηὰ (θη δοουδο ἐποχὴ οὗ 
ὈΙΔΒΡΒ ον. (Κ, Η. ΒἸορβου). 

γεὰ. 12. Διᾶ τ᾽Ά86Υ διίἐτχοᾶ ὉΡ 186 ΡΘορ]ϑ. 
-- ϊ8 18 (16 γί ὀοσΆΒΊ 0. οα Ἡ ΙΘὮ τγὸ πὰ [89 
Ῥθορὶθ ἩΣΠΕες ἰο σοτα Ὀΐηθ ψἱᾺ ἰμ6 οἰάθτβ δηὰ 
ΒΟΡΙΌΘΒ ἱπ ΒοΒύ1]6 τχουθιηθηὶβ δρδὶηβὶ ὑπ 6 Ομ Οὴ 
οὗ ΦοϑυβΒ. Τ6 δροβί)θβ 'π “96 Γ}Β8ΊΘ τα ὩΟῪ ΓΟΔΟᾺ 
{π6 βδῃα ἱπτηϊηρ-Ροὶπί, ἔγοτα Ὑδὶοῖ, δὖ δὰ ΘΟΥΟΣ 
ἀδγ, ἐμ τδὺ θὰ ἰο ἰμ6 ρμἴδοθ μοσΘ {968118 γΒ 
ογυοϊδοα. Τ1θ ρϑορὶθ δὰ ὁποθ Ὀ6Θἢ ΥὙΘΥῪ δἰίθῃ- 
ἐἶνο ἰο θὰν Εἶπ. [1Κὸ χὶχ. 487, Ὀὺὶ αὐλόν σὰ β 
{8600 οτἱοὰ: “ΟΥΌΘΙΥ Ἀἷπα 1" ( 6886). 
γε. 1ὅ. ΕἼ ἴδοθ 88 ἐϊ Ββαα Ὀθ6} 89 δ ο9 

οὗ 8} 8589].---Α ἸΟΥΙῸΙ μοατί, τ ΒΙΘΒ 18 αϑβυγοά 
οὗ 80 στδοὺ οὗ αοά, ἱπιραγίβ 118 Ὀτὶ μίηθ88. ἰὸ 
{16 ἴδοθ. (ϑδίαγκο).-- -ΤῊὴο δίραν οὗὨἨ 6 θα ρ]ο8 οὗ 
οὐ ἰ8 Ὀο]ἀοδί, τ θη ἐδ βίου ΓΑ 68 τηοβῦ ὅπγὶ- 
ΟΌΒΙΥ; [18 βίδυβ δῃ!ηθ τηοβὲ ὈΥΣΠΠΙ ΔΉ Υ πῃ ἐδ9 
ἀαγκοβὲ πὶ ρμίβ. (Υ͂. ἰὐϑγθεμη περ ῳ οἴου βοη δ 
ΔῈ 618 ἰο ἷβ ΘΒΌΓΟΝ ; ΓΘ μ6γ0 δύο ὙΠῸ ΒΑΥ͂Θ 
ΟΥ̓́ΩΒ ἰο 8606 ἔποὰ ; Ὀυΐ {Π0γ0 ΔΙῸ ΙΏΔΏΥ ὙΠ0ΟΒΘ 
Βαπαβ ΓΘ ΣΟδαγ ἰο0 βίοῃβ ἴθι. (ϑβίδσκο).-- -Τὴ9 
σομροϑαγο δηὰ ἰδ ομθοσίιϊ βρὶσὶν οὐὁἨ ϑβίθρμιϑηῃ 
ὙΟΥΘ ΖΟΏΘΥΔΙΥ ποἰϊορα ; ἰΠ6Υ ἀοπιοηδιγαιϊοα ἐμαὶ 
αοὰ τηδηϊ οβίθα ἶβ ΟἼΟΣΥ ἴῃ ἷβ βουυδηίϑ, 6θρ0- 
οἶδ τ ΒΘ (Π0Υ βυδον, δὰ (μαὺ “ἴΠ6 ϑ'ρὲτνῖ οὗ 
εἰονγ" [1 Ροί. ἱν. 14] τοϑίβ ἀροῦ ἱβϑῃβ. 79 866, 
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ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ὑπ6 ὈΣΙὨίμ688 οὗἨ Ηἷ8 ἴδοθ τοβοοίβα 1ἢ 
ἐμβὸ ἀϊδβοουῦγβο το μ9 ἀρ] γογθᾶ: ἢθ 8δ580θη8, 
1κὸ δῇ δηροὶ, ΒΌουϑ 811] {μὲ 18 υ δ ΟΥ ΘΔΡΉ)γ, 
Βροακίηςς διὰ δοιϊϊῃρ δῖ 8 ΠΟΙ͂ 2:08] ζὸσ 189 
ΒοόθοΣ οὗ αἀοἀ δπὰ ἴον ἐδο ἱστιί, διὰ 11} 8. ἀθο Ὁ 
ΘΟΠΟΘΘΓΏ ἴου ἰδ 6 δα] γδί0ὴ οὗὨ τη6}.---72: σίονν ο7 (δὲ 
οἐομπίοναποο 01} Δἴοδες, απαᾶ ἰδὲ ἀπρεῖο ἀρρεαταποε οἵ 
ἐλε 7ασε ο.7 ϑίιερλεη---Ἰ]δἰγαῖλνο οὗ ἰδ 9 δηρυδβο 
ἧπ 2 Οον. 1. 6-8: [7 186 οδῆοθ ὙΠ1ΟὮ 818 γ8 
ἐβγοῦχ ὑπο Ἰοίϊοσ, γγδ8 χἰοσίουβ, ΠΟῪ 88}}8]} ποῖ 
(89 οῆοοθ ποῖ ἐπηρατίδ ἰδ ϑρίσιῦ Ὀθ γοῦ ΤΔΟΥΘ 
αἰοσίουϑ 1----Τὦ6 ἀπσείο ὀγίσλίποεια τευεαϊεαὰ ἐπ ϑ[ί6- 
»λεη᾿δ ασε: 1. Ἰὶ ναΒ ἴμο Ἰὲχεὺ χοβοοὶοα ἤγοσῃ ὑμ9 
ἴαςο οὗἩ Φοπι8 ΟἸτὶβί, τὺ Βα γ8 10 ἷ8 Βοσυδηίδ ; 
“Ἶῃ ἰδ9 νοῦ] γο 8118}]} δυὸ ὑσὶ Ὀυ]διΐοη, Ὀὰὶ ὈΘ 
οὗἉ κοοα ΘΕΘΟΥ :  ΒΩΥ͂Θ ΟΥ̓ΘΥΘΟΤΙΘ ἐμὸ τον] " [9.08 
χνυὶ. 88] ; Π| 1 τγαβ ἰμὸ τδαΐδηοο οὗ δ͵8 ἱηνασὰ 
ΘΕΒΌΤΔΠΟΘ οὗἁὨ ἔαϊί, πϊοῖ οχοϊδιυλοᾶ: “1 αοα 
Ὀδ6 [ῸΓ 8, ὙΠῸ οδὴὰ Ὀ6 δραϊηδί υ87᾽ [οτὴ. ΥἹ]]. 
817; ἰΠ1. 1 τᾶ ἰμο ΘΠ] σοηο6 οὔ ἰμδὲ διίυγο ΚἸΟΥΥ 
ψὶῖ τ] 6 “189 Βυδοχίη δ οὗ {π18 Ῥγοθοπὶ {τηθ 
816 ποὺ πΟΣΙΌΥ ἰο Ὀ0 οομραγοα᾽ [οπι: Υἱξδ, 18]. 
---Τὴεο δεγεπὲίψ ἰλαΐ ἀρρεαγὰ οὐ ἐδλε οοιπίεπαποε οὗ α 
δεῖξευεν τολο δα 7}αἴϊεπ αεἴδερ ἐπὶ ἰλὲ Σοτά : 1, 1ὰὲ 8 

ΤΗΕ ΑΟἸἿΞ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΞΒΤΙ ΕΒ, 

ὑμὸ ἀοραγίϊηρ Ἰρὶ οὗὁἨ δ ΘΑΥ ΪΥ οχὶ βίοηος ἰδ Δὲ 
Οἴοβθ8 ἴῃ ρόδο ἴῃ αοά; [Π. 1 ἴδ ὑμε ἀδυτίης 
Ἰχμὺ οὗἩἨ οἰοτ ΔΡΡσοδοβίηρ τὶ ἐπ 6 Ἔσο ο6 
οὗ Ὠθδυθῃ. 

ΟΝ ΤῈ ΤΉΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΚ.--- ϑίερλεν, α νιαμ {εἰ} οὶ 
͵7αἰδλ απὰ »οιοεν: 1. Τὴ Ὦ18 βυσορθδίαὶ ἸΔΌΟΤΒ; τοῦ. 
8. 11. [πὸ ἷβ βούοσγο ἰχῖδ]β; γοὸσ. 9-14. 111. ἴπ (δ6 
ἘΘΔΥ͂ΘΕΪΥ ᾿ἰαπΐ ἩΒ1ΟὮ ΒΒΟΠΘ ὌΡΟΣ Βἷπι; τὸν. 1ὅ. 
--ἴ ον. 1. 71οἐεφεπδίοπδ ἐπ ἐδε ελυτεῖ: Ἱ. Ὑπὸ 
Ἰὴ089 ἴῃ ψ ΙΘΩ (ΒῸῪ οὐ σίπδὶθ; (α) πο αἰ ογοπξ 
Ἰχπὺ πὰ τ οὶ ἀοοίγἽ 68, ΤΠ ΘΆΒΌΤΟΒ, ΟΣ 1.6}, ΔΥῸ 
υἱονθὰ; (ὁ) Ῥϑσβοπδὶ οὔϑηϑθ μίγη οσ ἰβκαῃ, ἱπ 
σοππθοίου ΓΒ (6 Θχργοδββίου οὗ ορίμῖου ; (6) 
{86 αἱά οὗἁὨἉ οἰμοὸῦ ἱπαϊνυϊ 818 ἱμυοκοθα, δα ορροδιὲθ 
Ῥδγίῖο8 ἑογιηθᾶ; Π. ΤΗοὶν ἱπῆποῃοσ; (4) οἱ ἐδ 
ἰπάϊνί άπ] (18. βρίτίζα 8] 1176, οἰο.); (δ) οἷ ἴδ6 
σδυχοῖ (οδαγδοίος, ατουγίι, ἀὐνπο Ὀ]ΘΒβσησ); (ε) 
οὨ ἐδμο ψοσ]ὰ (8186 δηὰ ἀβδῃρογοὺβ υ ογδ σοδροοῖ- 
πᾷς το] κἰοη); ΠΙ|Ι. Τὴ6 γοιηθὰν (οσϑρῖο οὗ ἰμ6 
δροδβί]θ8 δῃὰ ἐμ ᾿ῃΘΙΠ 618) ; (6) Ομ τ ἰδέ μυτοῖ]- 
1; (δ) Ομ τι ϑάδη Ἰονθ (πιδη! οϑίθὰ ἐπι νοσὰβ δπᾶ 
δοίβ) ; (6) ΟἈσὶ βίδα ἔδῖια (τ οἰ γίηρ σϑίμοσ οὐ [89 
αἰνίπο σᾶγθ οὗ 089 οβυγοι ἰδ ΟΣ ΔΩΥ ὶ 
θσηϑη 600 }86]8.})--ΤῈ.] 

Ἐ..----ἸΈΡΗΕΝ ὙΙΝΌΙΟΛΑΤΕΒ ἘΓΙΜΒΕΙΚ ΙΝ ΔΑ ῬΟΎΞΕΨΣΟΙ, ὈΙΒΟΟΌΕΒΣΕ. 

ΟΕΑΡΊΒΕ ΥἹΙΙ. 1-Ὁ8. 

21. Τὰε ἢτεὶ ρατί ὁ ἰλε ἀΐδοοιγδε, ἐπιδταοὶπς ἰδὲ ασὲ οἰἶβε Ῥαίνἰατολε. 

ΟμΑρτΒκ ΥἹΙΙ]. 1-16. 

1.2 ἘἸΤΈθα βαϊα ὑμ9 ΒΙρἢ ῥτὶοδὲ, Ασο {μεθ ὑμίπρβ 8βο} ἘΛπὰ Β6 βαϊὶά, Μίϑῃ, Ὀγϑίσϑα, 
δὰ ΓλύΠοσΒ, Βθάσκοη; Τ86 (ὐοὰα οὗὨ ρἿΟΥΥ ἜΡΡετος πηΐο ΟΡ ἔδίμβος ΑΡγϑδῆδση, θα ὮΘ 

8 γὋϑ ἴῃ Μαεβοροίδῃία, Ὀθέοσο Β6 ἀποὶῦ ἴῃ ΟἸάστδὰ [Πδγϑῃ, (θη. χὶ. 81)], ἘΔπὰ βδϊά 
απο δἴπι, αοὐ ἐμ66 ουὐ οὗ (ΠΥ Θουηίτγ, δηὰ ἔγομι [ΠΥ ἰκϊ πάτο, δηα οοσθθ ἰηΐο {π᾿ 

4 Ἰδηὰ ΠΥΡῚ Ι 5881} βῆον 866. ἘΤΆ θη οαπια [πϑ}0} ἢ ουὖ οὗὨ {86 Ἰαπὰ οὗἉ 86 ΟΒΔ]- 
ἄοδηβ, δῃὰ ἀτγο}ῖ ἴῃ ΟἼἸδυτδη [Πλτδη7}: δηὰ [. Απὰ] ἔτοστῃ (μθηοθ, τ βθῃ Ν18 ἔλῦ μι Σ ΔΒ 

δ ἀοαά [μὰ ἀϊ647, μδ τοιιουβα δΐπι ᾿μΐο (18 ἰαπὰ, ἩΒϑγοΐῃ γ6 πο ἀνπ6}}. ἘΛΔπα Ἠ6 ργᾷνθ 
ἷπη ΠΟΩΘ ᾿πΒοΥ δη06 ἴῃ ἰδ, ΠΟ. Πού 80 πιμοΐ αϑ ὕο βοὺ Ὦ]8 Ἰοοῦ οἢ [ε 10, ποῦ 6υϑῃ 8 ἴοοῦ- 
Ὀγοδ 08] : γοὺ [884] ΒΘ ῥχογαϊβοὰ ὑμαὺ 6 ποιυ]ὰ ρῖνϑ ἴὑ [0 δἴτο" ῸΣ ἃ ἰοῦ, δηᾷ ἴο 

6 ἰ8 βοοα δἴδσ Βϊτὰ, τη α8 ψεΐ Βα δὰ 0 ο}14Δ. ἘΛΔπὰ [Πα ΒΡΆΚ6 οἢ ὑ{μὶβ Ὑ186, 
ΤΉδι [[8 807 δἷβ βοδὰ βῃου)ὰ βοὐουσγῃ ἴῃ 8 βίγβηρθ ἰδαπά ; δηὰ ὑμπδὺ ἔμ ον βου] ΕΠῸν ΟἹ 
Ὀτίηρ μοι [1ὐ, (ἀυτὸ, ἐδ 8664}}] ἰμπίο ΒοΒάλρο; δηἀ Θηἰγοδύ ἐΐοηε [10] 601} ἔοτν πῃ 

Ἴ γολτβ. ἘΛμα [ΥὙ6818 ; δῃὰ] (86 παίίοῃ ὑ0 ποτα {860 58}8}} 6 ἴῃ Ὀοπάδρο γ7}}} 1 Ἶαάξο, 
8 β81ὰ αοὰ; διὰ δον ὑμδὺ 8}}8}} [Β6Υ δος ἔοσί, απ βϑῦυθ τη ἴῃ {818 ρἷδοο. ἘΔπᾶ δ 

δδ8γ6 Ὠΐτῃ (86 οογόδδηί οὔὗὨ οἰγουπηοδίοη ; δηὰ [οἰγοιπιοϊβίοηῃ. Α.47 βοὸ “δγαλανι [09] 
Ῥορεῦ [βαδ, δῃὰ οἰτουτϊηοϊβοὰ [πὶ ὑπο οἰρμίμ κε δηὰ [8886 δεσαέ 800} ; δηᾶ ὁ“ 

9 δεσαΐ (86 ὑποῖνα ραύσίδσομβ. ἘΑμπὰ [86 ραἰυϊδγοῖβ, τηονϑα πὰ ΘΏΥΥ, ΒΟ] ἃ «΄οθορ [6ὰ- 
10 νἱϑὰ Φοόοβορῇ, διὰ βοϊὰ ᾿ϊπι] 1ῃΐο Ῥεγρυ: θυὺ Θοἂ νγὰᾶβ τὶ ἷπι, "Απὰ ἀοἰνογθὰ εἰπε 

ουύ οὗ 811 εἷἰθ αβ]]οἰΐοηΒ, δῃὰ ρανα δἷπὶ ἔδυουῦ δπὰ τίβάοτη ἴῃ (86 βἰρῃύ οὗἨ ῬΏΔΥΔΟΒ 
κίηρ οὗ Εργρὲ; δπηὰ [6 πιδθ [ΐπι ῬΟΥΘΙΠΟΙ ΟΥ̓́ΘΣ Ῥεγρί δηα [οΥ6 1] 411 Ἀ18 Βοῦβο. 

11 ΝΟΣ ἔμ γο ὀϑηθ ἃ ἀθασί [ ταϊ 6] ΟΥ̓́ΟΓ 411 {8μ6 ἰδπὰ οὗ Εἰχγρί" δηα Ομδπδδὴ [Ὁδηδδ], 
12 δηὰ χτοαὺ αϑθιοίίοπ : δηὰ ον ἔλίμογβ Ἰθαπὰ πὸ Ββυβίθπδηοθ. ἘΒαῦ πβοι δον Βοδιὰ 

ἐμαὺ ἐβοῦο γ88 οόσῃ ἴῃ Εργρῦ, μ6 [Βαΐ 4. Βοαγὰ τπδὲ ὑπ 6γ6 τ;,28Β σταίη ἴῃ βίοσθ, δῃὰ] βοῃξ 
18 ου οὖν ἔδύμοτβ δγαὺ [ΟἿΣ ἐύμοτρ [19 γρὺ ὑπηο ἰο ΕργΥρί]δ. Ὁ Δπα δὖ [80 βοοοπὰ ἐἶπεθ 
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ΦΟθΟΡῺ γγ͵Ὃδβϑ ηλἂθ κπόνῃ ἴο [171ὲ8 Γοοορηϊζοαὰ ὈΥ7 δΒ1Β Ὀγδίβγθη ; δηα 8 ΡΒ 5 Κἰπάτοᾶ.. 
14 [τ806] τᾶδ τηϑ6 [θθοδῃι6} Κηόστη ἰο ῬΏΔΤΔΟΒ. ἜΤΒΘα βοηΐ Ψοβορὰ [Βαὺὐ «΄. Βοη{7, πὰ 

ΟἈ]16ἀ 18 ἔδίμοσ ϑδοοῦ ὅο λώπ, δῃὰ 41} Ἀ18 Κἰηάγϑά, ὑμβγθθϑοοτα ἃπὰ δίϊθδεη [βϑυθῃίγ- 
15 ἢγ67 βουΪβ. Ἐδο [Απὰ] «Φ|4600 ποὴῦ ἄοσῃ υηἱοὸ Εἰργρί,Σ ἀπὰ ἀϊοθα, ἢθ, δῃᾷ οὔγ 
16 ἑίμοτθ, ἘΔ πα 6.6 σατὶθα ΟΥ̓ΟΓ ἱπίο γο ιη, δπα ἰλϊὰ 1 ὑΠ6 ΒΕρΌΪ] ΘΟ γο ὑμαῦϊ Αγ δ 

Ῥουρῦ ῸΓ ἃ Βυχπι ΟΥ̓ ἸΠΟΠΘΥ οὗ {86 8008 οὗἨ ΕἾΛΤΩΟΣ, ἐλ γαίλεν οὗἨ ϑγθβθῃι. 5 

17. 1. ἐεῖτῳ [οὗ ἐεαί. τες. αἴϊον εἰ ἰδ γΑΒΠΡΕἸΩ Α. Β.6 [Ὀοὰ. 5ἰπ. δἀῃπὰ βοῦλὸ τη υθοῦ]6 [286.. πὰ δ Οἡ ἐδ 18 δοοουπξ 
Ὀ Ἰρρῃ ΠΏ ΓΕ]] 

ἴδοι 'εγτὸ ὍΘΟΣ, 
Υ [ΔΟὩ.; πι {18 Ἰοπηᾷ ἴῃ Ὁ. Ε.. 

85 ἃ ςοττοοίίοῃ. 

ἰξ κλοαν [Βομπὰ ἴῃ Α. Β. Ὁ. Ὁ. 
ατ. ὅδ. 

ΟΒΙΥ ὉΥ ἃ ἴοτε τοϊπυδουθ Δ πβογρίδ. 1.80 ἢ. 
ἐυτὴν εἰς κατασχ. μόλε ππατς Ἐν 

ἔΥ̓͂εσ. 11. αὐ οβθθοῦ ἀπ ὰ 

18, 1πλπ δύο ὈΘΘΏ ἰπ86 
ἐΥας. 12. Το τοδαΐως εἰς Αἱ 

ἱεσί. τοῦ. ἴῃ Ὁ. Η.: εἰς Α. 1 Α. Β. 

ἴΔ8η5 δικὶ έουο γορασγὰ ἐμὲ5 δα [ἢ9 ὉΠ ΕῚ 

δοῦναι αὑτῷ ἴΒ ὈΘΊΟΙ δἰἰϊοδίοῦ [ὃν Α. Β. (. Ὁ. Ε. Η. 
, ΤΊΔΟΗ., δηὰ ΑἸΖ. τοδὰ δοῦναι αὖ. 

. πὰ [16 ΔΊ ΠΟΓΒ; ἰδ σου ἃ ΠΟΓΘ ΘΒΔΙΥ Βᾶνθ Ὀ608 ἀγορροι δ δυρεγδυουδ, 
ἰπδογίοά Βοϊδιποὰ Ὦγ Τί οἢ. δηὰ ΑἸ1.--- ΤῈ. 

γα. 8. Ἐδο δχείςϊο τήν ὈςΌΤΘ γῆν, Το] ἰ6 Ὑϑηΐηρ ἰῃ [Π6 ἐεαί. γέ.) 
Κ᾽ Οοά. 8ίπ.; οπιὑοὰ ἰη Η., ναὶ τοΐϊαϊ ποὰ ΒΥ Ἰοῖοσ οαἰΐοτθ ζϑΏΘΓα)]γ.---Β.} 

Ϊ [Ώ8Δ} αὐτῷ δοῦναι οὗ ἴδο ἐεαέ. τόο. ΓϊΡῊ τοδαϊης 

80 Ὑ6]] διἰοσίοά, ἐμὲ [8 χοπυΐθ 088 ΘΔ ΠΟΥ 

τιοὰ 
πυναι 

ἰ8 δὰ 
. Βα. σχ Βι ὲ15 [9 ζ0]] πίη : ἐπηγ. 

ἢ Το] ]ονείηρ 119 δυ βου  υ οὗ Α. Β. Ὁ. [{οἅ. Βίη.} ἀπὰ ϑόσῃθ δποῖθμξ υγαί τ [Βγγ, Ψ ]ς. 
εἴς.) τοδὰ τὴν Αἴγνπτον; οἶμον ΜΙ88. [Ἐ- Η.], δῃι ὰ δοπὶθ Ὑ γί οΏΒ, παν τὴν γῆν Αἰγύ 

[γῆν τοϊαἰηδὰ ὮῪ ΤίδοΙ. δηὰ ΑἸζ,-- 
ν ἱδ ἔν Ὀοίίοσ δἰϊοδιϑὰ μδη ἐν Αἰγύπτῳ, Ὑἰοἢ 16 8 οογτοοϊίοι ἴο δυϊ ὄντα. [ἐν Α. οὗὨἁ 

, Ἐ, σοά. βίη. ἀπὰ βδἀορίοα ὉῪ ΓΟ. ΤΊθοΝ. δηὰ ΑἹ!.--- ΤᾺ. 
ΦΥρΡ, 1δ. καὶ κατέβη ἰδ ἃ ὈοῖῖοΓ γοϑδαϊηρ (ἢ κατέβη δέ; Ὁ. 

ἴοττη οὔ ἴδο ἴοχῖ: ἢ 

ν δι γυατον ; γῆν οου]Ἱά αῦθὸ πογο Θωδί! Υ ὈΘΘΏ 

α βοὴ νϑγβί δ, Θχ αἰ] πὸ σοι πο ος δα 41}, ἀπ Βοτπο- 81} 
Ρ οοπείγιιοίίοι, Ὠουονυ ογ, Μοῦ ἃ σοπποοὶ κατέβη πἰτἢ ἐν ᾧνχ. 

ΟΓ ἐβδ. πέντε οἵ τότ. 14. [καὶ κατ. ἰῃ Α. Ο. Ε. Οοά, δ᾽. δὰ δἀοριοα ὮὉΥ 166}. Τίβοι. Α11.---ΤῈ.] Ιῃ [Π6 Βαππο γογδο, ΤΊ ΒΟ ΒΘ ἢ 
ἐδηςοὶα εἰς Αἴγνπτον, νἱτμουὶ Βυοἰομ Τϑάδοι, απὰ ἐπ ορροβί το [0 411 ἐμὸ διιξβογι θα, [[ἀ ἢ. τοίϑίῃθ 

. ΒΙη. σοβᾶβ εἰς Αἴγ.--ΤᾺ.} 
. δη δήορίοα ἰπ ἐπ δα, γεσ. “ ποὶ Τυσο ήδη 

81Δ., δὰ δἀορ θα Ὀν [πο γϑοθηῖϊ οἰ ζοΓ8) [6 δι 8.09} 1} αἰοα θα, "οἱ οΥΙ 

ξεπαίησ: ΑἸέογαά ἐπθοτίβ ἐξ ἐπ τπὸ ἴοχί, Ὀπὶ ἰῃ ὈΓΔοϊκοίδ. 
ΤΎΕς, 16, ἃ. ὃ [τ Η. θοΐογο ὠνή 

απτεοσίίου ; ἴα γτοβάϊης ᾧ [πὶ Α.Β. Ὁ. Ε. 
εὲ δι ς8}}γ. 

τὲν τοράϊηρ 88 

Ὡς ἴπο δε ΐγαοι ο}᾽ (ΜΟΥ οΥ). ΤᾺ.], ἰδ ῬΑ τὰ 
δ 

Το. 16. Ὁ. τοῦ Σνχέμ [οἵ ἐεχέ. γεῦ.] 16, ἀοα ὈΥ1686, [π6 οτἱ αἴ Δ] τ δά ρ : ΤῸ Γ᾽ ῬΟΓ ἐν Σ, ἴῃ Β. Ο. δηὰ δοπ)ὸ υϑυβίοῃβ, δῃπάᾶ 
τοῦ ἐν Σ. ἴῃ Α. ΒΕ. δηὰ οἵ ὸῦ εὐ δυὸ οὐκ ΘΥΔΘΠΌΥ οογγθοϊΐοηδ, συσιοδίθα ὈΥ [89 ΟΡΊΟΙΟΝ 1μαὲ ἐπὶ5 Ὠδπηθ δέτε [88 ὙΓ6]]} 
8 ἴῃ δο Ὀοσίηπίηρ οὗ [0 ΒΔ 6 ΓΒ6 
ψῖθι Ὁ. Η, τοῦ Σ. ΔΒ ἐεχέ. τεο.---Οοἁ. Ἀἴη. 

ἘΧΕῈΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεν.1. δ βαϊὰ ἴ86 ἰαἢ ὑσχίϑαϊ.--- τ ὴο 
δἰ ὑυίεδὶ, 88 89 ρῥγοϑι ἀΐηρς οοοΣ οὗἩ ἰμ6 38ῃ- 
δεαγίη, σῖγεβ ΒΘ ὴ ΔΠ ΟΡΡοσ ΒΥ 0 Βρθαῖὶς ἴῃ 
ἀείοηςο οὗ Ηἰταβοῖῦ; τ 116 86 (818 ΣΘΟΟΘΉΪ:6Β {86 
Πξθιν οὗἨ (6 δοουβοά, (86 ἔδστῃ ἄρα, Θοπηθροίρα 
τα (6 ἱπέογτοχαι το ραγίοϊθ εἰ, ΟΡ θ8568 ΘΥ̓ΘῺ 
(ΔΥΟΣΔΌΪΟ δα πη 8, ΟΥ 18 δἰ 1Ἰοδϑί ἱπίθπαρα ἰο 6Χ- 
δδῖε [86 Θαυ  οὗὁἨὨ (ἢ 9 ΒΡΟΔΚΟΣ. 

Υεβ, 2, 8. α. Διῃᾶ δο Ββαὶᾶ.---Τὸ 'ἱΒ ΒΙΡΗΪΥ 
ῬΡΟΌΔΌΪΟ ὑἱμαὶ βίθρμοη, ὙΠ Οτὰ ͵ 1ὸ ΠΑΥ͂Θ ΘΥΘΙῪ Υο8- 
808 ἰ0 τορασγὰ 88 ἃ Ηρ] ]δηΐβί, οι ρ] ογοᾶ ἰμ6 αγθοκ 
ἰδηστιασο, 6 Πὸ ἀοἸνογοα 186 ΡΤ βοηὶ ἀἰϑοοῦγδθ 
(ιλς ἀοπίχη διὰ χοηυϊπθηθ88 ΟὗἨ Ὑ1ΘΙ δ. 60ῃ- 
δἰ εγεὰ Ὀ6]0ν). [860 ΟἜΧΈΒΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΒ δΡ- 
Ρεβάρὰ ἰο ΕΧΕα. ποίθ ΟἹ Υο 1. δ8.---ΤῈ.. Τ 8 
ορϊαΐοπ, ΒΊΟΝ 18 βΒυροβίθα ὃν ΒΪβ Ὀἰσ ἀπά οἀὰ- 
εδέΐσῃ, 15 σο δτιηθαά ὈΥ {86 σΟΠΘΥΆ] Θοτηρί οχΐοι οὗ 
{6 ἀϊδοουσδο: {86 Ἰαΐῖον δοσγοθροπαδβ ἐπσουρδουὶ 
ἴοῖδο ΑἸεσδπάσίϑη ἡ οσβίο. 6 ῬΟββθ88, Ὀθβί 68, 
οὐποϊααῖγθ ἰδίου 681 ἰοδϑιϊ ΟΩΥ ἰδ {80 ΟὙΘΟΚ 
ἰδηζυλζο γᾺ 8, δί ἐμαὶ ἰἰτηθ, 80 ζΘΏΘΙΆΙΙΥ ὑπᾶρογ- 
εἰουΐ δῃἃ βρόῖθη ἴῃ Ῥδ]θβίΐηθ, {μα (89 ἀθ  ΥΘΥῪ 
οὗ ὁ θτθοῖὶ ἀϊβοοῦγσβο πὶ (π6 βα:μοάγη σου]ὰ ποὶ 
δε τογδανάθαὰ 25 δὴ Ὄχι γἈ ΟΡΙ ΠΘΓῪ ΟἰΣΟΌΤηβίΔ 66. 
-ἴβε ὥσπια οὗ ἰμ6 δάἀσϑββ, ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 
ΜΈΣῈ ΘΟΠΟΙΠΙΔΙΟΓΥ ; ΠΟΥ ὈΟΐὰ ἱπάϊοαιθα ἐπδὶ ἐμ 
ΡΟΔΧΟΥ τορατάἀθα ἰδ6 ἸΠΘΠ ΌΘΥΒ ΟὗὨ {πὸ δον }01] 
Ὑἱδδ ΤΕΥ 66 ΔΒ ΘΌΠΘΙΒ, δηαὰ 4180 ἱηνοϊνο 8 
εὐ ἰο {πεἶν σοτητοοι πδί Ομ] ΕΥ̓͂ (ὈΣΘΈΒΙΘΕ). 

, ἘΠ Θοῦ οὗὨ δἴοσν .--- ΞορΡ ΒΘ ἢ δΟΙΠΠΊΘΏΟΟΒ 
Ἐ}8 ἀἰϊδοοῦγδο ὙΠ (μ18 ἀρβογ ριϊνθ πδηιθ οὗ αοὰ 
ίοσς ἰδὲ Τοδδοῦϑ. [ἐ Ν88 0Π6 οὗ [ιἷὶ8 οὈ͵θοίδ ἴο 
εοσηϊεγδοὶ ἐδ Βα Βά ΥΟῸΒ γοροτί τ Β1ΟῈ δὰ Ὀ66Ὰ 
εἰσευϊδίοα, ἐμαί ἢ6 μα Ὀ]δβριοοα αοα (6Ἐ. Υἱ. 
11), δὰ ἰο ΤΟΡ6] ΔΩΥ ῬΟΒΒ10]6 σθδυρο ἰμδὺὶ {86 
ΟἸισίκισδη9 ἀἰὰ ποῖ ῬτοροσῚν σόνοσο Ηΐ. Ἠδποα 
89 Θσργθδδοβ Η15 οὟγπῃ ἀδνουῦί δὰ τουθγθη δ) 86π- 
ἔοοδίδ, δηὰ σίνοϑ ἰο αοὐ {ἢ 9 ΠΟΠΟΥ ἩΒ1ΘῚ ὈΘΙΟΠ ΡΒ 
(ο ΐῃ. Βυὶ Βὸ 885 δἷβο διοίμοσ, δπὰ ἃ ΙΩΟΧΘ 

8 

ΘΥ67)}], ἰπαϊοιῖοα ἃ ΡΪαοθ απὰ ποΐ ἃ βοσβοη. [ 
ἐν Συχ., ὈΘΌΓΟ ἩΠΙΘῊ ἃ Ἰδῖοσ βδηὰ (0) ἰῃδογίϑα τοῦ.---ΤῈ.] 

8ηλ. ΓΟΒΩ͂Β τοῦ ἐν; ΤΊβο!". δὰ ΑἹ. 

ἀϊτοοὺ οὐ͵οοὶ, ἤθη δ6 ΓΘΙΟΥΒ ΒρΡΘΟΙΑΙΪγ ἰοὸ [89 
ΒΊοσν (δόξα) οὗ ἀοἂ: οὀνθῃ δἱ {18 θαυ ὶν βίαρο ἱπ 
δ ἀἰθοοῦγΒο, 88 ὍΜΆ6Ὶ1] 85 δου γαγὰβ, 818 τϊηὰ ἰδ 
βῃβαροα ἴῃ ἰπ6 σοπίθιρ]δίϊοι οὗὨ {86 ᾿Ἰῃοομποθίν δ] 
τδηάθυν, (86 Ὀοα 688 ΡΟΤΤΟΥ, δῃα (Π6 ΔΌΒΟΙ ὐθ 
ΒΟΥΟΤΟΙΪΔΠΙΥ οὗ αοα. [Ιῃ Μἷβ τἱον, αοἂ 15 ἱπάο- 
Ῥομαρηΐ οὗ ΘΥΘΥΥ ΟὈ͵δοὶ, δηϊτπηδίθ ΟΥ ἰηδῃϊτηδίο, 
δα ΙΩΔῪ ΤΟΥ͂Δ] ὨΤΩΒΘΙΥ ἰ0 ΔᾺΥ ΟΓΘΔίΌΓΘ, ἴῃ ΔΗΥ 
τηρθ, δῃὰ ἱπ ΔΗΥ͂ Ὀἶδοο, δοοογαΐϊης ἰο δ18 ΟΥ̓Ὦ 
ΡῬίθαθυσθο. ἸΤπὸ ῥγοβοηῦ θχρυθβϑίοι, ΘΒΡΘΟΪ8}}Υ 
το νἱοτγοὰ ἴῃ 1.8 ΘΟ προοίΐοη 11} ὥφθη, ΓΟ 48 
8 Οὔ ἰμδ. οχα]οα δηὰ πόμα ογίι] 66]6 5.18] ΒΡΊ ΠΟΥ 
ψν οἢ ἀ88}}]Υ αἰϊοπά οα ΘΑ ΟΣ ἐμ ΘΟΡ ΔΙ ΐ68 ΟΥ πιδ- 
τἰϊοϑίδ οι οὗὕ αοα. [866 Εχοά. χχὶν. 16; χχχὶϊ!. 
18 δ΄; χὶ. 84: ον. ἴχ, 28, δῃᾳα οορ. ΗΈΒΖΟΟ: 
Ἀεαϊ -πονκ. ατὶ. ϑολεολῖπα, ΧΙ1ΠΠ. 476, ἀπὰ 7 λεο- 
»δαπίε, ΧΥ͂Ι. 17.---ΤᾺ.]} 

6. Βϑέοχϑθ 86 ἄνυοϊῦ ἰῃ ΟἼΣΩ .---Α τ ἢ δΠὶ 
ΔΟοσοΙαρδηϊοα ἢΪ8 ἔδίμοῦ Τόσα, τ ΒΘ ἰμ6 Ἰαίίο» 
ὁουγπογοὰ ἰο ΟμΑγγδη ({π6 ἄγγος οὔ ἐπ ΒοτηΔΗΒ), 
ΔΎΘΤΡΥ πηοϊοηὶ οἷνγ οὗ Μοβοροίδιμϊα, βι αἰ οα οἢ 8. 
ἔγοαυοηίοα τουίθ, Δ ἃ ῬΥΓΟΌΔΌΪ ἴπ ἃ Βου ἢ- τνοβί- 
6. αἰγοοίζοη ἴσοι ὕσ οὗ ἐ)9 (414 668, ἴῃ τ ΒΙΘΒ. 
τοσίοι 800 δὰ ῥχουϊοιιθὶν τοδἰ θὰ (806 ἯΤΙΝΕΕ -:: 
Ἀἰεαϊ. ατὶ. ἤαταπ ἴ διὰ ἤξΒζοα: ἤεαϊ- Επονκ. Υ. 
6897). [Ιὑ πτ͵δβ, δοοογάϊπρ ἰο ἰΐὸ Μοβαῖὶο πᾶσγτδ- 
ἔἶτο [6 6ῃ. χὶ. 811, 86 οΥἹ χἴπ8] ἱπίομίΐοι οὗ ΤΌΓΔΕ,. 
ὙΠῸ ἴοοΚ. ἩΪΓῈ Βῖπὶ ἷβ βοὴ ΑΌταμι, ἰοςοίΒοΣ τ ]Ὰ 
ϑαχδὶ δὰ 1,οὐ, ἰο Ῥγοσθθὰ 88 ΤὮΣ 88 Οδθδδη; θα 
ἢδ6 δανδῃοθα πὸ ἔυσίμοΣ ἰδὲ ΟἸΣΤΔῺ [Ηδγαηῇ, 
ΉΤΟ ἮἢθΘ Τοηδί θα Ἐπ|Ὲ}} ἷ8 ἀφαῖμ. [10 18. ΟὨΪΥ͂ 
δου σᾶτὰβ (θη. χὶϊ, 1 Π΄.) (Πδὺ τηθη οι 18 τῆλ θ 
ΟΥ̓ ἰμ6 ἀϊνίπο σοιιτηδπὰ πὨΐϊοὴ ΑὈχαπὶ τοοοϊνοά, 
ἰο ἔΌΓΒΑΚΟ ἷβ ΘΟΙίΣΥ δηὰ ἢἷθ8 Κἰπάγοα, δῃὰ 
ΟΌΓΩΘΥ ἰπίο ἃ Ἰαπὰ τ μῖοὶ αοα που]ὰ βου ; (9 
αϊνίμο Ὀ]οββίηρ γγ͵8ὲβ8 ὑχοϊωϊβοὰ δὲ ἰῃ9 βδιῃθ {1π|0, 
1 ἀπαουθίθα ἢν βοοιλβ ἰὸ Ὁ] ἔγομι (μι ἷ8 βιδὺθ- 
τηθοὺ μα ΑὈΥΔΉδαι ἀἰὰ ποὺ τοσεῖνο ἰ.6 του ] δ ἱ0} 
νΠ]Οἢ ἐποϊυἀ θα 8. Θοτηχηδῃά (0 σὸ (0 {86 Ἰδπὰ (8. 
δι ου]α θὸ βοῇ ἰο Εἶπ), δὶ 8 Ῥουϊοὰ απέδγίοτ ἰὸ 
ἢ18 γοβίἀϑῃοο ἰὴ Ομασταη, Νουθεί 6 1988, δίθρ μοι 
ΤΟΡΓΟΒθηΐΒ (818 σουθ]δίΐοι 88 μαυΐηρ οοουττοα ἴῃ 
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Μεεβοροίδπιΐα (νον. 2), οὐ ἰπ (86 Ἰαπὰ οὗ (9 ΟΒ48]- 
ἀοδηβ (τον. 4), ἐ. ε. ἱἰπ Ὅν ἴῃ Ομα]άθδ; δῃὰ Β6 
δΗβίρη8 ἰὑ [0 8 ρουϊοὰ ψμΐομ ργθοθαρα ἰμὸ χϑι 
ταϊσταίϊοη οὗ (1|6 ἕατηῖγ, θη 1Γ νγ88 ὑπ  ἱ Υ ἸΩΟΤΘ 
ἑταπιοα αἴ οὈ͵οοὺ ἰο γόϑδοὶ ἐμ6 οἱΐγ οὗὁἨὨἁ Ομάστδη. 
Απά, ἰηάοθά, {8:6 ὙΘΥῪ ἰθγὰβ 810} αοα ΘΙΩΡΙΟΥΒ 
ἦπ απ. χὶϊ. 1, Δ΄ΙΘ 6ΥΘ σϑρϑαίθα ἱπ υϑῦ. 8, ΟὨΪΥ 
ψὶτἢ (Π6 ΑἸ σΘοΘ ὑπαὶ ΠΟΥ ΔΡΡΡΘΔΙΡ ἴῃ 8Ὼ δὺῸ- 
Ῥγονίδιοὰ όσα. Ηρθῃσδο, γαγίουβ ἱπί ΡΥ θίουΒ (6. 
σ΄ ατοίι; ἀο ἤοϊί6 ; ΜΘΥ67), Βδνθ τηδἰ ἰδ πο 
{μαι διορθη δα ᾿πγο] πα ]Ὺ οοτητα θα 8. τΪ8- 
ἰδῖκο, ἰὴ {1186 ὀχοϊ  οιηθπὺ οὗὁὨἨ ἰδ τηοπιοπΐί, δπὰ δὰ 
δϑβδϊσηθὰ ἰο 8 ΘΑΥΪΪΟΣ Ροσίοἁ δηὰ ἰὸ διηοίμοῦ 

. τορίου, ((μαΐ οὗ ὕτν,) (89 αἀἰνὶπο δοτυιδπα ἩγΒ]6Β 
ΑὈΌΣΔΒδΙΩ Γ68}}Υ τοσοϊνοα δὐΐου γζὰ, σι οὴ μ6 δὰ 
ΔΙτοδαγ τοδοθθαὰ Ομάσσαῃ. ΑἸ Βοῦ ἢ Μ͵ὸ ἀο ποί 
δο]ΐονο ὑπαὺ 10 ψου]ὰ θ6 ΡΟΣ] ου ἰο οσοποράθ 818 
Ῥοϊηί, {Β6 γὸ 18 δποίμ ον οἱγουμηδίδησο, ΘΟ οὐ σ 
ὙΠ ἰὴ. ορίπΐοι οὗὨἨ {680 ἱπίθυρσοίοσβ, ΜἩ ΒΊΘἢ 
οἰδίτηϑ σομϑίἀθγαίΐοη. [ἴὖ 15 ψγὸ Κπόονῃ ΤγΟΣΩ 
δἰδιοιλθηβ ἱὰ ῬΒῖ]ο (22ὲ Αὐταλαπιο. ἃ 18.) ὅπὰ 
Φοβορδυβ, (4πίίᾳ. ἱ. Τ,. 1.}, ὑΒαὺ 86 7678, ἰῃ τΠδὶ 
δα, δηὰ Ῥδυιου αΥν [ἢ ο89 οὐὗὁἨ ΑἸοχαπάνγα, μο]ά 
1:80 ορ᾽ πίοι ἐμὲ ΑὈΥδΒδια Βδα ΔΊΓΟΔΑΥ τοοοϊνοα 
8 αἰνίπθ σομτηδη ἃ ἩΓ8Ὶ16 6 ἀνγοὶϊ ἰη ὅσ. [{ ͵ἰ8 
(18 ὑγδαϊτου ΜΒῖοὰ Βίορμοη δάορίθ, ΔΡΡ᾽ γίης 
18 τογὰβ ἴῃ θη. χὶϊ. 1 ἰο (πὲ Βυρροδθα θαυ ον 
08}} οὗ αοἄἁ. Απῃά, ἱπάφροα, {πο γὸ δγ0 ὑγ8665 Ου0 ἢ 
ἱῃ 186 ὈΟΟΚ οὗἉ ασδηθ818 ἰϊ86], οὗἁὨ δ ἢ ἃ, δοπητηδηᾶ 
οὗ ἀοὰ ὙΒΐσι ΑὈταμδπ τοορὶνοα ἴῃ ὕγ. [π 6 6Ὡ. 
χΥ. 7, ἀοἀ βδυ8 (9 ΑΌΣΔΒδπι: “1 8 ον, ν Π0 

Ἰοὰ {π66 ότι ὕγοια ὕτ ἰῃ Ομ] 68 (ΠΝ ΩΝ κι} : 

(ο αἷνο ἰμ90 ἰἷβ Ἰαπὰ.᾽ ΤΆ θηθ τογὰβ βϑϑῖὰ ἰὼ 
ἐπηρ}ν ΡἸδίἾΥ ἰμαὲ αοἀ μαὰ ἀϊδιϊποί)γ σοτανιηὶ- 
οδἰϑα ᾿ἷβ ψΨ1}} ἴοὸ ΑΌγδδϑια, ὑμπδὲὶ 6 ιο]α ἀθραγὶ 
ἔγοτῃ ὕσ; δηὰ ἰδοῦ ἰδ ἃ βρθοῖ8)] Γοίθγθῃοοϑ ἴο ἔνιϑβθ 
ΟΣΓΒ ἴῃ ΝΟθθτῃ. ἰσχ. 7. [Ιὑ ἰ8 ὑγσὰθ ὑμδὺ Ὡ0 τη 6ῃ- 
ἰοῦ 15 πιδαθ 'ῃ 66ῃ. χὶ. 81 οὗἉἨ ΔῺΥ αἰτοοὶ οοτητηδηά 
οὗ ἀοά, δπὰ ἰπς ἀδρασίυτο ἤσομι ὉΣ ΔΡῬΘΔΥΒ ἰο 
Ὀ6 ἃ γοϊπηίατυΥ δοὶ οὗ 7εγαλ, γαίμοσ ἰμ8ῃ ὁΠ6 οὗ 
οὈοάϊοποο ἰο ἴΠ6 αἰνίπο γγ}}} οα 186 ρασὶ οὗ Αὁγα- 
λαπι. αὶ {86 Ἀϑου]αν σοπβίσυοίιίοη οὗὨ {πὸ ὈΟΟΚ 
οὔ ἀοποβίβ οὐρῃξ μοί ἰο Ὀ6 οΥγϑυϊοοκοϑὰ; [{ 18 ουΐ- 
ἀδηιὮγ ἰουπαθα οἢ ΒοΥ γα] ἀοσυμηοπίθ δπὰ 86- 
οουπίβ, τ ΒΙΟἢ Β8ά, ἰο Βοπιο οχίϑηΐ, Ὀθθὴ οὔ κί μ8}}} 
ΘΟΙΏΡΟΒΘα ἴγομι ἀ" όγοηΐ ρμοϊηίβ οὗἉ νον, ἀπ {}18 
οὈβογυδίϊομ 18 βρϑοίδιν ΔΡΡ] 6 Ὁ] ἴο οἷ. χὶ. δπὰ 
οἰ. χὶἹ. Αοοογαΐηρὶγ, 186 τηοῖποὰ βἀορίοα ἘγῪ 
{86 ἰδίον {6νγ8, (1 ἢ 88 ΓΟ] οννθὰ Ὀγ Βίορ θη 
8530,) οὗ υἱεννίπρ {π6 ουθηὶ ἴῃ σοππθοίΐοη πὶ [ἢ 108 
οαιμδέ8 πὰ 11ϊβ ΘΟΩΒΘΟΒΘΏΘΘΑ, σα ποί, ν ἢ Ῥγο- 
Ῥυϊοίγ, Ὀ6 ταὐδοϊθα ὑποοπάϊ εἰ 0} 8}}}7 88. ΘΥΤΟΠΘΟυΒ 
δια ὉΠΕΙΒίΟΡΙΟΆ]; ἯΘ6 Ρϑυσοῖνθ, οἢ (ἢ ΘΟΒΙΓΑΓΎ, 
{παὺ ΒΞ ΡΠ Θ μ᾽ Β Βίδίθιηθηΐ 18 ποὺ Θῃ οὶ Υ ὑπδυρ- 
Ῥογίοα ἈΥ͂ {116 Βογ ρία γα] ΤΘοοσ 5 ἰΒΘΙΏΒΟΙΥΘ8. 

γεμ. 4.  Ἐθ Εἰ ἔδῖδμοσ τσϑα ἀθδᾶ .---Ηργο 
Ζαΐη ϑίορμθη δΒ56η18 ἰ0 ἱμὸ ουγγοπὶ ΟΡ οὴ οὗἉ 
δῖ ᾶρο, ψΒΊΘἢ ἰβ τοοοραθὰ ὃγ ῬΆΪΟ [“ἦὙῪῸ [818 
ἰπίο ὑπ 88π|0 τηϊϑίακο, ἐδ Αἥσν. Αὐταῆ., ἢ 82᾽" 
(Α1[.}], διὰ το σου] ΒΟ ΓΌΟΙΥ μαΎὸ θ66Ὼ βὰρ- 
βεοδιθα ΒΙΣΡῚῪ ὉΥ [δ σοπδϊΔογδίίοη ἐμαὶ δ] αἱ ἀν 
νου α ποὺ μαγοὸ 8] ονθα Αγ δπ ἰ0 δρδπᾶοι Ηἷ8 
Γι 6 ᾽π ἈΪΒ οΪὰ αροὸ. Τὴ6 ρϑββᾶχο, 6 δῃ. χὶ. 81], 
82, χὶ!, 1' Ε΄, γθὴ γτοδὰ 88 ἃ σοπίϊπυουβ δηὰ 
ῬΤΟΖΥΘΒΒΙΥΘ ὨΒΓΓΔΙΙΥΘ, ἀο68, αἱ ἢγβί, ΘΟΠΥΘΥ {86 
ΣΏΡΤ ΘΒ ἰπδύ ΑὈΥΘΏαΙα αἰὰ ποῖ τοσοῖνο ἐδὸ 
ὀοϊαπιδηα (0 τιϊρταίθ ἰο Οδηδδῃ, Ὀθοσο 8 ἴ8- 
{ποτ᾽ 8 ἀθαὶ [ψ 8116, ἴῃ σα, [π96 τηϑῃ οι οὗ 
ὑμαὺ οὐθηὺ ἴῃ οἷ. χὶ, 82 18 ῥσοϊθρίῖοδὶ οὐ δηιὶ- 

οἱρδίοσυ (ΑἸζογὰ).-- -Ἑ.]. ΤΉΟΓΟ ὁδὴ Ὀ6 Ὧο ἀουδί, 
65 [6 σὨΣΟΒΟΙοΟρΙσΑΙ ἀλία ἀγο οοπδι ἀογεά, ἰμδὶ 
ΤΌΣ 85 8.1}}} Ἰνίης στ μθ ΑὈγδΒδια ἀσρατγίοά 
ἔτγοιη ΟἸδτυδη. ΕΌΣ, βοοογαϊηρ ἰο θη. χὶ. 27, 
6 ἯὯ5 ΒΟΥΘΏΪΥ ΥΟΆ͵ΤΒ οἷα ὙΠ6Πη Β6 Βοχαὺ ΑΌγαπι, 
ΝΆΒΟΥ, δὰ Ηδγϑῃ: {ὑμ0 βἰδέομπιθης ἀουθ 1688 τὸ- 
ἴοτγϑ ἴο ἐμ0 Ρδυί δὲ γον ἰπ ΒΪΟᾺ ΑΌΥΘΗ ΔΙ 'γ88 
Ὀοσ. Αοσογάϊημρ ἰο χὶ. 82, Τόγαιι αἰθα δὲ ἐδ δζὸ 
οὗ το δυπάγοά δηὰ ἅγνθ γοδσβ. Βυὶ ΑὈγδμδια 
ὙὙ88 ΟἿΪΥῪ βουθῃίυ- το γ6ΆΥ5 οΟ]ὰ ἤθη ἢς ἀορατίοὰ 
ἔσοιηῃ ΟΠδσσδη, χὶὶ. 4. Ἰμοχοίοσο, ΤΌΣΘ χουδὲ 
μανο Ἰ᾿ἰνθὰ αἰχίυ γϑϑσβ ἱπ ΟἸδσγδη, δοΣ. ΑὈτὰ- 
δι ἀοραγίαγο [70-} 7δεεεῶοῦ---60]. Βοδῖά οι, 
(86 οχργοββίοη: “"ἤἔγοιῃ (ὨΥ ζδί μου Β . ἤουδο᾽" 

(73 ΓΙ3Ὁ) ΒΟΘΏ1Β ἰ0 ἱΠΡῚῪ ἐμοὶ ΤΟΥΣ 

Ὅ88 5{1}} δἰΐγνο, το ΑΌΣΔὨδΙΩ τοοοϊγοά ἰδλ8ὲ ὁοπ- 
δα. Ηρθμοσ, Βίορρ ἈΘΏ ΠΘΙῸ ΤΟ]]ΟὟΒ 8 οἰ γοσιο]0- 
ἶσα] ἰγσδάϊ θη το Βοοσηβ, ἰπἀθοὰ, αὐ ἄσϑί νἱον, 
ἴο ὍΘ ΒρΡΡογίθα ὮΥ ἄδῃ. χὶ. 82 οοϊιραγοά ὑπ 
χὶϊ. 1 8΄, Ῥυῦ νϊοῦ, ΟΝ 8 ΟἸΟΒΟΥ ἱπϑρδοίζοῃ, 18 
Τουπά ἰο ΒΘ ουσοῆθοιβ. Τἷβ ἔδοὶ οι ἰο Ὀ6 δὰ- 
τα ϊἰἰοὰ νὶνπουΐ μιοδἰίαδίλοι, ΤΣ 4}} {86 δἰξεπιρὶβ 
ἰδὲ Βαυθ ὈΘΘΏ τη846 [0 ΓΘΟΟὨΟ116 λ689 ΘΟὨΒ] οἰ ηρ 
Βίδίοιηωθηΐβ, αν Ὀ6ΘῺ ΓΙ ]ΌΣΟΒ, δθὰ 8ΓῸ, τρογο- 
ΟΥ̓́ΣΣ, ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΑΥΥ. Νοίδιηρ οου]ὰ ὈΘ τΔΟΤΟ ἰσῸ]}Υ 
ἃ Ῥχοαυοί οὗἉ (89 ἐτπηαρί ποίου, (λδη {86 ἔπι ΘΟΥΣῪ (οὗ 
Βοῦροὶ δηὰ οἰμογβ) ἰμαὺ ΑΌσδδδια δα ἱπάθοὰ 
Ῥνοσθοαορά ἰοὸ ὕδπδδῃ ἀυτίηρ {89 ᾿ϊἴο οὗ ἷα ζδίδοσ, 
Ὀυὶ 5ι}}} γοϊαϊηδα πἷβ οτὰθ ἀπ ΟἸσσδσ, δὰ ᾿δ(, 
ΟὨΪΥ͂ δἴζον 6 ἀροθαβα οἵ Τόσα, βυμαογοὰ 8]] μἷδ 
ΘΟΥΪΥ (ἰο68, δα οδὲβ Ὁ] 1864 ἰτηΒ6}7 “ὁ ΒΘ ἢ (ΔΗ " 
πὰ Οδθδδη. [0118 ἱηίδγργοίδιϊοῃ ἰδ ᾿ποοῃβίβιθηΐ 
τ 086 τθδηϊης δηα δοηδίγπ Ο 10} οὗ μετῷκ. αὐτ. 
εἰς ἴῃ γον. 4. (ἀ6 Ῥοϊίο, δὰ ΑἸἕοσὰ.)---ΤῈ.]. 
ΤΏΘΓΟ 18 88 11{{10 Του ἀδίϊοη ἴον {86 ᾿ῃτοσγργοία- 
υἵοπ οὗ οἴμοτβ (σα ῈΒ: Ζιρεοῖ ἀ. Κεάδ ἀ. δι., 1888.,᾿ 
ΟΙ8.; 5165) ἰδδῦ βίδρμϑῃ ἱπίοπάθα ἐὸ βδὺ {μπδί 
ΑὈγάμδ πδὰ Ἰοΐνδ Ομδττὰπ δίοσ {86 δρίγώωσ 
ἄφαι οὗ ΤΌΥΔΒ, ἑ. 6., ΔῸΣ [06 Ἰαιΐον μεα Ὀδασπιθ 
8 ἰάἀοἰαίου. ΒῸΣΓ ΠΟῪ οδῃ ἀποϑανεῖν δάπιϊ σῇ 
Β 6 ἢ δὴ ἱμἰοσρσγοίδιίου, θη πποίϊοπαθὰ Ὁγ 8 
β'ῃ κα ἰόγτὰ ἐπ δὲὶ που]ὰ ἱπάϊοαίθ 1ὑ, πὰ θη, Ὀ6- 
βάοβ, ποίη τ μδύουον 18 ἡουπα ἱπ ἴα σοπὶοσὶ, 
ὙἘ1ΟᾺ βυρροβίβ βΌΘἢ 8, πιοϑδηΐηρ οὗ ἐμ το 7 ΝῸΥ 
68ῃ ἰΐ Ὀ6 ργογδᾶ (δδὶ {πὲὶ8 88 πὸ υϑαδὶ ᾿ ΟΥΡΓΣΟ- 
ἰδίϊοι ἰπ {π6 δροὸ οὗ (89 δΔΡΟΒΙ]6Β; ἰἰ 18, αἱ Ἰδδδί, δὴ 
ΘΥΡῸΡ ἰμ8. ΡΆΒΪ]0 σουπίθ Δ 668 ἰἴΉ, Γ᾿ 88, ἢγει οὗ 
411, ρχοροβθὰ ἱπ πὸ Τὶ, πὰ οὐδ ἴθ Γο 00- 
ΘΌΓΣΒ ἹΠΟΓΟΪΥ 88 8} Οχροαϊοηὺ (ὉΥ ουδαϊης ὑπο ΘΠ σο- 
ΒοΪορίοδὶ ἀ οὐ] ν.---Βαυτιρασίθη ἰδίηκβ (1. 18] 
8.) (δι (π6 Ἰαπρτιδρθ υδοα ἴῃ γε. 4, Βὶ ΠΗ} τῆ 8} 8 
{μδὺ ον, ΒΘ ῃ ΨΦοΠΟΥ͂ΔΕ 18 Θηἑ ΟΣ Ως ἰπΐο ΠΟῪ ΣΟ- 
Ἰδίϊομα τ πηδηκίηᾶ, Αγ δια βου] Ὀ6 γνἱονσθά, 
δ Βῦσἢ! 8ἢ ἱπιρογίϑπί ΘΡΟΟΝ, ποῖ 88 πῃ 8ΩῪ τιδη- 
ΠΟΡ γχοϊαϊοα ἰο Τοσδο, Ὀὰὺ 88 ὁ 6 ἯΠῸ νῶβ 60Ε- 
ποοϊρα ὙΠΡᾺῈ Βἷπι ὉΥ 0 ἰἰο8 πδδίονυοσ. Βαυΐ ἱἶ 
Βίορ θα δα ἱπίοβαοα (0 ΘΟΠΥΘΟΥ͂ 5ποῖὶ 8 ἐπουρδί, 
Βὸ ψου]ὰ πᾶν πϑοοββαυ  Υ ΘΙ ρΡΙογοϑὰ δὴ δος ΓΟ 
ἀἰβεγοεῦ ἔοτμι οὗ ὀσργοββίοῃ. [ΟΥ̓ΠΟΡ βου 008 οὗἁ 
(ηἷ8 Ἄὀχοζοίῖθαὶ ργοῦ]θ ΓΘ ποῖ ποἰϊοοα ὈΥ (6 δυ- 
80, ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὀδοδῦδο ὑπ 9 ΟΔΥΤῪ ὑμεῖς ον Γα- 
ξαϊδιίϊοη τὶ ὑμφτη, ὁ. σ., αὺ ΑΌΣΔΒδα δὲ Τ6- 
ΧὨ Β γοπῃζεδί βοῖι, ΕἸ ΧΕΥ͂ γ ΔΒ γΟΌΠΡΕΟΓΙ ἰθδη Ηδ- 
Γαδ, οὗ, ὑμδαὺ {86 σὨΡΟΒΟΪΟΔῪ οὗ ὑπὸ βοιπαυδη" 
ἰοχὶ βῃουϊὰ Ὀ60 δἀορίοά, εἰο.---ΤᾺ. 7.---ἰ8 10 πιϑοο8- 
ΒΆΤῪ (0 ἢδῖο ΤΘΟΟΌΓΕΘ ἰ0 80 ΙΩΔΗΥ͂ ἀογοοβ ἯΨΒΥ 
βου τὸ ποῖ σοποδάϑ ἐμδὶ ϑίθρδοσι, 1|κ6 5 δοῦ- 
[οι ροσασίθβ, δαορίοα δὰ ορίπΐοη 8168 (6 ἱεσὶ 
οὗ ὑπ9 βδογθὰ πδγχαίλυθ ΘΘΌΣΩΒ, δὲ ἢχϑί γἱϑυν, ἴο 
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βυσχοεὶ, θυ ψΗΐοΝ 8 οἴοβου ἱηνοβιϊ ζαϊοα μ88 
δον ἰ0 Ὁ ΕΥΤοΟποουΒ Ενϑη ἰἢ 6 τη8ὰ8 δὴ ἰπ- 
διουταία ϑἰδίδιηθης τὴ τορατὰ ἴο 8 ααθϑβίλοι ἴῃ 
ΘἈΤΟΒΟΪΟΖΥ͂, ΒΌ6 ἢ δὴ ἱποϊδοηὶ ἀδτοραῖθα οἰ Ποῦ 
ἤτοι 86 τ βάοσα ΠΟΥ ἔγοσα {86 Ὁ] 0.688 οὗἩ 6 β'Ῥὶ- 
τῖξ Ὁ πο Β6 Βρᾶκο (6. υἱ. 10). 

γεε. δ. Απἃ δ6 κᾶν Εἶπ πο ἱπμοχί- 
ἴ5ποθ9 ἰῃ ἐξ; κληρονομία 1ἴΒ ῬΤΟΡΟΥῚΥ ΟὈἰαϊ πο ὈΥ 
ἱπδοσϊδπσθ, απ σα ΌΪ6 οὗἨ Ὀοΐηρ ὑχδμβε θα (0 
μεῖτα.--- 8 βιδίοσηθηῦ 8 ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤΏ6ΔῺΒ δοῃίγδ- 
ἀϊοιρὰ γ ἐπὸ δοὶ ἰπδὺ ΑΡσϑμδπι ρυγομδβοα οὗ 
Ἐρῆσου 8 δοϊὰ τῖῖὶΒ ἃ οἂνο (6 6}. οἢι. χσχἱὐ].); 10 
ἷβ ῬγΘΟΙΒΟΙΥ πὸ οἰτουταβίδποο ἐμὲ ἢ6 νγὰ8 σοπι- 
Ῥεϊϊοὰ ἰο »εγεολαδο ἰλ6 Βο1ἀ, τυ ἢ Θϑ Δ Ὁ] 18 }68 {86 
Δοὶ ἰδαὺ 6 οσπθᾶ πὸ ᾿ἰδῃμὰ 88 γοί Ὀεοβίονγοα οὨ 
Μἶπι ὉγῪ 6οἄ. (Βοηχο]). ἸΤμὸ οχρίδπδίου ὑμδὶ 
δίοριθη τοΐουβ ἴο (λ9 ΘΔ] οδὺ ροτὶοα οὗ ΑΌΣΘΒδΙη᾿ Β 
τοαίδοποο ἱπ Ῥαϊθδίῖο, δηὰ ὑπαὺ {8 9 Ῥυγο 486 00- 
σαττοὰ δὲ ἃ Ἰδίοσ ὑὖτηθ, ΠϑΙΠΟΥ, ΔΙῸ 186 ᾿πδέϊία- 
ἕΐοπ οὗ οἰχουχα οἰβίοι, γον. 8 (Μ 6767), 8 ποὺ Βδι18- 
ΔΟΟΣΥ; ἴΠ 686 ἐνγο ροσϊοᾶβ, δὴ δαχὶν δὰ 8 Ἰδίϑγ, 
τὸ οοἰτιιάϑὰ οἡ ἰμ6 ἰοχὶ, Ἡ1ΟΘΝ ποὺ ΟὨΪΥ ΙΔΥΒ ΠΟ 
δἰ Γ659 ΟὮ ΒΟ ἢ ἃ ἀἰδιϊποίΐοη, Ὀὰΐ ἀοθ8 ποὶ ὀυθῇ 4]- 
Ἰυάς ἰο 11.---Θἰορη θα ΒΡΟΘ Κ8 δα ρ μδ 1 64}}γ7 οὗ ἰῃ8 
ἴλοεϊ ἰδὲ [π9 ἀϊνίηθ Ῥγοτηἶ86 πῃ γοΐοσοηοο 0 (890 Δ πα, 
Μὲ σίγθη ἰο ΑΌΣΥΒδι ὈΘΙΌΤΟ ἃ ΟὨΪ]α νγ8 ὈΟΤῚ 
ἀπο εἴτη, 00 {86 ῬύγροΒβα οὗἉ γϑιρι παῖς ἷ8 ΠΘΔΥ- 
6τ ("δὲ Ὀοΐμ ὑμ6 μοββοββίοῃ οὗ (86 ἱπμογίίβποο, 
δὰ 415Ξο ἐμ Ὀϊγίἢ οὗ δὴ ποὶσ, ἀοροπαρα ἘΠ ΡΟΥ 
σὰ (οὐ,---ἰθ 6 ̓πῃονίίδποο δὰ 86 ΒΟὴ ὝΘΓΘ ὈΟ 
ἰδς ἔγοο σίἣε οὗ ἈΪ8 στϑοθ. 
Υεβ. 6, 7. Απᾶ ὅσο δρβϑῖσθ οἱ 8185 υν]59. 

--ἰορῆθη αυοῖοβ [86 ῬΤΟΡΆΉΒΟΥ ἴῃ ἀση. χΥ. 18, ἴῃ 
80 ἰδῆχύδφο οὗ [6 ΑἸΟΧΑ ΠΥ 8} Ὑϑγβίοη ἱπ β6η6- 
ΤΆ], ΔΙ ΒοΌΡ οοτίδίη συγ δύο ἔγοτῃ ἰδ ἀὺθ α18- 
ΟΥ̓Δ ὉΪ6θ. Ηθ γοροϑίβ, [ὋΣ ἱπβίδῃσο, ὑπὸ οὐἱ βίῃ) 
ποτὰϑ ἴῃ 19 ἱπαϊτγθοὶ ἤοσια οὐ Βρϑθοῖ, δηά ἰὑὺ ἰ8 
ΟὨΪ ἴῃ τον. 7, ὑπαὶ ΒΘ Ῥ888685 ἔγοτηθ ὑΠ0 ΠΑΡΤΘ ΪΥΘ 
ἰο [106 ἀϊτοοὶ ἔοττα, το μ6 ἱπάϊοαίθβ ὈγῪ (μ9 
πολίβ: εἶπεν ὁ Θεός. Απὐά, δἱ (6 οοβο οὗἁὨ ΥὙ0.. 
Ἵ, Βα, δοιδίποϑ Εἰχοᾶ. 11}. 12 τ ῖιἢ αδη. χν. 18: 
ἰδ ΤΌΓΠΙΘΡ ΡΘΒΒδΖ6 σοῃίδίτιδ ἃ ῬΤΟΙΩΑΪΒ6 ρίνοῃ ἰο 
Μοβοβ ἴῃ ΗΟΥΘΌ, πὰ γοΐογϑ ἴο [86 τνουβΐρ ἩΙΟᾺ 
πο ]ὰ βοοπ Ὅθ6 Οἴοτοῦ ἱπ [π6 νυἱ οἰ δεν οὗ ὑπαὶ τηουῃ- 
ἰαῖη, Τμΐα Ῥγουαΐβο ἰβ. ἐπίογσονθη Στ ἴῃ 6 90Ππ0 
εἴνοι ἰο ΑΌΤδ δι, τυ ]οἷ γοΐοστθα ἰο 89 ἩΟΥΒΕΪΡ 
οἵ [πτϑοὶ δἱ ἃ Γαϊυσο ρογϊοα ἴῃ ὕδῆδδῃ, {6 Ἰδπα 
οὐ [δεῖν Ἰπβουιίίδποο. 6 ἸΔῪ ὑπαουθίοα!Υ πὰ 
δὴ “ἱπδοσαγαίο᾽" (40 Ἦ οἱ(6) ΥΟογθ 6 ΠΘΓΘ, ἰἶ τγο 
δάβεγο ὙΘΥῪ ΒΟΣΓΤΡΟΪΟΌΒΙΥ ἰο {μ6 1109Γ8] τηθϑαΐῃρ. 
Βαΐοδη τὸ [Δ Κο 1Ὁ δι Ἶ88, ̓ Υ Βίορ δα, ἱπβίοδα οἴδηχ- 
ἸΟυΒΙΥ ἀν  Πης οἷ (λ6 τρόγο ἰοἰο Υ, ΟΥ ΟΠ χηΐϊπαΐθ 
ἀεἰα1}8, γδαίμου δύσνουβ τὰ Ῥγοίουπα Ἰαάρτηρπΐ 
δα ψ80}]6 τυϊὰθ οχίοπί οὗ μ6 αἀϊνί πο ΘΟΟΒΟΙΥ--- 
δηά 77. δἢδὉ ἱΒοῃ στ Ὀΐπ 68 ἃ ῬΥΟΠΙΪ86 σἴνοῃ ἰοὸ ΑὈτα- 
ἴδπὶ τὰ ὁη6 ϑαἀαἀτοβδοαᾶ ἰοὸ Μοβοβ, διὰ, ἵπ {86 
ἔΔθα οὗἨ {86 Ἰαίίοτ, Οὐθὴ ἸΟΟΚΒ Ὀογοπὰ ἴο 8. 8ὲ}}} 
ἰείεν ἀδγ Ηδϑ ἀοθδ μοὶ ἑπίοπὰ ἰο αυοῦθ {πο ἰάθῃ- 
ἴσα! πογάβ ἰὸ τ οι ἢ6 τοΐϑσβ, θαΐ, σαύμον, ἰὸ 
δοπηροὶ δηὰ ΔΡΡΙΥ {μ 6 12.----Ἶ᾽  ΙΏΔΥῪ ἴοττα [8:9 88:10 
ἐπάστιοπὶ τοθροσες (λ6 ροσὶοὰ οὗ ἔουν Βυπάτοά 
γ8δῖ5 σι ΒΟ ΈΘΡΒΘΏ 4551 6}8 (Υ6γ. 6) ἰο ἰμ6 Ὀ0Ὲ- 
δεσο ἴῃ Ἐσγρί. ΤῊΟ σ801]9 ἀυταίΐοι οὗἉ ἰμδὲ Ὀοη- 
ἀερο, ἴοατ Βυπατοῦ δπὰ {μἰ ΓΥ γΘΆ785, 8, σοὶ 
ἀσαῦι, κἰδιοα σι ΟὨτΟποΪορίοαὶ οχϑοίμθθθ ἴῃ 
Ἐχοά. χ, 40, νυ ῖ]6 ΒΡ θη αυδὶ}8 1} 1πλ86]} οὗ ἃ 
Ῥυϊτι]οχο πο σαμποὶ 6 ΤΘΘΒΟΠΔΌΪ ἀοπηϊοὰ 
ἴο δ΄πι, δη(ἁ τη ΤΟΥ͂ ΠΟ ΟῺΒ ἃ τουπ ἃ ΠυΙΗΌΘΥ. 
ΕῸΡ δὴ οσρ᾽ βυδίΐοῃ οὐ (π9 δρρδζοηί ἀἰβογθρϑπου 

ἐϑῃ ἐπὶπ ραϑδᾶρο δηά (8]. 1ἰϊ, 17, βοὸ Ὁ. 

11ὅ 

ΒΟΒΠΙΟ]16Ρ, αὐ ἴοο., ἴῃ ἃ Βυοοοοάϊΐηρ τοϊιιπιο οὗ {π|8 
σου ηἑΔΥΥ.---ΤῈ.].--- ΤῸ ΘΟ ϑούϊου ΒΟΥ ἐμ δὲ 
κρινῶ ἴῃ γοΥ. 7 Τοΐοσβ ἰο [16 γ7ὺ}}-ἀοδουυοα Ρ6}8] 
λυδᾳταοπὶ νΒΐοῖ αοα νγου]ὰ Βα Ὀβθα ΘΏΠΥ ὀχϑουὺθ 
ἴῃ (9 6886 οὗἩ ἰμ6 ἰὑγγϑδηΐβ ὙΠῸ ΟρΡρχγϑδββοὰ δἷβ 
ῬΘΟΡΪΘ. 

ΨΕΚ. 8. Απὰ ΒΟ κανϑ ἷπὶ ἴπὸ οονυθηδηῖ 
οὗ οἰτουπιοίδίου. ---- Τὰ σονθηδηῦ ψ 1ο αοα 
τηδᾶο τὙΐὰὶ ΑὈτδδιὰ 18 ἰοσιιθὰ 86 διαϑήκη τῆς πε- 
ριτομῆς, 88 οἰ ΟΠ ΟἸΒΙΟΠ τγ88 ποὺ ΟὨ]Ὺ (λ}6 ““ἰΟ0Κο π᾿ 

[5 κῃ] οὗ (815 οονθηδηὶ (Π3 ΓῚΝ ν ὅδῃ. χΥΐϊ. 

11), δυὺ νγὰβ δἰβὸ ἰβε}!" δὰ ββϑϑπίϊδ] σοῃβιἐαθαί 

ΡΑτὶ οὗ {μῖ8 οονεπδηὶ: (7 " ΤΡ ΓΝ 

ἽΡΓὉ9 ὍΣΟ ΓΤ, θ6π. χυΐ!. 10).---ἼῊ0 

ῬΒΓΙΑΒΘΟΙΟΡῪ ἰπ (π8 τοσβο: ἔδωκεν αὑτῷ διαϑ. 
περιτ., φαῦε ἱπδιοδα οὗἩ παάς ἴ6 οογθηδοὶ Ὑ1} 
ΑὈΓΣΘΒ ΔΙ, Βοϑὴβ ἰοὸ Ὧ6 ἀοβὶρη αγ Θἤοβοῦ, ἱῃ ΟΓ- 
6» ἰο ἱπάϊσαίϊο ἐπδὺ ἐμ ΘΒ Δ Ὁ] 15 πηοηὶ οὗὨ μα οοΥθ- 
πϑηὺ γγὁ6ἅ8 ἃ του πίαυΥ δοὺ οὗ αοα, δῃὰ, ἱπαθοά, 8 
ιϑδοίουβ σύ, πᾷ ἰμδὲ, γῇ θη Ηθ γον 68}8 ΕΪτηΒ6] ἢ, 
ἢθ 18 ὈΥ͂ ΒΟ πιθδὴβ Βι ͵θσὺ ὑο 1᾿πιϊία. 0.8 ΟΥ̓ 60ῃ- 
ἀϊώάομβ ἱπηροβδὰ ὈΥ πηθη:---[καὶ οὕτως, απα ἐλω, 
ἴ. 6.,ὄ ἴῃ δοσογάδποορ τὶ 86 ὑθ ΥἹῺ8 οὗὨ {10 σογϑηδηΐ, 
ΘΟοὐ κϑνὸ ἃ βοὴ ἰοὸ ΑΌσδηβηι, διὰ Δ γαλαπι, ὁ. ἷβ 
Ῥαδσί, οἰσουπηοὶβοα ἰμαὺ 80η.---ἘῈ.]} 

γεε. 9-18. Διυᾶἂ ἴδ9 »αϊσίασοβο, τηονϑᾶ 
Ὑ{{8 ΘΏΥΥ, δο] ἃ 7069}Ὲ ---Τ να ᾽ἴ5. (6 τοί οὐ- 
σαϑίοη οἢ ΜὨΏΐϊσΘΝ, ἱπὰ ἐπὶβ σΘΠΘΡΆ] Υἱοῦ οὗ βδογοὰ 
ΒΙΒΟΟΤΎ, δίπ 18 τη ]οποα, ὑπ6 τοίοσοποθ θη ἰο 
{Π6 δῆνυ τ} τ δῖ οἢ 7 8600 8 Β0η8 γοραγ δα {Π6]Ὁ 
Ὀτοίμον Φόοβθρῖ. «}6ϑ]οῦδυ δῃᾶ θηνυ ᾿ἰπθυθησοὰ 
ἰπθτὰ ἰο ψίυς ἶτα αἰσαψ (ἀπέδοντο), ἰ, 6., {π6 γ αἸὰ 
8}} [ῃδὺ ἸΔΥ ἴῃ (πο ῬΟΎΘΙ, ἴ0 Υϑίηουθ ἷτῃ ΤῸΡ 
ΘΥΟΥ ἔσοτῃ ὑμποιλβοῖνοθ δπα ἰῃ6 ὙὙ80]0 ἴαΠΆΥ, δηά 
ἰο ἀορσταᾶς εἶπ. Βαυΐ ΔΙ Βοῦρα ἐλὲν δαβί ᾿ἴτη οἰ, 
αοᾶ νγϑ5 τ ΤᾺ Ηἷπι. 1176 ἀρ] γοσοα πἷπὶ ουἱὐ οὗ 
8]1 π'8 8.811 στοῦ, δα σανο κἷπὴ ἴΆΥΟΥ δηα ννἸΒάοτη 
ἴῃ 186 β'ρῃὶ οὗὁἨ ῬΒδσοδῖβ. Τὴ Βοῆὴ80 6ΓῈ 18: ἢθ 
8 ὙΟΙῪ ΤΔΥΟΓΘΌΪ γοϑοοϊνοα ὈΥ̓͂ ΡΏΔΓΟΔΙ, Μ᾿ ΠΟ86 
οομδάσηος ὃ9 δοαυϊτοα ὮὈΥ δὶ5 80 ᾿π θυ ρσοίδϊοα 
οὗ οοχίαῖη ἀγοδηβ, δα ὈΥ {πὸ Θοτ 5618 ὙὙ 10} ἢ 6 
πηρανγίοα ἰο ἐμπαὺ Κίηρ. [ὑ δοσογὰβ Ὀείΐου τἱῦἢ 
{μ6 δοπίοχί ἰο χοΐου χάριν ἰο ἐξα ,ανον οἵ (8ο Ἰεὶης 
λ8π ἴο {δ6 σγασο οὗ ἀοα; ἐδ Ἰδίύον 18 δίγοδαγ ἴἢ- 
ἀἰοαιοὰ ἴῃ ἐπ τογᾶβ: ἦν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, απὰ 18 
ἐΠἸυδίγαϊθα ἴῃ 411 ἰῃ9 ἕβδοίβ ἐμαὶ δύ βἰδίορα, ἰπ- 
οἸαάϊπρ {86 ΤΟΥΔῚ] Γδυοῦ ὙΠΙΟὮ ΦΌΒΟΡ δηὐογοά. 
[Ῥλαταοὶ νγ88 {11}8 δογήτηοι {{{]6 οὗ. 6 δῃοῖθηΐ Κη Ρ8 
οὗ Ἐργρί, 88 Ῥιοίεπιψ (το, τοαγτίοῦ) 88. δὉ- 
ΡΙ Ιοὰ ἰο ἐμοβθ᾽ οὗἩ {πὸ αγθοοο- Μδοθάοηΐβη ροσὶοα. 
Το Ἰδίοβί δυϊμον ἷθθ Θοπῆστη {86 βιδιοσποπί οὗ 
Φοβορδυβ (“4πεΐρ. νἱ τ]. ὁ. 2), ἐδ ἱμ6 ψοτγὰ 18 ποὶί 8 
ῬΓΟΡΟΥ διὰ Ὀυΐ δὴ ΔρροΙ]]αἰῖνο, αἰ ρει γί η ρς, ἰπ (μ9 
διοϊοηΐ ΕργΥρίδῃ, ἐλε ἀίπο. (ΗΕΆΖΟα: ἤεαί- ἔπονκ. 
γοὶ. ΧΙ. ν. 490).--ΤῈ.] 

γει. 14, 1δ. Τϑόδοοσο δῃᾶ δἤζθϑῃ βοιῖ8β. 
-- Βίορ θη Βότο ἤΌ]ογ5 (μ6 δορίπαρίὶ πὶ γοσβίομ, ἴῃ 
ὙΓΒ16 ἢ βονθηίγ-ῆνο Β00}18 δΔ΄Ὸ τοοκοηοᾶ, ὙΠ ΟΓΘαΘ 
{π6 οΥἶχῖπδὶ ΗοΌτγον ἰοχὺ τι θη 008 ΟὨ]Υ {86 τουπά 
ΠΌΣΟΥ δευεπίψ; 860 ὅδῃ. χ]νὶ. 27, δπὰ Εχοά. 1. 
ὅ ; ἰδ Ἰαιίον ἱποϊυθ8 ΦΌΒΟΡἢ δηθὰ 18 ὑγχο ΒΟΉΒ. 
ΤΏΟ δορί. οουηίϑ, ἰὼ ὑπ ΤΌΣΊΩΘΥ Ῥϑββδρο, Ὠοὺ 1685 
{δὴ Πΐπ6 ΒΟῺΒ οὗἩἨ ΦόοΒορῆη. [Οοπιμηθηίβίοῦβ βθη- 
ΘΥΔΙΪΥ δάσο ἰμαὺ 1.6 δερίυδριηὺ ἰοχὶ Β85 θ6θα ἴῃ- 
ἰογροϊαιθα δῃὰ 18 βοτηοδὺ οοηΐιβοα, Ὀὰὺ ΠΟ 056 
ἢ.88 τ βη θα 8. ΡΟΥ͂ΘΟΟΥ βαὶ ἰβέβοίοΥΥ Ἔχ] Δ δίΣ 0 
οὗ ἰλ6 ῥυϊμοὶρ]ο8 δἀορίοα ἴῃ ἐμθ τιοῦο8 οὗ δΘοηρὰ- 



ἰδίΐου, ὙΔΙΟΒ που]ὰ ΟἸΘΑΥΥ ΤᾺ Γη 8}, 68 ΣΟ (8, 
.}160 Τοβρϑοίίνθ ΠΌΤ ΟΓΒ οὗ ΒΟΥΘΗΪ δηα βουθηίν- 
ἅνθ. “ϑίορβϑθῃ, γᾶο δάμογο ἰο (6 ϑαρίυδρίηί, 
φυοίοα ἰδ πιοδβὲ συστυθηὺ δηα δι! ν τογβίοη, 
νοὶ αἰϊοταίϊοι ̓᾿ (7. Α. ΑἸοχϑπάθσ). ὙἩΒοίμ ον 
1.9 πυσ ΟΣ 8 ΒΟΥΘΗΪΥ ΟΥ Βουθηΐγ- το, “1 γγ88 
8 ΤΩ ΓῸ ΒΔ] δου ραγοὰ τ ἱ ἢ {80 (θυ ὈΒοασοηϊ) 
ἔπογθδβα,᾿"᾿ (Ηδοϊοί!).---ΤῈ.] 

γεβ. 16. Δπᾶ νσϑσθ οατσὶϑᾶ ονοὲ ἰπῖο Εἶν - 
οΒθπι.--Το πογὰβ αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, ἰὰ 
γοΣ. 1δ, οοπδϊαϊο ἰδ ποιιΐϊπδίϊνθ ἰὸ {16 ὙϑΣὉ 
μετετέϑησαν. ϑίθρῆθῃ βαὺβ ἰοὺ 89 σϑιγδίῃβ οὗ 
ὕδοοῦ, πὰ 4180 οὗ μἰδ βοῃ8, Ἧ6 ΓΟ οδυσίοα ἰὸ 8γ- 
οι οῖα ; ἷ8 Ἰδηχζύδρο μ88 οσσδϑδίομθα Π6ΓΘ, ἰ00, Ρ6Υ- 
Ῥἰοχὶίυ ὙΠ χοδβροσί ἰο ΒΟΥΘΔ] ραγίζου ϊαυθ. 1. 
6 δῖὸ ἰο]ὰ ἰπ θη. 1. 18, (μᾶὺ Φοβορὶ δπὰ [8 
Ὀγοίδσοα θυτίοα ὑπὸ θοὰγ οὗὁὨ Φδοοῦ ἱπ (μ0 οἂγο οὗ 
(80 δοὶὰ ποᾶσ ἨθΌσγου [“Μδιρθ; [89 Βϑτη9 18 Η6- 
Ῥχοι,᾽ ὅ6π. χχὶϊ, 19], τ ΒΟΥ ΔΒ ϑύθρ ΘΠ 588 ἱπδὶ 
αδοοῦ νγαβ θυτὶοϑα ἱπ Ξγοβοη. 2. Αοοογαάϊπρ ἴὸ 
7088. χχὶγν. 82, 86 1Βγ86}1068, 6 Π ΠΟΥ ἰοοὶς ρΡο5- 
βοβϑβίοη οὗ δπδδη, Ὀυγίοὰ ὑμ6 ὈομοΒ5 οὗ “ΟΒΟΡὮ, 
ὙΒΙΟΝ (ΠΟΥ Ὀτουρμὶ ἔσο Ἐμγρὶ, ἱπ ΒΒ ΘΒ μα 
[8γ6Β θη}; δαΐ ἰν 'ἰΒ ποὺ βἰδίθα οἰϊμοῦ ἰὼ {λιϊ8 
ρῬά5θδ3θ ΟΣ ΟἸβο ΠΣ ἴῃ {μ6 ΟἸἹὰ Τοβίδπιοπῖ, ὑπαὶ 
[16 ὈΟΠ65 οὗ Φ086}}}} 8 Ὀγοίγθῃ, οι [Π6 ὑθΥΠῚ8 
ΘΔ ογοὰ ὉΥ βίορμθη ἱποϊυάθ, τὸ Ὀαγὶοα δ 
μ6 βϑ 8 ρΐδοθα'0 8. Βίθρβοῃ β8ὺ5 ἐμαΐ ΑΌγδ- 
διὰ Ὀουρμύ [86 Ρῥΐθθο οὗ στουπὰ ἴῃ ΚγοΒθτα, οὗ 
16 Β0}8 οὗ ΕἸΣΟΥ [αὙοΚ ἴοόστῃ οὗ (89 ΗἨΘΌΓΣΟΥ 
ΠῺαπιογ]; πατρός, δια πο υἱοῦ, [858 ἴπ ἰδ9 ψυϊᾳ. 
δι ἃ} ἰΒ το Ὀ6 Βυρρ!ιοα Ὀοίοσο τοῦ Συχέμ. [80 Φ. 
Α. ΑἸοχδηάον 4180 πο] 8, Δρρϑδιηρ ἰοὸ θη. χχχὶϊὶ. 
19; χχχῖν. 2, 4, 6, 8, 18, 18, 20, 24, 20.---ΤᾺ.]. 
Υοἱ 1 τγὰϑ πο ΑΌγβηδη, αὶ “600, γὰο Ὀουσμί 
(μ18 Ρίθοα οὗ ρστοιυηά οὗὨ {110 ΤΌΣΟΥ ΟὟΤΏΟΓΒ, α΄}. 
χαχὶ!. 18,19. Οὐμδοαυθηίγ, βίορμθα σοπίουπά- 
οὰ (μὸ Ἰαίίογ τὰν (86 δροὺ πᾶσ Ἡθῦγομ, ΨΚ 816} 
ΑΡγαλδὰπὶ δα Ὀουρη,. ΕὝΘΥΥ ῬΟΒΒΙΌ]6 δἰἰθιρὶ 
Β88 Ὀ66 τηϑὰθ ἰο οχρὶ δὶ {μ 686 Ὑδυϊδίϊο 8, ἴγοῖα 
16 ροσίοα ἴῃ σψμλοῖ {86 οἱἀοαὺ τη ϑ πη βου ΡΒ ὙΥΘ ΓΘ 
τυ ο (οη9 οὗ ψμίοι [Ε.7 βυθδιῥαϊοθ ὁ πατὴρ 
ἡμῶν ἴον ᾿Αβραάμ, ἴῃ ογτάογ ἰο ονδὰθ {89 (μἰγὰ νὰ- 
γἱδίΐοπ τηϑαϊἱομθα δθογ6), ἄονσῃ ἰο (6 δζθ οὗ (δ 
ΒΟίΟΣΙΩΟΓΒ, δηὰ ἰμθησθ, ἰ9 ἰδ ρῥγεβθηΐ αδύ, 
[Κυΐποοὶ, ἰπ δὴ οχίϑηἀθαὰ ποὶρ σα ἐοο. ἀἰδοιιβθῈ8 
ΒΟΥΘΓΙΆΪ ΟΥ̓ (86 Βοϊυ 10η8 ἰμδὶ Βαγο ὈθθῺ δἰἰοσαρίθα, 
πἰϊοαΐ Ὀοϊης δἰίθοθάθὰ ὙΠΠῈ Θηιγο Βυσοθ88. 
Ηδοϊκοῖλ, 0 ΔΡῬΟΔΙΒ ἰο δβάορὶ Οδ᾽ νὴ Β ὙΘΓΥ Ροϑὶ- 
νθ ορίπίοη (Οὐηι. Τλοίμολ᾽ 5 εἄ. ΤΥ͂. 118) ὑβδδὶ, 
ἷπ (0 ὑμιγτὰ αἰΒογορδποΥ, (μ 6 ΟΥΤΟΣ 168 ἴῃ [89 
ὨΔΙῚ6 Αγαλαπι, Ῥγοροβθδ ἴο οπιῖΐ 1ΐ, οΥὁ Ββυδβιλαΐο 
“αοοῦ; “ὠνήσατο ἰϊϊμουΐ 8. Βυ]6οὶ,᾽᾽ δ6 εαἀϑ, 
““σου]ὰ 6 ἰδίκοῃ 88 ἱπιρουβομ ἃ]: οπό ρωγολαδείε 
τοαα ρωγολαδεα""); ὮθΘ τοῖργβ ἰο ἮΊΝΕΒ: αἴταπι. Ν'.. 
7. κὶ ὅ8, 9, γογὸ (86 στδιωτηδίϊοδὶ ὑΥἹμοἾ Ρ]9 18 1]- 
Ἰυδίγαιβα.---ΤῈ.7. ΙΒ ΟΥΡΥΘίοΓΒ παγο, νυ ἱϊπουὶ βὰ6- 
6688, δυδὶ] 6 ἐποιηβο]γ 68 οὗὨ ΘΥ̓ΟΓΥ γΘΒΟΌΧΣΟΘ ΜΠ Ἶ6ἢ 
(ὴ9 ἰατγά οὗ Οὐ υοῖβηι, Οὐ οὗ ΟΥΣΘΙΏ ΠΡ, ΟΥ ἐδ9 
ῬΥϊμοῖρ]εβΒ οὗ 1οχϊσοίϊοῦυ ΟΥ οὗ Ηογθηθυ ὶοβ 
Βοοιηθ ἰο ΟὔΌσ. Τῃο ἱΒΘΟΣΥ ΔΒ ῬθΘῃ Ῥγοροβοά 
ὑἐμδὲ ἔνο Ὀυγίδ]α δὺο ἀθβουϊ θὰ ἰπ ἰθστὴβ Ὑ Βῖσὶ 
ΨΟΓΘ ἱπίθη 08 4}}γ Δ τονϊδίοα, οὐ (μα [ἢ 6 Ῥαβϑϑαγζο 
ὈοῖοΓΘ 8 δροϑῖκβ οὗ ὑνγόὸο ῬΌσομαβοθ. [10 18, ον- 
ΘΟΥΘΥ, 11:0 πιοδί ὑπ ϊοῖουβ σουγδα ἰο δατὶΐ ΤΓΔΏΚΙΥ, 
{μᾶῖ, τὰ τοΐοσθθοο ἰὼ (Π6 Ρυγσιδβο οὗ {Π6 
Κτουπὰ δηά ἰμ6 Ὀαυγίαὶ οὗἨἁ 8600, 10 τπιϊχῦ 6851} 
Οὐοὺγ {μᾶὶ δίαρμα, βοβο αἀἰβοοῦγβο ἰσγοδιθα δὴ 
δητ Σοὶ αἰ δγοπί δηὰ α Ἰοῖοσ (μθιπο, Ββιου]ᾶ, ἴῃ 
8.18 ΧΆΡΙ 4 ΟΟΙΣΒΟ, οουϊουπὰ ἔνο δῃδιοβζουῦβ ἰσδῃ8- 

ΤῊΕ ΑΟἿΞ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΝΤΊ ΕΞ. 

δοίΐ 918, [ΟἸενς διὰ ΑἸογὰ οομπουγ.}] 4ἀ8δ ἴο ἐδε 
Ὀυχῖδ] οὗ Φοθ ΡΒ Ὀσοίγθη πὰ Οδπδδῃ, ἐμδ6 ΟἹὰ 
Τοδίδιχοπῦ Ῥσθβοηΐβ Π0 δΟΒϊοίπρ βίδιοσηθαίδ, Ὀυΐ 
ΤΩΘΤΟΙΪΥ ΟΌΒΟΙΎΘΒ ΒΘ Π66; 1ὺ 18 ΥΘΣῪ ῬΓΟΌΔΌΪΘ δὶ 
ΒΘἢ ἃ ἰγβαϊιίου, ἔδο οχὶβέίθησο οὐ ὙΒΙΘὮ δὲ ἃ δῖος 
Ρογίοά σδὴ Ὀ0 Ῥγχουθὰ, ψ͵ὰ8 δ γοδαυ ουστοὶ ἱπ 
ϑίορῃ θ᾿ Β ᾶρο, δηὰ δαἀορίθα ὮΥ 1. [. Α. ΑἸαχ- 
δον, ὙΠῸ ὈΓΙΘΒΥ ΓοΐοσΒ ἰ0 ΒΟΥΘΓΔ] πηοῦθ8 οὗ 6Σ- 
Ῥ) δἰπίης 9 δΔρρδγεῃὺ σοί γδαϊοίζομβ, τυιϊπουΐ ἀθ- 
οἰαΐης Ὑοῦδοσ “ἀπυδυ8] σομβίχ οί 088 ΟΥ ἰοχίεαὶ 
ΘΟΡΓΟΡ ΟΏΒ᾽ βου] 0 δατηϊ δα, 6]οθοα νῖτ ἐδ6 
[0] ον; ΤΟ Δ: “1 18 ΘΑΒΘΥ ἰο σαί {λ6 Κποΐ ὮΥ 
ΔΒΒΌΤΩΣΗ( 8. ταϊδίδκο οἢ ϑ'ιθρ ΒΘ ρμδσὶ, θπὶ ποὶ 50 
6857 ἰο δοοουπὶ [07 118 θοΐηρ᾽ ταδὰθ ὈΥ ΒΌΘΝ ἃ Σαδῶ, 
δὐάγοβδι της θΌ0ἢ δὴ δυάϊοποο, πὰ μοι ρογχρείυς 
δἰοὰ ᾿π βιοιι ἃ Βἰβίοτυ, τυιῖιϊμοιΐῦ οογσθοίζοη ΟΥ ἐσ- 
ῬοΒΌΓΟ, ὉΣ 8 ΘΟΌΣΒΟ οὗ 8ρ68.᾽---Τὴ9 ΠῚ 
Οοά. 5΄᾽΄.., γον. 16, ἀοθ8 ποὶ αἰ δον ἔγοιη ἱμδὲ ἑουπὰ 
ἴῃ ἱεχί. γο.---ἴ.] 

Φ 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Θοὰἂ ἰδ ὁ Θεὸς τῆς δόξης, γον. 2. ἸΤίιδόδο πτοχὰδβ 
οοπίδίη 8 ἀοοίχίπδὶ βἰδίθιηοπὶ ὙΔ10}} ἐ8 οὗ υ|ῖὰθ 
ΔΡΡΙΙοδώου, δηὰ τοι ἀἰβιϊηοίν ἀοῆηοα {πὸ Ρο- 
Βἰ(ἴοι δδϑδυιηθα ὮΥ ὑμ6 θρϑαϊοσ. ΑΧΑ1} ὑἐμδὲ ἀοἀά ἱβ, 
ἴῃ Ἀἰπη56}---ἃ}} ἷΒ δοί8---Ἃὲη 41} (80 τιοάδ8 ἱπ 
Ὑ ΐοἢ ἢ6 Δ }6508 Εἰπη50}, ὈΘΔΣ (ῃ 6 ΣΡ ΣΘ88 οὗ 
ἢ15 σίογν, ἰδεῖ 5, οὗ δβοϊυίο στϑδίηθβδβ, ῬΟΎΤΟΣ 
δα τηδ᾽θδίγ. ΗΒ ὙΔΥΒ 8.0 ΡῬδυθοῦν ἔγοο, διὰ 
οὨ τον Ὀογοπᾶ {Π6 σοηίζοὶ οὗ ΔΩ ογοδίασο. Ηθ 
8 γτουοϑὶ ἢ π)86]}7 ἩΒΟΙΟΒΟΟΥΘΣ δ0 Ὑ{]1, διὰ 18 
ποὺ τοϑισίοίθα 0 ΔΏΥ βροὺ ἰπ οσγθϑϑίίοσ, ἰο δΩΥ͂ 
ΘΟΌΒΙΓΥ, ΟἾΕΥ, ΟΥ Ὀυ Πα (Βυοἢ. δα [880 ἐ6πιρ]6). 
ΤῊΪβΒ υἱονν, ΒΘ ΒρΘΟυ] δ γ ἸῪ σΟμΒι ογϑα, βϑῸπ}8 
ἴο δ6 ΥὙΘΣῪ παίυχα!}]} Υ βιρροβίοα ὈΥ Οὖγ δοποορίϊοι 
οὗ αοὰἂ 88 ἰμ6 [πϑπ|ίο ϑρίγ, Βυὶ τπιϑὲὶ 18 Θδ δὲ 
ΘαΥΥὶθα ΔΎΤΑΥ ἔγοιῃ {818 ἰχ ἢ ὉΥ ἃ οοσίδϊπ σεπισιΐα- 
81] ἔοτοθ, δὰ Ῥορίῃδβ ἰο οοποοῖγο οὗ αοἀ 88 τἴῇ 
6 676, ἴῃ ἃ ΟΣ δὶ ἢ ΔΉΠΟΥ, Ὀοπ πα ἰο δοῖο δηὶϊϊθ 
οΟὈ͵οοί. [0 16, ἱμοΓοοσο, ῬΟΥΡΟίΔΙΙΥ ὨΘΟΟΒΒΔΓΤΥ, 
ἰ0 ΙΔΥῪ δίγοδβϑ ὁ5 {πὸ ϑδοποορίζοι οὗ ἰμ6 αδεοοέωζε 
ἴον οὗ αοα, ἰπ ογάθσ ἰο οουπῃίθγδοί ἰμο80 ἀο]ιδὶτε 
Ἰταϊ τιοὴΒ οὐὗἨ  Ηΐτ γ͵ΠῸ ἴδ ᾿πδηϊίο. 

2. ατοδὶ ργοιῖπθησθο ἰδ χίνϑῃ ἰο οδαρἈ᾽ 6 ἰζ32 ἴῃ 
(δαὶ νἱονν οὗ ϑδαοσοὰ Ηϊβίοσυ τ οι ρθη ῥτὸ- 
Βοηίβ. Τμο ἱδβουσπὲὶ μδα ἀουθέ!685 οοουχτοα ἐοὸ 
ἷπὰ, ἩΣΓ ΣἸΏΟΤΘ ΟΥ 1685 αἰδιϊπηοίμ 688, ὑδὶ ΦΟΒΕΡΆ 
88 8 ἴγγρ6 οὗ Φοθὰ8 ἰπιβ6] ἢ. Απά, ᾿πάοϑα, ἰμθ 
ΠΌΙΑΡΟΣ οὗ ὑμ0 ρῬοϊπίβ οὗ σϑβϑοιθίδῃοο ὈοίθΘ ἢ 
ΦΌΒΟΡῺ δὰ 7688 Ομ σὶβί, νν}}} θ6 ἔουπά ἰο Ὀ6 Βυτ- 
ῬΥΪΒΙἿΥ στοαί, 0 Μ͵ὰ ΟἸΟΒΟΙΥ ὀχδταῖηθ ἐμοῦ 
ῬΟΓΒΟΙΔ] ἰβίοσυ, ἰδοῦ οχροσίθμοο, δὰ {δον 
ΜΌΡΚΘ. ϑίορμϑῃ ἀϊγϑοίβ δἰϊθῃί θη ΒΡΘΟΙΔ]}}Υ ἰο {6 
ἴδοί, ἱμαῖ, δυμου σι ΦοΒορ ΒΒ ὈΓΘΊ ΓΘ ΓΘ Βο8- 
{19 ἰο ἷπι, δπὰ οσχροβϑα ἷπι ἰοὸ ἱφποσοίηυ, θΘοὰ 
788, ΒΟΥΟΥ ΒΒ 61658, Ἡ ΠῚ} δἶτὰ, δπὰ οχα]ιοάᾶ πἰἷπι. 

ἨΟΜΙΓΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γῈΒ. 2. Αμπᾶ 9 Βαίᾶ. ---“ ΒΒ Τοδαγ δ᾽ ψαΥβ ἴὸ 
εἶνθ δὴ ΒΒ, οἱο.,᾽" 1 Ῥοί, 111. 1δ, 106.---Βιο ὶ- 
ΣΘι, 8 ἃ ἔδτβοσ.--- ὸ δἀάγϑβδβοβ (θη ἴα Κιρὰ 
δηὰ γοβρθοί] ἰογπβ, τ ἰποὰΐ οἰ. ΘΔΥΒΔ] Σ6Δ] 
ΟΥ βρί γιί81 ρῥχϊάθ, δίδουχῃ ὑμον ΌΥ ὯῸ Πι6888 
ἀοπιοηδίγαιϊοα {πδὲ {ΠΥ τοχαγχαοα τα οἰ πον ΜΠ 
ἔχϑαίθζϑὶ ΟΥ ῬΑγχθηΐδ)] δεοοιίοη.--- 6 σοῦ οὗὨ 
ΕἸΟΥΨ, οἱο,---Α βοσυϑδηὶ οὗ ἀοὰ βῃουϊὰ δοοιιοίοπι 
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εἰπε} ἰο ̓ υδἶν ἰδ ᾿ψ8γ8 οὗ αοά, γδίμοσς {8 8ῃ 
λυ οἾσῃ. (Ο681ι.).--- Οοἀ, τευεαίεα ο} οἷά αδ α αοὐ 
οἵ σίογγ, ἐπ ἐδ σουεγηπιεηΐ 97} ἀΐδ οἱση ολοβεη Ῥεορῖίδ: 
Ηδ τιδηϊοβίβ, 1. Ηἰβ υπ]νϊ θὰ Ρόν τ; 11. Η18 
ἴτοα χτδοθ; 1Π1. ΗἾΒ ὉΠΟΥΥΙΠς τ] βάομι. 
Υχεμ, 8. ΘΟ οἵ ἴ866 ουὖξ ἔχοτῃ ἴἢν οοὐΣΥ, 
δια ἔσο ΤΥ ᾿ἰσϊ πῃ ἄχϑᾶ --- 0} -ἀ6η14] 18 ὁπ6 οὗ 
ἐπ ῬΥΠΙΠΑΣΥ͂ σοπδε πϑηΐβ οὗ ἔδει ᾿π ἀοἀ. (Βίατϊαο). 
- τεσ Οεσ βδη τουδὶ κὸ Τοσὰλ τὰ ΑὈγΆΒδΙα, 
ΤΟΠΟΌΠΟΘ ἰδ6 ἔγλοπμἀβἷρ οὗ (06 που], διὰ 4]] 
ἐομίογί ἀογὶνοα ἔσο σγθδίυγοθ, Ραΐ 811 ἷβ ὑσαδὶ 
ἷῃ Θοά, δῃὰ Ἰονθ Εἶπα 8]0η6. (1ὰ.) 

Υεβ. 4. ΤΉ ΘΙ ΟΘΙῺ6 ὨΘ οἂῇ - - δα ἔτζοχῃ 
126Π069, οἰο.---ΤῊ:ὁ6 116 οὗἩἨὨ 86 ὈΟΙΊΘΥΟΣ ἰ8Β ἃ 6οῃ- 
δυο »Σ]στίτηδρο; θΔΟοἢ Βμοτί Βοϊου σα 18 βΒυοοσοοαρα 
ΌΥ δηοίμονς ἀδρδγίυσο, υπι}} ἢ6 δηΐοσβ ἐμὸ ὑσὶιθ 
ὕκβδδη. 

γεβ. ὅ. Διηᾶ ἢθΘ κανθὸ ἷπι ΠΟΠΘ ἱμῃθΒοσὶῖ- 
8Π09 ἱπ ἐϊ.---Τὴ15 ου]ὰ 8 ποὶ ὑπ6 ἱπῃμοτιίδηοθ 
οὗ ἰ86 Ομ] τοι οὗ αοα; μο0γ παγὸ ποὺ {μι  ῖ Υ ῬῸΣ- 
ἤρα ἰὰ 1ξ, Ὀὰὲ ΓΘ ΤῈΣ ΒΟ) τ ποσβ. (Ο68η.).--- 
Βε, ἰο σι βοχὴ αοἀ ἰβ 8]1 ἴῃ 4]1, 18 σἱσῆ, ουϑὴ 1 ἢθ 
468 ποὺ οὐ 80 πη πΠ0 ἢ 88 8 ἰοοί- Ὀγ οί. (βίδτκΚο). 
--;Ἰζ8ῖ1 Βο ρχομιἐβοᾶ {π8ῖ Βθ του] κὶνο, οἱο. 
--Το ᾿ΒΒοχ δποο οὗἁὨ 1810} 18 ἴῃ ἐπ βοὴ που]ὰ; 
γοδ, 6 ὈΘΙΘΥ͂ΟΣ 18 ΔΙΤΟΒΟῪ Ρυΐ ἰῃ ροδβϑοδβίοῃ οὗ 
1 ὉΥ (λ6 ρῥσγοπιῖδο οὗ αἀοα; ΒοΌΣ. χὶ. 1. 

γεκ.θ. μα Ηἷο δ06α ΒΒ οι! βΒοϊ ΥΩ, οἰο. 
«-Τὴο αἰνίμο Ῥσοιιΐθδο ͵Δ8 80 ΟΧΡΥΘΒΒΘ, 88 ἰὸ 
ῬΊΟΥ͂Θ 8 ΒΟΥ͂ΘΓΟ [718] οὗ ΑὈΥ̓ΔΆ ΔΙ᾽ Β [Δ] (ἢ ; 6 πλαδί 
κυῇον υἱὶὰ ΟἸγὶδί, 88 ν) 6}} 88 Ὀ0 αἰοτδοά ἱοροί μον 
στ ται; Βοιῃ. Υἱ. 17. (Βίασϊκο). ὁ 

γεκ. 7. Δ:ῃ:ϑᾶ ἴδο πδιίοιῃ - -ἰ πᾶᾳκ9ο.---οὦ 
ἘΒΟΟΒ65 μἷβ ΟὟ ἐὐτηθ [ὉΣ ΒΌΠΔὈἸ]πςς ΒΒ. ῬΘΟΡ]6, 
δυΐ 4180 μ'8 οὔσῃ πιο 0 ἡυάρίηρ πο ἀροηΐβ ὉΥῪ 
σΒοπὶ [ΠΟΥ δ. Βα], ΒΘ Ω ἷβ ΣΟΩΒ ΔΥῸ ὯῸ 
ἸΟΩΙΟΡ ΒΟΓΥΪΘΘΔΌΪ6, Β6 οδϑίϑ ἰμοὰ ἰπίο {89 σο. 
ἴὰ 6868 6886 89 ἀθόγοθ ῬσΌΟθ6 68 ἔγομι εἷδβ ιδἰ166; 
ἰδ τῦ0}]0 Εἰβίοσυ, 8 πὸ οὗ 10 οΟΥ] ἴῃ σΘΏΘΓΔΙ, 
δηὰ οὗ {86 συ χο. 15 ῬΘΥ συ ἶδν, ἔπ γη8 866. 1}1π8- 
τρδίοη8β.--- ΑἸ ἃ δθῖνθ 110 ἐπ ᾿816 Ρ]809.---ΤΠ 6 
τοὐδεσηΐηρ ποσὶς οὐ Ομ τῖβί ᾿τυ ΡΟ868 βοίθπιν ΟὈἸἶζα- 
ἰοη8 ὁπ ἐλ 6 τοαοϑιηθα ἰο ΒοΥΎῪΘ εἰ; [ὑ. 1. 74, 78. 
(ϑιατκο). 
οκ νξε. 2-8. Δδγαλανα, ἐδὲ ζαίλεν 9. αἷΐ ἐδδηι 

ἐλαί δοίἑευε, α ὄτγίισὴξέ ὀχαριρί8 70. αἷδ δοίξευϊησ »ὲ}- 
σῶμ ο Οοα. Ἠϊδ ΒἸβίΟΥΥ 1Ἰυδίγαίοβ, 1. Τὴ 886- 
ΤῊ 68 δὰ ἰγ8]5 οὐ ἔδιί; 11. ΤῊ6 ρμαϊΐθποο δά 
οὐθαΐεποβ οὗ ἔδιιῃ; ΠΙ. 1.6 τονδτὰ δηὰ Ὁ] ββὶη 
οἵ ΖΔΗ}.----ὀὁγαλανκε ριϊστίνιασε: 1. ΤῊο αἰ 6}}- 
ἴε8 δηοουηίοτοα ὈΥ ἰδμδὺὶ ΡΣ χτίτα ἴῃ Ηἷ8 Ρδίῃ; 11. 
Ἐμο μοοᾶ κἰαῇ τ ΔΙΘΝ δυρροχίοα δίπι; 1. ΤῊΘ 
ΒΕΡΡΥ οἷοβο οὗ δὲβ Ρ᾿]χυίτηθσο. 

γεξβ. 9. Απἃ ἴδ86 ρμαϊσέδσοβδ, ονϑᾶ τὴ δὰ 

ΘΗνν.---αοα]ηοαβ ἴθ αοἰπδγθ [Ὁ] ονοὰ ὈΥ ἰδ 
Βαίγοὰ δῃηὰ ϑῃνυ οὗ ἰμὸ που, 2 Τίχα. 1,1. 12, 
“Α Τηϑη᾽ 8 068 81}8]}1] Ὀ6 ἰδθγ οὗ ΒΒ οὐ Πουϑ6- 
Μο]α.᾽ Μαείί. χ 82. Βγοίδμογβ δγ6 οὗ οὔθ δ]οοί, 
Ὀυΐ δοϊάοτῃ οὗἩ ομϑ τηϊηὰ. (βίδα). 

γεκεβ. 10. θἂνϑ Βὶπι ίανοσ διὰ υυἱϑᾶοχῃ.-- 
10 ἴΒ ΟὨἱγ αὐίεν χγϑοθ, [χάριν, 860 ἰδ0 ΕΧΕΟΕΊ,. 
ποίθ ΟἹ ΥΟΥ, 9-18, Δ00Υ79)], δῃηὰ ἑῤλγουσὰ ζ78090, 
ἰμδὲ ἰχθ πϊϑάοσα 18 σίνθη. (ἀροβί. Ῥαϑί.). 

γκεμ. 11, Νον ἴθ1τ0 οδι!θ ἃ ἀθδσίῇ --- 
ΒΟΥ 926808, ἐμ6 ἰσὰθ ΦόΒβοριι, ἀοοα ηοὶ ἀνγ76]], 8 
δταΐῃο οὗ (89 ἰσὰθ Ὀγοϑὰ [Δτπο8 Υἱῖξϊ. 11] πιυδὺ 
ὨΘΟΘΒΒΘΙΪΥ ῬΓΟΥδΙΪ, δίῃ 6θ μΘ ΔΙΟΏΘ ἰΒ ἐμ Ὀγοδα οὗ 
Ἰ1ἴ9, Φοδη υἱ. 48-81. (Θι68ῃ.).---ΑΕΟΑΔΑπ ἃ οἷν ἔδιΒ- 
θα ἑουπᾶ 0 δυδῖθη8:096.--- Τὸ ἴδιλϊὴθ γὃ8 
8180 ἴθ] 0 ὈΥ ΑΔΒ Δ Ἢ ἔδιαγ. Αοα]ΐηο88 068 
πού ΘΧοιηρὺ 6 ῃ γοιῃ ἴθ ] ηρ ὑμὸ οἴἴἶοοίβ οὗἩ πδ- 
(ἰοπ8] δϑὶὶοίλοηϑ δὰ οὐμοῦ ὑθιῦροταὶ 68] Δ ηλ 1168: 
Ὀυὺ ἐπ6 θ886 οὗ {μο ἰχ1818 οὗ [89 ροά!γ 8 αἰ6 Υ- 
δπὺ ἔγομι (Πδὺ οὗὨ [86 ρῥΙδρᾷθδβ οὗ ὑπὸ χοῦν ; Βοιὰ. 
γῊ1. 28. ( Ῥοβίέ, Ῥαϑί.). 
γε. 18. Δπᾶ δ ἴδ Ββοοοῃχᾶ ἴτἰτπηθ ΦοθοΡ ἢ 

88 τϑᾶἂθ ἱπΟΎσ.---Θ 8ῈΡῈ αἰαὰ ποὺ αὖ ὁμοθ 
ΤΏΔΙΚΘ ἰταβ6} Κποόῦσῃ ἰ0 18 Ὀσχοίμσθῃ, αὖ ἰδ 6 ὙΟΣῪ 
Ἀχϑὶ υἱϑῖὶί, 6 σουβὺ θαυ ἰο παὶΐ, 10 τὸ ἀοΒ᾽ 0 
ἰ0- ΟΧροσίΐοποο {89 χτδοὸ οὗ ἀοά, Ῥϑ8. οχχσσ. ὅ, 6. 
αοὰ οἴου Ῥοσιῖὶβ οἂσ ἀἰδβίσϑββ ὑο σθϑοὶ ὑπο πἷρῃ- 
οϑὺ ροϊηϊ, ἰπ οσάϑν ἐμαὶ ἢΘ ΤΏΔΥ ΓΘΥΘΆ] ΕΪΤηΒ6Ι (80 
ΤΔΟΥΘ ρ] νον, 6 η 0 στϑηίβ γοϊοῦ. (ϑίδγκο). 
Ο δαὶ ἐμὸ 568, οὗἠἨ Ὑ ολ 80 ΙΔ ἀἰὰ ποὶ ΚΠΟΥ 
6508, ὑμοὶν ὈΓΟΐΠΟΣ αἵζος ἰὴ θοδ, θη Β6 ἢγδί 
δρροαγοά, που]ὰ πον, ἰῃ ἰ..086 1δ8ὲ ἰπι908, 68 ὙΠῸ 
ἴο Κποῖν δἰπι! (1Ὁ.). 
γε. 16. Τιδλὰ ἐπ [86 ΒορΈΙΟΒτο ἴμδὶ ΔΌσχα- 

Βα ὈοπκὨϊ.---ἶν 16 ποὶ ἃ βιραϊ ὀχ: οη οὗ 
ἀἰνίηθ χσϑοο, ἢ θη ὑκ6 ΓΘΙμδί:Β οὗὨ δὴ ἱπάϊν! ἀπ] 
ΔΥῸ ἀοσροβὶ θα ΠΡ ὑ8 089 οὗ {πο ἔαίμοΥΒ, δὰ δ 8 
Ῥὶδοο ὑοῦ ὑἰὰ9 πϑῖῖο οὗ αοἂ 18 Βοποτοά, δὰ ἰμ9 
ΥἱΒ1 Ὁ1]9 ΘΒ ΌΤΟΝ οχὶβίβ. (βίδσκο). 

ΟΝ ΕΒ. 9--16. υοδοερῆ, α ἰνρὲ οΓ ὕει: 1. 1ὰ 
815. βίϑίθ οὐ δυπιϊ]δίλοι; ϑδοῖ, Ὀοϊουθα οὗὨ ἷ8 
ἔδιμον, αὶ χηοοϊκοα δπα μαϊθὰ ὉΥ ἷβ ὈτοίΥΘα ; 
680}, σοῃδβοΐουβ, ἰπ ὑΐ6 64] 168 γοδ γα, οὗ πἷ8 Τα γ9 
οιηΐπθμοθ, Ὀυΐ οοπάυοίοα ἱδγουρσὴ βυβουίηρβ ἰὸ 
ΒΟδΟΥ; ὁδοὶ, μαϊοὰ ὉΥ ἰδ κἰπάγοά, βο]ὰ ἰπίο ἐμ 9 
δηᾶβ οὗἁὨ β ΠΏΘΓΒ, [81560}]7 δοοιιβοά, ὑπ᾽ 80} 7 ὁ0η- 
ἀοιπιηοά. 11. 1ῃ ἷβ βίδίθ οὐ οχαϊίδίϊου ; {6808, 
Ἰκὸ Φοβορὴ, σγοσηθαὰ τὶΐῃ ΒΟΠΟΣ, δἰΐοῦ ΒΒδπιθ, 
δὰ βυθουῖϊησδ:; Δρροϊπιθα 88 [μη σι ]ον δὰ ἀ 6] Ϊγ- 
ΘΓῸΣ οὗἁὨ ἃ ἔβσιβιΐηρ ῬΘΟΡ]Θ; σϑοορηϊζοα τὶν ἰογ- 
ΤΟΥ ὈΥ̓͂ (Πο86 ἯΒΟ δὰ ΖΟΥΙΔΘΥΥ τολοοίοα δπα Ῥ6ῈΓ- 
βοουϊοα πἷτα; ΒΒΟΤΙ ΠΩ 5γ800 8ηἃ ΙΔΘΤΟΥ ἰ0 ἰμ|080 
Ὅ10 δα ἀο0η6 ΟΥ̓ υπίο αἷπι. 
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[ Π. Τλδ δεοομά ρατίὶ 97 ἐλ6 αἰδοοιγδε, ἐριδτασίηρσ ἰδλ6 ασό 9} Ἀΐοξε. 

ΟΠΑΡΤΕῈΒ ΥἹΙΙ. 17--48. 

Ἀ.--Ἰ ΒΆΛΕΙ, ΙΝ ἘΘΟΥΡΕ; ἙΛΕΙῪ ΗΙΒΎΟΒΥ ΟΥ̓ ἈΜΌΟΒΈΒ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΎΙΙ. 17--29. 

17 Βυύ πῆθη [48] 86 {ἰπι6 οὗἉ (8 Ῥχοϊηΐβθ ἀΓΘῊ πῖρσῃ, 10} αοἀ Πδὰ βυγοσγπὶ [ἀ6- 
18 οΪαγθὰ7 ὑὸ ΑΡσδμδηι, [86 ῬΡ600]6 »ΥΘῪ ἀηὰ τι] ρ] 164 ἴῃ ργρῦ, ἘΤῚ] δηούμον Κιπρϑ 
19 δγοβθ, ΜὮΙΟΒ [ὙΠῸ] ΚΗΘῪ ποὺ [Δηγίῖηρ οὗ] Φ086ρ. ἘΤΈΘ βαιθ [115 (οπ6)}} ἀφαϊὺ 

ΒΙΟ]ΘΙΥ πιυ οὰν Κἰηάτοά [τ866]7, Δπα 601] Θῃὐτοαίθα ΟΌΥ ἴδ ΓΒ; 80 ὑμιδὺ ὑῃϑῪ οαϑὺ οαῦ 
20 {μοὶν γοσῃρ οἰ] άτϑῃ, ὑο {86 οηὰ [(μ07 {Π6Υ τηὶρῦ ποῦ ᾿ἴνθ [τϑιμδῖη 411γ060]. ἘΠῚ π ΒΟ ἢ 

ἀπη|6 Μοβαβ γγχἃ8 ὕόσῃ, δηὰ τὰϑ οχοθϑάϊηρ ἔδιτὸ [8 ἔδισ οὨ ἢ] Ῥοΐοτο αοα;], δπα [Π6, ὅς, 
21 νᾺ5] μουν βῃθα Ρ ἴῃ ὨΪ5 ἔμ ΥΒ Βοῦβο ὕῃΓΘ6 τηοηῦἢβ : ἘΛπὰ [Βὰ1] τ θη ἢ6 νὰβ [δὰ 

ἘΡῚ] οαϑὺ οαὔά, ῬΏΑΥΔΟΝ ̓Β ἀδαρύοῦ ὑοοὶς Πΐπ ὉΡ, δὰ πουγβῃθα δἴηι [Ὀτουρδύ ᾿ΐπὶ 
22 0] ἴογ Ὲῦ οσὴ βοῦ. Ἐλμπά Νόοβεβ 88 ἰϑαγποά [Ἰπβύγαοίβα] ἴῃ 8116 ἐ}}6 τιβάομμ οὗ [88 
28 ΕἸρΥΡΟΪΔΠΒ, δη ἃ Ὑ7Δ8 τοϊρ γ ἴῃ [18] ΟΥΒ δπα ἴῃ ἀθο8 [8πὰ ἀ66485]. ἘΛΔηα π θη ΒΘ 

28 [Ὁ}} ἔογΟν γϑδσβ οΪα [Βαϊ πῃ ἃ ρογιοᾶ οὗ ζΌΓΟΥ γΘΔΓΒ 8 Θοτα ]ο θά ἴοσ ἈΪπ], 1ῦ 
ΘΆΠπ|6 ἰηΐο ΙΒ ἠεπὶ ἴο γιϑιὺ [Ἰοοῖκ ΤΠ τ Ὀγοίθγοα 189 ομΠ]άγθη [8008] οὗ [βγϑεὶ. 

24 ἘΛπὰ βθϑοίηρ ὁ86 οΓ΄ ἐλεην βυοσ πτοηρ, μ6 ἀσέβημα θα λίην, δ ἀνοηρθαὰ Ὠΐπὶ ὑμϑὺ νὴὼ8 
20 ΟΡΡγοββϑά, δηὰ βιῃοία [Ὁγ Πρ, 8 ΒΕ] {86 Εἰσγρίϊδα: ἘΡοΥῖ [Βὺ0] Β6 βαρροδβοα 18 Ὀγϑίι- 

το που μανὸ ἀηάἀογβίοοα [ποὺ] ΈΕ δον ὑμαὺ ἀοα ὈΥ μἷβ δῃὰ που] ἄδι νος 
20 ὑμοπὶ [ττἋ8 ρίνίηρ ὑμθηλ ἀ6] σοσδηο6}; θαῦ {Π6Υ ἀπαογβίορα [10] πού. ἘΛῃὰ {86 ποχὶ 

ἀδγ πο Βῃοντθα ΒΊμβοΙ δ [βρροισϑὰ] αηΐο ὑμθῖ 88 ὑΠ 60 βίτογο, δηὰ που]ὰ Ὠᾶνο βοὺ ἐμθὴὶ 
αὖ 0η6 δρδίῃϑ [ἀπά ἀτροα ὑΏθηιὶ ἀηΐο Ρ6806], βαγίηρ;, ἥϊτβ, [ΝΜ6}], γΧ8 ἃγα Ὀγϑύβσγοη; ΜἘΥ 

21 ἀ0 γ9 Ὑ͵ΟΩΡ ΟΠ6 ἴ0 δῃοίμβοῦ ζ ἘΒαὺ Ὠ6 ὑμαὺ ἀϊὰ δ18 ποῖ ουν στοῆρ ὑμταβὺ πὶ ΑἸΤΑΥ, 
28 βαγιηρ, Ἦ Βο [Π80}}} τηδὰθ ὑΠ66 ἃ γΌΪΟΣ δπὰ 4 Ἰυὰρο οὐοῦ υδ9 ἘΝ10 ποὺ Κι]}} πη6, 88 
29 δου αἰάδὺ [11}], ἀνεῖλες] (86 Εἰργρίάδῃ γεβίδσααυῖϊ. ἘΠΏΘα ἢθα ΜίοΒ68 δὖ {818 βαυίπρ, 

8Δη4 γγχὰϑ [Ὀ6681)67] 8 ΒΙΓΔΏΡΘΥ ἴῃ 86 ἰαπαὰ οὗ Δδδαϊδη [Μ|ΊΔΔη17, ποτ 0 Ὀοραὺ ὑνὸ 
ΒΟΏΒ. 

Δ τὸν 17. ΤῸ ἐπὶ μὴν δὴν Α. Β. 6. [πὰ Οοὰ 815.] τοαὰ ὡμολόγησεν, Βῃά 4150 [9 Τ αἸκαῖο: οοη θεω ἐγναΐ, τ ἢ 1δεῖν- 
ΙὩ.ΔΏΠ πὰ ΤΊ βομβοπάογί [πὰ ΑἸίοτὰ] δἀορῖ ; ἴ}6 τοράΐπρ ἐπηγγείλατο [8 δΒυρρογίοα ΌΥ͂ ΟὨΪΥ͂ ἃ εἰπρία ὁπ οὗ [0 ΤΟΥ ἐπιρογὲ» 
δηΐ ΜΒ3.; δὰ ὥμοσεν [οἵ ἰδπέ. τεο.}] ἰπ Ὁ. Εν. ἰ8, νείπουὲ ἀοιθῖ, α Ἰαΐον οοσγοοϊίοη. [ΤΟΝ βαγπ ἐμαὶ ἐ . 8 Ἰοπὰ ἐπ ὮὉ. 
Ἑ., ἀπά μέν τῳ ἴῃ Η., δηὰ Α΄. τοροϑίβ {18 βίαϊθιηοηΐ;: ΓΘ ΟΣ ἀρΡροαγΒ ἴο Βαγοὸ ἐγαμβροβοὰ [660 ὑπο χοράϊ ἴῃ 80 ὑζγο- 
Βοηῃΐ ὨοῖΘσ.--- 

5 ΨΥ, 18. Ἔμο τοδάϊης ἐπ᾽ Αἴγυπτον ΔΙ͂ΟΣ ἕτερος, ἰ5 Το, ἰἐ [6 ἔτασ, ἴῃ Α. Β. Ο,, ἀπά βοῦιθ συ δοῦ]6 πλ58. [ΑὨὰ (ἢ Οοὰ. 
8[π. Κβγγ. σα ]ρ., οἴο.}: [Ὁ 5 βονγονοῦ πῆογο Ῥγοῦθ}}6 ἐπδὶ 1 Μψῶ8 ἱπβογί θα 88 6 οχρὶδπαίίοω, ἐπα 1μδὲ ἰξ βου, Ὁ. δὴ οὐοτ- 
εἰκμῖ, βανο Ὀθθη οὔχί θὰ ἰῃ Ὦ. ΒΕ. Η. [1πϑογιρὰ ὈΥ 1Δοῖ.. υὰῖ ογαί θα ἰπ ἐεσέ, γχέο., απ ὈῪ Τίϑος. δμὰ ΑἸ, δα δὰ δε τοι 
ἕγοπι [η9 δορί. Εχοά. ἰ. 8; νυ ἰἢο Ἰαεΐον, ΙΟΥΟΣ πὰ ὁ ὑγοιίο οουουν.-- ΤᾺ. . 
πένΝ . ἐπ} τηδγᾷ. οὗ [86 ΕπρΊ. τόσ. Τα σιδλοα Καῖ ἕο Οσα ΔΒ ἃ τιογο ᾿ἰἴδγα] ἐγ Ὠ δ᾽ δίίου [πΔῃ ἐποροῦ πο 7αἰΓ. 866 [86 

ὯΟ οΥ̓.-- Ἐπ. 
4Υοῦ. 21. Ὑπὸ χοβάϊηρ δάδορίοα Ὀγ ᾿βοῆπι. ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἔγτοτῃ Α. Ἐ. Ο. Ὁ. [πὰ Οοά. ϑέη.Ἶ γαδ ῬΥΟΒΑΡΙΥ ἰπἰτοάποοᾶ 

- ὉΥ͂ 8 δῖον ῃϑδηά, [Ω8 4150 ογοΣ δὴ ἄς δ ετίο (ὨἰΠΚ], ἴοτ [89 Σχοδδοὴ πὲ αὐτόν αἴἴοῦ ἀνείλατο ἀϊά ποῖ δοοῖὴ ἰὸ δαϊξ [6 ᾿σϑ- 
οοὐΐηρς δοσυβδῦνο ἐκτεθ. ὃ. αὐτόν. [Τῇ δος. οὗ . Κδδ., ΔΒ ἴῃ Ε.. Ἡ., ἰ6 δαορίφρἀ ὮὉΥ ΑἸζ; Τιδοῖ., 886. ἢ ποίϑ 8 ὈΘΊΟΥ, γτϑγίϑδ 
1 αἰ ογοιὶ οὐἱ οη8 ἤγοπι αἰ π|66]1.--- ΤῈ. 

δΎΘτ, 22. ἃ.---Ἴὴο τοδάϊηρς Ὀσδὲ δυρρογίοα ὉΥ ἴπο δι πογίτἰθα ἐδ: ὃν πάσῃ σῦφὶ . Α. Ὁ. Ἑ. [Ὁοά. Βἰη.}, τογοας 189 οὔλίδ- 
κἰοη οἵ {πὸ ργοροβί(ἰοῃ [88 ἴῃ ἐδαΐ. γέο.] ἰΒ Βαρρογίοα ΟὨ]Υ̓ ὈΥ Ὁ. δπὰ Η.; [1}Δοἢ. 1Ό]ονΒ (86 Ἰδίίαγ)]; τὴ φορείνθ 
σοφίας ἴῃ Β, ἰ6 ΤΟΥΔΠ}Ὺ ἐπδάπηἶκαί Ὁ]6, ἢ. χτασητγδίίοαὶ στουπάβ, πὰ (9 δοουδλῖίγο π. τ. σοφίαν ἰδ ἰοπη ΟὨῪ ἴῃ ἃ δἰηρὶο ΕΒ. 
[Ὁ.---Τίρος. δὰ ΑἸΖ. τοδὰ ἐν π. σοφιᾳ.--Τκ.] 

δΎοΥ. 22. ".---Τὴὁο τοδαάϊῃς λόγοις καὶ ἔργοις αὑτοῦ, {, 6.,.) πἰῖμουῖ ἐν ἔργ., απὰ τέ αὐτοῦ δἀδοᾷ, [4 ΓᾺ]Υ παπίδίηοί. [ΤῸ 6 
ἐεχί. το. ἰὨΟΤΊΒ ἐν ὈδίΌΓΘ ὄργ. ἴγοσχι Ε᾿. Δ ἃ δοῖθ ὙΘΓΒΙΟΠΒ:; [86 ῬΓΘΡ. κα ομξοὰ ἴῃ Α. Β. Ο. ἢ. Η. Τμὸ ἐξχέ. γα. 8160 οση 
αὐτοῦ υἱῖῃι Η., ὙὨ 116 Ἐμ6 ργοποαῃ [4 (συ πὰ ἰπ Α. Β. Ο. ἢ. Ε. ΤΏ Ιαἴὸν ϑάϊξοσα ἀπο ἰπ ἔμ6 τοοάΐπρς ἐν λ. κ᾿ ἔρ. αὖ., π Εἰοῖι 
ἰδ αἰϑὸ ὑμμεὶ οὗ Οοά. 8[η.---ΤῈ.] 

ΤΎοΓς, 25.--Τ389 πιατρίη οὔδγε δοισ ἴῃ Ρ]δοο οὗ ΣΌΡ ; ἴδ οΥἱκίμα! ἰδ ἐη6 σοϊησαοι δὲς ἘἨδοκοῖξ δηὰ Οὐδ ὑγοΐδγ δἘρ. 

8 ζει. 28..---συνήλασεν [οἱ ἐεπξ. το. (σννελαύνω)) ἰο οὐγνίου 61 ἃ τῶογο ἀϊδίου] τοδάϊηρ ἐδ συνήλλασσεν ; 1 8 ἔταο ἐπαὲ 
180 Ἰαϊίογ 15 διιδίαίποὰ Ὀγ Β. Ο. Ὁ [β08 Οοά. 8.5.1; πὶ τ. ἔοσιηοῦ 15 παἀουδίοα!γ [86 ογίεἰπδὶ τραθιθς, διὰ 8 ἰοϑε βεὰ ἰο 
Ὀ6 Β6 ἢ} ΌΥ Α. ΒΕ. Ἡ. [Τ|16 Ἰαΐίον ἰῃ Ὑ ας. γεσοποί αδαΐξ, απὰ αἀορίοὰ ὈΚ 1Δο πὶ. Τιθομοηάοτῦῖ [ὑπῆο δ ῥὐου ουθῖν Ρτό- 
1οττοὰ ἦπο Ἰδί0 γ] ὯΔ8 ΤΘΟΟΠΓΥ δἀορίοα συνήλασεν [Δηὰ ἰῃ ἐπ ἀδοίκίοι ΑἸήογα, Μογοσ, απ ἀ0 Ὑ δὲῖϑθ οοποῦς τὶΐὰ 1 πὶ, 

γον. 21.---Το σοι ἐν ἐφ᾽ ἡμῶν ἰ6 δυδίαἰηοα ὈΥ ἃ ατοαίοῦ ὨΠθοΣ οὗ δα ἐμου τ68 τὰ Β. Ο,, οἐα.}] ἵδη Ἐ86 δοο. ἐφ᾽ ἡμᾶς 
Ὁ. Β., οἷο. ΑἸϊογὰ γοχζασὰβ [86 0Ῥ;. 88 ἃ ὁοσγοοος ἴγοση ἐπὸ βορί. Ἐχοά. ἐϊ. 14, ἀνὰ δάορία τ 6 δοὺς. οἵ ἐεχέ. γϑου, Μν 8119 

ἢ, δηὰ Τίδει. ὑσοίοσ [9 κ91.--)0 τοδάϊης οὗ Οοὰ. δ[η. 16 ἐφ᾽ ἡμας.--ΤῈ.] Η 
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ἘΧΈΕΘΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙ,. 

γεξ. 17. Βυῖϊ δὴ 189 τ - - - ἄχονν 
ὨΣΡῚ - - - ἴδ96 ΡΘοΟρ]6 ριον.--- Τὸ ποτγὰ 
καῦώς ἰΒ ἰὸ 6 ἰδῖκοῃ ἰπ 1(8 ᾿ἰΓ6Υ8] δρῆθο, ποὶ 48 
δα γα]θηὶ 0 φώμηι, Ὀὰΐ ἰο εὐεπ αα; (86 ταρϊὰ ἰη- 
ΟΓΈ888 ΟὗἨ {89 Ρ60}}6 οογτοϑροπαρὰ ἰο ἰμ6 σδρὶὰ 
ἈΡΡΓΟΒΟᾺ οὗ {δ ἰπιθ. ΤῊ6 ἐπαγγελία οἵ ἀοα ἴδ 
ἰδ οηα τοοοχάοα ἴῃ απ. χγ. 18, 14, δἀπὰ ἰο ἰΐ 
ΒΌΟΡΒΘΩ Τοο τ πῃ τοῦ. θ, 7. 

Υξε. 18. Τ1Π δῃοῖδοσ ᾿ἰσΐπρ ἀΣΟδΘ ; (ἢ 686 

ποχὰβ ὅτ αυοίϊοα ἔγνοια Εχοά. ἱ, 18; ΦῚΠ 18 

βετθ τοιογοα ἕτερος, τ Βΐσἢ᾽, 85 οοῃ σδάϊβιϊ- 
ξυϊβιοά ἔγομι ἄλλος, ἀοβὶ χπιδὶθβ ἰδὲ τ ΐο 18᾽ οὗὅ 
Δ οίθογ Κὶπᾶ, δπὰ τοῖο ἰοὸ 8 ποὺ ἀγπδαϑίυ. ΤΒΘ 
πογὰβ οὐκ ἤδει τὸν ᾿Ιωσήφ, Ιἶϊκὸ 188 οΥἿκὶπᾶ] Ηο- 
Ὄγεν, πθδπ, ποὲ ἐμαὶ ὑπὸ κίηρ ἀἷὰ ποὶ τὶ ἰὸ 
Κπο ΦΌΒΟΡΒ, ΟΣ, ἐμδὺ Ἀ6 βῃονθα Ὧ0 τοβαγὰ [ὉΓ 
ΦΌΒΟΡΗ δηὰ ἴῸ᾽ {η6 ργϑδί βουυΐοθϑ σοπάογοα ἴὸ 
Βεγρὲ Ὀγ Βἷἴπι, δαξ, Ἰ ΘΥ ΠΥ, (μδὺ μ6 τῦᾶ8 οί ΠΕ 
ππδοασυδὶϊπίοα τ Ηἷ8 ἰδίοσγΥ. ΒΩ στὸ 60ῃ- 
δἰάδν (δὶ ἃ μοσϊοά οὗ ἴουγν οομίτισίεβ μδα β'πο00 
Ρδβαρὰ ὉΥ, δῃὰ ἐμὲ 8 πον ἀγὐμαβίυ, ὑ]6ἢ ῥχο- 
ὈΔΌΪΥ σδπιο ἴσοι ΠΟΥ Ρ ρμδχί οὗ 1Π6 δοτπιπίγσγ, Βδὰ 
ὕθεπ ἱπίγοάιποοσα, ἰἢΐ5 δοίπ8] τυδῃὲ οὗἉ 1 Οστ δἰ ὁ 
ἸΔΏΔῪ 6 ΘΆΒΙΥ͂ σΟΙΏ ΡΤ ΘΠ α6α. 

χε. 19. ΤἘΠὸ δβατθ ἄδαϊξ βυρτ1191γ.---α- 
τασοφίσασθϑαι ἰἴΒ {πὸ γογβίου ἱπ ἰμ6 δορί. ἔχοα. 1. 

10, οἱ ὈΘΙΓΙΓΑΡΊ.---Μογοτ οοπβίἀοτβίμο ρισαβο: 
τοῦ ποιεῖν ἔκϑετα τὰ βρέφη, 85 ἀϊδιϊηοι]γ ἡπυοϊυης 
186 δοπδιτιοίΐοη οὗ {πο ἐπήπένε ὁ ἰδὲ ρυγροϑε, 8ὸ 
(δδὲ (86 βϑῆϑο σουἹὰ Ὀ6: ἢ6 ΟΡρσβββϑὰ ἰδβϑ, ἱπ 
ΟΡ ἐμαὶ ὉΥ͂ δυο ἢ ἃ ΟΟΌΤΒΘ ΒΘ τηΐσηῦ ΘΟΙΡΕὶ 
ἔδει ἰο ὀσροβθ ἱμποῖν ομ]άσοη. ΤΆ ΐβ 18 δΔῃ δυτο- 
πρΟῸ5 ἱπιοσρχγοίδιϊοη ; ἰὲ ἰβ πο δοβϑο]υ θῖν ἀ6- 
πδηδοά Ὁν ἴη9 ἸΔῸ5 οὗ ργυϑιωμιδσ, δηὰ ἀοοθϑ ποὺ 
δοροτὰ ἩΠῈῊ (Π6 οοηίοχί. Εον (818 κακοῦν, ὑμαί 
18, (86 πη ροβι: οι οὗ θαυ ὈπγάθΒ, ΟΥ {Π 6 ἈΔΥΒᾺ 
ἰσοδιπαθΐ, γγ88 ποὶ, δπὰ σουϊὰ ποὶ θ6 ἑπίοπαφα, ἰο 
ΤΕΘΌΪ: ἰὼ (Π6 ΘΧΡΟΒΌΓΟ οὗ ὑμ9 ομἰ]άτοη. Τ86 ἴπ- 
Βηϊείνο ἢ τοῦ, τί οἢ, οὐ σίμ8}}γ, ΟΧΡυθθθοα 8 
ῬΌΓΤΡΟΒΟ, 88 διωρ]ογοά, (θη ἴδ ἀχϑοὶς Ἰδησυδρο 
Ὀεζϑῃ ἰο ἀ66}1π6), Ὁ {89 Η 6] 6" ΐδϑὲ8 οβρϑοΐδιυ, 88 
Μ6}1 88 'π (Π0 δορίπδρίηὐ δπὰ ἔπ Νὸν Τοϑίαπηοπί 
(ΡΔ}] δὰ 11Κ6), πεῖ ἢ ἱπουθδβίηρ ΤΓΘα]ΌΘΠΟΥ, δπὰ 
ἴδε ἐδ πα ϊοδιΐοι οὔ μθρώγροες ντδ8 οὐΐϑη σμδηροα 
1πί0 {881 ΟΥ̓ [Ὴ 9 τλετο γέ (806 ΤΊ ΠΟΤ᾽ Β αὙΔΙΩΤΩΔΥ) 
"" Ἰ. ς 44.4, ν. 292 οἵ πο 6. ὅση. οἀ., Γ᾿ ΒΘΥΘ᾽ 

Θ θ6π|0 ἰρἰογρτοίδίΐου οὗ (δὲ8 Ῥαβϑᾶρο ἷ8β Τουπά, 
τ Ἔκϑετον ποιεῖν, ἴ. φ., ἐκτιϑέναι, ἰο ΘχροΒο ἰῃ- 
ἔδηί8, Αςί(β γἱϊ. 19.,᾽ ἘΌΒΙΝΒΟΝ: ζέζ. ποιέω. 1 ἴ. 
--ἴκ.]. Βοποθ ἐμὸ Ἰδηρυδζο ὈΘΌΣΘ 18 ΒΙΠΙΡΙΥ 
ἸΏΘ8ΠΒ: ἣρ 11}-ἰγοδία ποτα, Βο ὑμαΐ, ϑιηοηρ ΟΠ ΟΥ 
“δίηχθ, Β6 οαυϑοα {πον πον- θοσαι ΟἈΣ] σοι ἰο ὉΘ 
ἐχροβοῦ, Τμὸ ζδοὶ ἰο τοὶ ΔἸ] βῖοη ἰβ ΠΘΥΘ 
Ἰολς, 8 βἰδιοα ἴῃ Εχοὰ. ;. 22: ῬΒΔΓΔΟΝ ρᾶγο 8 
ξεπεγ8] σοιμδηά ἰο 110 ΕἘρΥρ(ΐδηΒ ἰο οαβὲ {86 
ἈΘΉ-ΠΟΥῚ ΒΟ ΟΥ̓ ἰη6 Βγδοὶ 68 ἰηΐο {πο ΝΊΪο. 
Τὴ δεριπαρὶπί ΘαρΡΊοΥ 5 ἴῃ Εχοά. ἱ. 17 ἰμ8 νοῦν 

ζωογονεῖν, 88. ἰμ6 νογβίοῃ οὗἁ Γ ΓΙ [Ρ[61], ἰο »τό- 
ϑέσυε αἶἴθε, ἰο ἴεὲ ἴἶσε [ΒΟΌΪΏΘοΠ᾽ Β ἀϑβοηΐαβ: ΗΘΌΥ. 
τὰ αὦ τυεγὸ. 2, 2], πὰ ἰδ οοουγβ ἰῃ ἰμαὺ Β6 186 
ἔγε, 
Υχε. 20. Βχοθθάϊῃκβ ζαὶγν [866 γοσβίοη δ ουϑ. 

τ ντρ δταρὶν βαϊὰ οὐ ἐμ6 τρόμος οὗὨἨ Μοβϑβ ἴῃ 

Ἑχοά, ἐ!. 2: δ Δ, 9 ἸΌΝ ΝΠ). βιο- 
ῬΠΘΠ᾽ 5 ἀϑβοσ:ρύϊοι 8: ἀστεῖος τῷ Θεῷ, {μὲ 18, ΓΔ γ 
Ὀοίογο αοἄ, οΥ, δοοογάϊηρ ἴο ἀοἀ᾽Β ἡυάρηηθηὶ, 80 
{88ὶ αἀοα Ηἰτη86} ἀϑοσηθὰ Εἶτα ἴο Ὀ6 Β 0 ἢ ; (6 6ὁΧ- 
ῬΥΘβδίοι 18, ὈΥ ΠΟ ΙΏ68}8, ἱπίοηἀθαὰ ἰο ὈΘ ἃ. χηργ0 
Βιδεξιαΐο 0 [1.6 ΒΌρου]δίϊνγο [80, 00, ἬΤΙΝΕΕ : 
σταπι. Ν'. Τ', ἃ 86. 8. ““ΤἢΘ ΡΏΓΑΒΟ 15 ᾿πύδηβῖγο, 
ΤΑΙ ΠοΥ ὑπ δὴ Θαυγ]θηύ [ῸΣ ἴῃ 6 Βυρου]διΐγο : 
ΘΟ». Ζοη. 111. 8. ΚΓ|.60 δἷβὸ ἱν. 4ὶ 81. 4.---- αὶ 
μπίο αοά, ἀαοα Ὀοΐπρ Ἰυάρο, ἡ 6., Ἰπηΐθῃβ. ἐχοδεά- 
ἱησὶν 7αἴν." ἌΟΒΙΝΒ. ζεχ. αα υεγὃ.---Τ 8.7. Τὸ τὰν 
Ὀ0 δά ἀορὰ ἐμαί ἐμπὶ8 ΘΧΡΥ Ββῖοι 18 ὙΘΙΎ Ιηοἀοχϑίο, 
θη ΘΟΙΩΡΑΣΟα τ {86 ἰΥΓΘΑΙΠΙἸΟΠΔΤΥ δοοουπίβ 
οὔ ὑπο Ὀοδυὶν οὗ Νοβ688 ἴπ ἷ8β οὶ] ἀδοοᾶ: ῬΒΙ1Ὸ 
ΒΡΘΑΚΒ οὗ ἰΐ [ὄψιν ἐνέφῃνεν ἀστειοτέραν ἣ κατ᾽ ἰδιώτην, 
ἄἀευΐ,. Τἴοε. 1. 604. (49 ΥΥ οἰ(ο).---ΤῈ.], δηὰ Φοβορβυδ 
(Απεῳ. 'ϊ. 9. 6) δΙΓΕΙΒΒ65 81}}} ζ1116. ἀοία:]8, 
Ηδ γχοϊαίοθβ ἰμδὶ Μοββθβϑ νγ88 [8 8 Ῥχοίθοί 68, 
ἘΒΘΥτ 18 8814] πὶ ἔοστα ἰκ6 6 σοαβ (παῖδα 
μορφῇ ϑεῶν), δπὰ δά 48 ἐμαὶ τ θθα ἢ6 νψγ88 ογτὶϑα 
ουὐἱ ᾿πΐο {86 Βίγοορῖ, ἐδ 6 βροσίδίογβ πορ]ϑοιοα ἐμοῖν 
ΟΥ̓ δαῖτβ, απ χζαζϑα ὁπ ἴπ6 6.1] Ἡ1ΓΠῚ ΟΠ ὁ 
δηὰ δαγηϊγαίίοι, οἰα. 
ΕΒ. 21]. ῬΒασαΟδ 6 ἀδπκῖοι ἴοοῖκς ΐμ 

ὍΡ.---Ἀνείλατο ἰδ ϑΘαυϊναϊοπέ, ποί ἰο ἐοϊζεγα ἐπ αν» 
ίοπι (ἃ  οἰἰ6), ἴῃ Ὑ ΒΙΘΏ ΒΘΏΒ6 1ὕ ΠΘΥΟΣΥ ΟΟΟΌΓΒ, 

δαὶ Βίαρ!γ ἰο ΣἸΓΠ ΙΓ) ἴα Εχοά. 15. δ, ἐμαὶ 1, 
ἰοοῖ λὲπι τρ. ΤᾺΘ ὁοπ σορίΐοι ἐμαὶ βΒ89 δἀορίοα 
ἶτῃ 88 8 ΒΟ0Π, 8 Βυρροϑίθα ΟὨΪΥ ὈΥ (6 δασοθοάϊης 
ψοχγὰβ: ἑαυτῇ εἰς υἱόν, ΔΙ Βοασῖ ἀνθ ὑμο8θ, ἴῃ 
106 ἸΠ6 8] ἱπηροχύ, ΒΙ ΠΡ ᾿ΒΙΌΤΙΩ 8 ὑπαὶ 8}10 
Ὀτουρμὶ ἶτα Ὁ} ΓῸΥ ΒΟΥΒοΙΓ (ποὺ [ῸΓ ἰδ ΟὟ Ρ8- 
ΤΘηἰ8), ἡ. 6.) (8δὺ δ6 Βῃου]ἃ Θ᾽ ΠΕΡ 8βοη.᾽ [89 
ϑορὶ. τοδάβ, Εχοά, 1ἷ. ὃ: ἀνείλατο αὑτὴν. ““Ανειρέω. 

--ΕΟὋὝ 2, οαρίο, αοοἰρῖο. Ἐιχοὰ. 11. δ.---ἰΟἸ]ο αὶ 11- 
ζ 

απ, 86. ἀγοαπᾷ (τὴν ϑιβην).᾽" οΒΙΘΌΒπΘΥ : ΤΘχ. ἴῃ 
ΧΧ.---ΤῈ.] 
γε. 22ὥ. Αδᾶ Μοδβου τσὰβ Ἰϑεσηϑθᾶ ἴῃ 8]]1 

ἐδο τὶ σᾶοτ οὗ [86 ἘΪκυρτ 8 8.---ΝῸ τη ΘΒ 0 5 
8 τΩ86 οἵ {818 οἰ ΓΟ πιδίϑποο οἰ 6. πῃ ἰη9 Ῥοῃία- 
ἰθ οἢ, ΟΥἩ ΘΙΒΟΎ ΒΟΥΘ ἴῃ ἰμὸ ΟἸἹὰ Τοβίδιιοης, [1ὲ 18 
ποί, Βονυουοῦ, ἴῃ ΔῺΥ ἀορτθο, ἱτρΓΟ 8010 ὑδιδὺ 
Μοβοβ, ψῶἴο μαὰ χαϊποα ἃ τρϑίοσῃδὶ Ῥδίγοῃθβϑβ 1π 
{89 Εἰηρ᾽Β ἀδυρηίοσ, Βῃουϊὰ δανο γϑδαΐ]γ ζουπά 
ΔῊ ΔΥΘΏΤΘ ἰ0 8]] ὑΠαἱ ἰπ 616 οἰ] οὐ] ΓΟ Ἡ ΒῚΘὮ γ 85 
Κηοντ δηὰ να]αοὰ ἱπ Ερυρὶ, δὰ τ ΒιοὮ, 88 Οἱ ΟΡ 
ἰδίου ἱοδὶ γϑοοσβ ἰοβι ἔν, δ σομηθοίθα ΟΒἸΘΗ͂Υ 
τῖτὰ σι ποσηδίϊοβ, πδίυ σαὶ Ρἢ ]ΟΒΟΡΌΥ, δηὰ χηϑαϊ- 
οἶπθ. - ῬὮΏ11ο᾽ 5 βίδίθιποπὶ (26 υἷα 058.) 18 οὗ αυϊΐθ 8 
αἰδογοηῦ ομαγδοίου ἢ Σο]αῖθθ ἐμαὶ ΜόΌΒοΒ γγὙ8ἃ8 
οἀὐποεαίοα ποὶ οὨ͵γ ὉΥ Ἐρκυρίίδη, θυΐ 4150 ὈῪ αγσθοκ, 
Αβδβυσίϑδῃ, δὰ Ὁ δ)] ἄθδῃ ὑθϑοῦ 6 78.--- 8 0 ΤΘΙΊΩΒ: 
δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ, ΤοΥοΙ Ὁ] ΤοΙΪπά 
Ὁ8 οὗἩἨἁ 16 Ἰαησύδαρο ἴῃ ΓΚ χχὶν. 19, ΠΘΓΟ ἰΐ 18 
ΤΟΙΔΔΥ ΚΟ. οὗ 726815 ἐμαὺ 6 88 δυνατὸς ἐν ἔργῳ 
καὶ λόγῳ: ΤΉΘΒ6 ἔργα οὗ Μίοδθοβ οδῃ, ἱπ ΠῸ 6886, 
μδυθ ὈΘΘῺ πιΐ ΓΔ 0168, (ΠῸΠ6 ΟΥ̓ ἩΠΙΟΝ ΔΤῸ Βαὶαὰ ἰπ 
{86 βοτϊρίαγοθ ἴο ᾶνὸ Ὀθ0 πΤΟΌΜΙ ὉΥ τὰ 
ἀυγίηρ (18 ΘΑΥΠΟΣ ροχϊοα οὗἉὨ δὲ8 116}, Ὀὰχὰΐ ΟὨΪΥῪ 
ἀοδίχζηδίθ {816 ΥἹῶῸ δῃὰ {89 ΘΠΟΥΔῪ οὗ Ἄσδασυδοίον 
Ισ ἷβ σοΠΘγα] ἀορογίχηοες τουοδὶοὰ, ΤῈ 
ΘΧργοδβίοι δυνατὸς ἐν λόγοις, ὈΥ͂ ΠΟ Πιθ8 8 σοηίτδ- 
ἀϊοίδβ, οα (6 οὐδοΥ βαηα, {6 Ἰδησιδχο 10} Μο- 
8685 ΘΙΏΡΊΟΥΒ, πῃ Εχοά. ἰν, 10, ἰπ σου ο6 ἔο Εἰτῃ- 
801}, 88 Βοὴθ ΣΟΥ Β ΠᾶγΘ ΒΌρροβοᾶ, Ηθ ἰογ σθ- 

ΤΩΒΤ ΚΒ ἐμαὶ ἢ6 γγἂα8 ποΐ ὉΠ2Ἵ ἧἷΝ ν δυΐ Σα-. 
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{86 ἡ 29) χ" “29 . ΤΏθεθ ψοσὰβ 

ἄἀο ποὺ π68}, 88 {116 Ξορίυδρίὶ πὶ δηα [86 Ταύχυϊα 
οὗἨ Φοπδίμπδπ ἰμίογρσγοί ἔμο, ἱπαὺ Δῖοβοβθ γγ88 ἃ 
βίβιμιηοσοσ, Ὀὰΐὺ ΟὨΪΥ ὑμδὺὶ μ6 νγὰβ ποί ΒΚ}1] δπὰ 
Βυσρηὺ ἰπ ἀϊδοοῦγθο. Αμά, ἱπάφοα, 1 οἴνοη οσου 8 
1λδὺ 6 ἢ 80 ῬΟΒΒ688 σγοδί βίγοη κί οὗ ὁβδγϑοῦοῦ 
δα ται Ἰηἰ6]] οἰ] νρζοῦ, δτὸ ἀοδβοϊοηί ἴῃ ἔδ- 
οἰ οὗ οχργοββίου, δα, πουθυ 6 1688, ΘΧΘΙΟἶΪΒΘ 
γαδὶ ἰηθαοηο6 (δυνατὸς ἐν λόγοις). 

γεβ. 28, 24, Αῃμῃ 860 ἢΘ νυἂδ {1]] ἔοσῖν 
γϑᾶσβ οἹᾶ.---ἰορθη ἀϊγοοίβ ἰμὸ αἰϊεπιΐοι οὗ 
18 ἸρδΥΟΥΒ, ἴῃ ἐπὶβ γοῦδο δηὰ ἴῃ υοσ. 80 δῃὰ 86, 
ἴο ἐμ6 οἱγουτηβίδησο ὑμδύ (16 σι Βοὶ]ς Ἰ᾿οιϊΐτηο οὗ 
Μόοβεβ δῃιχασοὰ ἰἤτοθ ῬΟΓΪΟαΒ, δὴ οομδίβέϊηρ 
οὗ ἔοσὶγ γϑᾶγσβ. ΑἸ βουρὰ (δ ἷ8 ΒΥ ο Γ 168] σοτ- 
Ῥυϊφιϊοι ΤΩ Ὀ6 “ΘΏΘΓΔΑΙΙΥ δαἀορίοα, 10 18 ὈΥ ΠΟ 
ΙΠΘΔῺΒ ΡΟΒ᾿(ἰν6]ν ΘΒ Δ Ὁ} 15}04 ὈΥ ΔῺΥ βία οιηοῃ 8 
ἔουπὰ ἱπ ἰμ9 Ῥοπίδίθυοῃ. Τὸ σοδογὰβ ἴΠ6 τὸ 
Ταθηὐϊου ΟἾΪΥ {νγ70 ΠΟΙΏΌΘΥΒ: 056 δυπατοα δ8ηά 
ΕΘΗ Υ, 88 (86 τ μοΐο δχὸ οὗ Μοβεβ, θϑυΐί. χχχὶν. 
Ἴ, δηῃὰ ΤΟΓΓ γ6 ΑΓΒ, 88 ἰῃ9 ρμεοσχϊοὰ ἀυγίηρς το ἢ 
Βὸ δοσοιηρδῃὶθα {π6 Ρ60}]6 οὗ Βγ86] ἴῃ {δ8ὸ υἱ]]- 
ἄογηθββ; ὑπ ἰδίου πυτ ο " 18 βἰδίθα οὶ ἱποὶ- 
ἀοπία!υ, ἰπαὶ 18, ΓΘΙΟΓΒ ΠΟΤ ἴο ἐμ 6 ῬΘΟ}]6, Εχοά. 

« χΥυὶ, 8δ; Νυ. χὶν. 88, 84: δα χχχὶϊ!. 88, δηὰ 
8180 ΟΟΟΌΥΒ ὙΣ ἃ ἀϊγοοὶ γοίογθηοθ ἰο ΜοβΒοΒ; 86 
Ὑ88, ΠΏ] ΘἾΥ, οἰ γΘ ΑΓΒ οἷά ὙΠ ΘῈ ΒΘ ργϑβθηΐθα 
Δἰτα 86} θοΐογο ῬΒδγδοῖ, Εχοά. υἱἱ. 7. Βαΐ πὸ ῥγο- 
εἶδα βἰδιοιηθηὶ 18 δἰβουβοσο ζουπά, οἰὐ πον οὐὗἁὨ [86 
Ἰοηρσίὶ οὗ {6 {{π|6 αροηΐ ὈΥ Ηἶτη ἴῃ Ϊ8 δίϊνο σουἢ- 
ἐγγ Ὀοίογο 18 δι ριί, ον οὗ (Βαϊ οὗ {π6 ρουϊοὰ οἵ Ηἷ 
Τοβίθησθ ἴῃ ἐμ6 ψ]]ἀοΓ688, Ὀοΐογο μ6 τὰβ οδ]]οὰ 
αἱ ἤοτοῦ, Εχοά. 111.1. ΤΠ οχϑδοί ἀδίδγγηϊηδίϊοη οὗ 
{π|686 ρογιοᾶβ, δηὰ (86 Θα 0806 ἀϊδίγὶ θυ [105 οὗ (89 
γθ878 οὗἩἨ Μοβοδ (“" ἤἴοδϊ8 υἱία ἰεγ 1... αππὶ." Βθη- 
Ε6]1), ἃσὸ ἀογῖνϑα βοϊ ον ἔγοπι ἰγαάϊοῃ ; 1 18. ἴῃ 
(18 ἱπβίϑψηοϑθ {π8ὺ {80 Θαν] οδὲ ΔΡΡΘΆΓΘΠ66 οὗ δύ 0 ἢ 
8 ἰγδα οι, πὶ 6 ὕ}}νῪ ἀονοϊοροα ἴοστη, 18 ποἰϊοοὰ, 
ΔΙ Βουσὰ βυ δου} }7 αὐἱΐο οσυτγτθηΐ διηοηρ (ἢ 6 
ἘΔΌΘΙ8.---ἘΠ6 ΡὮγαβο; ἀνέβη εὃς τὴν καρδίαν, 
ὈΒΟὰ ἔπη ρΟΥΒΟΠΑΙΪΥ, 18. ὈΠΘαΌΪΟΟΔΙΥ ΗοΡγαϊϑίίο; 

7 ΓΤ» . ἴδ Ῥγοοθϑὰβ ἤγοτη [μ9 ΘΌποθρ- 

ἐΐοπ οὗ ὁ δἰαίιοῦ δῃὰ ἃ Ἰοῦγοσῦ στ ρίου ἰὰ (δ0 
Ῥβυοβίοαδὶ 119 οὗὁἨ δὴ. Α ὑβουχῃϊ πιδῪ ΓΘΡΟΒΘ ἴῃ 
0 ἀορὶμβ οὗὨἨ {πῸ 8βου]--οἰΐ 18 Ἰαϊϑῃί ; 1 δϑοθηᾶβ, 
ΤΟΔῚ ἔοβὺβ 1.861}, δ ἃ ΘμίοΣΒ ἰμπίο ἐδ 6 τορίοη οὗ ἀΪ8- 
ἐϊποῖ δα οομβοίουβ 1178, απ ϊίληρ τ ἢ Τὰ 88 861- 
εἰπηθπὶβ δηὰ ἱταρι]δοα; ἰΐ 5. ἰῃΠθῃ Ζ}}γ δαἀορίεα 
ὉΥ ἷβ. σοΒοϊΟΌΒη 688, δὰ ἱπῃρ6}8 εἷπὶ ἴο ᾿πάο- 
Ῥοπάοπὲ, ῬΘΓΒΟΠΑὶ δοίίῃ.--- Ἴο ἴδοί 8 βίδα ἴῃ 
αυϊίο ἃ ρῥ]αΐη δῃὰ οὈ͵θοίνο τρϑηηον, ἰῃ Εχοά. 1]. 
11, (αὖ Μοβεβ νοΐ ουἵδ ἰο 818. Ὀγοίσθῃ, δηὰ 
Ἰοοϊκοά ου ὑμοῖὶν Ὀυγάθηθ. ϑϑίθρμθῃ, οἡ ὑ86 ΟἿΟΣ 
Ἰδπὰ, ἀδβουῦῖθοβ [μ9 ἱποϊάοπί βυ δ) οἰΐνοῖγ, ὑμδὶ 15, 
᾿ῃ δυοῖν 8. ΙΠΒΏΠΘΙ 88 ἰ0 ἷγὸ ΤΟΙ ΪΏΘΏ6Θ ἰ0 (δ6 
ἘΒΥΤΩΡΑΙΩΥ δηὰ ἰουὸ ἴγοιαλα τοῦ ἷΒ ΤΟΒΟ] αὐ ο ἢ 
'Ῥχοοοοθαρᾶ: “1 ὀδιθ πο δἰβ μθαρὺ ἰο Υἱβὶΐ δώ 
. ὀγείλγοη."" ᾿ 

εκ. 25. ΕῸΣ 86 βυρροκοᾶ ἷ5. Ὀσϑίβσθῃ 
σνου]ᾶ Βανθ πηδοτχαϊοοᾶ.--- ΤῊ 8 16. Δ ΟὈΒΟΓ- 
γαίϊΐοη πηδᾶθ ὈΥ {π6 ΒΡΟΘΚΟΥΡ ΟὉ ἴδ δδ.505 δηὰ 

, δοηπροίΐϊου οὗἨ {ἰπ0 ἱποϊάσθηίβ, δηὰ ἱβ ηοΐ ζουπὰ ἴῃ 
186 οτἰ αἰπα] ΗΘΡΥΟῪ παγγαίδνο. ϑίορμθη υἱὸν 5 
{η:0 δοίβ οὗ Μοβϑβ, ψ8ο ἀοίοπαο ἃ βἰηρίο Ιβσγδοὶ- 
ἰΐα, δηα 58]6}7 8 βίη ρὶο Ἐκγρί δ, 85 ᾿ἰῃγοϊνϊηρ ἴῃ 
1.56} δῇ ᾿πεἰτηδίϊοη δηὰ ἃ ῬυΌτ1860 γοβροοίίηρ {16 
ἀο] νοσϑῆσο οὐὗἁἨὨ (86 Ὑ18010 6006 ἔγσοῃι ΕρΥρίδα 

ΤΠῈ ΑΟἿΞ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, 

ϑοπάαρο, ΒΟ αοα ἀοβὶσποᾶ ἰο οἴδδοὶς ἑμβτοῦρα 
Μοβοβ. Ταὶα ἀσβί χη ἐπ 6 ῬΘΟΡ]6 Βῃοι)Ἱὰ ἤδΥΘ Ρ6Υ- 
οαἰγοᾶ; Ὀαΐ {πον ἀϊὰ ποὶ απ εγϑίδπα 1. ϑιορθθα, 
ΠΟΤΤΟΥ͂ΘΙ, ΒΘΘΙΒ (0 ἱπΙΡῚΥῪ (ὙΒῈΠπ ἢθ ΒΔΥδ8. οὐ 
συνῆκαν), ποὺ 80 τα 8} ὑμαὺ {86 ΡΘ0}]6 σου ἀοῆ- 
οἱδῦ ἴῃ ἰμ ο]ἔροησθο ΟΥ ὑπ ογείδπαϊῃρ, 88 δαὶ 
{μ6γ, Σίν, δὰ ποὺ {π0 τοἱέ---ἰ δὶ ὑπ οὶτ δι} ἴῃ 
αοὰ ν»͵ὰβ σϑδὶς (ὁ Θεος----διδ. σωτ.)---ὁηᾶ (δὲ {ΠῈ7 
ὝΟΓΘ ποῦ ἱὨΒρΊΓΘα Ὀγ οοηδάθηοθ δηὰ μόρα. [“Βῖε- 
ῬΠΘη τ Δ (68 (86 ΓΘΙΠΑΥΪ, ΟΥΙΔΘΗΓΥ͂ [ῸΣ [6 ῬυΤΡΟϑα 
οὗ σοϊπάϊηρ ἴῃ 9678 οὗ ὑδμοὶτ οὔτι δ᾽ πι}}8}Ὁ 
ὈΠ ΠάΠ 688 ἰῃ τοραργὰ ἰο ἰμ6 τ ββίοπ οὐἁἩὨ ΘΟ σίϑί; 
ΘΟΙΉΡ. ΥοΡ. 88. (Ηδοϊοίί(.)---Τπ.} 

γεξεβ. 26-29, ΔΑπᾶ [86 ποσὶ ὅανῦ ΒΘ βδουσοᾶ 
Βἰταδοῖῦ ἀπο ΒΘ :.---ργο, ἴοο, βδίθρηδι ἀδ- 
βου θθβ δβίοσὶ σα] δυϑηὶθ τῖτ (η6 ᾿ἰἴὸ δὰ τἰσος 
ὙΒΙΘὮΝ ΓΘ ῬΘΟΌΪΑΥ ἰο Βίτη, ΤῈ6 ΥΟΥῪ ἴδγτῃ ὥῤθῃ 
18 βίη κῃ ρ; ἰΐ δἰπηοϑὶ ΒΕΘΠῚ5 (0 ΠΏ ΡΥ (παι 6 1Π60- 
ῬΗΔΩΥ ἰιδὰ οὐοουγγοά. [1 18, πο ἀουδὶ, ᾿πίοπαοά 
ἰο οοῦνον πὸ ἱποιρηῦ {μπαὶ Μοβοβ δὰ σρρεατοά 
ἴο δα ΟὟ ῬΘΟΡ]6 88 ἃ Ἰῃη6Ββθηροῦ οὗ Οοά, ποὶ 
ΤΛΟΓΟΙΥ 88 ΒΘΏ6Ι] ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ, ὐΐγο, ἐς ἐπιρτουΐδο, 
θαι δοίμ8}}ν 838 ὁ0ὴ9 Ὑὰο σᾶπιθ ἵγΟΤα ἃ ᾿ἈΪΚΒΘΡ 
ψΟΣ]ὰ ἢ ἃ ἀϊνίηθ δοιη τ 5510} .---- ΤἼ6 ἰοστηδ: 
συνήλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, ἀοΒοῦῖ 6 {Ππ6 ΘΠ Ρ οῖϊο 
ἱπρογι λίγ, 019 υἱδ ἐρηϊζαίδ,..8 ΒΟΉ οὶ βαγβ, οὗ 
Μοβοβ ἰπ ὴὲὶβ οβογίβ (ὁ τοδὶ ἰδίῃ ΒΆΣΤΛΟΣΥ δπὰ 
Ῥ6800 ϑιῃοηρ δἷβ σουηίγγοθη. [[}0ΟΓΑΙΥ, “ ἢ6 
ἄτογο ἰμθ τὰ ἰοοίμοῦ ἰπΐο ρθ869" (ὃ. Α. ΑἸ6χ.).--- 
ΤΕ.]. Το ῬΓΟΡΥΘίγ οὗ βυ 5 1 υαἰἱΐηρ συνήλλασσεν, 
οδηποὶ 6 ΘΒ 8 Ὁ} 586, ΟΣ 18 συνήλασεν 1861} οὐΥ- 
ΥΘΟΌΥ ἱπιογργοίθα, θη {8 Κοη ἴῃ (6 Β86η86: δθ 
αἰ(επιρίεαὦ ἐο ΥΤοϑίοῦθ ροᾶοθ. Μοβϑβ, οἢ ἷβ ρατί, 
ἄγου ὑπὸ σοπίβπαϊην ραγ ῖ68 0 Ζοῖ ΠΟΥ, πίο ροδοε; 
{π6 [πού 18 Βίαἰοα οὨἷγν δὐζονυνδυαάβ, ἱπ τοῦ. 917, 28, 
{πδ ομ6 οὗἁἩἨἁ {ποτ γοαϊϑίθα, δηὰ ἰγιυβὶ (ἢ 6 πηοα]8- 
ἴοΥ ἔγοτῃη ΕἸ 86]1ἢ.---ΤῊὴ6 ἰουτὴ8 ἴῃ πῖον Μοβ68 
δα άγοββθθ ἔἤθτη, ΤῸ αἷϑὸ σοηδοσγοὰ σῖϊνῃ σοπδὶά- 
ΘΥΒΌΪΙ6 ἔγοοάομι. Ηδθ Β8Υ8, ἴῃ ὈΓΙΘΥ δηὰ ἀϊτοοῖ 

σπορᾶβ, ἰὰ Εχοά, ἰἱ. 18: 171}71 ΓΖΠ ΠΩΣ . δαὲ 

πη Βίθρ ΘΠ 8Β Ὠαγσαίϊγο, ΜΜοΒ68 δρρθ815 δ'1Κ6 ἰὸ 
οί ραχίϊθϑ, γοιχΐη ἀϊης ἐμ θτα, ἀΌονα 81}, (μὲ {867 
ΓΘ Ὀγοίδβτοη, δηᾶ Βῃου]ὰ ἀθ68] ψὶῖῃ οα ἢ οἰ ΒῸΣ ἴα 
ἃ γαῖ 6ΓΏ8] Βρ τὶ. 
γε. 29. Αῃὰ ννϑϑ8 ἃ βίσχσβῃηβοσ.--- 8 Ατϑ- 

ΔῈ ΚΟΟΡΥΆΡΒΘΥΙΒ οὗἩ {0 τἀ ἀ]6 ἀροδ τηεπίΐοι ἃ 
ΟἿ ΟΥ̓́ [Π6 πᾶτλθ οὔ Μαάΐδπῃ, σπϊο ἴδ οαϑὶ οὗ 
{86 ΕἸδαϊὶο αυ]ῆ; (ἢ Ιδῃ ἃ οὗ Νίαδίδῃ δρῬοδσβ 
ἰο αγθ ὈΘ6Π ἃ ἰγδοΐ οὗ σου πίσυ σπὶοῖι οχιθη θα 
ἔγοτῃι ὑμ6 ΟΡ ΠΟΤ ΒΏΟΣΘ οΟὗἩ Π6 ΑΥδρίδα Ου 
δια Αγαλία ΕΘΙχ ἰο {86 τοσζίοπ οὔ Μοδῦ. Βαυὶ 
(86 Μ|ΙάϊΔηΙ 65 τ ἢ ]οτα 76 τὸ τγγ88 οοπποοίοα, 
ὝΘΓΘ, ῬΘΓΒΆΡΒ, 8 ποιηδὰ ἀρίδοξηηοηί οὗἉἩ (86 Ρο0- 
ῬΪθ, τ ἢ τϑδηάοσαᾶ ἴῃ {86 Αταρίδη Ὠοβοτί. 8.69 
ΊΝΕΒ: δαζιο. [τί. ϊΐαϊαη 7} 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΘΑΤΙ,. 

1, Τὸ 18 ποὺ ὌΧ Γ881γ βἰδίϑα ἴῃ {πὶβ δροϊογοὶ δ 
δάάτνοδββ, Ὀαΐ 10 ἴθ ἱπηρ] θὰ ὈΥ ἀξ 8016 ἰθῆοσ, 88 
Μ06}1 88 ὈΥ͂ 115 Βρϑοὶδὶ ἀδείζῃ, ἐμδὲ ἀ7οβες ἰ8 ἰο ὉΘ 
υἱονγοα ΔΒ ἃ ὑγρθ οὗ 7 6ὁ5ὺ5 ΟἸιτίδέ, Τὴ 8]δπάοτγ- 
ΟΥΒ 8Βηα ΒΟΟΌΒΟΓΕ οὗ Ξίορθη παὰ ομαγροὰ δἷτ 
τὶ ἢ (86 ὑποίοϊά οτίπηθ οὐὗὁἨ Ββαυϊηρ Ὀ]βρδοσαο 
Μοβεβ, δῃὰ οὗ δβανυΐπρ βρόΐκϑῃ οοπίοιαηρίμπουδ!Υ οὗἉ 
[86 Μοθδῖο ανσ. [Ι͂ῃ Ηἷβ Τορίγ, ἢ8 βρϑδκβ πὶϊὰ 
ΘΟΡ᾿ο 8} 688 οὗ ΜΙοΒοβ, θαΐ, βουσί 616 85, ἀ680 1068 
᾿ἷπι, μοΐ 88 8 Ἰορἰβ]αίον, Ὀὰὺ 88 ἰμ9 αἰγὶ Ποῖ. δΡ- 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 80- 84. 

γοϊῃίοὰ ἀοΙνοΓῸΣ δὰ μοδα οὗ ἐμ Ῥθορ]ο6, ἰο 
ψίοβο σομἤάδῃςθ δηὰ ουϑάΐομοθ ἢ6 ψ88 θηϊ 164, 
Βὶ5Β ξίδπσθ πονν ᾿ἰροτβ οα {86 ΟΠ ΟΣ] συ άδηοθ 
οὗ οδοδ, δὰ οἢ ἐπ τηοὰϑ ἴῃ 16 ἢ 6 τῊδ8 δἰἰοα 
ἴον δἷ8 5811} 8, ὙΒΟΓΘΙῚ 80 ΤΟ ΟΟΟΌΤΒ {Πα ΠΟ 
δυδῃ τὶϊβάοπι οὁου]ὰ Βαγοὸ δη(ἰοἱραίθα; 116 ἀγ76118, 
00, ὁἢ ἐδο ἰγοδίτησηΐ τυ οι Μ0868 Τοσοϊνοα ἔΓΟΙΩ 
τοπι, ΘΒΌΘΟΙΔΙΪ ἔγοπι μἷβ Οὐ ΡΘΟρΙθ. ΤΟΥ αἱὰ 
δοὶ υπἀογείδπα μαι ἀοἀ ἀρδιριοα ἰο σταμὶ ἐμ 61 
ἀοδἸτογαποθ ἐμπσουσὰ ΜΟΒβΘοΒ, [ῸΣ {πθ } τοο ποὶ 
πἀοτδίδπα 1: ἐμὸν αἰὰ ηοί, ἴῃ ἃ Ιη0Χ8] Ροϊπηί οὗ 
Υἷοτ,, ϑιιθτοϊν ἰο αοά, πεῖίμοῦ ἀἸὰ ἐμ ν ἀθυο } Υ 
πίοι ἐμ6 σοῦγϑο οὗ 818 Ῥχουϊάθηοθ.---Ενοη ἐδ6 
νεσίοοί δἀορίαιΐοι οὗ 6808 ἰ0 Ὀ6 ἃ ΒΘάδθΘΙΩΟΣ, 
ἀοο8 ποὶ Ῥγοάυοθ αι ἴπ εἷπι δα ΟὈΘαΐθΠΟΘ, 
σθοὴ 86 Ποδγί 18 ὈΠΉΪΠἜ Ωρ ἰο Βαῦπιϊλ ἰο ἐπ 6 
τὰγ5 οὐ ἀοὐ, δηὰ ἰο σίνο Ποϑά ἰο Β1Ϊ8 βουθγοίψῃ 
Δρροϊπέπιοηΐ οὗ ἃ ἨΔΥ οὗ βαϊνδίίοῃ. 
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2. Ενθῃ 88 ἴμ6 [βγδϑὶϊθ ἰο. τ ποπὶ Μίοβοβ 8ὃἢ- 
Ῥθ8]6α, γοίογιϑα : ““Ἅ ὝΒΟ τηδᾶδ 866 ἃ ΓΌΪΟΣ δὰ ἃ 
υάμο οΥὸσ 83, 50, ἰοο, {86 Βα οαγ βὶ8. αβικοά 
Φοδυθ: “ἯἼιὸ χᾶνο ἰπ66 ἐΠ18 δι ον ἢ Μϑ, 
χχὶ. 28, οορ. [Ὁ. χχ. 2. ΤΠὸ αϊνίπε δας ποτῖζα- 
(οι 18 ἀουδίθα, ἡ ΒΘῺ νἱ81}}6 δπὰ ἰδηρὶ Ὁ] λμπιαη 
ογθάθης 815 ἃῦὸ ποΐ Ῥγοβοῃηίθα. Τ8μ6 ἐσσι (ἢ ἰδ, 
{μδὺ τ θη ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ σοποοῖίγο οὗ αοα ἃ8 ᾿ἦ ἢ6 
ὙΟΥΘ ΘΟὨἰΓΟ]]οα ἴῃ 18 δοίβ ὉῪ ΒΌμηΔη ἔΌΥΙηΒ δηᾶ 
Ἰϊτα ἰδίϊομβ, απα ὑπ 6 ἀΘῺΥ 8 ΔΌβο]ῖο δυϊβοσὶ νυ 
8η4 Βουβσυοῖρῃ ΡΟΥΘΙ (ὁ Θεὸς τῆς δόξης, γογ. 32). 

ΗΟΜΙΧΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

360 Ὀοϊον, (γον. 86-48.) 

Ἐ.--ἸῈῈ ΟΑἸΤΙΝΟ ΟΡ ΜΟΝΗΈΝ, 

ΟἜΠΑΡΤΕΑ ΥἹΙ. 80-84. 

ὃ. Απὰ τ Βθὴ ΟΣ Ὑ6ΑΓΒ 610 οχρὶγοὰ [β181164], ὑπο γο Δρρϑαγϑα ἰο Βἴτα ἴπ (86 ἩΠ|4ον- 
Β6858 ΟὗὨ τηοπηὺ '΄᾽΄η8 [8]π8]] δὴ δῃρθὶ; οὗ ὑ1ὸ [μοχὰ [οηι. οὗ 86 1,.7 ἴῃ ἃ ἤδιηθ οἵ ἤγοἶ 

31 ἴῃ [06] ἃ Ῥαβῆ. ἘΠΒ 0} θα ΜοΒβϑδ ΒΑ Ὺ τὲ, ἢ6 τοπάογϑα δ δὖ {86 βἰρεῦ: δπὰ 88 [ὈῬαῦ 
88] 6 ἀΥΘῊ ΠΟᾺΓ ἐσ μ6Π0]ἀ ἐξ, 86 [4] νοῖθθ οὗ (86 Ἰμογὰ οᾶπιθ υἀπίο ἷπι" [οηι. απο 

82 Β: 7], Ἐαγίηρ, 1 απὶ 016 αοα οὗἉ ἐῃγ ἔδίμογβ, (6 αοἂ οὗἩἉ ΑΡταῆδῃ δ, ἀπα {Π6 ἀοα οὗ 
15β446, δὰ {86 αοἀ οὗἉ 80} [οὗ ΑΡτ., δπὰ οὗὨ [8. δὰ οὗ 9584600]. θη [Β0}] ΔίοΒαΒ 

88 ἰγρ Ὀ]6α, δῃα ἀπγδβὺ [τϑηΐγθ6Ὰ7 ποὺ [{0] ὈΘ] 014. ἜΤ Θἢ βαϊὰ {π6 Ἰωοσὰ [βαῦ ἴδ Ἰμοτὰ 
8811] ὑο Βίτα, Ῥαὺ ο΄ ὑμγ ΒΏ068 ἴγοπι (ΠΥ ἔϑεῦ: ὅὉΓ {86 ρἷδοθ ψῃθτο" μου βίδηθϑὺ 18 

84. ΒΟΙΥ στουθά. ἘΠ᾿ Βαᾶγο βθϑῃ, 1 μβᾶγθ βοὴ [84. 1 βανθ ἱπαθοϑᾶ β60}]} ὑπΠ6 ῇήΖ)ιοίοη [1]] 
(τοδί 7} οὗ ΤΥ Ρ6Ο0Ρ]6 ΜΆΘΟΙ ἰβ ἰὼ Εργρὺ, δὰ 1 μᾶγθ μοατὰ [Ποἷγ στοδηΐηρ [515 Εἰ ηρ1, 
ἈΠ 81) οο6 ἀΟ ἢ (0 ἀ6Ἰ νοῦ ἴμθ. Απὰ ΠΟῪ ὁοΙη6, 1 5{1}} [οπι. 111] Βαμα 7 ὑμ66 ἴηΐο 
[10] Ερυρύ. 

1Υ͂ος. 80. ἃ. Εσίοτιαὶ στ ἄθποο οὗ ἃ ἀϑοΐῖνο μαγδοῖου σδποῖ ὯὉθ Ῥτοδαοοά οἱ ΠΟΥ ἴον {πὸ τορἀίπρ ἄγγελος, ΟΥ ἴοΓ ἄγγελος 
κυρίον: ἴ ΤΟΣΤΊΩΘΤ [9 διιρροτγίοα ὮΥ Α. Β. Ο.. ἴη0 Ἰαΐίοῦ ὉῪ Ὁ. Ἐ. Ἠ.; {π6 δῃείϊθηΐϊ γοσβίομβ [Ὑ1ᾳ. απροί5] 4180 ΤΌ ΣῪ ΟΟ0Ὴ- 
εἰθεγαγ. ΤῊθ ροΐεΐ πιαδὶ,"ΟὨ ΒΟ ΠΘΏΓΥ, 06 ἀοοϊοα ὈΥ͂ ἰπίρυτ ἃ] ουϊάοησο Νοῦν, 1 κυρίου αγ0 [8 οΥΙρίηα) γοδαϊηρ, ἰδ 
ἩσΌΪ ἃ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ὮδΥΘ Ὀ66Π ΟἿΣ σά; ἰΐ οΟἸ]ά ΤᾺΣ ΠΙΟΓΘ ΘΒΔΙΪῪ ἰἰᾶγθ ΘΘῺ δι ὈΘΘΑΌΘΩΓΥ δαάρά, ΡΣ ΟΌΪΔΥΪΥ 88 πο οὐ μίπαὶ 

Ἠεῦτον ἰὰ Εχοά. 1. 2 16 Γ᾽ ; ΝΣ ̓ δᾶ [η9 βορέ. δἰδο σοϑδάβ ἄγγ. κυρίον. δποδ [δολ. διὰ ΤΊβοΝ. [ἀπὰ Α11] 
Βαγθ ΤΟΎ ῬΓΟΡΟΕΙ͂Υ ΟΔηοο]16ἃ κυρίου. 

ἀγα ὦ Ὁ. ἘΠΡΟΒοηογῖ β ἰς Ἢ πυ Φφλστς 
δια Α΄, πιὰ Β (ὁ 511}. Ὁ. Η. δηὰ δἱδὸ Οοὰ. δίῃ. 
3, σ 8 Ὠρασὶσ 
Β. τεαΐδβ 

γος, 81. 8. ̓Εθαύμαζεν ἴῃ Ὁ. Ε. Η. [ἀπὰ Οοά. βίη 
τας. πἰίο ἢ ἰθ ἰοππᾶ ἰπ Α. Β, (ὁ δ|1). Ὁ. 6 ροσίοο 
ΑΙΓ ψπΠὸ 1 .Β. ᾿Ἡϑ πήρας [πὸ δοχίεϊ.- -ΤῈ.] 

4Υον. 81. Ὁ. 1| 16 ἔτυο (πδὲ ἴῃ ἃ πυμπιροῖ οὗ Μ8ΒΗ. 
ψογὰδ 8 Ὑδπίϊηρ πη Α. Β. [ ἐών" τὰ ΒΟνΘΓΆΙ Οεγίθη 
αὑτόν ὅχὸ οαντεἀ ἐπ Οοὰ. 81η.---ΤἙ.] 

Οοά. 8ίπ. οπ 18 κυρ. Δ ΟΥ ἄγγ ] 
ψὶ ἢ Α. Ο. Ε.] ἰηδϑίοδα οἵἩ φλογὶ πυ͵ 
: οί γοδάΐπμη Αγ ᾿᾿κουίλο Τυσχηΐβμοα Ὀγ {μ6 ΜΗ͂Β, ΟΥΓ 1πῸ δορί. 'η Ἐχοά. 1]. 

186 καῖὴθ «εἰσ οὗἩ δυϊμογὶ ἐν [ῸΓ δ ἢ τοβαϊηκ. 
φλ.:; Ὀπϊ Α. δηὰ οἄ. ΑἸὰ. (1518), ἀπ σοιμρ!ῖ. ΡῸ πυρὶ 

δηὰ ΤῊ. ε Εχ.. Βιδ.).--ΤᾺ.]. φλ. κ΄. 16 τῆ οδϑίον δ διοή δηά, ἴῃ 6 γα 

ἔ 

--Τὰ. 

[οὗ ἐεχί. γες., ΜΘ ἐπ δἀορθα Ὁ Τ᾿ ΟΝ. 

ἢ συγγοπηξ τί μϊοὰ ἰοχί οἵ ἰμ9 δορῖ., ἰπ δοσογάδησο ὙΠῊ 
᾿ {ΠΡ Π.) ὀχ  φλ. πυρ. (Δ ἀθο χοῖθο γ᾿ Αἀὰ. ἴο Βιῖον 

Ὅτα, ἰαὑ]ο ἴο Βυδρίς!οη. 
Βῃ ἃ ΣΩΒΗΥ 8118} Τη56. 8 ῬΓοίογὉ]9 ἴο ἴη: δοτὶ δὲ ἐθαύμασεν [οἵ ἐεχέ. 
φυΐΐο δυργορσγίαϊο ἴῃ {818 σοῃηϑοίίου [πὰ ἰ8 αὐορίοα ὈΥ ΤΊΒΟΙ. δηά 

Ο. Τυ]κς., οἱς.}] κυρίον ἰΒ ΤΟ] οϑά ὉΥ πρὸς αὐτόν; Ὀπὶ 8258 [Π686 π0 
ΤΑΒΏΌΒΟΓΙ Ρ 8, (ΠΟΥ͂ τυδὲ Ὁ0 τοχαχάθα 885 ἃ 1088. [186 ἸπΌΓΑΒ πρὸς 

ΎΕΥ, 35, ΤῺΘ Γ0116Ὁ τοδαϊηρ : ὁ Θεὸς ᾽Αβρ. καὶ ὁ Θεὸς Ἰσ. κ. ὁ Θ. Ἴακ. ἴῃ Ὁ. Β.. Ἡ. [απὰ Ὑ}κᾳ.] [8 τότ οἰδρταϊο ἴμδὴ ὁ 
θεὸς ᾽Αβρ. καὶ Ἶσ. κ΄ Ἴακ., Ἰοαπὰ ἔῃ Α. Β. Ὁ. [68ἀ Οοᾶ. Βίη.) ἀπά ῃτοΐοσττοά ὮΥ [λον πὰ Τίβο. [δηἃ ΑἸ΄,; θὰ ΜΟΥΟΙ οοῃ- 
πἰόετε ἰϊ δ Ἰδίοσ δὐδρίδιίοι ἴο “Β. 1}. 18 ἀνονθ.-- ΤᾺ. 

ΦΎΡΓ, 88, 'ΕἜΦ᾽ ᾧ ἰδ ΤᾺΣ ἸΏΟΓΟ ΒίχΟΏΙΥ δυρροσὲ [ὉΥ Α. 8Β. 6. σοᾶ. 51π.] [δ ἐν ᾧ, τ ΒΙῸΣ 15 Του πὰ ΟΗ]Υ ἴῃ Β. Ἡ., διὰ 
ἜρΡοδτδ ἴο ἤδγτο θδθῃ Ὀοστουοῦ ἤγοπι ἴδο ἰοχῖ οὗ {π6 βορί.; [89 ΓΌΣΙΔΟΣ 1.45, δοοοσα αν, Ὀθθη Ῥγοΐογγοα ὈΥ͂ 186}... Τήεολι., 
κηὰ εγεῖ [δὰ ΑΖ]. 

ΤΎΕΣ, 8... ΤΉ ζυΐυγτο, ἀποστελῶ, οἵ ἴΠπ6 ἑεχέ. γεσ. ἴα Βιρροτθα ὉΥ ΟἿΪΥ οΝό ροσίδης ΜΗΒ., παιοῖν, Π., ἩΏ116 Α. Β. 6. 
ἢ. Βατο ἐμ ὑτοδεηξ, ἀποστέλλω, δὰ Ε, δ]δο, ψνἰοἢ τοδὰβ ἀποστίλλω (ὙΠ6τ6 ἐπ « 165 οὔχί ἔθ ΟΠΪΥ ὉΥ 8 ἰαρειιδ Ῥοπ δ), κάνο- 

Ὅρα. 
[1 

ἐδίδθ ἴ0:6 ὑσγοδοπῖὲ ἴδηθο, τ ἰς ἢ ἐδο Ἰαίοδι ογ  εἶἰσδ παγο ὉπΠΒΏΪ ΠΟΙ δΙΥ δήἠορὶοά. [ΑἸΓ. τοίδ 5 186 ΔΡΡΡΑΓΘΏΪΙ 
Ὁμοῦ οὔ ἴδ βορῖ. ἴθ Β'χοά. {Π|. 10, {, ε. ἀποστείλω, {π9 Β᾽] αποῖνο δοσίϑυ (ὁ οιΘ: βοὸ ἬΧΕΝ: Οὗ. Ν'. Τ. {ι ̓ 

οἷ, 1349) διὰ δεῖ. Δἀορὶ ἴμ6 καθ γονάϊης, (Δοσ. δα δ). δὰ ποῖ Ὀγοδ. οὐ ζαξ. πα 1ς.), τοίογσίηρ ἴο Α. Β. Ὁ. ἢ. 
δῖον! ͵66.---Οσὰ. δία. ΘΧΉΪ Οἱ ἷ8 [89 ἔτι ἀποστίλω, Ἡ ΞΟὮ 4180 ΓΟΡΓΟΒΘΏ[Β ἀποστείλω.---Β.} 

πηϊίορυϊοά ᾿ 
Βοίὴ 
Ἑ. ὦ 



ΤΗΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΗΤΙΕΗ. 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεβ. 80, αἅ. Απὰ ΘῈ ΤΟΥΣ γϑδσα ἼΘΙΘ 
Θχρίσϑἄ.---5[.860 (10 Εἔχηα. ποίθ ὁῃ. υϑσ. 24 δΌΟΥΘ. 
--ῶλε υοἱάενπεδε 9, ἤομπί δίπα [81:81], (πα 18, 
1.6 Βοβογί οὗ Ατδθῖδ, οὐ (8 6 βίην ρϑῃϊηβΏ]8, 8 
ἀοδὶ σπαιθα Ὀγ δίορμθη 85 ὑπο γοχίοι ἴῃ τ} 16}} (Β 6 
681} νῦδϑ χίνϑῃ 0 Μοβθβ. [{18 ποὶ 679 ΘΧΡΥΘΒΔΙΥ͂ 
Ββίδίϑα, Ὀυΐ Γδίδθοῦ δδϑυπηϑὰ δα 8, ν6}}- κονῃ ἔδοὶ, 
πδὺ {πὸ δῆ οὶ δρροδιϑὰ 'ῃ ἐπ ἐτηπηϑάϊδίο τἱοϊηλιν 
οὗ πιουηὶ Ηογοῦ [Ἐχ.11}1. 1]; 1 γγᾶϑ, δ Ἰϑδϑί, ὑπδὶ 
ουθηὶ ἡγμϊοἢ ζαΥθ ὑπ 6 πιο οὗὨ ἰδθ πουηί, δπαὶ, 
ἰο μ6 Δ] ΘΓ 688 80. Τηδί ἤδπ6 Δ]006 ΟΟΘῸΓΒ 
ἴῃ 86 Νονν Τοβίδιιθηίΐ, τ ῖ]6, ἴῃ ἐπ6 ΟἹὰ Τοβίϑ- 
τηθαΐ ἰὺ 18 υδοα ᾿ύ ΣΟ ἈΔΉΡΘΒΌΪΝ τὶ ἐμαὶ οὗ Ηο- 
Τοῦ, τὶς [86 70] ον αυδ}}δοαίίΐου :---σθη (86 
ὨδτΤαίϊυο ΤΟίΘ ΓΒ ἴ0 {86 οἰγουτπηϑίδησοδ σοπηθοίοα 
ὙΠ} {πὸ ρἰνίπρ οὗἩἨ (89 Ἰδνν, δπὰ ἰο {μ βοὐουσηϊης 
οὗ ἰη0 ΙΒγδρ] 1168 ΠΘῸΡ ἐμαὶ τηουπί, (ἢ 0 ἰδιίοΣ Σ6- 
οοἶνοδ, ὙΠῸ δ δίησίς ὁχοορίίοῃ [Εχ. χχχὶϊὶ, 6], 
π6 πδπιθ ΟΥ̓ Β'παὶ δ'οηθ; Ὀυὺ Ῥγευϊουθὶγ ἰ0 {116 
ΔΡΓΪΥΑ] οὗ (18 Ρ60}]6 δἱ πμαΐ βροὶ, δῃὰ δος ὑπ οῖγ 
ἀορασχίυχο ἔγοτα ἱΐ, {86 τηοππΐδὶ τϑοοίτοβ {86 
Ὡδίηθ οΟὗἩ ΗΟΓΘὉ Θχοϊυδβίγοῖυ. ΤΙ 8. οἰγΓουϊηδίϑηοθ 
Ὧ88 Ἰοὰ Βορίπβοη (Δι δὶ. 268. 1. 120. οάἁ. 1856) ἰὸ 
ἱπῖδν ὙΘΥῪ  80}γ ὑμαὶ Ποτοῦ νγϑϑ ὑῃ}6 Ζθ 6 ΓΑ] δ Π6 
οὗ {π6 Ψ 016 ΚΤ ΟΡ οὗἁ τποιηίδίη8, δπὰ (δαὶ ϑίπαΐ 
Ὑ88 {Π6 ΠΆΤΩΘ Δρρ]ἰοὰ ἰο ἐμαὶ ραγιΐσυϊαν παουῃί 
ὁπ Ὑ Β]ΟΙ 186 Δ νγὰ8 σΊΎΘΕ. 

ὁ. ΑῺὩ 8ΏΒ6Ὶ. ---ἼΠ τὰ σογτοοὶ σοβαΐηρς Ὀ6 ἄγ- 
γελος ὶ μου κυρίου, (ἀμ δσἢ ΔΡΡΘδγΒ ἰὸ Ὀ6 {μ6 
6886), (9 Βρθοϊῆς σοποορρίΐοῃ οοπηθοίθα ὙΠ 

ΠῚ ἽΝ ἰδ, υπαυοβυϊ ὨΔΌ]Υ, ΠῸ ἸΟΏΡΟΣ 
τ πεβε τς 

Βυρροδίοα ὃγ ἰξ. Βοβι 65, ἐμαὶ οσὈποορίζωι πνουϊὰ 
ποῦ Ὀ6 υητηβι Δ ΚΘΟΪΥ͂ Οχργοββοα ούθῃ 1 (80 τοδᾶ- 
πᾳ: ἄγγελος κυρίου, Βῖπιοθ, 88 ἴῃ {μα ϑδρί,, ἰλ9 νοτὰ 
απγεὶ ἰΒ ποὺ ργεσοαθα ὈΥ ἴ}Π0 αγίΐοϊο ἰη Εχοά. 11]. 2. 
[116 αυδδβίϊοη ἴο τισι (ἢ 6 δ ΠΟΥ δ᾽] 68, 18 {86 
ΤΟ] ονίης : “ΔΒ 18 “δῆ ρ9] οὗὨ Φοθονδ,᾽" (4150 
οΔ]|19ἀ ἐλ ἀπργοῖ οΥ (ὰ6 εουεπαπί) ἃ. ΥἱΒ1 Ὁ}0 πιδηϊοδ- 
ἰαὐΐοι οὗ αἀοἀ πιβο]ΐ, δηὰ, βροοΐδιϊυ, οὗ {.6 1.ο- 
ἴ08, 88 ἃ ξογοβδαοσίηρ οὗ ἰδ ζαΐατο ἱποαγηδίϊοῃ, 
ΟΥ̓ Ὑᾶα8 ἐπ]8 δΔΏρ6] ἃ ογεαίεά Ὀθδίη, οη6 οὗἨ ἐδθ 
ἈΘΑΥΘΏΪΥ Ποβίβ᾽᾽ ΤῈ ΓΌΥΠΙΟΥ Υἱοὺν 8 (μι οὗ 
ΤΏΔΩΥ ΘΠ ΣΤΟΝ ἐδ ἢ Π6Υ8, δηά (ἢ 6 Θαν] ον Ῥχοιοβίδηϊς 
ἐμοοϊορίϑηβ. [10 88, 'π σοσϑηΐ ἰἰταθθ, Ὀθθη δἀορίοα 
Ὀγ Ηδηκδιθη θΥς, Π 6] ὑΖ8 0} ὙΠΈΒΟΕΤῚ ΝΙσβοα, 
ΚοΙΙ, Ηωνοσπίοις, ΕὈσασά, Φ. Ρ. [!βδηρο, δέίΐον, 
Αὐθοτ]οη, ΤΒοιπιδβίαβ, δηᾷ Καυγίζ, (ἐὈγπ ΘΓ ]Υ). 
ΑἸέογα, ἰῃ δ μοΐθ οἱ {118 ραϑδϑαζθ, ἀποαυΐϊνοοδ]ν 
ΔΔΠΟΥΘΒ ἰο Δ. 1116 Ἰδαίου υἱθῦν νγ88 6] ἃ ὉγΥ Αὐυ- 
ζυϑιϊηθ, Φοτοταθ, δηᾶ, αἱ ἃ ἰδίου ρου οά, ὉΥ ἰδ9 
βοοίπἶαη8, Αὐιϊηΐδη8 δὰ Βδιϊοη δ] δία. Βαὶΐ 1ἰ 
Ἀ88 4180 Ὀ60 δἀνγοσαιθά ὮὈΥ Ηοΐπιδηη ( Ἡεΐδα. ιι. 
Ἐν), Βαυπιραγίοι, Ἰποϊυοῖς (Οὐπι. ὁπ “ολπ, διἢ 
θ4.), ο χοῦ! (ποῦ σοοθηίγ), Κυτὶζ (ἰὰ (16 
δβοοομπὰ οα, οὗ Τἶμεέ. ο ἐλε Οἰά Οου. ἃ 00) δπά, ἀρ- 
ῬΥΘΏ Υ, ΌὉΥ ἰμ6 δυΐπμοῦ, 88 ὑπὸ ἰοηθ οὗ (86 χϑ- 
ἸΏΔΡΚΒ δὲ πιδάθ ΠΟΥ, δηὰ αἷ8δὸ Ὀθον (θΟΟΤΒ. 
δηὰ Ετη. Νο. 1.) Βθϑιηβ ἰο ἱπάϊοαίο.---Ἴ.].--- ΤῊ 6 
Τοδάϊηρ : πυρὶ φλ. β. ΥΟΡΥΟΒΟΙΗΐΒ (86 Πδιηϊηρ Πγ6 
οὗ ἴῃ θυ8}} 88 (86 πιοδί εἰν  κίηρ οδίυσο οὗ (86 
Β6ΘΠη6, Ὑ{10 (896 οἰδοὸσ στϑδαΐηρ, φλογὶ πυρ. β. 
αἰγχοοίβ αὐϊθηιίοι ΥϑίΒΟ ΣΡ ἰ0 (Π6 ἤοτγ ἥαπια; (Π6Ὺ 
ἂο ποί, ΠΟΥΘΥΘΣ, Θαβϑη }}γγ ΟΗΘΥ ἰῇ Βθη86. Τ80 
Ὀ.5}} ὙΒΙΟῊῈ δδπιθΒ τὶ μουΐ Ὀοὶης οοηβυμηοα ὉΥ͂ 
ἐμ το, δπὰ ἰῃὰ ἩΔΙοΝ (ἢ 6 δηροὶ οὗ Φομουδὴ 18 
Ῥτγοβϑῃΐ, 8 {μ0 Ρ͵δοθ ἴῃ πο αοἀ 18 ΤοΥΘδ]οα. 

Τὸ δατοίηρ ὅσο, πολι ἀϊὰ ποὐ δοπδῦτηο {89 ὈπδΝ, 
828 ποΐ πϑίυγαὶ ὅσο, θυΐ 8 δυροσῃδίυγαὶ Ἰροὶ, 
ΘΟΥΓΟδΡροΒἀϊηρς ἰο ἐδ δόξα οὗ ἀοα ποθὴ Ηδθ πιδηὶ- 
ἴεοβὶβ Ηἰτηβο]Γ. 

γεβ. 81-88. αἅ. Μοδθε - - -- οῃδοσχοῦ -- 
δίορμοῃ ἀοθ8 ποί, ἱῃ ἃ δίδυϊβηῃ ἸΔΏΠΟΣ, ΙΠΟΓΕΙΥ 
Τοοσίο ἐΠ9 ὑΘΣΊΩΒ ΘΙ] οΥα ἰὼ (6 Μοδβαῖο πυσδίϊτο, 
Ὀυὲγοροδὶδ ἐμ βυθβίδηοο οὐ (μο]δίίον 1} ἔσοεάομ) 
διηἀ δηϊμδιΐο. Τὰ τ μ πη ο ̓ ηἰγοάμδοδ ΒΒ ποσὰ 
ἐϑαύμαζεν, ἱμ6 ἱτηρογίοοί ἰθη89 (Ὑ Ιοἢ 18 ἰδὸ ὈείίοΣ 
γΘδαη), ΘΟΏΥΟΥΒ ἴδ 6 70] οσίπς (δουρί, [ΧΕΕ: 
Θτανι. αὶ 40. 8] :---Ἡ ποῦ Μοδοϑο ἄγοι Ὀ6}6]ὰ ἐμαὶ δρ- 
ΡΘΔΥΔΏθΟ, Π6 χαζοὰ ὙΠ ΤΟΠΟΟΣΥ (ὉΣ 8 {ἶππη6, ὃ6- 
ἴοτο ᾽6 ἀοίθτιιϊποα ἰ0 ΔΡΡΓΟΘΟΙ ὨΘΆΓΟΥ, ἰπ ΟΥΟΡ 
ἴο οὔδετυε (κατανοῆσαι) {1 7016 ΣΏΟΤΘ δΟσΌΓΔΙεΙγ. 

ὃ. 86 νοΐοθ οὗ ἴδο ᾿οτᾶ οἄξηο ππῖο Βὲπι. 
--͵Ὗ͵Ἴ ο νογὰ βρόκϑῃ ὉΥ (δ6 δηροῖὶ, 88 ἐ: 6 συ βθβθῆ- 
οῖ οὗ ἀοά, ποί ἐπ ἰ8 ΟὟ πδπιο, αὶ ᾿ῃ ἐδμδὶ οἵ 
οὐ, ν8β8, ἰπ ἰσχυίμ, (6 ποσὰ οὗ Οοά, διὰ μ18 
Ὑοΐοθ γγαοδ 0 τοῖοθ οὗ Οοά. Ηδτγο, δρδίι, δίο- 
ῬΒθα ἀορδσίβ ἔγοχῃ 8 ἰδχί οὗ ἴμο ΟἸὰ Τοβίδιηθηί: 
δοοογάϊηρ ἰο {89 Ἰαἰίον, (86 σοπιιδηὰ ἐἰδπδὲ Ἀξ0868 
8δμου]ὰ ρμυΐ σῇ 18 58πη.8]8 Ὀθοδῦδο ἰδ 6 Η͵806 νῶξ 
ΒΟΥ, Εχοά. 1, ὅ, »γεοεαάεά Αοά᾽ δ τηδῃϊ οβίδ- 
ἰἰοῃ οὗἁὨ Βἰτηβο]7 δ ὑἰμοὸ αοὰ οὗ (6 ρῥδίσίδσομα, 
γογ. 6. Μοβεοβ ψγ88 ἀϊγοούθα ἰοὸ Ὁ}]οο86 δηὰ ρμιυὶ 
ΔΎΘΥ ἢ18 Β8η8]8, ἰμαὶ 18, ἐμ 501908 ὙΒῖ ἢ ΓΟΙῸ 
ἰαβίοπϑὰ τῖτἢ ὑποπ κχΒ ΔΌοΥθ ὑπο ἤθοί. ΤῈ σοδβϑοῦ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 Τουπὰ ἱπ (86 ΟΥ̓ΘΗ(Δ] συϑίοτι, δοοοτάϊης 
ἴο τ ΒΟ ἢ πο ΥἹἱδί (ΟἹ τῶ ρουσοϊ θα ἰο ΘΠ ΘΥ ἃ ἔδπι- 
ΡΙΘ ΟΥὙἩ οἶδ Ὁ ΒΟΙΥ γ]δοο, πιϊδοιυί μαυϊῃσ ῬΣΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ 
ΓοπιοΥϑα (μ9 σογογίηρ οὗἉ ἰμ6 ἴϑοί. Τδο δοὶ ν88 
Ὀοὺδ ἃ τηϑεῖὶς οὗ ὑσγοΐουμα σού υθ 00, Βα 4]590 οὗ- 
γἱαἰοὰ 9 ἀϑῆρον οὗ ἱπίγοἀυοϊπα ἀυδί ΟΥ ΔΕ ΟἾΝΟΣ 
ἰπΡΟΌΓΙΥ ἰπίο 0 βωμοί ὈΥ ΙΏ6888 οὗ {86 
δδρ ἀ815. Ασοοογαϊηρ ἰ0 το ϊηῖο ἰσδαϊιοηδ, (810 
ῬΓΪοδὶβ ρογίοσιηϑα ἐμοῖὶν ἀυίϊθ8 πὶ (86 ὑδπιρὶο οὗ 
ΦογυβδΊθπι ΟἿῪ δἵοσ μδυϊηρ σοιιουθᾶ {86 δογοῦ- 
ἱῃρ οὗ ἰδ ἔοοί, 
γε. 84. Σ Ὧδνϑ δϑϑῇ, Ζ δνθ 869} .--ΤῊθ 

πογὰβ ἰδὼν εἶδον, Ὀοΐ᾿ ΒΟΣΘ δῃᾶ ἴῃ ἐπ 6 βορίυδρίηὶ, 
ἔὰγηἶ8}} δὰ 11] υδἰγαίζοη οὗ ἴλ0 τηοὰθ οὗ Οατοοϊσὶ πα 
(80 ΗρΌτον τοῦ τὶ (πὸ ἰπδηϊἑνο δδοϊυϊο; 
δα ἐξ τν ὃθ δἀάοά, (πὶ Δ δΔηδίοροιβ ἴοστα οὗ 
Οχργοββίοῃ δῇ ὈῸ ἔοπηὰ ἴῃ οἰδϑδὶσ αἀσθοῖς τ τίίο γα 
[σοπῖρ. ἯΤΊΝΕΕ: αγαπι. Ν. Τ. 845. 8]. ΤΠ οπι- 
Ῥ 8818 τ ῖο 18 ΘΟ ρΓΟΒδοα Ὀγ ἐδ ραγίιοὶ οἷα] γορθ- 
εἰἰοι οὗ 80 γοσῦ, μοσϑ ἀδῃοίοθβ 8 δέείη ΟΣ ἃ 
ἰοοκίπ οπ, ὙὩΪΟΝ ἷθ Ὀοΐὶ Ἰομρς σοπεϊπαρὰ, δηὰ 
4|50 Ῥγοάυ608 ΒΥΓΟΡΦΙΌΥ δηὰ οδῦδοβ ρτὶοῖ, 

ΘΟΟΤΒΕΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΕΤΉΙΟΑΙ,. 

1, Το ἰμοοϊομῖοαὶ, ταοοὐοἃ γοϊπὶ, ἱπνοῖνοα ἰπ 
86 Ῥτοροβίίΐοι : “Τὸ Απσεὶ 977 “ελουαὴ, »ῦο 
ΤοΡ δι αΥ ΔΡΡΘΒΙΒ ἢ ὑπο ΟἹὰ Τ'οβί., δηά, δἱ {ἰπη68, 
ΒΡΘΔΪκΒ ἴῃ ἐμθ πᾶπιο οὗ αοα ὨϊτηΒο] ἢ, 15 Ἰἀθα ἰοδὶ 
ὙΠ} (86 οἴ τη 4] ὅοπι οὗ αοά, ψ}.ὸ ἀρροδγοί, ργϑ- 
ΥἹΟΌΒΙΥ ἰο ἷβ ᾿ποδυηδίΐοη, ἰῃ ἴδθ ότι οὗἨὨ δῃ 
8δΏ(οΙ,᾽" 15. ποί βυδίαϊηοα Ὀγ {δ Ἰδησιαρο οὗ δο- 
ῬΒθη; 86 ΒρΡΘδΙκα ἸΊΘΡΟΪΥ οὗ δὴ δηροὶ, τβθγθ 85 
“(86 δηροὶ οὗ ΖΘ ουδ ᾽ 18 τηθηἰϊοηοᾶ ἰπ Εχοα, 
1. 2, [869 ποίο 1, δΔρροπασϑά ἰο {μο ἰοχί.---Ὲ.] 

2. Τὴ ἔϑδασσ. δῃὰ ἱγοιρὈ]ηρς οὐὁἨ Μοβοβ (γον. 82), 
88 ΒΟΟΙ 88 ᾽.6 Ὀθοδ6 σοηβοΐουβ ἰδ δὶ ΠΤ] ΤΟ ἃ 
Ὑ8Δ8 ὈΓΟδΟηΐ δηα γγ88 Ὁ ΈΠΗΘΕΥ͂ τηδηϊοδιοά, ΤΟ ΣΘ 
ῬΘΡΤΘΟΙΟΪΥ παίυ γα] τόθ 8 ἷἱπ ἴὯ6 6850 οὗ ἃ τὴδη 
ΜΠ 0586 Βοατὶ γὙ88 ποίΐί ρογυοσίοα πὰ οα]οῦ8. [Ιἐ 
8, Ὀοβίἀ68, ἃ Β'χηϊβοδμηὶ ἔδοὶ ὑπαὶ (18 σοτοϊδίϊοι 
οὗ ἀοἀ οοουγτοα ἐπ ἐδ ᾿πηπηθάϊαὶθ Ὑἱοὶηι οὗ ἰδ 6 



ΟΗΑΡ, ΥἹΙΙ. 88.-48, 128 

Β80 τοουίαϊπ ὙΔΙΘΟΝ ὙΔ8, δΒΟΟῺ ΟΣ ΤΑΙ, ργϑϑοηὺ δηα γουθα]οὰ εἰπιβοῖῦ. Τὸ βροὶ ᾿(86} 
ΟμΟΘΟῺ 89 ἐμθ 5066 οὗἁ (Π0 σίνγίπρ οὗ (86 ἰδιν. [] ΡῬΡοββθβϑϑὰ Ὧ0 ββῃοιΥ οὗ 1ΐ8 ΟῚ 88 ἀἰβίϊ ρυ βΒμοα 
δ ΔΙῸ ποὲ δυϊβουῖσοα ὉΥ ἰμ6 πδγγϑίνυο, 1 18] ἔσγοῃι ΔΠΥ Οἰποῦ: ἰΐ Ὀθοδ6 ΒΟΙΪΥ στουπᾶ δΒ0]6}7 
(πιο, ἰο ᾿πῖον ἰμδί 11 γγὰβ (86 αἰνῖπα ῬΌΓΣΡΟΒΟ ἰο] ΤὉΓ 6 τοδβοῃ (μδὺ ἰὰ νγδ8 (80 οὐ θδν αν Ὑ}1 οὗ 
ΟΟΏΥΘΥ ἰ0 Μίοδοα, δὲ {18 ΘΔΥΪΥ Ῥουιοα, ἃ Θομσορ- Θοα ἰο γχόυθαὶ Εἰ πηβο] ἤλοτθ σαίβος ἔβη ο86- 
ὕοη οὗ (16 βοϊθτωη δηὰ ἱπιρυθϑαὶνθ 5605 ὙΠΙΘῺ} 0 γ0. ΤῈΘ ὙΠΟ016 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗὨ {8 ἀΐβδοιισβθ οὗ 
ποι]ὰ αἰϊϑηὰ (86 αἰτίης οἵ ἰῃ6 ων. 84:11), μὲθ) ϑίθρμθῃ τϑαυϊσοα ἶτη ἰο ἰηβῖδὶ οὐ (18 ροϊπί. 
ἄροὶ ᾿πργϑδϑὶ οὴδ οὗ [0 Θὁχα] θα τηα)οδίγ, ΒΟ] 685, Τα ῥυϊμοὶρῖο 18, ᾿μαἀθθᾶ, ἰπ᾿΄ ϑίγὶοὶ δοοοσάδῃοθ 
διὰ ὀόξα οὔ Οα0ἀ, τηυδὲ αν Ὀθοη δουλυϊμοα ΣᾺ | τὶ ἐδ 6 θη γο Μοβδῖο Ἰορἰ β]δἰίοι, δοοοσγάϊΐηᾳ ἰὸ 
δίδγ δηὰ ἴθδσ. Ηβ ἔθασιβ γϑγ δυοοθοαθὰα ὈΥ ἃ] {86 ἰϑποῦ οὗ ψΐοἢ, 88 ΤᾺΣ 88 {16 ἰοσαϊίψ οὗ ἃ ἀϊ- 
[εοιηξς οὗἨἁ ἁοποουγδχοιλθηί. 16 ἀϊνίηθ Ὑψοσάβ,  Υἱπὸ τουϑϊδίλοι 18 σομοθγηθα, 8]] 18 τηϑὰθ ὈγῪ αοἀ 
τεσ. 84, ὙΟΓῸ ΓΟΥῚΥΗσ δ σΠΘΟΣίηρ, ἴον ὑπ 6} οὁχ- Ηἰτηβ6 1] ἢ ἰο ἀθρομὰ οἱ ἷ8 οὐ ομοΐθ6 οὗ {μΠ6 Ρ]869 
Ρτοβδδοὰ Ἰοῦθ (τοῦ λαοῦ μου), ὈΣ, διὰ βδυΐηρς) ΏΘΣΟ Β6 ΜΝ} ““τοοογαὰ Αἰβ πϑιηθ,᾿" Εχοα χχὶ. 24, 
ὅτιοα. 

ὃ. ΤΊΙ,ι9 Ρ]8006 ὙΠΟΣΥΟ Μοβοθ βίοοὰ 88 ΒΟΥ 
ἔτουπά, δἰ ΠΗΡῚΥ [ῸΣ (89 γθδβοὶ ἰμαὶ 60 νγὰδ ἱβοχο}]Ϊ ΕῸΣ ΗὈΜ. δπὰ ῬΒΑΟΥ. 8660 ὈΘΙΟΥ, (τον. 86-48) 

Ο.--ΤῊΣΞ ῬΕΛΩΧΟΒ ΟΥ ΤῊΒ ῬΒΟΡΙΒ ΟΥ ἸΒΗΛΕΙ͂, ΠΤΗ ΜΟΒΈΒ, ΑΝΌ ἩΙΤΗ 60. 

ΟΠΆΡΤΕΒ ΥΠ. 86--48. 

ὃ ΤῊ Μοβθβ σβομι ὑπου τοξαβοα [ἀδηϊ647, βαγίηρ, ἮἿΟ πιδάθ μ66 8 ΤΌΪΟΥ δπά ἃ 
)πάρϑ 7 ὑδ6 βᾶπιθ [{}}18 ᾧκὶ 7ή ἀϊὰ Αοἀ Ββοπαϊ ἐο ὅθ [βϑῃὰ 88] ἃ τα] ῦ δηὰ ἃ ἀβ] γ γοῦ 
᾿δβήμαν Ὀγ" [π|0}} (ἢ6 Ὀδηὰ οὗὨἉ {86 δῆρεὶ Ὑ δι ἢ [π}}0] Δρρθαγθα ὕο πἷπὶ ἴῃ {110 

30 ὕὑπ8ῃ. ΒΗ [ΤῊῈ]8 (Ὡς 7 ὈῬγουρμῦ ἐμθπὶ ουΐ, δἴνον ὑπαῦ μ6 μδὰ βῃϑιγοα [πτουρἢ} ποη- 
ἀοΓ8 δπὰ βίριβ ἴῃ ὑδ6 ἰαπὰ οἵ Εἰργριδ, διὰ ἴὴ μ6 Βοά ὅθδ, δα ἴπ {86 ΜΠ] ΘΓΉΘ5Β 

91] [ἀπτ!ρ7 ΤΟΥ γοδῖβθβ. ἘΤῚΪΒ 8 (μβαὺ Μοβϑβϑ, βίο [80] βα1 ἃ ποΐο [86 ΟἈΠ]άγθα οὗ 
86], ἃ Ῥχορμοὺ 81.8}} ὑπ6 1ωογὰ γοὺν αοας [{{|}} 6104] ταῖβα ἀρ αὐΐο γοῦ οὗἉ γοῦγ 

88. Ὀτοίμσθη, ἔθ απίο τηθ᾽; ᾿ἶπὶ Β88}} γθ ἤϑᾶγ [οηι. πὶ - - Β6ι1].. ἜΤ 18 18 Π6, ὑμαῦ νᾶ 8 
ἴπ {86 ΘΒ ΌΤΟΙ ἴῃ {πο τ]] ΘΓ 688 πῖῦἢ ὑἢ.6 δηροὶ ἡ ΒΙΟἢ [Ὑ 07 δραῖκο ὑο ἶτὰ ἴῃ [0}} [86 
πιουπῦ δἶπα [5181], ἀπὰ τοὐζλ οὐ ἐδέμοτβ: γᾶ τοοοϊγοὰ π6 ᾿ἸΥΘΙΥ͂ οὐδ 198 [τϑοοϊνϑα 

89 Ἰἰνίηρ πογὰβ] ἰὸ σῖνϑ παΐο υ5. ΤῸ τ βοπὶ οαγ ΓΔ ἢ 6.8 σου] ποῖ [ποτ ποῦ υϑλο νυ [07 
ΟΡΘΥ͂, θαύ ὑμτυβέ λύγι ἔτοπι ὕπο, δα ἴῃ ὑμοὶν μϑαγίβ᾽ [πὶ ἐμοῖσ ἢθατῸ} ὑατποα Ὀδοῖς 

40 δραὶῃ ἰηΐο [ὑαγποᾶ ἰ0] Εργρύ, ἐβασίηρ παίο Αδγοη, δαϊκθ 8 βοὰβ [ο ρὸ ᾿Ὀϑίρογθ τ8: 
ἴου αἬς )ὸν [0[7 {π|8 Μίοβεβ, στ θ] ἢ [πὲ] ὑτουραῦ τυ ουαὐ οὗὨ ὑμο ἰαπα οὗ ργρὺ, γα ποῦ 

41 [Χπο]] ποῦ νριδὺ 18 Ῥθοοπιθ οὐ [88 μδρροηβὰ [0] ἶπι. Ἐλπὰ ὑβου πιδάθ ἃ οδ]ὲ ἴῃ 
ἴΒοθα ἄδυβ, δηὰ οβδγοὰ [Ὀτουσὶῦ] βδουῖβοθ ἀπίο ἐμ 1Δ4ο], δηὰ τοϑ)οϊοθα τη {16 τοῦῖκκβ οὗ 

42 ὑμεῖνῦ σὰ Ββαηά8. ἜΤΒθη [Β0{] αοα ἐπγποᾶ, δηθὰ ρᾶγθ ὑμθηι ἊΡ ὕο ὙΟΥΒΆΙΡ ὑπ6 ᾿ιοϑὺ οὔ 
Βοδύθῃ ; 88 1ὕ 8 τι ὑΐϑη ἴῃ (86 ὈΟΟΚ οΥὗὉὨἩ {86 ρχορδείβ, Ο γο [Υ6] μουβθ οὗ ἴβυδϑβὶ, μᾶνθ 
γε οδεγοα (ο τη [ΜΕ] 58]αΐη βϑδβίβ δηᾷἃ βαοσῆοθβ [υ]Ἱούϊβ δῃα οὔθγϊῃ 98] ὃψ ἐδ δραςε 

43 οὗ [ἀυχ]Ὡ] [ΟΥ̓ γοδῖβ ἴῃ ἐπ 6 ὙΠ Ογποβδ ἘΥ̓ 68, [Δ 84] γ9 ἰοοῖς ἀρ {δ ἱαθογηδοὶθ οὗ 
Μοΐοοβ, δηὰ {86 βίαν οὗ γουτῖ [οὗ ἐμι βοὰ Βοιιρδδηδ [ΒΘΡΒΔΠη], [{86, τοὺς] ἤρτγοδβ 
Το γ6 τηδὰθ (0 ΜΟΓΒΕΪΡ ὑμθιῃ: ἀπὰ 1 Μ|1} ΟΔΓΙΥ γοὰ ΔΙΔΥ [τοηοῦθ γο8} Ὀογοπᾶ 

7105. 

ἸΥ͂ον, 85. ΑΔ. ΤῊ μογίοος ἔθηβ8θ ἀπέσταλκεν ἰδ ψ ὴ ϑέδάνν ὮΤ δ ἴασ βιοαῖοσ πυπῖρον οἵ ΜΗ͂Β. [Α. Β. Ὁ. Ἐ. διὰ Οοᾷ. 51:.] 
ἴὕδη ἰδοροτίοϊ ἀπέστειλεν [οΥ [δ ἐε:έ. γεο. να Ὠίοι Το] οττ Ο ἧ Τῆο ρῬοτί. ἰ5 Ἐάθθ τι ὉΥ Ι᾿Δοἢ. ἢ., δπὰ ΑἸ[.-.-.1Ὲ.] 

ἜΎατ. 86. Ὁ. σὺν χειρί [5 τηοβὲ ΤΌΠΥ βαδίαίποὰ ΕΥ 186 δυϊογεείοα [Ἁ. Β. Ὁ. Ὁ. Β!: 8γγ., γα] κ.], τλ!}9 ἐν χι, τ Ιο 8 οὔν!- 
σοὶ δῷ δοῖεν σγοδίηρ, ἰ6 πῃ ἃ ΟὨΪΥ ἴῃ ομε Μ3. .« δα αἰδο ἴῃ Βἰη.--- ΜΌγοῦ δὰ ἀο οί(ὁ Γμϊἰκ ἐμὲ σὺν Ὑᾶδ δα» 
δὐϊυχιοά ἕος {86 ἐν.--σὺνὶ 

οὔφίπαὶ δσγοα, [ΤΊ] δοἢ. πὰ ΑἸΖ, τοδὰ Ἀπ ΤΕ] ς , 
[κδς ἀδι [πὰ Α411.], (οἷϊον Α. Β. Ὁ., δηὰ μκῳ [δ βμοτίεβί γοβάϊηκς, ί. ς., ἀναστήσει ὁ Θεὸς 

ὑμῶν αἴδογ 86 αἰ ΈΟΓ, ἀΓο δ η 6116 88 ἰηΓΟΤΡΟΪΒ- 

ἅτοῦ οἵ τ, ταῖμον ἐπα ἰὰ ἴμαὶ οἵ ταῖς καρδίαις [οἵ ἰετί. του. τπίτἢ Ὁ. Ἐ.}, οὐ οἵ ἐν ταῖς κ. [οἵ Α. Β. Ο. ἀπὰ Οοά. 3ἰ.., δηὰ 
φἐορίοἱ 07 14οὶ..}. 11 μαα, δοοοτάϊη γ, ὕδϑη ῥγαίοσσοὰ Ὁγ Τιοομοπάοτῖ [ἀπὰ 416] 
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Το. 48.4. ΤῊ οοττοοῖ τοδάϊηρ ἴα, ἀουέ]6πη, θεοῦ πίτποῦῖ ὑκῶν; 180 οἴ Ὁ ποτγὰ [οἵ ἐεχέ. τες.} [6 δηϊίησ, [ξ 16 ἔσπο, 

ΟἹΪΥ ἴῃ ἔνο ΜΆ5., Β. διὰ Ὦ., διὰ βροπιο ογ ϑῃίαὶ τογείσηδ, θυ πῶ Ὀγοῦθθ!υ ἰησογίοα ἴγοια ἴπ6 βορίσκρίοις, Ατλοθ 
Ιδεὶ,, Τίδοι. διὰ ΑἹΐ.--Τὰ.] 

γα;. 43. ". Το οΥΊΒΟΧΤΔΡῺΥ οὗ ορδλαῆ νατίϑα ἴῃ 6 βΒΌγΡΥ 
ἰὑμῶν, Ἰουαμπὰ ἰη Α. Ὁ. 1. Οοά. βίη. [6 ογ [ἐδὰ ὮὉΥ 

γ. 28. 

ἰδῖ πξ ΤΩΔΏΠΟΣ ; ὨΘΑΣΙῪ ΘΥΕΤῪ 016 οὗ ἴδιο ῥ»γίηςραὶ Μ55. Ὧδε δ 
ἴοττη οὗὨ ἴη9 ποτὰ ροσυ δσ ἴο 1661, 1Δομπῆδηη δηὰ ΤΊδοβοηάογῇ [πὰ Α1(] αν κδσρίοὰ ᾿Ῥοφάν [πη δεοοτάδειοθ πὶῖδ Ο. 
οἷσ.; οἶδοῖ ΖΌΓΙΩΒ δο: ῥαιφάν, Α. διὰ ϑορῖ.: ῥεμφάν οἵ ἱεπί. τεῦ., ἰπ ἃ ἴον ΜΗΆ.; ρεμφάμ, 
ἩΡΉρυβυῦδ αῷ αν μρὺ αὐή θα δες, δὸς, ῥαφάν, ῥεφφάν, ὅ.γτ., οἵο.---Οὐἀ. βίη, ὀχ ἰυὐ8 ρομφαν; ἃ ἰδίας μεαηὰ (Ὁ 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

σε. 8ὅ, 86. α. ῬΗΐν Μοδοα τοσὶ ΤΟΥ 
τοίπποᾶ.---ΤῊῆο τοδᾶον οὗἩὨ {πὸ ΤΟῸΡ γὙοβο8, 88--38, 
δὶ ὁπ ποίΐσεβ (μπαΐ δ ο ἢ Ὀορχὶπβ τιτὰ [Π6 ἀθιηου- 
δἰταί το ρσοόπουμῃ, δηὰ {μδί, ἸΏ  ΟΥῈΣ, (86 Βοοοπὰ 
ρϑγί οὗ τοὺ. 8ὅ 18 δ]8ο ἰαἰγοάυςσοα ὈΥ ἐΐ, 8116 86 
τοϊα το 18 οι ρ] ογοὰ ἴῃ 8 β᾽ τα 87 ΤΊΒΠΉΘΥ ἴῃ ὙΘΓ. 
88, 89. ΤῊ τοροι οι οὗὨ {(μ]8 αἀἰχοθοὶ υϑίουῃ 6 
ἰο [86 ῬοΓδοὺ οὗ Μοβοβδ, Ἀπ θη  ΔΌΪῪ ᾿πυ γῈ 8 ἃ 
τβοίογὶ 68) Θιαρ μαϑὶβ. [{ ἴα ὈΥΪΊΔΥΣΎ ἀοδὶ σποα ἰο 
Ἔχε ἰμδ6 οοπίταϑί Ὀοίνγοου ἐμ αἰγνίηθ 68]] 
ὙΠ|Ὶ16 ἢ Μοβοδ γοσοϊγοα, δὰ [86 τνοσὶς δϑδίχηθαὰ ἰὸ 
ἶπι ὉῚ 604, οη [6 ὁη6 Ὠδηά, δῃὰ {δμ6 ἰγϑδίτηθῃϊ, 
οἢ {86 ΟΥ̓ ΟΥΡ μαπά, τ ϊοῖ 6 τοροϊγοα ἔγοτῃ ἢ18Β 
ΟΥ̓ Ρ6ΟΡΪ6, στο ἀϊβοτηοὰ δὰ γολοοίοα ἢ. ΟΥ̓ 
(ιἷα βιγι κίηρ ἀἰδοσθηοο ἴῃ ὑπὸ οχροτίθποθ οὗ 
Μόοβοβ, τὶ σοβροοί, δγαὶ, ἰο αοά, δηᾶ, μοι, ἴο 
ἐμ6 ῬΘΟρ]θ, 4 ὑποίοϊὰ ἱ]]υβίταιΐοι 8 σίγϑῃ: (α) 
γον. 8δ, 86, (6 οτἱ χίῃαὶ τοὐοοίοη οὗἨἩ ΜοΒβοβ ὈΥ͂ δἷ8 
ΟΠ ΣΥΙΏΘΏ, 88 ΘΟ ρδτοὰ τ ῖζ 86 βυθβοαιοηὶ 
ἀϊνῖπο τη ϊβϑίοι τ σἢ ἢ 6 γοοοϊγοα (ὁ Ὀ6 {Π6 ΒΑΥΪΟΌΓΣ 
δηὰ ἀο] Ἠγοσον οὔ 89 Ῥ6ορὶθ διιϊὰ ποηάογα δπὰ 
β' χη; ι ΥΟΡ. 87--39, (6 αἀἰρηλν οοηΐογσοα ὈΥ 
αοἀ οπ Μοβοβ (δοπβίβιΐης ἰὰ ἷβ δρροϊαίμηθηΐ ἰὸ 
δοί, ἐπγουσὰ (86 ἐπί σοῦ γ86 ἩΠΙΘΗ Ὦ6 88 Ῥ6Γ- 
τηϊ 64 ἴο το ψ ἢ ἐμ 6 δη χο], 85 (86 τηράϊδίον οὗ 
(αοἀ᾽ 5 τουϑϊαἰοηβ ἰοῸ (89 Ρθορῖίθ, δῃηὰ ἰὸ ὈΘΟΟΤαΘ 
109 ῬΥΘάροσΒθΟΣ οὗ ἐπ ῥσχοιηϊβοα ἘΤΟΡ 6}, 88 
οομραγοὰ σὶιἢ {86 ἀἰβοθοάΐθησθ οὗὁὨ ἰ6 15Γ86}1{65, 
ὯΟ ἰυΥποαὰ ΔΔΥ ἤγοτῃ μἷτα, δὰ ἀϊδουσηθαὰ ἷπὶ 
88 δ ΤΏ ΏΟΒΟΘ ΔΌΒΟΩΠΟΟ 5 Ὡοὺ 84 {᾿8ΓΔ 0 Υ}δΥην 
ΝΣ τ θα ΟΥ̓ το δά Ραββα ΔΥΔΥ. 

, ΤΠογο ἰ5 {Π8, 8 σοπίΓαβί Ὀθίτγοοη {86 βοπίὶ- 
Τα 8 ΟΥ̓ΚῚ Π4}}7 οπίογίδἰποὰ ὮΥ {110 [5γ86]1068 ἱῃ 
ΤΟΐσγομοθ ἰοὸ Μοβοα, δηὰ δἷκ βυδδοαποηΐ δοίι δὶ 
ταϊββίοῃ ἐὸ θη), ΟΥ ἷβ σα γδουϊοι δ ΟΣ Κ, ὙΒΘῺ 
Βο Ἰοἃ Ιϑγϑοὶ ουἱ οΥὁἸ Ἐφγρὶ δὰ ἱβγουρὰ (δα πὶ]- 

-«ἀογποθβ. Βαΐ (Πὶ8 δοῃί Γαδδὶ δ ἴθ 866 ἷἰπ 86 
ῬΓΟΡΟΣ Πἰχηὶ ον θη, (ἴὰ δοσογάδησοο τ ἱὶ {86 
ΘΧΔΙΏΡ]0 οὗ Βίορἢ 65), γἷΎάΨ ΔΡΡΌΪΥ {86 ῬὈΥΪΠ61}16 ὁχ- 
Ῥγοϑβοὰ ὈῪ (86 ἴοστα δοζέααγίν [ο᾽δὺ ΥΘΕΡΟΝΒΙΌΙ - 
1 {Υ] ἰὸ {89 Ἰδῃρῦδρο οὗ {π6 [βυϑο 1110 τιδῃιλοπαᾶ ἴῃ 
Εχοα. ἰϊ. 18,14. ον [86 Ρ]ΧΑΙ ἠρνήσαντο εἰπόντες, 
8 Πογθ ἱπίθπάϑα ἰο τυ ΡΥ ὑδδί {π6 Ἰδησυδρθ οὗ ὁμ 6 

. ΔῈ ἜΧργυοβδοα {ἰδ}0 Γ68] δβοῃ 018 Οὗ ΙΠΔΏΥ, ΟΥ 
ἯΆ5 ΟΥ̓ΘῚ {πο ἱπάᾶοχ οὗ (Π6 τἱθννβ ΜὮ1ΟΝ 81} Θη οτ- 
ἰδἰποᾶ; ππίς λοππὶδ αἰϊοία εἰ 7αεἰα αὐἀϑογέδιπίεῦ 
εἰΐαπι 6, σωΐ οοάεηι διπέ αἀπίπιο. (ΒοΠρο]). 

6. Τπο σοπέγϑαί ἰδ, βρϑοΐδιν, Τοστηϑὰ ὈῪ ἐμ 70]- 
Ἰονίης ἔτο Ῥγοροβί(ἑοηδβ: (1) τίς σε κατέστησεν ἄρ- 
χοντα καὶ δικαστήν; (2) ὁ Θεὸς ἀπέσταλκεν αὑτὸν ἀρ- 
χοντα καὶ λυτρωτήν. ΤῈ 6 ἤοΤΤΔΟΥ σοη αὶ [Π0 κυτηδῃ 
αθσϑίΐοι (οὗ ἁἀπδθοϊτοῦ δηὰ ἀθηΐαὶ); [86 ἸαἰίοΣ, 86 
ἀϊνίηθ ΔΏΒΥΟΣ, 88 κχίνϑῃ ὉΥ ἰΐο αἀἰνηο δοίύ. Βυΐ 
ὙἘ116 αἀοἀ πηδουθίοαν βοΐ ἰτὰ 88. ἃ συΐοῦ δηὰ 
ἰοδάθν, μΟ86 08}1 88 δὴ ἄρχων δὰ Βοοὴ ἀδηϊοά, 
μο ἀϊά ποίὶ βοηὰ ᾿ἷπι ἸΔΘΥΘΙΥ 88 ἃ δικαστής, Μ πΐσἢ 
ἔαοί νγ88 ποὺ γϑοοβηΐϊσοα, Ὀυΐ ἰπ (Π9 58.}}} Βὲ σῇ ΟΣ 
ΘΑΡδΟοΙΥ οὗ δ λυτρωτής. στο ἃ οἸἑπιᾶχ 18 ῥγϑδοηί- 
θὰ. [πὲ Π0 δγδὶ ἱπδίδποο, (86 δυϊμοσῖ γ οὗ Μο- 
808 ἰο υάζο, οὐ ἀθοϊδθ 4 ἀϊδβρυΐϊθ Ὀοίτοοι ἐνο 

Ὁ. διὰ υ]κς.: ῥομφα, Β. 
(Ὁ) οοσεεοϊθὰ ἴδ: 

ἱπαάϊνί πα]5, τα αποδίϊοηοα : Ὀπὶ ἀοἃ ἀδποσινανὰβ 
δοῃΐ τὴ δὲ {86 εδυϊοὺν οἵ ἢϊθ τ Βοῖο παίΐου, δυά 
(80 Ὀπηρὶτα δηὰ δαπιϊηἰδβίγδίογ, 88 ἰἴ ὙΟΓΘ, τὶ [89 
6880 οὗ πτὸῪ Ὠδίϊ 0η8.--- Σὺν χειρὶ ἀγγέλου : ἸἰλεγΑΙΪΥ, 
παπϊοα τιῖῖὰ (0 μδπᾶ, ὑπ6 Βοὶρίης Ῥονγοσ, οὗἁ [}9 
ΔΏροΙ; 6 ῬΏΤΑΒΟ ἱπὴ}0}168 (Βαὶ {86 Σπ ΟΥΟΟΌΓΕΘ 
οὗ δίοβοβ σψῖῖῃ (6 δηροὶ, δὰ {Π6 ρονοσ δπὰ ορο- 
γϑιΐο8 οὗὁἁ {πο Ἰαιίον, ΓΗΒ 6 ἰμ6 ΖΌΥΤΤΟΟΣ τὴ 
δῖα ογϑάθης 1818 85 [16 δι Δ Βθδοτ οἵ αοα. 

γ ΕΒ. 81--2319. α. η18 ἰ6 τ1μ8ῖ ΜοκΘΕ.---ΤῊρ 
ϑϑοοπὰ σοπίγδδί, Μ 816} 18 ΔΏδΊορουβ ἴὸ {86 δτεί, 
5 ΡΓοβοηίοα πὰ ἰμ688 ΥΟΓΒ65; ἰη (δῖκ5 6886, Βον- 
ΟΥΘΡ, (1.186 αἰγὶ ηα Ῥγοσοάυτγο 8 ἢγεὶ ἀοβοσιοά, πὰ 
6 ΘοΌΥΒ6 δαορίοα ὮΥ ἰ6 [τοὶ 68 δἴοσνατὰϑ 
δσοπδϊἀογοάᾶ, ψ Ἐ116, ἴῃ (ἴν ΤΟΥΤΩΘΡ σ85ο, [815 ΟγὰοΣ 
18 Σουοσβοα. ὝΟοά σοῃέεγσοα (μ6 Ηἰχ αἰ σΗ ΤΥ ὁ 
Μοβοβ οὗ Ὀοΐηρς ἃ Ῥχορδοί, ἃ τηϑάϊβδίοσ οἵ ἀἱτυ]ὴθ 
ΤΟΥ Ἰδίϊοδ: (6 5γ80}165 που]ὰ ποὶ [οὐκ γ88- 
λῃσαν] ΟΌΘΥ, Ὀαὺὶ ἰαγχηοὰ αὐγαν ἥγοπε ἡἕΐπ, δοὰ 
“(ὑγρὰ δραὶη πὴ} (ἢ 6 μοατί ἐο ἔσυρί. ἴδ 
ἰδηστιᾶρο ἴῃ ον. 37 18 ἱπίοηἀοα ἰο σίγα Ῥγχοιιῖ- 
Π6Π66 ἴο {89 ΓΔΏΚ οὗ Μοβοβ δηᾶ ἰο {με αἰτῖηο ἴδ- 
ΤΟΥ ὙΠ ῚΘἢ 6 οπ)ογοά, ὈΥ ἱπιγοἀποίΐηρς ἐδ εἰγεῦτα- 
ϑίδῃοο ἐπὶ ἐῆ0 Ῥγορμοὶ Ῥγχοτηϊβοὰ ὉΥῪ Θοά, 188 
ΔΙ ββίδ, γγ8δ ἰο ὈῈ ἃ ῬΤΌΡΒοὶ α8 Ἀΐοεες (ὡς ἐμέ]. 
ΠΓεῦς ΧΥΪ. 18, ΔἸτοδαγ αὐοϊοὰ ἉΡοτα ἴῃ 6. 11, 
2]. Το ροδίιοη οὔ Μοβϑβ 88 ἃ ὑυορποί 15 οχ- 

Ῥ᾽ἰπϑα ὈΥ 8 ἀοβογί ρίΐοη οὐὨ μ15 σηϑάϊ δίογυ δι Ὡς 
αὐ Π6 ἐἶπι6 ὙΠΘΏ ἴπο Ἰδὼν γδ8 σίσοη. ἢς γ.88 
ἱπ 119 ΟΒΌΣΟὮ (ἐκκλησία, ἴῃ: 6 ΔΒΒΘΟΙΔΌΪΥ οὗ (80 
Ρ6Ο0Ρ]6) τ τ86 δροὶ, δῃἃ υσὴ τὰ οἷν ἴ8- 
ἜΒΘΣΕ, (Βαὶ 16 ἰο 880, Εἷ8 64}}, δἷ8 οἵ οἷα] ἀυϊίεα, 
διὰ Ὠΐ8 ροβί(ΐοη, σομηθοίοα Ηἷτῃ, οὁἢ ἴμ6 ὁπ9 μδηὰ, 
Ὑἰτ (Π 6 Δ ροὶ, θαΐ, οα ἴπὸ Οἵ Π6Ρ, τῖϊ (μ 6 Ροὸο- 
ΡΙ6: ἔγομι {Π|0ὺ ΤὈΤΊΔΟΡ δ σερεϊσεα; ἰο (6 Ἰαίἐογ Β6 
φαυε (ἐδέξατο----δοῦναι). ΤμὰΒ Β6 βἰοοά Ὀεδίνε θα 
(Β τ, δῃὰ γα ἰδ τηϑαϊδίοῦ Ὀοίτοοη (σα δηὰ 80 
ῬΘΟΡΪ6.---ΤῊ:9 Δ 66] Βραῖζθ ἰο πΒἷτη οἡ πιουπὶ 5:]- 
Ὠδὶ. Τδαὶ τ ΒΙ ἢ ἰπ6 ὈοοΙς οὗἩ Εχοάυβ δβοσῖεβ 
Αἰγθοῦ ἰο Φ6 μονα), ἰ8 σοποδίγοὰ ὈΥ Ξιορθοῃ 
(το ΘΟ ΠΟΌΥα ὙΠ} (Π6 ΑἸοχαπάγίδη 96 078, ὁ. 9.» 
ῬΒΪ]10) 88 Ββανίῃρς Ὀθθῃ δοσουρ δ οα ἰμβγουρὴ ἰδς, 
ταϑάϊαιῖοι οὗὨ δηρεϊα.---ϑίορ θη ἀδβογὶ 68 186 ἴΔ'κῪ 
186 17 δβ σομβὶ βιΐϊηρς οἵ λόγια ζῶντα, (παὶ 15, ἀϊν]Πη9 
ΒΑΥΪΏ ΚΒ, ΟΣ ΟΥ̓ΒΟΪΘΒ; ἰῃ6 ν 8γ6 ποί || ἃ ἀοδὰ Ἰεἰ- 
(6, Ὀυΐ Ῥοββ6εξβ Υἱίαὶ ΡΟΣ δηὰ οἴδοδογ. (866 
Ὀεῖονγ: ΟΟΤΒ. ΑΝ ΕΤΗ., Νο. 8). Βίοριεη δὰ 
θδδῃ δοοιιβοα οὗἉ Βρϑδκὶηρ δζαϊηδὶ {μ6 αν, δηά οὗ 
ὈΙΑΒΡ ΒΘ 0868 (6Ἐ. Υἱ. 11, 18); Βοτο, ἢ6 οοπι- 
πιθη 8 8 Πρ Οματϑοίοσ, ΒΡΟΑΙΚΒ οἵ ἱΐ τῦϊῃ τονθ- 
ΤΘΏ6Θ, δη4 6ΧΑ]}(8 ἰ{. 

ὃ. Βαῖ τταδὶ Ὠΐτα ἔσοτι 8 61|.---ΑἸ(ΠΟΌ ἢ 
αοἀ παά δ5δο μέψῃν ποποῤοθὰ Μοβθβ, δηἃ δβεϊηθᾶ 
ΒΌ 0} 8 ἸΟΙ͂Υ ρΡοβιϊίοι ἰο ἶπι, 8 οὐσῃ Ῥϑορὶα μὰ 
ποῖ (86 ν}}}} ἰο ΟΌΘΥ ἷπι, ἀπ ἰο βυῦμΐ [0 ΒὲΒ 
κυϊάδηοθ (ὑπήκοοι γενέσϑαι) ; οὐ (μ6 ΟΟΒΙΓΑΓΥ, 
{Π0γ ἰμγυδὲ ἷπὶ ὕγοτῃ ἢ 6 (ἀπώσαντο, ||κ6 ἀπώ- 
σατο, ἴῃ γον. 27), δπὰ ἰυτποᾶ αρζαὶπ ἰο Ἐμγρὶ, τὶ 
Ὁ μοἷν Βοατὺ, ἰμοῖν τέϑμοβ δπὰ Ἰοηρίηρθ. Ἧπαὶ 
ἯΔ8 (6 οὈ͵θοί οὗἩ (πον ἀοβίτοβῖ [{ ν͵δὲ5 ὕδτ|8] 
ΔΙΏΟΏΡ ΟΔΡΪΟΣ ἱπίθγργοίοσθ, μοὶ 811 (μο86 οὗ 
ΤΟ σοσθηΐ {1π|608 ἱπιϊίδίο, ἰο δϑϑθσαθ {δἰ {818 ὁ0- 
λοοἱ οουἹὰ ΟὨΪΥ Βαγὸ ὕθθῃ ἐδ ἑπιδρο- ΤοσδὩὶρ οὗ 
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Ἐαγρὶ. Ιὲ ἷβ, ἨὨΟΎΘΥΟΣ, ΣΟΙ ΔΙ ΚΑΌΪΟ ἰπδὲ ποὶ 8 
εἰηχίο τογὰ ΟΟσΌΧΣΒ 'π ἰμ6 ὑσγοβοῆΐ ρϑβϑϑᾶρο, ὙΠ ΘΏ 
86 κοϊάθφῃ οδ] 8 «ποηἰϊοποα, ὙΠΟ που] 
᾿ΠΡῚῪ ἰδὲ ἱξὲ νδϑ τιδὰθ 88 δὴ ἰπϊίδίϊοη οὗ δὰ 
Ἐφυρίΐδα ἰ40]; ΠΟΥ͂ 18 ἔθ θῦο δὴν ἀϊδίϊποι ἱπιϊπιῶ- 
εἶἰοῦ Τουπᾶ πη ἐμ ΟἹ Τοβίδιηοῃ!, ΒΘ  ΠῸΓ 6 60ῃ- 
5} [16 Ῥεπίδιθα ἢ ΟΓ ἐδ) δυσοροάϊηρ, ὈοοΪὶκ5 (ποὶ 
ἐτοὰ δχοορεϊης ΕΖοκ. σχ. 7, 8), ἐμαὶ ἐμπ1θ ἱταδρθ 
οὗ ἃ “41 ἰὼ ἐδο ἀςδβοσὶ οὗ Ασδθὶδ, νγ88 δὴ Εκυρίΐϊδη 
το βοοῦοο. [ὑ νδϑ, ἀοι 1688, δυοῖν οϑβοῃ(1}- 
'γ; 5}, ἃ βιδίοιηθῃὶ ἐμαὶ δυο γῶ5 {μ0 Οο886, 18 
μοί Τουπαὰ οἰ ΠῸΡ ἷπ (1|ὸ ρῬδββαρὸ ὈΘίοσΘ 8, ΟΥ ἰπ 
ΔΩΥ͂ ρᾶββαρσο οὗ ἰμὸ ΟἹὰ Τοβίδιηοηὶ. Ἧαο ΒΔΥ͂Θ, 
δορδοα Ώ ν,, 11{{10 ΣΟΔΒΟῚ ἰο0 τηδἰπίδὶη (μὲ (86 
βεηι μ 8 ἩΥΣΓ 16} (η6 [Βγ86]1{68 Ἰοοϊκοα Ὀδοκ 
ἰο Εευρὶ τοζοσχοα τη δῖη]γ, δῃὰ 811}}} [688, ἐμαί ὑμ 6 0 
τοεστοα Ἔχ] ΒΊΟΥ, ἴο ἰδ 6 ἘργΥρίΐδη ψΟΣΒΒΪΡ οὗ 
ἰάοἰα. 6 Βαγα τη} ΙΏΟΣΟ ΓΟΆ8Ο0. ἰ0 Ὀ6]1079 {λδὶ 
(δἰ5 τσ κ᾽ Ὅδοὶς οὔΠ6 [Βγδο] 65 πῖο Εργρὶ 
Τοίοσβ ἰοὸ ἃ 766] 1ηρ ΒΊΟΣ Ὑδὲδ ὩΟ δτουδβοα, δπὰ 
πιο ἢ ΔΙΟΣ ΤΑΣ 8Β σαροαιθαγ ταβπὶοβίθα 186] ἢ, 
ΒΔΠΙΕΙΥ, ἃ Ἰοπρίης δον Ἐχγρί δῃὰ {Π6 δ )ουτθῃίβ 
διὰ π0]6 πιοάο οὗ 1ἰ76 ἰο ΒΊΟΝ (μον δα ἰπ 6.0 
Ὀεοο6 δοσυδίοτηθα ; σοΡ. Νυπιῦ. χὶ. ὅ. 
Υνν, 40. Νδϊσθο τ βοᾶν ἴο βο Ὀθέοσχθ 8. 

-ἸΓ 86 ΦΌΓΙΔΟΥ γΟΣΒ6 Ὀ6 80 υπάογβίοοα 88 ἰὸ 
ΔΡΕΓθ6 ἰο ἐπ 18.86}1068 ἃ Ιοηρίος ἰο Τοίυγη ἰὸ 
Βεγρί, φχοσοθάϊηρς ἔγομλ ΟΠ 6 - 8 ΟΠ 6885, ΜΟΥΘΣ 
μο]ὰ5 (αὶ, (μ6η, ἐμοὶῦ ῥγοβοηΐ ἀθιηδηὰ πχυϑὶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ΧοΙὸΣ ἰὸ ““κοάδ᾽᾽ ὙΒῸ ΒβΒοιυ]ὰ 60ῃ- 
ἀυςὶ ἰὸν Οἢ ἐμοῖν σοίασῃ. Βιυΐ βιο}}}8 ποί ὈΥ 
ΔΩ͂ ἸΏ6Δ8 ἰΠ0 Β6Π86 οὗ γοὙ. 40. ϑίορμοῃ δᾶ, 
ἴῃ [86 ΤΌΥΤΊΔΟΣ Ὑ6Υ86, τηοηἰἱοη ρα ἐποὶν Ἰοηρσίηρς ἀ6- 
εἶσ ΔΛον ἘΥΡὺ ΒΙΒΙΡΙΥ 88 δὴ οὐἱάθῃοο (μδὲ {86 ν 
ΤΟΤΟ ΠΟῪ δ) οπαίθα ἰὼ ἔθοϊρ ἴσοι Μοβθβ, δὰ 
πη Πρ ἰο Ὀ6 συϊάοὰ ὉΥ πΐπι. Βαΐ ἰπ νον. 40, 
δι ΒΙ ΠΠΡῚῪ τορϑϑὶδ ἐμ ἰϑσιηθ ὀσουγγΐης ἰῃ {86 οτὶ- 
ξ᾽08] πουγδαίϊγο, Εχοά. χχσχὶϊ. 1, ν αῖο Ῥγοβθηὶδ 
88 δά ἀΠἰ 004] δηὰ ἃ βισὶκίηρς ῥσγοοῦ μα. ἴμ6 βϑῃϊὶ- 
πιοηΐϑ οὗ ἰδ ῬΘΟΡΙΘ δὰ Ὀδοοπιθ Ὁμγ  ΘΠα}Υ ἰοὸ 
Μοροβ. ΤῊςἊ Ηροῦσον ἰοχί ἀοθβ ποὺ ἤιγηἾ8} ἰδ9 
Αἰϊχθιοδὲ ἐπα! οδίΐοη οἵ α ἀοδίσο ομ (6 ρϑτὶ οὗ ἴδ 
Ῥεορὶα δοί}}]γ ἰο γοίασῃ ἰοὸ Εργρί, Ῥγθοθάρα ὈΥ 
186 10] το πταϑ ἰο Ὀ6 ιϑᾶθ. ΒΘΏρ6] 88, ἰῃ 
Οὐ Ἰυάγτηοπὶ, ἰπδοσυγδίο υπἀογβίοοα {πΠ0 ποτὰ 

Φ προπορεύσονταε ἴῃ ΒΌΆΘΝ 8 Β6η86.---Τ}) ΠΟΙ δίΪγ 9 
διυφοϊαὶς, ὁ γὰρ Μωΐῦσῆς οὗτος, οἰς., δἰδηὰβ δγπὶ 'π 
[86 ογάον οὔ 86 πόοσάβ, ἴοσ (6 ργροβο οὗ χἰνίηρ 
δΡεΟΪΑ] ῬΡΥΟΙΏΣΏΘΏΘ6Θ (0 (26 ΡΟΥΒΟῚ Ὠδιηθά; γὸ ὮΔΥ͂Θ 

᾿ ποῖ, ΒΟΓΘΥΘΙ, ΒΥ ΓΟΔΒΟΠ (0 ΒΌΡΡΟΒΘ (διαί οὗτος 18 
ἰαιομἀδά ἰο ΕΧΡΤΟΒΒ ἃ 166] ης οὗ οοπίοιηρί [ἀθ 
Ἡείϊε; (890 ψοτὰ 18 γοροδίϑδαϊν υϑοὰ ὈΥ βίθρθθῃ 
ἘΠῚ ΤΟΎΘΥΘΠΟΘ: 866 ΠοὶΘ ΟἹ γα Σ. 86 ἵ. α. ΔΌογ9.] 
Τβε Ἰοφίοαὶ οοπηρθοίλοι πα ϊοοίοα ὉΥ γάρ, δ ποΐ, ἃΒ 
ΜΕΥΟΡ δΌΡΡροδεβ, ἰ86 ζ0]ονίης : εἶν ΤΩΔῪ ὈΠ86- 
Βιδἰἰηοὴγ ἰηἰγοάυοσοθ δὰ ἰἀοϊδίσουβ τοσδΐρ, ζο᾽ 
Μορδοβ, ἐμαὶ ἱῃῆοχῖθ]θ Ορροποπὶ οὗὨ ἱΐ, "88 ΠΟΥ͂ 
ἀἰδορροδγοα {ΠΕ 8 ΠΤ σοῃμηῃθοίϊοι ἷβ, Ττἃ- 
ἴδος, 1.6 70] ον πα: “Ἧ}Ο ἀο ποὺ Κπον τ ιδί μ88 
οοεαττεὰ ἰο Μοβεβ, τῆο Ὀγχουχθύ υ8 ουἱ, δὰ νγ88 
ΜΒ εστίο οὐν Ἰοδάου; 85 ρἾδ09 δί {μ6 μοϑδὰ οὗ ΟΌΓ 

. Ἰηυδὲ Ὀ6 οσουρὶοα ὮΥ ἃ αἰνίπο Ἰοδάοσ, δηὰ 
8. 8.811 06 ἰ86 αοὰ Ὑβοσα ΑἝγομ ἷβ 0 ἸΩΔΙΚΘ.᾽ 
Πετε, ἰοο, Μοδεδ 16 οὐἱάθηιν ταθπἰϊοποά ἴῃ ἃ ἀΐ8- 
ῬΑΙαρη ας ἰοηο, δηὰ ἐπ 6 Ρ60Ρ]6 7818] 6 58}γ ἀἰ βου 
ἱδεῖς οδ] καὶ οηβ ὑο τη. 

χε. 41. Απᾶ τ890 σδᾶθ α οαἹΐ.--- ΤῊ 80- 
ἰδ] οιαλίησ οὗἨ [86 ᾿πηδρο ΟΥ̓Δ οΔ]ζ, ΟΓ, ταίβοῦ, 8 
Ό0]} (τ δὶς 8 Ββοσε ἀδβοσὶ θὰ ὈΥ 8 υεῦῦ, μοσχο- 
ποιεῖν, οὶ ουμὰ ΘἸΒΟΉΎΒΟΓΣΟ, ἰπ ἰδ 6 ῬΒ0]6 ΣΔΏΚΘ 

12ὃ 

οὗ τοὶ Ἰἰἰοχδί 6), 18 τηθηἰϊοποὰ ὮΥ ϑέορ ἢ 5 δ8 
{86 δοὶ οὗ ἰδ ρεορίε, ΒΒ ἰὰ Εχοά. χχχίϊ, 4, 
Αδγοὸπ ἰ8 Γοργοποηϊοθὰ 848 δϑχοϊυβίυ θῖν {86 ΤΊ ΚΟΡ, 
Βυὺ ΒΘ ΥΟΙῪ }051}}7 ΟΣ 68 {8:6 ΖΌΓΙΠΘΥ ὙλῚῺῈ (9 
δοῖ, [Ὁ ΑΔγοὸῃ 8 βουου μα ὮὈΥ ὑμποὶν αἰ γαοίζ 8, 
δὰ ν88, ἴῃ ἃ δογίδὶ ἢ 8686, ΟὨΪΥ (6 οὐθάϊοηὶ 
Βοτυδῃΐ γι0 οχϑου(οα ἰἢ6 ν1}} οὗὨἨὨ [0 βουθσοῖζῃ 
ῬΘ0}]6.--Τὴο ἱπιδρο οὗ {86 Ὀ0}} 88, ἀου 1688, ἃ 
ΒΥΤΩΡΟ] Ὀογτοννοα ἤγοιῃ Ερυρὶ, δῃὰ ἱπίθηἀοα ἰο 
ΣΟΡγοβοηΐ οἰἰ πο Αρίν, ἃ ᾿ἰνίης Ὀ0}1} δἱ ΜορΡΗΐβ 
ἴπ ὕρροΣ ἘφΥΡί, ΟΥ Τπευϊδ αἱ Η 6]10ρ0}19 ἴῃ ΤΟΥ͂ΤΟΣ 
Εφγρὺ; αἰνὶηθ ΒΟΠΟΡ 88 ραϊὰ ἰο Ὀοίὰ δῃΐτ8]8. 
ἘΔΥΙΙΟΣ ἩΓΙΊΟΥΒ, 6. σ., ΞΘ ῃσΟΥ δηα 6] 6, 88 νν6}} 
88 ΟἶΠΟΙΒ οὗ ἃ ἰδίϑν Ῥουγὶοα, ὁ. σ., ζθῦρουκα, σρίοχ 
180 ᾿πλᾶρὸ ἰο Αρὶδϑ; Εν] Ὀ6]1 6 γ68 ἐπαὶ 10 σαί ΠΡ 
ΓΕργοβοιὶβ Μηονΐθ, [866 ἰλ0 ἀτί. Α αἱ ἴῃ ἯΥΙΝ, 
Ἰἰεαΐιν., διὰ ΘΒρθοΙ ΠΥ, ἱῃ ΗΚΒΣΟΟ: ἐφεσύροι ἐν; 
--ϑίορμθῃ ἰθτὴβ ἐπα οΟὈ͵θοΐ εἰδωλον, δῃ ἑαοὶ, αἱ", 
ἰΒουρὰ δυοῖν βροακίηρ, ἰὑ αἀἰὰ ποῖ Ὀθδγ {818 
οπατγδοίοσ: ἰὑ 28, γαῖ μου, ἰὴ {π0 Υἱονν ὈοΐὨ οὗ 89 
ῬΘορὶθ διὰ οὗ Αδσγοῦ (ἔχοά. χχχὶϊ. 4, δ), τσοὶ 
8 ΥἹΒ1 Ὁ]0 ἱτηᾶρο οὗἩἨ {86 ἱσιια δῃὰ ᾿ἰυϊὴς αο(, οΥ οὗ 
Φομονδῆ, δηὰ ῬἋαθ ποὺ ἱπίθηδοα ἰο σϑρσχοβοηύ ἃ 
ἴαϊ8θ ΟΥ ἱπηδ  ΠΔΥΎ σοὰ. Νουογ  Β61688, 88 ἔγοτῃ 
(86 παίιγα οὗ 186 σαδβ6, (86 ψοσβὶρ οὗ αοα ὑπο χ 
ΔΏΥ ἰτηᾶ,θ πιαδ ΌΥ͂ Τοδῃ, ἱΡΘΥΟΘΡ ΙΌΙΥ οοπάποίβ 
ἰο ἃ ἀοϊδοαίϊου οὗ ὑμ6 Ἵσθδίησθ 88 (86 παίῃ [8] χθ- 

ἰι, ἐπῖὶθ ἰᾶρο οὗὐ Φομονδὴ ἷἱβ Ῥχοπουποοράᾶ 
0 6 8ὴ ἰᾷο]. β΄ θη ἀ δὶ ΚΘ Δρροπ 8 (ἢ 9 
ογὰβ τῷ εἰδώλῳ ἰο ἀνήγαγον ϑυσίαν, ΑἸ μου ἢ 
{16 οΥὐἱρίμαὶ ἰοχὶ ἱπ Εχοά. χχσχὶϊ. Θ ἸΘΤΟΪΥ ΒΑΥ8: 

Δ ν 2 }),.}. στ ΒΘ ἱπίθμαὰβ ἰο ὁΟῃΥοΥ {86 

ἰάοα, (παὶ {6 18γ861168 ἴπ ΓΕΔ] γ Ὀγουρσῦ 88οτὶ- 
ςε6Β, ποὶ ἰο αἀοἂ, θυὺ ἰο ἐΐ6 ἱτᾶροθ. ΤΥ ζ1Θ- 
Ἰοὶἱοθϑᾶ ἐπ 186 σσοσῖζα οὗ ᾿δοὶσ οὐ Βαηᾶπκ, 
ὦ, 6.. 16} Βἰπηθὰ ἀραϊηϑὺ (86 Ογοαίοῦ, ὈΥῚ 0 1Ὰ}}γ 
ἀολέγιπς ἰμ9 ΟΣΚΒ οὗ ἱμεὶν Οὐ 848, ΠΑΙΏΘ)Υ, 
ογοδίρα οὈ͵θοίβ. 

ΨΕΒ. 42, 48. α. 6 Οοᾶ ἰὐχηθᾶ, δπἃ 
ἔανο τϑχὰ τπι|ρ.--- 5 ορ θ ΠΟῪ ΤΟΙΌΓΒ ἰὸ {μα ἀὶ- 
συἷδα Ραμ θη οηΐ ν᾽ 16} [0] ον θα (λ6 ἀἰΒο οα 6Π 66 
οὗ 86 ρϑορῖὶο, ψγῆο δροβίδιϊζϑὰ ἔσοτῃ (8}6  ΌσΒ ἢ: 
οὐ ἰμὸ Ἰἰνίης Θοὰ.---Θοἅ τὐτῃθα αὐ ἴσοι 
ἰβοῖι; ἔστρεψε 18 ἸαΙΟ υϑοὰ ἴῃ ἃ πιϊὰ 19 δηὰ σο- 
βοχὶνθ 8680, ἰκθ ἀναστ πῃ 6}. χυ. 10, πὰ 
ἀοοβ ποί ΣΘΙοσ, ἰῃ 8 ὑγδῃβι το Β6η86, ἰ0 αὑτούς, 88 
1 ἰὰ ογο θαυϊνα]θηΐ ἰο: οοπυσγίτΐ απίπιοδ ἘΟΤΏΤΙ 
(Εἰ πσῖο}}8); ποίμοχ 18 10 υϑοὰ δανθγθ]8}}Υ, 1119 

Ὁ}}2) πβιοῃ [0] ον ὉΥ ἃ βοϑοῃὰ υϑυῦ, δ 1 ἰ 
ὍΘ, Θαυϊγαϊθηί ἴο γωγδὼδ ἰγασιαϊξ (Μοτυ8). ΤΙ ΐδ 
Ἰαίίοσ ἱπιογρσοίδιϊοι, ἱπάϑοϑὰ, 4068 ποὺ δοοοτὰ νυν] ἢ 
{116 δοίβ, δὶ Ἰϑαδὲ 1 80 8. 85 [9 παισδίΐυθ ἀοθϑ 
Ὠοΐ ἜΧΒΙΪὺ ΔΗῪ ἸΣΔΟΟΒ Οὗ 'δῃ ἐαγίϊον ἸΔο]δίτουβ 
ὙΓΟΣΒΒΪΡ οἢ ἰδ6 μδιί οὐὁἨἩ {6 [8γδοὶ 1.68, οὗ τ 816 ἢ 
{89 ῬΓοβοηῖ ἯΔΒ ΟὨΥ 8 τοροι οι ; ἐμ 6 ΓΌΓΠΙΘΡ 
(οὗ Ηοΐπνῖθ 88), οα ἐμ οἵμοσς βδαπὰ, ψου]ὰ ρῖγο 8 
ἰδυϊο]οκίοαὶ δ6η86 ἰο παρέδωκεν αὐτούς. Τνο πνογὰ 
ἐστ᾽ ΟὨΪΥ ἀσποῖθβ (δι αοα Βομῃοοίογί Ἰοοκοὰ 
ὁπ ἷδ βίῃ 70] Ῥθορὶθ τὶν τηογ θὰ αἰΒΡ] ΘΑΒΌΧΘ..---- 
Το ἰδσυδχο: παρέδωκεν αὑτοὺς λατρ. ἀοο8. ποὶ 
ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ΟΣΡΓΘΒΒ 8 αἰνΐπθ Ῥοσιϑδίοι, 88 ΟὈσγβο- 
βίοσῃ [εἴασε] διὰ γϑοοπί ᾿πίθγρσοίοσβ ὑπάογδίδπα 
ἦι, θυὶ ἀοδουὶο8 δὴ δοὶ οὔ Οοα, νοῦ Ῥγοοοθαοὰ 
ἴγοιη ἷθ Ρθ}8] ἠυδιῖσθ.ἁ. Τἢδὶ τουϑὶρ ἴο ψ ἰοὶ 
Οοὰ χαγὸ ὉΡ, ΟΣ δδηδοηϑᾶ (6 1β5γδ0]1168 88, 
ϑιατ-τοογδῆΐρ [8 Ὀθ βυη], οὐ (ἢ 6 ΟΣ ΒΒΐΡ (λατρεύειν) 
οὗ {πὸ βἰάογϑϑὶ τον] α----ἃ ἕοστηῃ οὗ οἰ τ τ 16}} 
Ῥτουδίϊοὰ δ8 γὸ]}} π Εργρί, 88 'ἰὰ Ομαϊάφα δπὰ 
Ῥμπορπίοϊα. ᾿ 



126 ΤῊΒ ΑΟἸἿΒΈ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΗΤΙΈΕΒ, 

ὃ. Εῖανθ γ8 οὔοιϑᾶ ἴο τὴϑ κ]αΐῃ Ὀϑαδῖα | πἰθὰ, οδδὲ οαἱ, δηὰ Ἵτυοϊδοὰ Ὁγ Ηἷβ ρϑορῖθ, δ6- 
διηἃ δδοῪουίῆοθϑεα 7---Τὸ ργοῦθ (πδί 6 [στο 68 ὁδῦδο μὸν που]Ἱὰ ποί παν βίο ἃ Μοβείδῃ ἰὸ 
μδὰ νεῖν Ὀδοη ὉΠ οὗ ἸἀοἰαίΥΥ ἀυγίης ὑποὶγσ τοῖχο οὐοσ ἢ 6} ἴωρι χὶχ. 14]. Οπ ἐδ6 οὐδὸς 
ΟΌΓΠΟΥ ἴα ἰπ9 τΠάΘΓΏΕΒ5, βίθρθθη ΔΡΡΟΔ8]5 ἰο ᾿ Βαπά, Μοβεβ, ΒΙσβὶν ἕδυουγοὰ Ὦγ Θοὰ (“το μὲν 
Ατροβ νυ. 258-27, τ Βῖομ ραβϑαρο, ν Β116 ΒΘ ἴῃ β6ῃθ- ἴῃ Μογὰϑ δπὰ ἴῃ ἀδοάβ,᾽ τοσ. 22: δοπηρ. χχῖτ. 
ΤᾺ] Δύβογοβ (0 ἰδ ΑἸοσχδηάσγίδη στοσδίοςι, Ἀ6, 19), διιοδίθα ὈΥ τιΐγδοὶϊθβ; δῃὰ δοπὶ δὲ (86 σῸΪΟΣ 
πουθυί 6985 αποίοβ ὙΠῚῸ ἃ οογίαϊῃ ἀορτθο οὗ διὰ ἀο]ΐνοσοσ οὗ μ͵5 ρεορὶϑ; 92 6δὰδ, βοῃΐ Ὁγ οὐ, 
γεεάομβ. Τ89 αὐοδίϊοη: Μὴ - - - Ἰσραήλ ἰπ γεν. ἰ δηὰ δῃοϊμίθα, δβ 6 βοάθεπιεσ, Μοβαῖδη, διὰ 
42 [186 ἥογιη οὐ σϑῖομ σθαυγοα ἃ πορϑίῖνο δ8η-  ϑαυϊουσ. [{ ἰ5 δἷδὸο ἵσὰ ἐβαὶ “ἰδ ἰδν7ὺ τδὲ σίτϑῃ 
δον (ἩΊΝΕΕ: Οἴγαπι. ἢ 6]. 8. ὁ.}---ΤἙ.], πιδϑπϑ: 
“ δογίδ᾽ ΕἸ Βανὸ οἴσγοα π|Θὸ Ὡ0 ΒΟΥ Π668 ἀυ- 
τίη ΤὈΤῚΥ γεδύβ ἴῃ (86 ὙΠΠ]ᾺΘΓΠ 688." [{ ΘΟΣΥΘΥ͂Β, 
ψἰϊῃοῦῖ ἀουδὲ, ἃ ΓΟΡΤΟδΟΙ, ἰἢ ἃ ΓΒΟΙΟΥΟ8] ΓΠΔΠΠΘΓ, 
δὰ “πρ]}165 {μδὲ ουδὴ (86 βδδοτίβοοβ ἡ 10} ὙΟΓῸ 
οἴὔετοά ἰο Φοβονυδὴ ἰπ (6 πὶ ΟΓΙ685, δὰ ποῖ 
Ὅδοη δοοορίθα, 15 Θοπδοαῦοποε οὗ ἰμ6 ὈγΓΟΥΔΙ Πρ 
ἰἀο]αῖσγ. ΤΊ ΟΓΟ 8, ἤΘΏσΘ, ΠῸ ΓΟΘΒΟῚ [ὉΓ δΌρΡΡρο- 
βἷῃ 2, 88 ΒΟΙΩΘ μῶν ἀοῃ6, ἐμαὶ {86 ῬΓΟΠΟΌΝ μοι ἰδ 
φααϊγα]οηΐ ἰο [86 [Ππ|οΓ6 ϑαιρμαι!ο) Ῥθγαδο ἐμοὶ 
μόνῳ ἮἾδα γοβίνθ σπαγρθ 18 πηδὰθ ἴῃ Υὰσ. 48: 
Ὗο ἴοοῖϊε ὮΡ ἴδ6 ἵΔΌΘΙΙδΟ0]6 οὗ Μοϊοο .--- 
ΤῊ ατοοῖ Βοτο δι τιον Ζ0] ον (86 ἰοχὶ οὗὨ ἰδ6 
Βοριυαρίηῦ; [89 Ἰδίιον, πιιδουῦΐ ἀοαυδὲ, κυϊάοὰ 
ΙΏΘΤΟΙΥ ὉΥ σοπ͵]θοίαγο, ΟΣ ἰδὲ ἰ8 (80 πογὰδ τοῖ 

Μολόχ, ἰπ ρἷδοθ οὔἤὕἠἨ ἰδ Ηοῦγονγ ὦ...9 79, 

πθΐο δἰ χηὶδοβ “ὙΟῸΡ Κίηρ,᾽᾽ ἑ ε., 10]. Τ8ὲ6 

ΓΉΦΌ πτδδ ἐμὸ ρμοτίδ]ο ἰδπὶ οὔ μ6 ἰάο], π δῖος 
Ὑ85 σαΥγοα δ᾽οπρ ὉΥ ἴΠ6 [βγδο] 65 ἀυτὶηρ ἰδ ς 
τδυο ἢ, ΠΟΙ ΒΕ α ἢν (86 ΟΡΡοϑίΐδ, ΟΣ {86 γτἶνδὶ, οὗ 
[80 ““ἰΔΌΘΓΠδ86}]6 οὗὐἠἨ πὴὶϊποδδβ᾽᾽ [τοὸῦ. 44]-. Το 
Ῥγθοῖβα πϑίυσο δῃὰ ομδσδοίου οὐ ΜοΪοοἢ δ’ ἔδυ 
ἔτομι Βδυΐηρ Ὀδοη ΓᾺ]ΪΥ Θαἰ8 Ὁ] 158}: 6 Ὀγ ἀοσυπηοῃῖ- 
ΔΙΎ δοσουπίβ; {πο γ οδϑὴ Ὀ6 πὸ ἀουδὶ, ΒΟΤΘΥΘΟΥ, 
ἀμδὶ (μἷβ8. Ὥδπι6 ἯΔ5 αἰνοπ ἰοὸ 8ἃ δἰ ἀθγϑῶὶ ἀοὶίγ. 
1} τοδροοί ἰο {86 πδῖηθ 'Ῥεμόάν, {πε δερίπυδρὶηϊ, 
το ἢ Βιορ θἢ ΠΟΙ ζ0]] ον, ἀορατίδ 8ι}}} ἔτ ΠῈΣ 
ἔγοιυ ἴμ6 οΥἱρὶπαὶ Ηοῦγονσ. ΤῈ ποσὰ ἄστρον 
ῬΓΟΌΔΌΪ ἀδῃοιθβ 8 ἱπηᾶβὸ οὗ ἃ δίδτ, {89 δυτο Ὀ0] 
ΟΥ̓͂ {89 δἰδτ-αοὰ ἘἈερμδη. ΤΠ 5 Ἰδίίοὺ ΠΔΠ16, 
νὰ (86 ϑορίυδρίηι δυθϑιἰυϊε5 ἕο Ολίμη 

(7}3)» δοοῖωδ ἰ0 Βαγϑ Βδὰ δὴ Ἐφγρίίδῃ οσί ίμ, 

δη4 ἰο τοῖθυ ἰο βαίασῃη. [ἘῸτ 80 τοδὶ οὗἉὨ ἰδς 
ταοϑὲ γδοθηὺ ἱπυθϑί σαι οηβ, δο {. α. ΜΟΥ Β ἵπὸ 
δΔΡ(Ο1]65, ΜΟΚΟΘΗ, δηὰ ΒΕΡΗΑΝ, ἰὰ Ηκασζοα: ἤεαϊ- 
Ἐηφ.---ΤπῈ..-- οη Θοὰ ἐμτεδίθηβ, δὰ ἀο- 
ΟἾατοθ ἐμαὶ 6 ν}} οχροὶ {μ6 ἸΔο]αίσουβ Ῥδορὶθ 
ἔγοτα ἰδ ἰδηᾶ, δπὰ οδιιβο ἐἰβοῖὰ ἰο 6 οοπαποϊοα 
ἴο 8 ἀἰδίδπί σουπίγΥ, 86 οΥἰ χη] ΗςΌτγονν, τγμῖς ἢ 
86 δερίυδαίηι 0] δ, ΒΩ ΡῚΥ δροοὶ 68 Πδιωδβοῦϑ 
85 ἰδ ρΡοὶπὶ Ὀογοπὰ ψλΐο ἢ ΠΟΥ͂ 8}}4}} Ὀ6 οδιστὶοα. 
Ια νἱον,, βου ΥΟΣ, οὗ (09 τὋ }-Κηόονσῃ δἰδίον 68] 
8] ηθπὶ οὗὁἨ {0 ἀϊνὶπο πογὰβ, βίθρμϑοη δβαθδιὶ- 
ἰὰ68 1.9 πϑῖὴο οὗ ΒδΌΥΪΟΣ ἴοσ ἱμαὶ οἵ πὸ ϑ'γτίδῃ 
Ἑδρὶ(4]. 

ῬΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Αἴοξοε, α αΓ «εδμ:.---Τ 8 ἰοῦσι ἴ6. ὁὉ- 
τἰου δὶ ἰπνοϊτοα ἰὰ ϑίορ μ᾽ 8 ΓΟίογΘπθΘ, ἴῃ ὙΟΥ. 
87, ἰο ἐλ ρυϑάϊοϊϊοι Θοποθγηὶῃς “8 ῥΤΟΡΒοῖ 6 
ἀπο Ση6.᾽ Δίοδοβ, 8 τῶδῃ ἰπγουρὰ ποτὰ Θοα 
ΒΡΟΚΘ ἰο ὑδ6 ἔδίμουβ; 9685, ας ἴῃ σβοῖὶ αοὐ Βδ8 
ΒΡΟίζΘῃ δὶ {9 ἰδὲ. Μόοϑϑϑ, ἃ πιοάϊδίο Ὀθίγθο 
ἀοὰ δηὰ πὸ Ῥοορῖο; 79808 Οιγὶ δὶ, (86 τηϑαϊδίοῦ 
Βοὶ 968 τζ6 δηὰ αοὰ. ΜΜοδοαβ, ἀϊδονῃ θὰ δὰ γο- 
λοοιθὰ ὈΥ Βὲδ ῬΘΟΡΪο, νὰο ἀἰδοῦθυ, διὰ τεοΐαϑο ἰὸ 
γὶο]ὰ 1ο δἰ κυϊάδηοο δηὰ δυϊδουὶ νυ ; οϑυ8, ἀ6- 

ὈΥ Ἀΐοβοβ, Ὀὰϊ σγδοα δηὰ ἰσῦϊ οδπθ ὈΥ 9 6δ05 
Ομ τίσι." [998ὴ 1, 17]. 

2. ϑίδρβει ἱβ βίσΊ οἱ] οομδϊδίθης ὙΠ Βἴτηδοῖ 
ΘῈ 6 ΓΟΡΙΟδοπὶβ 6 του δίδομβ οὗ αοὰ δε 
Βα υϊηρ θαι τη846 ἰ0 ἈΐοΒε5 ἰπγουγῇ {πὸ τηφαϊΐο- 
(ἴοῃ οὗ απ αηφεῖ; 1818 8 ἔτ τῖϊ τοδρϑαὶ ἰὸ 
186 68}} οὗ Μοδβεβ δὶ Ηογσγοῦ, υτοσ. 80, 88, ἐο ἐδθ 
αἰνῖμο δοΐ οὗ ἰδο γί νἱπρ οὗ ἰμ6 Ἰδνγ, τσ. 88 (πὰ 
ἙΟΙΏΡ. γὰγ. δ8), δηὰ ἰο ἐδ ὙΠῸ0]16 ᾿πίδσοουζθο οἵ 
Μοβεβ τῖϊ ἀοα. Ιὲ ἰδ 8δ6 υπάουλιοα]ν ἰσο [πα 
(αοα Βίτη86}7 βρόκο πὶ Μοδοβ ἰβγουρὰ {πὸ δῃ- 
ξ56], τοῦ, 81, δὰ ἰμδὶ Ηδ ἘΪΠΙΒ6}}[ἑ βοπί Μοκοδξ, 
γεν. 85; ἰΐ ἱπ, ἱπάοοά, ἱπ δοπβοαῦσποα οὐὗἩ ἐπ 690 
ἕλοι, (αὶ δυο ἢ ἃ Ἰοὔἶγ. ροδπί(ΐοι δῃἃ βαοῖι δὴ ἐσχ- 

ἀἰδιϊησυϊεμοὰ ἔγοπι (ἢ 6 ῬΡ60}01]6. 8111, ἐμ Ῥθου ΠΣ 
οἰγοπτηδίδηοο ἐμαὶ αἀοα αἰὰ ποὲ προαὶς ἰο Μοκοαᾶ 
ἀἰγεείῳ, Ὀὰὺ ΟὨἹΥ του ρἢ (6 ᾿πἰοσυομπέϊοι οὗὅὨ δὴ 
ΔΏΡοΙ, δδδῖτι3 ἰ0 ἐμΐθ »γορλεί ἃ βυδοτάϊηδίθ μοκπὶ- 
ἰοπ, δα σοπιραγοὰ σῖτ δοϑσὰβ ΟἸτίαί. ΞΚΞΊΘΡΒΘα 
ἄοσθε ποὲ ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ δίδίο ἐμπὶβ ρμοϊπί, Σὶ 16 ἰσὰς, ναὶ 
Β6 ἱπέϊγηδίοβ ἰἑ, ἰο ἐδ ΒΟΙΟΣ οὗ ἐπ ΜΙ ΘΟΕΒΙ ΔΉ. 

8. ΤΠ οονιπιαπάνιεηίδ σίγυθ Ὁ αοἂ ἰο Μοθεδ, 
δὰ ἀοϊϊνετοα ὉΥ (86 ἰδέίεσ ἰὸ ἐ8 Ῥ600]6, 8ΓῸ 
λόγια ζῶντα. ΤὨΪΒ ἰσττω ἰ8 ποὲ, 88 βοῖηθ ἴπ 
ἴ6 ΓΒ 81} 636, οαυϊνδιεηΐ ἰο ζωοποιοῦντα. ἘῸσ, ἐμαὶ 
Ι 6 Ἰδν 85 δ Ὑ1016, αὐ {μὲ ΔῺΥ Ῥδσιΐου αν οοῖ- 
ΤΏΔΕ ἀτηοηΐδ οὗ ἰδ6 Ἀοκαὶς 1, ΟΥΘ σΔΡ80]6 οἵ 
ἐπυρδνεσιρ ΟΥὁὨ ΤΩ διϑῖησ 6, νεστο πὸ [176 δὰ Ἀσο- 
ΥἹΟΊ5ΙΥ ὈδΘῃ Καονσηι, βίορΆθΏ, σοΤΔΙΪΥ σου]ὰ ποὶ 
ἴδγο ἰπδίοπαάοα ἰο ΒΔΥ͂, ἱπ Ορροβί(:οῊ ἰο 8]] ἰδ στ» 
Υἱο 058 ΘΟ δοστ 7ὁ608. Βυὶ 9 ἀο68 Βδογῖδο ἈΠ 
δΔηα οἴδποείϊοιηί ῬΟΎΘΓΥ ἰο [Π9 Δὰν 8] 7. Η Β88 πο 
Β6ΓΘ οχρ  δἰποα πἷβ τηϑδηΐπσ, Ὀαϊ Μ2 ΣΏΔΥῪΥ σοπἦθο- 
ἴυγο ἐμαὶ ἐΐ νδα {86 [0] ον ἱμρ:--- Τὸ Κὰνν 18 4 Εἰνὶπρ 
ῬΟΟΥ, ἴῃ 50 ΤᾺΣ 85 ἰΐ ἰΔ).65 Βοϊὰ οὗὨ ἰπ6 σομβσίθποο, 
δὰ κἶτοβ 1ἱ δα! 0}4) Υἱἱ } γ, τ Β6Σ ἐξ ὀχ οἰ πὴ: 
“ἼΠου δ88}1,᾽" ““ΤΒΟου ΒΕΔ] ποὶ;᾽ Ταγίδοσ, 'ἱῃ 80 
ἔδυ δϑ ἰὲ ἀοθβ ποῖ Ῥοστοϊ {86 ν»εὰ}}} ἰοὸ σεροδο 'π86- 
νεῖν, αὶ ΟἸΊΒΟΥ συΐϊάφα ἴὸ τὰ (6 Ῥαὶἢ οἵ ἀπέγ, 
ΟΥ ΟἾ36 ῬΥΟΥΟΪΚΟΒ ἰΐ ἰ0 τοαὶδίδησο; δηά, Ἰαβὶν, 1π 
80 ΔΤ 8Δ8 8]} {π6 Ῥυόσεῖθοδ δηὰ ὑμβγοδίθῃϊηρα ΘΟὩ- 
ποοϊοὰ πῖϊὰ ᾿ξ, δ΄’ δοῖι 1} ΓὉ]8]16ἀ. 

ΔΙιοα πιϊπδίοῃ τὸ οἰδιηθα [ἴ90Σ.. Ἀοϑεδ, 88 σο;ῃίσα- 

4, Απ ἔπαρε 9, Οοὐ, π Ὠϊο ἴθ ἱπίοηοὰ ἰ0 χο- 
οοῖνο ΜΟΥΒΒΪΡ ἴπ ΔΏΥ ΓΌΤΤΩ ΟΥ ἀσρτοα, ἰ8 δἱ ὁ):69 
σοπνογίθα ἱπίο δὴ οἱ. Τἷβ8 Γοβυὶί, Ἡδίουοῦ 
γὶἰδ᾽ Ὁ}6 Τοργοβαοείδίϊοι οὗ αοὰ 8 οΘοπί τὶ γε, 90] ]οΥγα 
80 ΠΔΙΌΓΤΔΙΪΥ δηὰ Ἰορίοδ! νυ, ὑμδὲ ἢ Ῥσονοδνοα 
ὅδ ὃὉθ οὗ ΔΗΥ͂ δνα. Τὸ πίβάοιῃ οὗ Θοἂ ἰδ χὸ- 
γοδ]οὰ ἴπ (86 Ὠοσαίορτο, ἴῃ Ἡ ΙΘΒ ἐδ πιλκίηρ οἴ 
ΔΩΥ ἰτπδροθ οὗ ἀοα Ἡϊδίθοουοσ, ουἱ οὐ ΔΗΥ πι8- 
ἰ6Σ 1815, ΟΥὁἩ δου ἐπ (ὈΣτὰ οὗ 8ὴγ ογοδίοα οδ]θοέ, 
6 βισ  Ῥσοδί οὰ πάν 8}} οἰγουπηδίδηοςα, 
Ἐχοὰ. χχ. 4, δ. 2658 Ομγὶκὶ, ἐδ9 ὅου οἵ δοά, 
διὰ ἐἰμὸ ὅοῃῃ οὗ τηδῃ, 18 δ'ὁοβο ἰ8ὸ ὑχὰ ἱπιδθο οἶ 
6οὰ, ἐπ ὙΒοΣὰ Νο δο0 ἰδ Βδίμοῦ. Τδο ΟδιΒοα 
ΠΌΤΟΝ ῬΧΟΐδαβϑο γ αἰβίϊη 8 η 68 πῃ ἰμογ Ὁ6- 
ἰνγθ ΓΟΥΘΓΘΠΟΘ (“ ἀεδέίμεε ἀοπόγόηι εἰ σεπεγαξιο-. 
περ") διὰ δἀογδίίου, Ὀπί, ἰπ ῥγδοίϊος, {86 ΤΌΣΟΣ 
ΔΙΎΔΥΒ οοπάυοίδ ἰο ἰδῃθ Ἰαίίον, δἱ 1οδϑὲ ἰδ (9 
ετοδὶ πιδδ8 οὗ ἰῃ6 οοπξτγορδίίουβ. [Ιὶ δυοὰθ (89 



ΟΗ͂ΑΡ. Τ|Ι1. 8δὅ.--48. 
ππτντ-- 

86 οὗ ἰπ ἰόγτὰ ασαογαίϊοπ, Ὀὰὲ ἰοϊθγαΐοβ δηᾶ σο- 
ἰδίῃ 811 ἐπαύ (λ}6 ἐθυπῦ ἱγα}]165. Απὰ ἱμπὺ8 πιθὰ 
8.6 ἱπουϊ Δ Ό]ν, ουθη 1 ὉΠΟΟΙΒΟΙΪΟΌΒΙΥ, Ὀσουρὺ ἰο 
ἐδ ροϊῃὶ δὶ βίοι ὑπο ἀο᾽βοδίϊοη οὗ {μ6 οζϑαίυσο, 
οΥ ἸΔοἸΦΕΣΤΥ ὈορίηΒ; [6 ὙΟΣΒΕΪΡ οὗἁὨ ἰτδι68 θυ πιὶ- 
Βδι65 'ῃ ἰΔο]δίσΥ. 

δ. Θοα γεονϑδιθὰ ᾿)18 ἡμείδοε θη Π6 ἰπγποὰ 
ΔΆΥ ἴγοιο ὑπὸ [87 86]}168, δπὰ σΑῦθ ἴἤθπὶ ὉΡ ἰο 
ἰἀοϊδίγγ. ΑΒ ἔμοὸν ᾿αὰ ἐυτηοᾶ ἤγοσῃ ἷπὶ ν10} 
ἐμαὶν μβοατὶ (ἐστράφησαν, γον. 89), Ηδ6 ἰμλβο} 
ἦι ἰασπθα ΔΎΔΥ ἔγοτα ἔμοῖα (ἔστρεψε, γϑτ. 42). 
Ἀ8 (Β6} δὰ, π ΟΡροβι(Ιοὴ (0 18 δοτηπιδηαἀτηοηΐ, 
οὐηγογίοα 8 ογοδέθα οδ͵θοὶ ᾿ωἰο δῺ ᾿τηδρο οὗ Ηΐτ, 
μ6 δρδηδοηῃδα ἐμοὶ ἰο δΌβοϊιίο ᾿ἀΟἸΔ ΣΎ ΟΣ 89 
δἰογδιΐοη οἵ {86 ογϑϑίυσο ΤἘΠΘΙΡ δἰ γῶ8 [0]- 
Ἰον εὐ Ὀγ δὴ δ [᾽οζουῦϑτοισι θυϊΐου δπὰ ρα θητηοηΐ. 
“ΤΠ δου ἀεραγίοδι ἔσοπι ἀ οὐ, μθ ννὶ}} ἀθρασγί ἔγοιῃ 
(866. [Ιὺ νδϑβ ἴπ ἐδ }8 ἸΏΔΏΠΘΣ ἐμαὶ ῃ6 ρυπὶβιοϑα 
ἰδὸ δροδίαβυ οὗ ὑμ6 ΘΟ ϑπίῖ]ο8, Βομ. ᾿. 28..-25. 8.0, 
ἰοο, 88 Δὴ ᾿πιρδ τί 8] ̓υάσα, μ6 ΡῬυπὶδιιοα ἐπ9 88116 
εἰν, ἤθη σγϑοὶ γγδδ κυ λ]οὦἂὺ οὗὨ ἰΐ; δῃηὰ 9 δαορὶϑ 
δο βδλθ ΘΟΌΣΒΘ ἰδ {Π0 ο880 οὗ δροδίδδυ τὶ ΐη 
δ ρα]6 οὗ Ομ βιοπάοτω. 

ἨΟΜΙΓΕΚΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

ΟἜΑΡΤΊΕΒ ΥἹΙ. 17--48. 

Υχκεμ, 17. Βαϊ στ Ὦ θη τ86 τἰτηθ οὗ 189 Ρὕτζο- 
αλὶδθ ἀϊο  ὨἰρὮ.--Ὑ δὶ ἃ ΓΑ11}}] αΟοἀ νὸ 
δτο! Ηρ ΔΙ ΑΥΒ ΓΘΙΙΘΙΏΌΘΥΒ ΗἷΒ ὈΧΟΙΉΪΒ6, δπὰ 
ἔμ] 815 ἰὲ, ἐσοὰ ἱδουσὶ 86 ψο χοσοϊνοα ἰΐ, Δ Ὺ 
μδτὸ ἀϊοὰ Ἰοηᾷ δἂρο. ΒΘ Ω ΟΣ ἐμΐβ, ἰδοὺ ἀ6- 
δροπάϊηρ ραδίου  ΤΒου πηδγοϑί ζ8}1 δϑῖθορ τι 
ΑὈγδδηι, τυ μουΐ βοοΐηρς {86 γα 5 οὗ ὑπ γ ἸΔΌοΣ, 
διυι ἀρὰ νῖ}}, πουοσίῃθ]θβθ, ζ018] 18 Ῥχόσηΐβθ 
δογ (Δ ἀοαίῃ. Ἀβανεν 
εν. 18.  ῖοΣ πο ποὶ ΦΦοΒορῆ .--- 

Νοιδίησ 18. ΘΟ ον ἐογβοιίθη ὑμ8ὴ ἃ Ὀθποδὲ ἰμδὶ 
μμὲ5 Ὀθοη σοοοϊγοά. (βΒέδγκο). 

Υεε. 19. ΤΒαῖ ΤΘΥ οδδῖ ουὖἱ τΒοΐσ γοῦσηρ 
ΟὨ] ἄσθῃ.---ϑοἢ ἰδ (16 σοπάμποὶ οὗὨΔΙ 6 ρογβθου- 
ἰογϑ οὗ ἰμο στοῦ. ΤΟΥ 464] ἀοοοϊι}}γ τ 0} 
ἴδιο ἀογοαΐ, δπὰ βεοὶς 6 συΐη οὗἉ βρί τ] γου 8 
851 δἰἰάτοη. (ϑιίθσ,κθ).-- - 980 γουηρ οὨ]άγθα 
οὗ (δ [ϑγϑδϑὶ 95 ἰῃ Ερκγρί---ἰλ6 1.110 τλασίγγ8--- 
Ὀεϊοηρς ἰο {86 σοΙαρ δὴν οὗ {86 σμἱ]ἄτ θη αὐτο γαγὰβ 
τυτἀογοὰ ΓΤ Ηογοὰ ἴῃ ΒοιΒΊομοσι. (Βοβϑέυ). 
χε. 21. Τουχδοα πὲ ἔοσ ΒΘὲ ΟὟ ΒΟ. 

--Ρ ΒΥ οἢ, 0 δὰ ἰβδυϑὰ {86 οσιθὶ οομηπιδηὰ 
ἰδεί Μέοβοϑ βῃου)ὰ 6 ρυΐ ἰο ἀδαίμ, πϑυθγ βο]θ88 
θἀυσκίοδ εἶπι δὲ ἢἷβ οσσῃ οουχί. ἀοἀ 8ο ρῥτοίβοίβ 
δἷκ μϑορὶο, ἰδὲ ουθῺ Θηθιηΐθ8 ὈΘΟΟΙΏ6 ἐποὶν Β6Γ- 
Τοδὶ 8 

Υκμβ. 22, Απᾶ Μοβϑβ "τὰβ Ἰθϑασῃθᾶ ἴῃ 8]] 
ἴδο ν δᾶοσα οὗ 86 Εἰκυριίδμα.--- ΒΥ ἰμ6 80- 
Ῥοϊπίσμοπὺ οΥΓἹ αοἄ, ἐο βοῖὶ 411 (89 ομαονπιοιίδ 
δ ΓΕΒΟΌΓΟΘΒ ΟΥ̓ {86 πϑίϊ 008 ὈΘΙοηρ, ὑλ6 δγὶ διὰ 
βεΐεθοο οὗ Εργρί δἰ θὰ ἰπ δοσοιῃρ] βίης .ιἷ8 ἀ6- 
διζῃ, (βίαν κο).---ἰὶ 8 ἃ χιδοίουβ δοὺ οἵ ἀοά, 
ἯΒ6Σ ἢ6 ΘΗΔΌΪΘ5 80 ἱπάϊνϊ ἀυδ[ ἰο δοχυΐτο ἐδ 
ἰρεδβῦγοβ οὗἩἨ δΒυπιδὴ Κπονίθᾶμο; (ΠΟΥ ΤΠΔῪ ὃΘ 
μὶθ ΔΥΔΙ]Δ0]9 ἴῃ Βἷ5 Βούυσθ. Ἠππιδῃ ΒΟΙΘΏΟΘ, 
λονσουοῦ, τουδέ Ὀ6 δϑβοοίϊδίοα σὶτ ἀἰϊνίπθ στδοο, 
δηὰ ἢυτηδη Ἰοαγηΐη ἀογὶγο 18 Ἰἰἔο δηὰ ῬΟΥΟΡ 
ἔγοτα ἰμ6 βρί τσὶ, ἑδτου χὰ τ οτα δἴοπο χα ]ν 8610] 
Σοδ] 5 δὴ Ὀ6 Ῥγοάυοοά. (Αροεὶ. Ῥαβί.). 
κῃ. 22. ο νἱδὶϊ ἱδ ὈσΣΘΙΒΣΘΏ.---Ηο ἰδ ποὶ 

ἃ αἰ} ΔίοΒβοθ, Ὑβοὰ 86 δϑιοιϊοηθ οὗἩ ἐδὸ 
ἕλατοῖ οἵ αἀοἀ ἀο ποὲ τλογθ. 
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κε. 24. Αῃμᾶ βιιοῖθ τδ9 Ἐϊργυυιίδη.--- 
ἅοθ8 ποὺ βθοῖὴ ῬγόῦδΌ]6, ᾿ξ 18 ἔγθ, ἰΠδΔὲ 8 π|8}- 
ΒΊΔΥΘΙ ΒΒο]ὰ Ὀ6 8 γα Ὀα]ΐοτοσ. ἴῃ (818 6880, 
ΒΟΥΘΥΘΓ, 88 18 ἰποβο οὗ μι μθ 88 (Ναπιὺ. ΟἹ. 
ΧΧΥ.) δὰ οὗ ΕἸ 8Ὲ (1 Κη ζβ, 6. σχυἑἹ.}, (μ6 δοί 
8 Οὗ 8ὴ ΟΣΙΓΔΟΓΟΪΠΔΡΥ Οἰδυδοίου, δη 18 ηοὺ 
ἰηϊοπα θα 0 ΒΟΡΥΘ 88 Δ} ΘΧΒΙΏΡ]Ο.--- Βαβι 68, δ οϑ68 
ἀϊὰ ποὶ ἱπίοπα ἰο βῃθα Ὀ]Ϊοοα ; Ἦθ ΒΡ Ὶ]ν ἀθδιχηθὰ 
ἰο ἀοΐοπα δ ᾿ῃ͵)υγοα τηδη, δῃὰ νυ ρογοσπθα, ποί 
ΌΥ ῬΟΓΒΟΏΔΙ σομπϑιἀογαίϊοηθ, Ὀὰὺ ὮὉΥ ἰογα ἰο Ηἷβ 
ΡΘ60}]ὁ6.---Βαὶ .}}18 δοί νγ88, ἰὰ δοοογάβῃσθ Ὑ10}} 1} 
δου 86ὶ] οὗ Θοά, ἐμο Ῥσχοϊυθ οὗ 84}} ἰμδὺ μ6ὸ ἀ6- 
δἰ χοᾶ ἰο Δοσδοιῃρ 88 ἱστοῦ Νίο868, Ἀδηιοὶυ, (Π9 
ἀοδίχαοίίου οὗ 80 ΕαΥΡ ΐΔη8, δπὰ (ἢ 6 ἀ6 νου 90 
οὗ Ιδβγδοὶ]. (Εσοιι βίδσκο διὰ Αροβί. Ῥαϑβί.). 

γεβ. 2δ. Βαῖ ΠΟΥ τι ἀοσεϊοοᾶ ηοἱ.---[ο508, 
ἰοο, δδῖὴῶθ υπἰορ δ ον, Δα Β18 ΟὟ γοοοϊγοα 
πῃ ποί. [Φο ΠῪ: Ἢ (φυοβῃο}). 

γγχδβξε. 28. ΜΙ τδουῦ 1ε1}} τὯ96 7---ἰἰ 15. 5Βαά, 
ΜὨΘῺ {116 516}. τηδῃ αἀἰβουγηβ 18 ΡΥ βἰοῖδη, (89 
δ )οοὺ [8 ῥσΐποθ, ἰὴ δἴανθ δἷβ ἀθι ΤΟΥΣ ; ΟΥ, 
ὙΘῺ τη ἰὈΓῺΒ ἔγοτῃ ὉΪ8 Θιαυϊοῦγ, δηα γο)θοίβ Β18 
84. 850 γὸ ἀθα] σὰ Ομσδί; Μαϊϊ, χχὶὶδὶ, 87. 
(φπ688.). 
γε. 29. ΤᾺ Θ:ἢ θᾶ Μοδοβ - - )ἀμᾶ νυᾶδ ἃ 

εἴχαθ9:.---Τ}}}8 ἱηρτγαι δ οΥἨὨ (9 76. δα ἀρὰ 
ΟΡ γοδυβ ἰο ἰμ6 Ρογϊοα οὗ ἱμοὶγς θοπάδχο; [ῸΓΣ 
αοἄ οουἹὰ δνο ἀθ] γογ θα ἐἤ θτὰ οὐθῃ αὐ {118 {1πλ9 
{πτουσὰ Μοϑοβ. (δίὰνκο).--Βαΐ, οα ἐπα οἰμὸν 
Βδηὰ, ἀοἂ ἀογνοιοα {689 ΤΟΥῚΥ γὙΘΑΥΒ (ο {16 τος 
οὗ Ῥγϑρασίηρς Μοβοβ [Ὁ ἰδ ἔαΐϊισο 68]}1. [Ιἱ 18 
ἴῃ βο]ἰυὰθ, ΟΣ ἴῃ ᾿ΣΆ 4 }}}} ΒΟΘΠ 65, ἐμαὶ αοἀ ὑγαὶῃΒ 
Ἀ18 αζοηίβ. Μόοβββ τνᾶβ ΔΙΧΣΟΘΟΥ ᾿οασηθα ἴῃ 4]} 86 
νἰβάοπι οὐ ἰδ0 Εσγρίζαμβ, δηά νὰβ τοὶρηϊ ἴῃ 
ΜΟΣΓΑΒ ἂπὰ ἴῃ ἀροὰβ. Ηο ναβ, Ὀθϑι 68, ΔΊΑ ΓΟ, 
γον. 20, ἐμαὶ αοα μαά δρροϊπίθα ἷτὰ ἰοὸ Ὀ6 (ἢ 9 
ἀο ΤΟΣ οὗἩ βγϑθὶ, δηα 6 ἀοιὈι]688 Βα ρροβαὰ αὐ 
1818 ΘΔΥΙΝ ἀΔΥ ὑπαὶ ἢ6 νγῶὯβ δίσθαθυ απ} }8ῦοα ἰο 
Ῥογΐοσια ἰπ6 νοῦ. αὶ ἢ 18, ΟὨ ΐὸ ΘΟΠΙΣΆΓΥ, 
οοΙηρο]]οὰ ἰο Ὀ6 ἃ διχίἶνο, δπαὰ ἰο Ῥ888 ζΌΣΥ δὰ- 
ἀμ οῃ 8] γοδτΒ πὰ ΠΟΙῸΣ σουηίχγ, τ θσα, ἀουδί- 
1688, ΠΊΒΩΥ ἃ Βδὰ ἰ81]9 οὗ (η6 8.8] ἰοἰλοη8 οὗ ἰδ Ρ60- 
ΡΪὸ σϑδομϑὰ ἷ5 θᾶ γβ, ΤῈ6 68]] 18 δἱ Ἰϑῃσίῃ χιδὰθ 
08 ἶπι, δί Δ ΔΡΡΑΥΘΗΙΥ ἰαΐθ ἀαγ. [Ιὑ 18 δὴ υη- 
ἔδυοτδ Ὁ] ᾿παϊοδίοη οὗ ομασδοίοσ, ἢ 80 ἱπαϊ- 
γ᾽ ι141] οὈἰγα ἀ68 Εἰταβο], δ5 ἐΐ ογο, οἢ ἢμ6 βδοσοὰ 
οϑοσθ, δῃὰ ὁδποί ψδὶΐ {11 αοὰ 858 οροπρὰ ἐῃπ9 
ΨΥ. (Αροβί. Ῥαββϑὶ.).---δεγίοάβ ο ἀείαν ἴη ἰδὲ κἴπφ- 
ἄοπι ὁ" αὐ, υἱειορα α8 δεαδοπδ οἤτίρεπίησ: 1.  μΘἢ 
ἐμ6 ὉΠρΡΟΟΪΥ σίρϑη ἴὸσ ἡπαρτηθηὶ [ἃδη. χν. 167; 
1. θη Ὀδ᾽οΎΘΥΒ ΔΥῸ ΘΧ ογοΪβϑα ἴῃ ΣΡ ]1ο10 Βυῦ- 
τῇ βίος ἰοὸ ὕμ6 αἰνίπθο 0111}; ΠΙ. ΒΘ. (μ6 ἀροπίβ 
οὗ αοὰ ἃγὸ ἐγαϊμϑαου 18 βοσυΐοο. 

εκ. 80. Τλε διιγπέησ διιδῖ, [[Ἴ2Ὁ α ἐλοτπ-διμῖ, 
ὀγαπιδῖε. ἜΟΒΙΝΒΟΝ : [νεΖ.--- ΤᾺ. υἱϑγοὰ “88. δῇ 
ΘΙΔΌΪΘΙΙ δηά ἰγρο: 1. ΟΥ̓ ἐμ ἴβτδο λίθθ, ψ 80, 
ὙΠ Θὴ {ΠῸῪ ΓΘ ἰὰ Εργρί, Τβοηλ Ὁ] ἃ ἃ ἀοροπο- 
γαίθ, τὰ (Ποσπ- Ὀ0.8}1---Ὀυχηΐη, θα ποί 60Π-- 
Βιμηοαὰ ἴῃ (πὸ ἔχσσηδοθ οὗ δβ)οἰλοη, διιϊὰ βοσγ 
υὐία]θ: 11. ΟΥὗἨ ἰ8ὸ Μοββίδῃ, γοβο δυϊηδη 1ο»]}- 
688 ({πογῊ-Ὀ..8}}) 85. τηϊίοαὰ 8 αἰνίπο σἸΟΣΥ 
(189 ἤδιηο ἴῃ ὑμ6 Ὀ0.8}} ἰῃὰ οπό ἀπαϊνιαοα ῬΟΥΒΟᾺ 
(86 Ὀιι8} γγαϑ μοί σοῃδβιιπηθα); 1Π1. Οὐ πὸ ΟὨ γὶ8- 
ἰδ Ομυτοῖ, τ 0 ὈΘΔΓΒ (9 Βϑτηθ οἵ (86 ΟΥ̓ΟΒΒ, 
Βυΐ ατηϊὰ 811 18 ἰτ1418, οχ αἰ 118 δὴ ἰπἀοβίγιςοι Ὁ]6 
ψιϊαὶ Ροοσ. “ἍΤ 8 ὈυΒ}} 88 Ὀ66ῃ Ὀυγηΐϊης ΠΟΔΥΙΥ 
2000 γϑδγϑ, δῃὰ βὲ}}} πὸ 9ὁπ6 ἢ858 Β060})} 8 88}ι68.᾽} 
(Εσομι ϑίασκο δηὰ οὐδὸν θαυ] ον τσ ᾽6 5.) 

γΕΒ. 82. Νΐοποι τχϑυρ Ὀ]θἃ, ποὐ ἔγοτϊα ΒΟΣΎΪ1Ὸ 
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ἔοδυ, αὶ ἴῃ ἀονουῖ Ὠσμ γ. Ηρ Ὑγ6}1 1 ἰ8, 
ὙἘ6Ὲ 8 ῬΘΙΟΣ ΘΧΡΟΥΘΠ605 (18 ΠΟΙΪΥ ἸΣΘΙ Ὁ] πῃ 
ο δπἰοσληςβ ἴπ6 Ρυ]Ρὶΐ, ποῖ ΟὨΪΥῪ αὖ {86 δοτηθηοο- 
ταϑὴηὺ οὗἁὨ ΗΒ ταὶ ἰδίσυ, Ὀυὶ οὐοῦ δου σασβὶ 068 
ποὶ {μῖ8 Ο}14-}κὸ δὺνθ--ἰ18. γουούθποο ἴῃ (86 
Ῥτοβοηοθ οὗ ἀοα---Ῥτοδθηΐ 8 ὈΔΥΥΙΟΓ ἰ0 Ώ8ηΥ 110 
ΜΟΡαΒ, 0 ΙΏΔΗΥ τδὶῃ ζοδίιγοθ, 0 ΤΠΔΗΥ͂ ἃ 518 Ὁ] 
δοιίῖ [6 1 ηοί ἃ Ββἰϊτη]υ8, ΔΙ ΑΒ υτρίηρς Βἷπὶ 
ἴο 5ρθϑὶς δπὰ ἰο δοΐ 85 ἰῃ ὑμὸ αἀἰνῖῃθ ῬΥΘΒΘΠΘΘ, ὈΥ͂ 
{86 αἰγοοίΐοι οὗ ἰλὸ ϑρ᾽γὶϊ, δἴνοσς [10 τηϊηὰ οὗ αοα 
(ΑνΡ. Ῥαβί.). ᾿ 
ΚΣ. 88. 7 λὲ υοτὰξ;: ωΐ ο΄ ἐὰν 4λοεξ, εἰς., απ 

αὐπιοηίξίοπ ἰο »εξ αἰοαῳ αἷξ ἐλε ρ»οἰϊωίζοη ὁ ἐλὲε 
«οογία, απὰ αἱΐ ρ»τἱάε, ἐπ (λὲ ρ»γεβέποε οΥΓ 16 Ζοτγά: 
δαἀάγοββοα, . Τὸ Ῥαδίοσβ, ὙΒΘΊΝΟΣ ἴῃ ἰπ6 βίυαγ, 
ΟΥ ἰδ ἐλ ρυϊρὶι; 11. Τὸ ἰλ 9 Βοδσοσθ, τ ΒΟΥ (ΠῸῪ 
δΔΙ6 ΒΡΡΤΟΘΟδίης (π6 Βοῦδ9 οὗ ἀοα, ΟΥ 8.9 οηραχοα 
ἴῃ (80 ΒΟΥ 663. 

γεβ. 84. Σ Βεανϑ βϑθῃ, οἱο. 7λὲ ἀδέρερ ΟἿἹΤ' 
αἰείγοδα ἐδ, ἰδα πεατεν ὦ Οοά: ἵ. Ηρ βο08 (Π6 8ἵ- 
ΔιοιΐομΒ οὗ ἷ5 ρϑορίο; 1. Ηδθ ἤθδγβ ὑμ0 βρης 
οὗ {Π6 Ὀο αν; {Π1. Ηο σοίμοβ ὙΠῸ πὶ8 δἰἱαὰ αἱ 
{16 ῬΤΟΡΟΡ ταοιθηΐ; ΡΥ. Ηρ βοῃὰβ ἔοσί ὲἷβ 
ΒΟΙΎΒΔΗΐΒ. 
γε. 88 δ. ΤΠ Μόοδοα. (866 δῦουθ, θΟΟΤΆ. 

ΑΝ Ετη., Νο. 1.). 
γε. 88. ὅηο τσϑοοϊγνϑὰᾶ τἴ896 ΘΙ οσὰ- 

ο168.---Τλὲ ἴασιν 9. Οοά, ἴοο. ὦ α ἰδυίησ τοοτὰ: ἷὶ 
85 ἃ 16 οὗ ἰΐ8 ΟὟ ",---Ἰηδηδίλης ἔσοτῃ ἰμ9 νης 
αοάὰ: 1. Τὸ πιϑδῃ, ἐπ ἐλε δίαίε 0.7 ἵππούεποε, ᾿ὸ ν᾽ 8 
8 Ἰ[6-αἰνίης ΡοΟΎΟΥ, ποὶ πο ΐηρ ον ΠῸΣ ἀθ- 
βίσογίηρ, θαὶ ἀονοϊορίηνς δὰ συϊάϊηρ, ἷβ παίουσα) 
116. 11. 71π ἐὴλε δίαίε 9.7 δὅι, τὴ ἀο65 πα ἱμπδὶ 
ὑπ ἸαῪ ἰ8 “1μ0 ἸοίοΣ {παὶ Κι} μ᾽ (2 Οον. 11}. 
6), ἴὉΓ 1 Ἔχροβϑβ ͵8 βρὶ γι 4] ἀθαίμ, δηὰ (ῃγοαί- 
ὁὴ8 Βἴτη τῖΐι ἀοαΐῃ οἰουμδὶ. Ὑοί, οσθὴ δοότο ἰΐ 
Τδηΐοδίβ ἰδ ΟὟ 116, 6189 πουϊὰ [ὁ ποὺ ὈυΓΏ 
1κ ὅτο ἴῃ 16 δἰ ΘΓ Β Βοδσί, δῃὰ Ῥἱοδο ἰκὸ 8 
ἱνο-οἀχοὰ ρμπνοσὰᾶ; γθδ, ἰὑ ἐτηρδγὶβ ᾿1ΐο, ΌὉῪ 'ψα- 
Κοπίης ἴΠ6 σοηῃδοίθῃσο, δα Ῥοϊηιΐπᾷ ἰο Η πὶ 086 
νογὰ ρίνοβ 1116, Φομῃ νυἱ. 08. 1Π1. (1858.}γ,) ἐπ 
λε δἰαίε οὗ φγαοσε, ὑπὸ δ 15. ποθ. ἀοδά ποὺ δαί 
56; ἴθ, 11} Τοβροοὶ ἰο 118 ΟΠ Ὠδίυγα, ἰὑ ΩΟΥ 
ΣοοοῖΥοΒ Δα 1008] Υἱίδ] Ῥόνοσ ἰῃ ΟἸσὶδί, σἢο 
πποϊὰβ δηὰ ζ.16158 ἰὑ; δηὰ, τ ἢ χοβρθοὶ ἰο {Π9 
Ὀοϊΐονος ἰδοῦ, ἰὰ ϑμίθτβ ἔᾺ}} ἰπίο μἰ8 Βοδσί, 
δοίβ 1 απΐβοη ΟΝ ὨΪΒ δρὶ 8] Ὡδίαγθ, ΣΏΒΡΙΓΟΒ 
δϊπὶ τ 1 (ἢ ἸοΥθ, δπ ἃ 68 Ὁ]68 Βἴτῃ, ἱπτουὮ (6 ΗΟΙΥ 
ϑρὶσὶῖ, ἰο Φ0]1ονν δήζοσ ᾿0] 1 π|688. 

γεβ. 89. ὕΒοι οὖὲΐ ἐδΐμποια σου ποὶ 
ΟΌΘΥ.---ο δτὸ Ποῦ Ζιυγῃἰδιο ἃ τ} ἃ. ὑδοΐυ] 
ξυϊάο, ΒΘ ἯὠὉὦ ΘῃΟΟΌ ΟΣ ῬΟΣΒΟΏΒ 0 δἰϊοιπρὶ 
ἴο 7.81 ν ἱμοὶν ἀἰδοθεάϊοποα ἰο ουδηρο} 168] ἰσυίῃ, 
ὈΥ͂ ΔΡοα] ης ἰο {πὸ 18 6.5, (ο (16 δποϊθπίϑ. Ἧ76 
ΓΘ ἰδιχσιί ἐο0 ΓΟΡΙΥ, [δὲ γγθ Ὑ1}} σβ θοῦ ΠΥ ΓΘ ἢ- 
ον 41} (μδὶ 8 ἀπ ἰο {8 ΤΩΘΙΠΟΤῪ οὗ (16 ΤΊ ΠΘΙΒ, 
ναὶ ἰπαύ ἴῃ 80 ΖΔΓ 88 ὑβὸν 6͵ΣῸ ἀϊδοθεάϊοπί ἰο {6 
Θοβρεὶ, ἐμοὶ σομάποὶ οδημοὶ ΒΟΥΥΘ 88 Δῃ ΘΧΘΙΡΪθ 
ΤΟΥ 8, δἷποο {80 ἰη81}10]90 νογάὰ οὗἉὨ αοἄ δΔ]οηθ, ἰδ, 
Βα ΑἸ ΔΥΒ ταιδὲ οοπίΐπυθ ἰο Ὀ6, ΟΟΓ τι]6 οὗ ἔΔ 10} 
δὰ ῥγδοίϊοθ (ἀροβί. Ῥαβί.).--- τ ᾿ποὶσ μϑασῖα 
Κυχῃθᾷ, οἱο.---Βομο]ὰ (ἷδ ηᾶχο οὗἨ {)ιοϑὸ ὑπ- 
τοῖο! Ομ Υ δι ὙΠῸ ΌΤΙ ΔΎΔΥ ἔγοπι ἴΠ6 Β6- 
ἄθοιηον Ὀγϑῆν μοι ὑμὸν σοσὸ ἀο]γνογοα Τσομι βἰῃ, 
δηᾶ, πὶ ἐπ οἷν ΒΘΆΤΙΒ, τοίυση ἰὸ Εσγρῖ, (86 σοΓ- 
ταρὶ τον]. (βίδυκο). ---Τ 8 15. ὁπ οὐὗἩ Βδίδη᾽ Β 
ΘηΔγ08. ἮΒΘῺ ἃ 800] 8 ἰουομ θα δηὰ αὐγακοηρ, 
ἢ9 506 Κ8 0 Γορϑίῃ σοηίγοὶ ΟΥ̓ΟΥ 1ϊ, ὈΥ τοι μαϊης 
ἴι οὗ [86 56 8118] Θηὐ ογταθηίδβ ἡ ἰοῖ ἐ0 ̓ 8α ΤὈΣΙΩ6Υ- 
ἰγ ἐουπὰ ἰπ (Ἰι6 δου υΐοθ οὗ δἰπ, 

γε. 40. δαγίπρ υπῖο Δδτοῦ.--- ον οἷτ- 
ΘΌΙΩΒΡΘΟΙΥ ἰμι}8 σ486 βμου]ὰ ἰσδοὴ [16 βοσυδηίΐβ 
οὗ ἀοἂ ἰο 4]. Νο ἱπιο]]θοί 8] βίγοη ίμ, ΠΟΣ 
ΔΏΥ οἴἶοἶ8] Τβὴῖς ΟΥ ΟἱρηὶΥ, οαὴ ντοΐδοῖϊ 8 
δρδϊὶηϑὺ [Π6 ΒΆΣΟΒ Οὗ ὑπ ΘΏΘΙΩΥ, ὉΠ1]688 τ ῬῪΟΓ- 
ΒΟΥΘΣΪΏΡΙΥ Μ4}1ς, Ὁ ζαϊ 8, χὰ ασοα. ΒΘ να 
ἔογβακθ ΗἷΪβ. ῬΧΟΒΘΏΟΘ, 770 ΟΔΠΟἱ ΒυΘΟΘΒΒΓΆΠΙΥ τὸ- 
δἰδί δἰ Βρθοϊουβ ῬΧΟΠΊΪΒ68 ΟΥ Υἱο οὶ ἐΒτεβδίβ. 
(Αροβί. Ῥαβϑί.). 

γεκ. 42. ΤΏ δ: Θοὗ τυχηθᾶ, δηᾶ ρανο ΒΘ σὰ 
ΌΡ.---αοα ἰπδιοίβ 86 Ιηοϑὺ Βούθσθ ΡῈ δτηθηϊ, 
ΜΘ Β6 ΒΌΔΏἀΔΟΩΒ τη6ῃ, δηὰ ρὶνοβ βοὴ ἊΡ ἰὸ 
ἐμ ὶν οὐ Ῥογυογιθα τηϊηά, 80 {1 ὁπ6 β' ἢ ἱτω 6} 
ἴλοπὶ ἰο ἐμ ΘΟΙΩΙ ἐβϑίοῃ οὗ δηποίμον. (βίαυκο).--- 
Ηανο γὸ οδοιϑὰ ἴο π16, οἰο.---Οοἀὐ ἀοοδ ποῖ 
Τοχασὰ {86 βδουϊῆᾶσοβ ὙΒοΝ {μ6 λαπά, θὰ {Ποκ6 
τοι ὑπὸ λεαγέ δηὰ πιηά, ΟἿΌΣ ἴἰο τι. ῬΑ. 11. 19; 
1586]. Ιχυὶ. 2. (βϑίδυϊο). 
εκ. 48. Σ 111 ΟΟΙΤΥ γοὰ ἀὐσαν.--- ΤΟΓα 15 

ἃ οογίδὶη ΔΗΔΊΟΩΥ Ὀοίνεθη {80 σοὶ το τάδ 
οοῃίγδοίβ, δὰ (86 ῬΠΙΒτποηΐ τ δῖοι Θοἀ ἐπ 8]1σίδ. 
ΙΔο]αίτουβ πδίΐοῃβ δ8.Ὸ 818 δροηΐίβ ἴθ Ῥυ ΠΣ ΒΗϊη 
{86 ἰάοἸδιγγ οὗ (80 ὁγὙ8. (ΒίΑσ Κο).---,οαοὰ τοποτοα 
θὰ 0 ΠΟῪ δΟΪ αἰ 0η8, Βοιμθίϊηθβ πὰ ττϑὶ ἢ 
(τον. 48), Βοτῃηθίϊ τη 68 ἴπ ἸΔΘΓΟΥ͂, Υ6}. 4. (ϑίατ Κα). 

ΟΝ ΤὯῊΞ ἬὝΒΟΙΣ ΒΈΟΤΙΟΝ, τον. 17--48.-- Αἴοεεςε, 
οἰειοεα αἋ ἐδλὲ αοἰζυενγεν οὗ ἀὼ ρεορῖε, απά ΟΥτέεί, ας 
ἐλε εαοοημεν 9.) ἐδλε τοοτία : 1. Τ6 ΥΟΒΟΙΩ δὴ 66 
Ὀοίνοου Μοβοδ δπὰ Ομ γὶβέ ; (ἃ) οί γοοοϊυθὰ 
(μ6 αἰἰοβίδιἴοη οὕ αοᾶ: {86 πιϊρδου]οῦβ ἀο}ῖτοσ- 
8Π06 ἴῃ ᾿πίδπου (ῬΊΔΓΔΟΝ δηὰ Ηδσοα); Ἐμ6 ἔγχαϊη- 
ἴῃς ἴθ 186 στοαί ποσὶ, ἴῃ σοι γοιαθηΐὶ (Μοβοα δὲ 
{86 οουτὶ οὗ ΡΒΑΓΔΟΏ, δπὰ ἰδ ἰΠὸ ΣΟΥ Θδα: .6- 
5.8 ἵπ {πὸ ΔΌοαἀσ οὗ {89 σδΥΡΡΘὨΓΟΣ, δὰ ὅπ ἰδ 6 νὺ}]- 
ἀοΥ688 ΘΔΓ Φοτά δ) ; {86 Βοϊθταῃ 68}1] ἔο δαϑτηθ 
οϑοο (Μοβεβ δἱ Ποὺ : 968ὺ8 δὖ ἴδ Ὀδριϊβῃ); 
δουπάδπί οἰ οὗ μ6 βρ|γὶῦ, δηὰ ρῬόνοσ (δίοδεβ, 
ΡΉ ἴῃ ογὰβ δὰ ἴῃ ἀθοαβ,᾽ γον. 22: 3 6508, 
ἜΣ γ ἰπ ἀοοὰ δηὰ ποχὰ,᾿ υκο χχὶν. 19); ἐμ 
ἀο)ίνογαησο Ὑτοῦκχαῦ ὈΥ ΘΔ}, δῃὰ ἱμὸ ἡυαστησδης 
νι ἱοὶν, ἰπ ὁδοῦ 6886, Υἱαὶϊοα δὴ υπρσταίοί] δὰ 
ἀϊδονοάϊομί Ρ60Ρ]96.---(δ) Ὀοΐδ δῇς ἀϊδουποα δπὰ 
τοῤθοιθα ὈΓ ὑπ Ῥθορὶθ: ὑμὶν Αἰ Π 6 ταββὶοι νγ 88 
ποί γοοοχῃϊζοα, τοῦ. 27, ὑμὶν ΒΟΙΥ͂ 86} τη θ δ 
ὍΟΓ,Θ ὈΪΔΒΡΠομλοα, γοΣ. 28, {86 ἸΙΌΟΣῚΥ͂ ΔΙ͂ΟΣ πὸ 
οὔοτοα, 88 βοοσῃοα, τόσ. 89, ὑΠ6}7 ΣΩΘΙΠΟΣΎ νὴ 8 
Ὀ]οιιοἀ οαὐ ὈῪῚ δὰ υπρτϑίοίαὶ ζοπογδαίΐου, τοσ. 40. 
11. ΘΟ γ δι᾿ 8 Βα ρουϊοσῖγ τὸ οβοβ. Τ1μο Ἰαίίον ἀ6- 
Ἰΐνοσβ ἔγοια ἐθαροταὶ, ΟἸισὶϑί, ἔσοτα δρὶ τὶ 4] ὈοῈ- 
ἄκρο; Μοβοβ ἀοϊΐνοσ [8:86], ΟἸεσὶδί, τωδο κιπᾶ; 
ΜίοΒ68Β γγὰϑ {16 ἀροηΐ οὗὨ 6 ἰθροσαὶ, Ὁ σῖβί, ἐμ 6 
δυΐθοῦ οὗἨ δὴ δίθγΏ 8] γοἀοιηρμίδου [Ηθ}. ἰχ. 12]; 
Μόοβεβ νγὰ8 ἃ βογυδηί [ΗθὉ. 11]. 5], ΟἈ σῖβί, ἱβ 186 
Ι,οτά.----Τῆε εατῖὶν ἰγαϊπιι) οὗ λίοδοεδ απ ἐἰϊωείγαίϊέοπ 
9 Οοὐ' ὁ πιοάε ο7 Ῥτοραγίηρ ἀΐδ σλοδὲπ ἐπείτωπιεπίς 
ὉΥ Τη68ὴ8 οὗ 1. ἀτοδὺ ἀδῆζεῦβ, δηὰ αϊτίπ ὑτο- 
ἰφοϊΐοι, γον, 21; 11. Ἡυμδῃ Ἰολτπίης, τοῦ. 22, δηὰ 
αἰνὶπο ᾿ἸἸατμϊ πίοι, γον. 80: 111. αγὶοὰ ἐχροσῖ- 
6η66 οὗἉ πο ποῦ], τὸν. 22--24, δῃὰ χοϊϊγοα 56]ζ- 
σοϊμπηθπίοη, τον. 29; ΙΡ΄. Ῥαϊηδι υχὶ]αίλοΣα, 
ψοΥ. 27, 28, δηὰ σοὶ ὀχ Σ ἰλοπδ οὗ ἀϊνὶθ σΤδοο, 
γον. 82-34. (Α δ'τα αν νἱον ππΠΔΥ 6 ἴΔίκοη οὗ [80 
ΘΑΥΪΥ ἰἰϑίογυ, δηὰ Ἰδίοθς δχαρϑυίθῃοε οὗ ὥόβθῃβ, 
θανϊὰ, ΕἸ) ἢ, δι}, Γαΐ λον, οἰο.).--- Οοαὔ ς λοξόν 
ἐπείτιιπιοπίδ: 1. ΤΟ τηδίονδ}8 τ ο ἢ }ι6 βοϊοςοίδ : 
11. Το πιοᾶο ἴῃ ψΜϊσὮ ἔπ οῪ δτὸ ῥγοραγοὰ; ΠΙ. 
Τῆι ἰοβί8 ἰο ὙΒΙΟΩ ΠΟΥ δσο δβυδ)οοίςα; ΙΥ. ΤΒ6 
ψΟΥᾺΚ ΒΟ ἢ 6 ῬΟΥΪΌΓΙΩΒ ἐπ σοῦ (Ὠ 6[Ὼ.---ἤοξοα, 
α πιοαοῖ, α8 α ἵτιι6 ΤΟΤΟΥΤΗΘΥ ̓  ῬΟΒΒΟΒΒΊΉς, 85 ἢ0 ἀο68, 
ἐμ ἱπᾶϊδροηβδῦ]9 αὐ8}}δοδίίομα οὗ, 1. ΤΥΘΘΌΓΘΩ 
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οἵ Καον]θᾶχο, δηὰ οὐὨἨ γτοϊϊκίουβ ὀχρογίθῃσο: 1Π.| (ποὶρ ΟΥ̓] ἀθδῖροθ, ἷπ σΟΒΌΡΙΪὙ ἰὸ ἐπ6 ΔῊ οΥ̓͂ 
Οἴοαν τίονγβ οὗ 186 ἀκ πη ψὩ σοῦ Βο ᾿ἰνϑά, δηὰ δὴ | οὐ. ---ίοδοδ ασπιοης λὲδ ροορία, οτ, Τὴδ σγαοε ο7 Οοά, 
δυάδι Ἰοτο ἴῸΓ ἐμ: Ῥ60}16; [Π. Απ Βογοΐο βρίγὶὶ, ᾿ απὰ ἐλε ἐπσταίζιίωσε ὁ. τιδπ: 1. Τα ρτδοῦ οὗ αοὰ, 
ἴδ (λ6 Ῥγϑδθῃσθ οὗ {πὸ πον], δπὰ ο] } 1 μὰ-} νον. 8δ-88; 11. Τὸ ἱηρταιλίυ ὁ οὗἉ Ἰαθῃ, τϑνῦ. 89-- 
ΠῚ ἴδ (Β6 ᾿σεβθησο οὗἨ αοὰ δπὰ δι]8 ποσὰ ..-- Ἰἰ 48.---[7λὲ λέ 97 ἤοδεε ἥγοπι Ἐσυρί, τον. 29: 1. 
Χοεεε, δοίλ α πιαπ ὁ. αοὐ, απαᾶ αἷἰδο α απ οΥ ἰλε]) ΤῺ ΟἸΤουτϊηβίϑη68 τ Εϊοῖ οοσδδίοποά ἱἰ; ΠΠ. ΤῈ 
Ῥεορίε: 1. ΒΥ Ὀϊγὶ, 6 ὈΘ]οπροα ἐο ὑμ6 ῬΘΟρ]6; | ἀἰτίπϑ ῬΌΓΡΟΒΘ ἱπ ροσταϊηρς ἰἰ ; 1Π1. Το γοϑυ δ. 
Π. ἴῃ βρὶ τὶ δηὰ οἰιαγδοίοσ, 6 βίοοα αδονὲ {δ ---Οσ, υἱονυυθαὰ δ8 1]Ἰυβιγδιΐγο, 1. ΟὗἨ δυτδη οἢ8- 
Ροορίε; ΠΙ. ΗΘ Ἰδθογϑὰ ἴῃ ποσὰ δηὰ ἴῃ ἀϑϑὰ “τὺ ν] χδοίοσ ; 11. Οὗ ἰλ9 νγαγβ οὗ Ῥσχουϊ άθῃοο.---Τ.] 
ἐμ ρθορὶθ; 1Υ. Ηο δοἰϑὰ σσαΐπδὶ 6 Ρ60}]0 δπὰ 

4 ΠΠι 78λε (λίγα ρατί ο7 (λ6 ἀδοοιιγεο, ΠΌΘΟΥ ὉῊ ῬΕΙΟς οαίεηδξησ ὕγοηι ἐλα }οεέ- ἈΑἰοεαὶς σε, ἰο ἰλαΐ οὗ 
ἐερδεπ. 

ΟΛΟΑΡΤΕΒ ΥΙΙ. 44-.δ8. 

44 Ουν ἤλίδοτβ Πδα᾽ ὑπὸ ἐδ θοΓΏ 8016 οὗἉ ΤὶῦΠ688 ἴῃ ὑπ ὙΠ ΘΙΠΘΒΘ, 88 Β6 μδὰ δρροϊηϊοά, 
Βροδκίη σ᾽ [0 Βρ8[6] πηΐο ΜΟοβθβ, ὑμδῦ ἢ μου] προ 10 δοοοτάϊηρ (ο {πο Αβίοη [ρδὕ- 

46 ἰογη] τπδὺ 6 δὰ βοθῃ. ἘΨ ΕΙΘΙι 4180 οἿἷἵ ἤδύμοσβ ὑμαῦ ὀδιηθ αἴον" [{λύΠ 618, μαυΐῃρ; τθ- 
οοἰνοὰ 10] Ὀτουρσεῦ ἴῃ τι “6808 ἰπίο ὑπ ροβδβϑβϑίοη [ὙΠ ἢ ΦοΒθπδ, τ θη ἐΠ 6 γ ὑοοὶς ροδ- 
8086105} οὗἨ (ες (ἰδ π01168, πθοτα (ὐοὰ ἄταγνθ [{πγυ8}}] οαὐ Ὀϑέοτο {80 ἴδλοθ οὐ ον ἔδυ θΣΒ, 

46 ἀπίο {πὸ ἄδγβ οὗ θεν; ἘΥΤΟ Τουπὰ ἔλνουν Ὀοΐογο αἀοα, δηὰ ἀοβίγοα ἰο [αϑἰκοά ὑμαΐ ἢθ 
41 πῖρὩ!} ἤπὰ ἃ ἰδθοτηδο19 [ἀπ 6 }]} ρ-ῬὉ]8667 ἔογ ὕ89 αοἀ" οὗἉ δον. ἘΒαΐ δοϊοπιοπ Βαϊ]: 
48 ἴηι 4 ουβϑοθ. ἘΒΡου οἱ τπ9 Μοϑο Ηἰρ ἀπ ]οῦΒ ποὺ ἴῃ ἰθτρ]θ85 [ἴῃ ὑπαὺ τ ὶθ ἢ 18] 
49 τυλάθ τι μδηϑ; 88 βδὶ υἢ [86 ρτορθοῦ, ΓΗ οδυθη ἐξ ταῦ ὑΒΓΟΏΘ, δηἃ ΘΑΥ ἐξ ΤΥ ἴοοῦ- 

δίο0} : σδαὺ [κὶηα οὗ, ποῖον] οῦ86 ψ|}}} ἐς Ὀ01]ἃ [[ὉΓ7] πιὸ βαϊ ὑπὸ Τιοτὰ: οὐ πῇδί 
ὅ0 [πὸ6}} ἐξ {π0 ροΪἷδοθ οὗἨἩ τῶν τοούἨἩ ΗΝ ῃοὺ ΠΟΥ͂ Πᾶπά τηδ4θ 41} (686 ὑμίηρθ 
81 ἜΥὁ Β|  ποοκοα δπὰ πποϊτουπηοὶβοα ἴῃ μβοαγί δ δηα ΘΑΓΒ, γ0 40 ΔΙ ΥᾺΥΒ τοϑὶϑὺ {86 ρὶγ 
ὅ2 (δοβῖ: 848 γοῦν ἔδύμοιβ αἀΐά, 8ὸ ἀο γθ. ἘΥ ΒΊΟΝ [0Πη6]7 οἵἉ ὑῃ6 ρῥτορμοίβ αν ἢοὺ γὙΟῸΣ 

(ΔΒ .Β ρογβοουίθα ἢ δηὰ 6 7 Βαγθ βἰδίη ὑπ τα Ἡ 16 Βμοτοα ΡὈΟΌχα οὗ ἀμτὰ ἔοτϑίο]α] 9 
δοίης οὗ {π0 δυδὺ Οπο; οὗἹὁ τβοπὶ γὁ Παυθῖ Ὀθθῃ [ῬΘΟΟΙΩ6]7 ΠΟΥ͂ ἰΐθ Ὀοίγαυοσβ δηᾶ 

ὅ8 Ἰηυγάογοτβ: ἢ 76] Ἧ ΒΟ ἴδύθ γϑοϑὶ θα {86 ΔῊ ὈΥ ὑπ 6 ἀἰβροβιύίϊοπ [ἸΔῸ 88 τορι δι 08] 
Οὗ Δηρ6 18, δὰ πᾶγϑ ποῦ ἱκορύ {ΐ, 

ΩΓ, 44. «.---ὧν αἴτοῦ ἦν ἰπ ἴ)ο ἐεσέμε γοοορίνι, ἰα Ὀπξ ΤΘΡΙῚῪ δαρροτγίοϑα [ὉΥ Ὁ. ΒΕ. βὅγγσ., οἵο.), δὰ δ πῃ οαίἐδε αν 0 
26 ἐρατίουβ. [Οπιϊἐοὰ ἔῃ Α. Β. Ο. Οοά. 5΄η., ἀπὰ Ὁγ ἴδον... Τίβοη. Ἀπ Ἀπ. ἐκ] 

δΎᾳες, 44. Ὁ.--ξοτ δρεαλίησ, (Πγπά.; ΟΥδβῆσα.; αθθονα; Ἐδοίσαθ), [89 Ππιδ  !Ὶ Ῥγοροθοδ [86 Ῥγοίασ Ὁ]9 Ὑϑγβίοη : τοῖο δραΐφ. 

δοκίοεϊς νεγοίοπδ, δὰ οἵ [9 κί πο οΥ 8; ᾿λοΟΠΙ8 ΠΏ, ΟἹ ἴδ ΟἿΟΣ Πα, Ὀγϑίογ τῷ ΜΝ ὙΓΓΟὮ [8 Τουηὰ, ἰξ ἰδ ἔγαο, ἰη Β. Ὁ. Β΄, 
[οἴκῳ ; 8 Ἰδῖοσ δβοπὰ δυρδβϊαϊοα Θεῷ.--ἘᾺ.] 

δ Υες. 48.-- δσίειις τεορρέμδ, ΤΟ] οί [86 δας πογὶ ἐγ οὗ Η, δὰ βου ταὶ ΤΔΌΠΟΓΗ, ἐΠΒΟΓΖ ΑΥ̓ΟΣ χρτοστος ἵμο νογὰ 
πἰς., οἴ6.}, δΔηά [86 οΥἱ- 

Δ} ΟΧρ᾽ Δ δίοευ δ τίοπ οὗ ἃ ΟΡ γίβξ. τὰ πδλά Υ 
.« ἐξ 
φ εκἰοδα 

ΦΥ͂ες, 51.--ὴθ Ρ]αταὶ, καρδίαις, 6 δἰιίεαοά ὉΥ Α. Ο. Ὦ., [ἀπ δἷβο Οοά. 8|η.} [6 16 ἔστιθ, δηὰ δἀορίϑα ΒΥ ᾿δομπιδηῃ, 
ΘΒοζοθδ πὸ εἰηροΐατ, τῇ κ ΟσσΌΓ8 ΟἿἹῪ ἰὴ Ε. Η.; Ὀυῖ ἐδο Ἰαϊῖοτν ἰδ, οὐ ἐπ ΟἵΒο᾽ Ὠδηά, δυϑία! πϑοὰ ὮὈΥ τἴπ6 δῃοίοηϊ οὐ 
Ἐ82] τεξεΐοηδ [Ὀπὲ ποῖ [80 ναϊᾳ.: οογάέδι), ἃ Ὁ (89 πιδίοΥ Υ οὐ 188 ἴΠοτα. ΤΠ6 ΡἈ]ΌΓΔΙ δϑοπβ ἴο Ὀ0 δὴ δ᾽ ἰογαϊίοῃ ἴο 
αἴ, ἐρεκο ἀπερίτμητοι ὙὨΪΟὮ ῥγϑοθάθθ, Δα ΡΑΓΕΥ ἐδ ῬδΥδι]91 ἔογι ὠσίν, τ ίοἷ ΓΟἸΠΟΥ; [Π6 δἰ ρα, ποῦ] δοδσοοῖ 
ἴαγο μα: ρα Δόρ τς ὉΥ δῖος ουργἱδὶδ 0Υ [ἢ ΡΙΌΓΩΙ, {{ π6 Ἰδιίοῦ δὰ Ὀδϑὰ ἴμο οτἰ σία γϑϑάϊης. ὁ Βίῃᾳ. δορί οὰ ὉΥ͂ 
Τιροὶ. Α 
εν δ2. ἐγένεσθε 5, σἰἐποπὶ ἀοαῦε, 6 κοπηπΐπο τοδάϊης [Γὐπὰ ἴῃ Α. Β. Ο. Ὁ. Ἐ., διὰ δἀορίϑά ὮῚ 1δοῖ, ΤίβοΣ., δηά 

Ἐν Ἡδα γεγένησθε [οὗ ἐεξέ. τε6.} 15 διιρροτίοα ὈΥ ΟἿΪΥ ἃ [0 οὗ ἔδο οἰάἀοδί ΔΒΗ, [Η-. οἴο. Β1}. ἌΧ [8 ἐγενεσθαι. 

ἘΧΕΟΣΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΑΒ ἐμ Ῥγθοῖβθ ταθδηΐπρ οὗ "ἸἸΣῚ 15 ποῖ ἘΥ͂ ΔΏΥ 
εξ. 44. α. Οὐ ἔβίμοσ μα ἴ8 [ΩὈΘΣΏΒΟΪΘ ᾿ τηθληβ ροϑί εἰν} οϑί ὉΠ δμοὰ, ὑ86 δϑβουίΐοι ἴω 

αἵ πείξηθαδ.- Τμο οεΐεἰπαὶ ὑοτπι, “Ἴ ΘΗΝ, ειίο, ΜΟΥ6Γ) ὑπαὶ ἐμ ἀοτί γϑίϊοι οὗ ἐμ πογὰ [Ὅγ 

«.73. Ναπιν. χνῖ. 18, 19], 6 ἐσαπδϊδιθὰ ὉΥ (86 [9 δενί.] ἔγοτι ἢ), “Ἴ), 18. ὀστοηθοῦβ, Ροϑ- 

δρὶηῖ, δῃὰ Ποσο 8180, σκηνή τοῦ μαρτυρίου. Ϊ Β65868 0 ἀφοἰδῖγα δυίμβοσῖγ. [Ὸ 16 8611 6 ταδιίοσ 
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οὗἩ ἀουδὲ τβοίδον {μ6 ἕοστα βῃουϊὰ 6 ἑδῖκοπ ἴῃ [86 
86 1180 οὗ ““ἰδηὐ οὗ ΔΙΒΟΙΩΌΪΝ,᾽᾿ ΟΥ ““ἰδηΐ οὗ Γ6υοΪ6- 
ὑοπ (τϊίποβα, ἐθϑίϊπιοη γ)." [᾿Αοσογαϊΐϊηρς ἰο ἰμ6 
συγ πί. ἱηἰογργοίδ οι, ἰμ6 ποσὰ 18 ἀοσγοα ΓὟὙΟΙα 

ἰμ9 τοοῦ “ἽἼ)), διὰ (μὸ ἰθγῖα ἰβ σοραγάϑὰ δβ 
τ 

θαι ῖνδὶ οηΐ ἰο “ἐδ ΌΘΤΙ80]6 οὗἩ 86 οοηρστορδίϊοη,᾽" 
ΟΥ ““ἰοῃὶ ο΄ δι6βο ὉΪγΥ.᾽ ἘΒΟΒΙΝΒΟΝ: ζ1.ὲΖ. Οἰἱά 
Τεεί.].---Α σκηνή ἰδ ταϑηὐϊοηοὰ Ὀοί ἴῃ {89 ἔοτερζο- 
ἴῃ, διὰ ἴη (16 ῥτοδϑῃί γΟΓ86; ἴῃ {ἴπ0 ΖΌΣΙΏΘΥ, ἰΐ 18 
(δαὶ οὗ δὴ ἴᾳ0], ἰπ {86 ργοδβϑαηΐ, ὑπαὶ οὗ ἰἶ ἐσθ 
αοά. ϑδιιοῖ. ΔΡΡΡοδσβΒ ἰοὸ Ὀ6 {0 τοϊαίλου οὗ (μ6 
ἔνσο ὙΟΥΒΟΒ 0 6808 οἶον, δ᾽ ἱπουκχὴ 1ὲ 8 ποί {Π6 
ΒΡΘΑΚΟΡ᾿ Β ἱπίοπιϊοι ἰο ον θρϑοΐδὶ Ῥχοϊαΐπθμοα ἰὼ 
(86 οοηἰγαϑὶ ὑσοβοηίθα ὈΥ 8 ᾿ἀοϊδίσουδ ῬΟΥΒΒΙρ, 
Οἢ ἴ868 οὔθ δδηά, δῃὰ ἃ ὙΟΥΒΕΪΡ δοοορίδ]6 ἰο 
αοἄ, οἢ {86 οἰμοσ. [ὑ 18 γδίβου ὑπὸ βδῃσίυδυΥ 
ἰἰ891, ἰο νΐοῖ ἢ6 τοΐογβ ἴῃ (18. ροτίϊοπ οὗ ἐδμ6 
ἀΐϑοουτβθ, γορῦ. 44-ἢὃ0. ΤῈιο ββποίυυΥ τὋ8, δἱ 
ἄτϑί, {86 βαογοᾷ ἐαδεγπαεῖε, ἴῃ (6 τὶ]ΔΟΓΏΘΒ8, δηὰ, 
βιιθδθαποπίϊγ, ἰὰ Οδηδϑα ; ἔγοια ἴδ ἰἶτλο οὗ 8ο]ο- 
ΣΩΟΙ, ἱΐ 8 (86 ἐδ }]6, (89 ΒΟΙΥ λοιμε, τὰσ. 47. 

ὃ. Αβ 86 δᾶ δρροϊηϊθᾶ ο Βραῖζθ 
[τπατε.] πηῖο ΝίοδθοΕ.---Τ ὁ Βδῃο  υ οὗὨ ὑπὸ ἰ8- 
ΘΡΏΔΟΪο 15. οτὸ ἀοιμοηδίχαιθα ὉΥ ἰδ6 ἔδοὶ {π8. 

αοὰ χανο οχρ]ἰοὶϊν ἀϊγθοίοηβ ἰοὸ Μοβοβ γοβρϑοίϊης 
(86 πιθοῦ ἴῃ τ ΐοῖ 1 δῃου]ὰ 6 ᾿η8δᾶ6, ΠΔΙηΘΪΥ, 
“4ΙΘΓ (ῃ6 ραϊίοση ΒΟ Μγ͵ἃ8 Βμονγοα ̓ ἰο ΜοΒ08 
οὴ Μουηί ϑ΄᾽΄|ηεΑ], Εχοά. χχυ. 9, 40.ὡ. Τλυδ, {μὸ 
βδδοοὰ ἱδῦογπϑοῖθ, ἰοροίμος ἰδ 8 ““᾿πδίσυ- 
Τὴ θη 5,᾽ γὰ8 τηδο ὙΠ Πδηάβ, ΟΥ, Μγγ͵ὰβ ἃ ΒυϊΔη 
ΟΡ, 1 186 ἰγσαθ; Ὀυΐ δὺ {16 βδιηὸ ἐΐτηθ, ἰΐ νῶ8 ἃ 
δΒΑῸΟΙΌΔΕΥ ῬΓΘΡΑΥΘα ὈΥ Θ᾽ 8 ΘΧΡΓ6Β8 σοταϊηδηί, 
δηἀ πιλὰδ ἴῃ δοοουάδῃσο τ ἃ αἰνῖηα ἰά θα] διὰ 
Ρυἰϊπιογάϊαὶ ἰγρθ. Οἱ {μὶ8 ροϊηλ ῬἈ1]Ο (116 οὗἁ 
Μοβοϑβ, 11. Ορ. οὰ. Μδῃρου, 1. 146) οχρυθϑβρ8 
Ἀἰτ56] 88 ΧΓ0]] 08: ΑΒ ἴο {μὸ σοπδίγυσιίίου ΜοΒ68Β 
μδὰ Ὀδθϑῃ ἰδμι8 ἱπαίγυοίοα : τῶν μελλόντων ἀποτε- 
λεῖσϑαι σωμάτων ἀἁσωμάτους ἰδέας τῇ ψυχῇ ϑεωρῶν, 
πρὸς ἃς ἔδει, καϑάπερ ἀπ᾽ ἀρχετύπου γραφῆς καὶ νοη- 
τῶν παραδειγμάτων αἰςϑητὰ μιμήματα ἀπεικονισϑῆναι. 
Το 90] ον ῖης; ἐγϑηβ]αἰΐοη 15. σίνθη ἴῃ ὑπὸ οαϊὶοη 

οὗ 1618, ἱν. 11. δ1ὅ: Ῥ]δσυϊὶ ἰρσιίαΣ ἱδΌθσπδ- 
οὐϊιπὶ οτὶχὶ, οὐὐὰϑ Δρραγδίυ τη ὃΧχ οὐδοῦ} 8 ἴῃ 
τηομίο Μοϑ68 ἀἰάϊοογδί, γμέμγὲ φαϊβεῖϊϊ οοπίεπιρίαζωδ 
ἑάεαδ ἱποογρογέαβ, αὐ φιατιπι ἐχεπιρίαν ἐπιεἰἐσίδεὲϊα 
οροτίεδαιί ἀεεϊσπατὶ δεηδιδιίϊεε ἱπισσίποε."" ---ΤᾺ.} 

γκε. 40. ΜΏΪΟΒ α]1δὸ οὖσ ἐδίμοσα, μβανΐίηρ 
τϑοϑὶ υϑᾶ ἐξ [πιαυρὶπαὶ τοπάογίηρ], Ὀσουρδῖ 
μι, εἰο.--ΤῊῦ. βδοτοὰ ἰθηὶ οοπίϊπυρα ἰὼ ὃθ {Π6 
ΒαῃοίιΥΥ, ποῖ ΤΙΘΓΘΙΥῪ ἴῃ (ἢ 6 ΜΠ ΘΓ 658, Ὀπὲ 8180 
ἰῃ {π6 Ἰδπᾶ οὗ Οδμδϑη, ὑ81}} ὑπ6 ρα οὗ αν ὰ 
δὰ δοϊοιηοηῆ. Τὴ σψοσὰβ οἱ πατέρες ἡμῶν, γοῖδτ, 
88 (9 ΘΟΒΏΘΟΙΟΩ δΒΙΟΥΒ, (0 δη οί  ζοπογδίΐ θη 
οὗὁἩ {πὸ ἔλιμοσβ, Πδιηοἶυ, ἰμ6 δοπιθιρογαυὶθδ οὗὅἁ 
Φοβῆυδ, ψῆο οδῖμϑ τὶ Ὠἶπὶ ἱπῖο (ἰϊ 6 ΘΟ ΠΙΥΥ δὰ 
οσσαρίθὰ 11, [ὐἱέδωδ, ἈΘΥΘ, 88 ἰὰ ΗΘΌὉ. ἱν. 8, 158 (89 
βορίαδρίηϊ ἕοσιῃ οὗ “οελια, δὰ τοίαϊ πο τη ὑ86 
Ἐπεὶ. νογβίοη.-- -ΤῈ.]. 5.1}, (89 τυογὰβ μετὰ ᾿Ιησοῦ 
ἀο οὶ 80 Ὀοϊοηᾷ 0 οἱ πατ. ἡμῶν, 88 1 (ΠΟΥ ἬΘΓΘ 
ἰπ(οπαοα ἰο ἀοθῆηθ {86 ἃρα οὗ (ἴι6 Ἰαῖ[6 } ἩΪΓ ΡΓο- 
οἰβίοη, 88, ἰῃ μ8( 6889 (ΠΟΥ ΜΟΙ] ὩΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ὉΘ 
Ργθοθάρά ὉΥ {8 δτγιΐοϊο [ἱ. 6. οὗ μετὰ] : {π0Υ Ὀ6- 
Ἰοιβ, β για δρϑακίημ, ἴο {160 γοσὺ εἰςήγαγον. 
Διαδεξάμενοι ἰθα ποῖ δαυϊναϊος ἰο δωζοσδδοτγεδ, 
ΠΟΘΙ Δ ΠΟΥ 18 10 Βα δ 1 ταἰοὰ [0 1Π6 δΔἀνογὴ αὐεγισατάς 
[ροείεα, ἀείποορε (ἮΝ οἸἴ.}}, Ὀὰὶ σον οΥ 5 πο ἰπουρὶ 
ὑπαὶ (18 φοπμογδίξοα μαά οδιαϊηθα ροββοββίοη οὗἉ 
(89 ἰδΌΘΓΏΒο]6, 88 ἃ βδβογσγοὰ δηὰ ρῥχϑοΐοιβ ἱπΠοτ- 
λίδῃοο γεορείυεα ἴτοια 86 ζαίμογβ. Τὴ ψοχγὰβ ἐν 

κατασχέσει τῶν ἐϑν., ἴῃ 80 ἔδν Ἰδοὶς Ῥγϑεϊβίου 885 
(867 ἴοτι, βθὴ ᾿ἰ ΟΥΑΙ ὑπαογβίοοα, (86 δοεὶ 
οὗ ἐδκίηρ Ῥοββοβϑίοῃ οὗ ἰδ ἰσγχγίζοσῃ ὙΠΙΟΒ Ὁ6- 
Ἰοηχοά ἰο ἐπε οοπαποσοὰ δηὰ Ἵχρϑ]θὰ π1ἷ0 18 
[ἐϑνῶν], ὑπὸ δοὶ οὗἁὨ ἰδκίηρς Ροββεβαβίου οὗ 186 πα- 
ἐΐοπδ ἰμοιηβοῖγοβ. ΤΏ δβροοϊδοκίίοη οὗ ἰδ {ἰπι6: 
ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυΐδ, ἀο68 ποί ὈροΙοπς ἰο, ἔξωσεν, 
88 Κυΐηο6] δηὰ Βδυμπιραγίθῃ δϑδβοσί, Ὀυΐ ἴο ἐεςγα- 
γον. Ασοογαϊηρ ἰο ὸ ΖΌΤΤΩΟΣ σοῃϑίστοίΐζοι, ἰμ6 
Β6Π80 ὙΟἸ]ἃ 6, ἐμαί {Π6 ψΟΥΚ οὗὨ Ἔχ ρϑι της 186 
Οβηδαη 88 παίλομβ δα οοπίϊπυθα υπῈ}} [86 ἀδγ8 
οὗ Ῥανὰ, Βιυΐ ἰδς οχρυϊβίοῃ οὐὗἩἁ [ἢοβὸ πδίϊοῃ8 
18 ἰγοδίθα 85 ἃ βΒυ δοσάϊπαίθ ροϊηΐ ἴῃ ἐδ Ῥγοβεηὶ 
Ῥδββᾶρθ, πο ΤΟΐΟΣΒ ΤΠΔΙΏΪΥ ἰο {86 ΒΑ; ΟΌΑΥ 
διηα 18 ΒΙΒίοσΥυ. [7 (6 ποχὰβ δτο, ὁπ ἰδ οἰ Ὁ 
μαπά, οοππηθοιοα τἱΐ εἰςἤγαγον, ἰΠΘΥ ἱΠΙΡῚΥ ἐμαὶ 
1860 ἰδΌΘΓΡΩ8ο]6 δὰ Ῥθθὴ Ὀτουρμὲ τὴ Φοδιυδ 
ἰπίο 6 δουπίσυ, δπὰ δὰ σοηϊϊπυρὰ ἴο 6 ἐδ8 
8016 ΒΑΠΟΙΌΒΓΡΥ Οὗ [8.86] ἔγοτη {πδὶ ροσὶοά ἰο ἐδο 
8836 οὗ θενὰ. 

γκε. 46, 41. ηο-.---ἀοπίτϑᾶ - - - οὗ ὕὅδοοῦ. 
--ἰὺ 18 δ ΔΥΒΙΓΓΑΤΥ Ῥγοσθάμσγο, 85 ΤᾺΣ 8ἃ5 ἴδ6 
ῬΥϊποῖρ]οβ οὗ Ἰοχὶ σΟσΥΆ ΡΥ δ δοῃςογπθᾶ, δηὰ 
880 ᾿ΠΠΘΟΘΒΒΔΡΥ͂, ἰ0 δββοσί (Καΐποο]) ἐπὶ ἠἡτήσατο 
8 ἰο ὈΘ ἴδ Κοη ἴῃ 18} Β6η86 οὗἨἁ ἀεδίαεγαδαί [Ἰπδιεδὰ 
οὗ {πΠ|9 ΠΊΟΥΘ δοσυγαίθ ϑογδῖοῃ : αοκεα 70γ ἐσηςεῖ (4. 
Α. ΑἸοχ. ; Ηδοκ.).- - ΤᾺ... ΕΟΓ, οὐδ ἐἶ ἃ ρείϊδιον 
οὗ ϑυοῖ ἃ παίυτο, δα ἀγοββοὰ ὉΥ Ὠανὶὰ ἴῃ ῬΣΔΥΟΣ 
ἰο αοά, 18 πού ζουπά ἱπ (89 Βδογοὰ παγσζαίϊγο, δῆδ- 
Ἰοζουδβ βϑη τηθηΐβ ἀ0 ΟΟΟΌΣ ἱπ ῬΒ Ἔχχχὶΐ. (οΓ Ῥβ. 
Οχχχὶ., δοοοταϊηρ ἴὸ 86 βορίυδρηῖ). 7δὸ δτϑὶ 
ἔνα γὑουβοθ ἀου έ] 688 οσουγτοὰ ἰὼ 186 τηϊηὰ οὗ 
ϑίθρμ θη δὲ (80 τηουιθῃΐ, ε. σ. τοῦ. ὅ: ξως οὗ εὕρω 
τόπον τῷ κυρίῳ, σκήνωμα τῷ ϑεῷ Ἰακώβ. ΤὮΘ 
νογὰ σκήνωμα, 88 οοηΐΣ δα δι ηρσυ η64 ἔγομι σκηνή, 
ἀεδὶρηαίοδ ἃ χοᾶ δῃὰ ρογπιδηθοί ἀν] 5-ΡΊδςο, 
8δηἃ ΠΕΙΘ ΓΣΟΙΌΓΒ, 88 (86 οοῃποοίΐοη δῃοῖνβ, ἴο 8 
ἀν 6] 1 - οἾδος ἐμαί 18 ΟΣΓΠΥ οὗἩΪ 6 αοὰ οὗἉ 3Κ48- 
60Ὁ, ὦ, 6. ο 85 ἈΡΡΓΟΡΓΙδίο βαποίαμαυυ. ΤὨῖδ 
υτροηὶ Ῥοιϊοπ οὗ θενὰ, ψΒϊοι, ἱπ ΡΒ. Ἴχχσὶϊ. 
ἷβ ΘΧΡΓΟΒβοα ἴῃ (9 ἴοστη οὗ ἃ τοῦ, δα ποί 
ετδληίοθὰ ὯΥ Θοᾶ ἰο ἐδο Κίηρ. [Οοπμρ. 2 ὅλαι. οἢ. 
Υἱἱ. 1. βίθρμθη ἀο68 ἢοἱ ματα ἀϊδίοις βίαι τι ῖ8 
ἴαοϊ, Ὀὰλ ΑΒΘ ΠπΙ98 ἐμαί 10 186 το }}- πον ἰὸ δὶ 
ΠθΆΥΟσα. [Ιἰ 8 δἷδο ψΟΡΙΒΥ οὗὁὨ οὐδβογυδιΐου ἐπὶ 
86 ᾿ἱβουρδῦ οὐ 88} Γααρθοίηρ (86 Ὀυϊϊἀϊην οὗ ἃ 
ἰοταρῖθ, δηὰ ἰδ βυδβοαπθηὶ οοτρ[είϊοη οὗ“ ἴ86 
Ὀυϊ]αϊη, ΔΙῸ δῖ κὸ γτοργοβοηίθα, ἴῃ τοῦ. 46 δπὰ 
γΟΣ. 47, 85 ἃ ἱβουρεῖ οἵ ἴδῃ δῃὰ ἃ τουκ οὗ τοδη, 
δηὰ {Πδὲ ΠΟΙ ΟΣ 88 {μ6 γοβϑα]ὶὶ οὗ ἃ αἰνῖπο δΡ- 
Ῥοϊπίτῃθηϊ δηὰἃ σομπιηϑηά, ΟοΥ οὗ αἰνῖπο ἀϊγοοῖ] 008 
ΘοησοΓης (Π6 ἀθί8:1}8, 85 ἰὼ ἴμ6 σα56 οὗἩ {86 ἰΔῸὉ- 
ογδοϊο, γον. 44. 

ψεκ. 48-00. Ἡονυ οὶ 1896 Μοαεῖ ΕΠΦῈ 
ἅνσϑ!!οῦδ ποῖ, οἰο.--Τ6 ἰγαῖη οὗὐἨ τποῦρπι 18 
89 ΤΟ]ον η ς :---ΑἸ μου Βοϊοτηοη τγὁ8 βΒΌσοοαθ- 
[ὰ] ἷπ βυ δυϊ αὐ ΤῸ (ἢ 6 ΡογίδΌ]6 ἰθηὶ ἃ πο ]]- 
Ὀυ1]}0 Βουδ86, 8 πιῆ δοοπὶ ἴθμ 6, 88 (86 δδ56- 
ὑυάΥ, 8.11} 18.6 ὑδπ|Ρ16 οδῃ ΠΕΥ͂ΟΡ Ὧθ γοραγδοᾶ 88 
(6 ἸχᾺΪ Δρρτορσγίαίο δηὰ οἽχοϊαϑθίγ ἀπο] ς- 
Ῥίδοο οὗ Οοά, ἰο νὴ ΐο Φιῖβ ῬΡόδοπσΘ απὰ [86 
τηϑη  οβίδιϊοη οὗ ὨϊπΒο]  Δτὸ χοβίτοἰθοὰ. Τδ6 
Ῥδυίϊο]6 οὗ περδίϊοῃ οὐκ δος ἀλλά, ἰ8 μ᾽ δοοᾷ 
ΘΙ ΡἢΔΕΪΘΔν αὐ ἐμ μοαᾶ οὗὨ ἧ [δ δβοηΐθῃςθ, 88 ἃ 
Ῥτοιοδί διχαϊπδὶ {πΠ6 ἀο]υδῖίτο δηὰ βιρογϑι ἰοὺ 
ΟΡ᾿ηἰοὴΒ οὗ ἰῃ6 26 .7ᾶἉ γτοβροοίϊης ἐμα αἰ η"Υ οὗὨ 
(89 ἰδ ρ]θ. 780 ἰοστηδ ὁ ὕψιστος διὰ γειροκοίητα 
Ῥγοβοηΐ 8 δοηίγδδί., ΤῊς ΓΌΥΏΘΓ, σου βροη ἀΐων 
ἰο ἐμ οοποορίζοῃ ὀχργοββοὰ ὉΥ ὁ ϑεὸς τῆς δόξης, 
Βοίβ ἕοσί (9 ἰπδηϊθ οΙΟΓΥ δηὰ ριαπάθασ οὗ 
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Οοὰ; ἰδ Ἰαίξου (πῖον ἰπμθ ϑβορίπαριην Β885 
ἐτοῦ οἴ ρ᾽ οΥ θα 1 {86 Ρ͵ΪδΔ6θ οΥ̓1}10 ψνογὰ δαποίμαγνψ, 
ἡ, ε. ἰμδὶ οὗἨ Μοδῦ, πῃ [88]. χυΐ. 12, πα 6] ΒΟ ΒΟΓΘ 
ΔΡΡΙ165 ἴο 14.018}, 18 ῬΌΛΡΟΒΟΙΥ υβοὰ Βογθ πὶ μουΐ 
ἰᾷς πογὰ ναοῖς. 10 ἰμπ8 οοηίγαβίβ (86 ζΈΠΘΓΔΙ 
εοηδαρίίοη οὗ 8 Βυδὴ ὍΟΥΚ ἩῚ} ἰμδὶ οὗ (86 
Οτοδίοῦ Ηἰτηβοῖῖ, δμὰ ο]6 8865 {6 6 88 ἀο] βίο ῃ 
τεξρεοίίηρς (δ 6 ἐθτηρ]6 τἱϊῃ ὑπ 6 Βα ρον βίϊ οι ἐμαὶ 
ἷ5 οοπηοοίθα ψΊ 1401]15. Τμ6 ῬσορΒοῖϊο ψογὰβ ἰὸ 
πθο ἢ ΕΠΡΙΡΗ ΔΡΡΘΑΪΒ, 188]. ᾿Ιχυΐ. 1, 2, δὲ 
φαοϊεὰ ὈΥ ἷπὶ ἔγοπι [86 ϑοριίπαχίπὶ τὶ υπὶπι- 
Ρογίδης γὙοῦῦδὶ σνϑυϊδίϊοθβ. ΤΒΘΥ ΟΧΡΥΘΒΒ ἰδθ 
(]οσηρ ἸΒουκῃὶ :--- ἢ 6 8016 ογοδίίοη, νϑϑί 88 
ἶι 16, ἰδ {86 ἀνν 6] ς-οἾδοο οΥ̓ αοά, δηὰ ὑβογοΐοτθ 
Ὧ0 οα868 θυ] ὈΥ τ ἢ σ8} 6 ἈΪ8 Θχοϊαβῖνο δὈοαθ, 
0Γ ὁοπία μη. Α8 Ης ἰβ Εἰ πη861 (86 ΟΡ δίου οὗ 
8Π εἶπ 8, 6 σδπποῖ ποοα {Π6 αἱὰ οὗ τηδῃ ἷἱπ ῥσθ- 
Ῥδείης ι6  ῬΙ6ο06 οὗ μῖ5 σϑοαῖϊ. Ὑβθη βίοριθι 
τερεδαίθ [ῃ18 Ῥσορβοίΐοο ραϑϑαζο, 86 ἱπάϊ θοῦ 
[αγηΐίβιο8 ἃ ἀἰϊνῖπο ἀδοϊδγαϊίου τ ῖοῖ ΒΒ οἰ 018 
ΔΌΥ σμδηρθ οὗ ἰδ ἰθ:}}}6- ΟΣ ΒΡ ὑμδὺ ταϊχας 6 
εἴεοίοα ἰΠσουρ “9658.8 δηὰ {πὸ αἀοβροῖ. Ηδξ ὁ6οη- 
ἰεη 8 δαὶ πϑὲ. (86 ἀο] δῖοι {παὺ 86 ὑθι 019 νγ88, 
ἴη δὴ Δβοϊυ6 8680, (8 ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ 8Ππὰ ΟὨ]Υ 
Ῥίβοῦ 'ὰ ταὶ Οαοα οουὐἹὰ 6 δοσορίβο! Υ γοτ- 
ϑιἱρροὰ. [Οοτιρ. αἷ8δο βοϊοιποῃ β ψοχάβ, 1 Εὶπρβ 
τῇ, 27; 2 ΟΒγοη. νἱ. 1, 2, 18, δηὰ Ῥαυ] 5, Αοὶβ 
χνῇ, 24.]1.-. Βαὶ Πα ἀοθ8 ποί, 88 Βδὺσ διὰ Ζε]οσ 
ἐοη͵θοίαγο, ἰπίοπὰ ἰο Βρϑδκ ἀϊβραγαρκίηρὶγ οὗ ἰδ9 
ἰδπι 016 ἰἰ861, οΥ οὗἨ (86 νοσβϑεὶρ οδογθὰ ἴπ 1. 
Νοΐ ἃ ἰγδοθ οἵ διαὶ ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ σὴ ὃθ ουπὰ ἰπ 
δἰ8 νογάβ, ποῖ βου ἀοϑβ [8.6 ἔθῃοῦ ΟΥΓ ζΘΠΟΓΤΑΙὶ ὉΪΔῈ 
οἵ δἷ8 ἀἰδοοῦγβθ δυϊμουΐζο {86 δυρροβί(ΐου ὑπαὶ 
ν6 νδ8 ἰηδισποοα ὈΥ βύσ ἃ τηοἰνϑ. 
εκ. δ]. 7ὸ β  Βηθοϊτςοᾶ δᾶ Ὁποϊσουῦπι- 

οἰδϑᾶ, εἰο.---ΤῊ 6 ΒΡΘΘΚΟΣ ὙΟΣῪ δυά6η}Υ οἰδηροα 
86 ἔθη ἰὼ ψῃΐσἢ Β6 δὰ πἰϊποτίο δἀἀσοββϑὰ 18 
Βφδγοσα. Ηθ μδὰ βκοϊομοὰ {86 δῃοΐϑῃΐ δἰβίουυ 
οὔ ἰδ ρεορὶβ, Ὀτιΐ ΠΟΥ͂ Βρ6δ Κϑ οὗ δ18 σοπίθιῃρο- 
ΣδΥῖο8, Ἦδ δὰ βροϊζθῃ οὗ θαυ] ογ τη δ }6δἰδίϊ ἢ 8 
δηά ἱπίογροϑὶτ ὁπ 8 οὗἩ αοα, Ὀυὶ πον ἀἰτϑοίβ δἰϊθ- 
ἰΐοα ἰο (89 Ροσβοι οὗἁἉ ΟἈτὶβί. Ηδ δὰ γχοζογτοὰ ἴο 
ἴσπ σοη γί ϊ δ οὗ [βγδοὶ, Ὀὰῦ πον ἀν 6}18 τ ἢ 
8 Βεδιοβίηρ ρἴδησθ οἢ 8 ΟἾὟΩ ἰἰπι6Β. Ηθ μιδὰ 
Δ Βοτίο Βροῖκθα πὶ δὼ ππὶ πραδβι οπϑα βίγ]6, θα ον 
δι άροββθ8 ἢ19 ὮΘΑΓΘΥΒ 1} ΥΤΟΡΓΤΘΒ51 016 ̓ πάϊχηδ- 
ἰἴοα δηὰ ἃ ατηΐηβ 264]. Ηΐβ ἰϑίοτίοδὶ βίδίβ- 
τπερΐϑ δα τηΔ᾽ ΗἾΥ ΒοΙυ ἃ 88 ΤΩ ΘΒ 8 [ὉΣ υἱηαΠ!οαίέησ 
πεῖ, ἴῃ υἰοῦν ΟΥ̓ {μΠ6 οὔδυροβ δάυδηοθὰ Ὦγ ἷΒ 
δηδιηΐοδ, δηἃ πδὰ ΟὨ]Ὺ ἱπαϊ θοῦ τοΐοσσοὰ ἰο {86 
ἜΥΓΟΓΕ Οὗ 8 ΟΠ  ΘΙΏΡΟΓΑΥΙο58. Βαΐ 8 ἰδηρυδρο 
ΠΟΥ͂Σ ΑΒΒΌΠΠ6Β 8 σσγεδεῖυς ΟὨΔΥΔΟίΟΥ, απ, τὶ ϊἢ 4}} 
ἴδ ἔεττου οὔἤἨ δ ὑσορμοί, ΒΘ δοϑυβθβ ἷβ ὨΘΆΓΟΓΒ 
οἵ ξτίονοιιβ 55 το {ΠῸῪ δα σοτπιπεϊ 6. ΤῈΘ 

᾿ ἰγληδίεου 8 Βαά θη, Ὀὰΐ Γ᾿ ΠΟ τι 88 πππαϑίττγαὶ, 
ἴατ ἐὐθὴ τὴ 81]6 (19 βρϑᾶϊον σορϑαιϑα (8:9 Ηἰβίουυ 
οἵ ἤοττιο σοῃοσδίΐοΏ}8, μἷ8 οἶδποθ τγῶὰβ χοᾶ ὁῃ 

ΟὟ ᾶσ6. ΤΈΟΓΟ 18, ΘΟΠΒΟαΌΘΕΥ, ΠῸ ΣΘδ80 ἢ 
ἴον ἱπιαρὶπἰπς ἐμὲ ΔΩΥ͂ Θχίθ ΓΔ] Θδι1180, ΔΏΥ ἰπ- 
ἰευτυροη οα 88 ραγί οἵ ἰμ δυάϊθηοθ, βυοῖς 88 
ΔΌΚΥΥ οαἰοτΐοα οὐ ἰπδοαϊθηίηρ χοβίασοβ, ἱπάποοά 
δίερδει, ἰο δἀορί (18 δουϑθῦθ βι}]9 οὗ δά άσϑββ 
(Καϊποεὶ ; ΟἸδΒ δι βθ).--- δ Βυτη Πα ϊηρ δοου- 
ΜΜΙΟἢ ἷ5 ἐγραῦθης τοροδαϊοὰ ἴῃ {πὸ ΟἹὰ Τοδία- 
ἸὨρηῖ, (πδί ἐμ Ιδγϑθὶ 8 τ γῸ βὲ πη οοκοα δηὰᾶ 
προϊγουπιοίαοα ἴῃ Βοασὶ δηᾶὰ οδὺβ [6. 9., Εχοά. 
ΧΥΣΙ, 9. χχχῖϊ, 8 ον. χχυὶ. 41 : συ. σ. 16; 
ἔχοὶς. χ!ῖν. 7, ἐπὶ ᾽8, “« Στ 6]Ποὰ8, ᾿κ6 ἃ δια ὈΌΟΤῺ 
οχ." (5. Α. Α16χΧ.).----ο ΟἸτουπιοϊβίοη, νἱοσθαὰ 88 8 

ῬυτΊ βοδίουυ τἱΐο (ϑερέ. περικαϑαριεῖτεε ΩΣ , θουϊ. 

Χχχ. 6), Δῃᾷὰ δ8 ἃ οοῃπβοογαίΐοπ, ἴδ ΠΕΟΤΕΟΥΟΥ 
ΔΒΟΡΙθ6ἃ ἰο 86 θαγί δηὰ ἰμθ θυ," (46 Ἦ οἰ(6). 
“76 5601)868 15: ΤΏΘΥ ΔΓΘ 6 ὍΏΟδΒ6 Ιηἰηα δηὰ 
ὉΠἀοτρί Βα ρ ΔΙῸ 88 τυ δ 88 [Π080 οὗἩἨ ΡΑρ8η8᾽". 
(Μογον).---ΤἈ.].---ἰὐ 18 Βοσο ϑ θρ Θ ἢ Β τηδίῃ ρὰγ- 
Ῥοδο ἴο σοῦυϊκο ὑπὸ ἀθορ-τοοϊθα ἀρ] ἢ ση6 85 οὗ 
186 59 )718 ἴο 6 ρονοσποὰ Ὀγ ἰπθ ϑ'ρὶγιὶ οὗ Θοά, 
δηὰ ἴο Βυ πὶ ἰο Β185 Ὑ1]1, Ηθποθ δ ῥργοάμ 608 
(86 ρΡοβίϊίνε οὔασρο (νι ῖο ἢ 8 ἀρβίρηθαν οχ- 
Πέσξεος ΠΕ ργοδὺὶ οιωρἤδδὶθ ἱπ 119 ῬὮΓ͵ΆΒ6: 
ντιπίπτειν τῷ πν. τ. ἀ.) ἰθὺ [867 νἱοἸ θεν σϑδίδί- 

ρα (6 χυϊάδῃςοοθ οὗἨ ἐδο ϑρίγιὶ οἵ αἀοά. 86 Ὅοὸ- 
ῬΤΟΌΔΟᾺ 5, δὺ {πὸ Βδῃι9 ἰΐπ|θ, 50 Θχρ τ ϑββοα, 88 ἰὸ δἢ- 
ΡΙΥ ἰο (86 Θπέὶγο Ῥθ0ρ]6 οὗ [8789], ἴῃ 8]}} ἐμοῖσ βιδ- 
οοϑδῖσο ζϑηδγα 008: ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς, 
δηά, ὑμεῖς ἀεὶ---ἀντιπίπτετε. 

γεβ. δ2ώ. ὙΝΈΣΟΒ οὗ ἴ869 ρσορβοῖβ αν 
ποῖ γουσ ἔδῖμοσα ροσβοουῦυϊθᾶ 7---Τ 0 ΡΓΟΟΥ͂ 
οὔ 86 οβαγζθ : ἀεὶ τ. πν. τ. ἀ. αντιπίπτετε, ἰδ ' γ ΘᾺ, 
ΤΠΟΙ͂Ρ ἔδίμοσϑ Ῥογβοουϊθα δηὰ δ᾽ 007 {86 Ῥγορμοίθ 
Ὑ0 ΒΡΔΙΚΘ 885 ὑΠ 07 τΘΓΘ τοοΥϑα ὃν {ἰμ6 Ηοὶν Οδοκὲ, 
γ88, Ρογβθθουϊθα {π6πὶ 411 υνἱύμουΐ ϑχοορίϊου {(τένα 
--οὐκ ἐδ.). ὙΕΙ͂Σ δησδβίουθ δὰ ρμογϑοουϊοα δὰ 
Βδῖῃ [8086 τὴϑὴ ψἘΠῸ ζογοίοϊά ἐπδὶ τὴ9 Μοκαῖδι 
ου]ὰ οοτηθ, ὁ δίκαιος, ἢ το πουϊὰ ὍΘ ἐδ ΟὨΪΥ 
δηὰ 8ὸ ρογίοοι]ν Εἰχζδΐθουβ πο, δὰ ψγ8οὸ νψου]Ἱά 
“ΒΕ Ἰωδηγ.᾽" ἴδαὶ. 111}. 11. ΑἹ] ἐμαὶ (89 ζδ- 
ὑπογΒ δὰ ἀοηθ ἰο ἐδθ Ῥσορῃθ 8---ϑ ΡΒ 6 ἢ ὁ0Ὲ- 
ἐϊη 69---ἰ 0 τη60 οὗἁὨ {818 σοιθσδίῖου Βανθ ἀοη90 ἰο 
Ηΐπὶ 0 γγ88 Ῥχοταδοα ὈΥ͂ {6 ΡτορΒοίβ. Οἵ Βίτὰ 
γ8 δανὸ Ὀθοοῖαθ [826 Ὀδίσαγοσβ δᾶ τλυσζᾶθε- 
Θ18.--ΤΠ0 7 Ὀοοδὰθ προδότας (σοττοβροπαΐπα ἴο 
ἐδίωξαν), ΌὈΥ δοουδίης Ηΐπι, δὰ ἀοϊνοτίης Ηΐτὰ 
ἰπίο {86 ρόνγος οὗ Ρ᾿]αἰθ---ὁὴὰ φονεῖς (ΟΟΥΓΘΒΡΟΝ ἂς 
πᾳ ἴο ἀπέκτειναν) ὉΥ ογυ οἰ γίηρς Ηἰἶπι. 

γὲέεβ. ὅδ, [Υ6] σσᾷο μανθ σϑοοίνϑᾶ τξ9 
Ιαῦν, εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, ἱ. 6., ἐμαὶ 10 τιϊσς Ὀ6 
γουθρθὰ δηὰ οὐθογοα, 88 δοπβἰβιϊηρ οὗ γοσυϊαϊ 0} 8 
τηδθ ὉΥ͂ 8ΔΏ 4618 (ἐεσετα ἐο λαδεπάαπι ἴοοο, ψιο ἢα- 
δεπᾶδε ἐδδέπί οοηδίϊμίίοπες αἀπφοίογπα; ΒΘΏρ6)). 
Μογογ᾽ 5 οὐ͵οίίοι ἐο ἐμὲθ ἐπι ογργοίδυοι (Βϑη οἷν, 
(δαῦ 1 οδῃποὺὶ ὈῸ0 οογτθοί, βίῃσο 8.860] γοοοϊγοὰ 
{πῸ Ἰδτν 88 σοῃί δι πίῃ ρ ΠΟΙ δηἀπιοηίθ, ποὶ οὗ αη- 
σείδ, Ὀὰϊ οὗἩ αο4) οΘοπέουπαβ ϑίορ θη 5 πόοσὰβ πὶ ἢ 
{πο86 1μδὺ δγὸ θα ρ)ογοὰ ἰῃ Εχοά. οἷ. ἱϊ. [νϑσ. 1, 
19, 22, σἸΒΟΣΘ ὑπ6 δ 26}8 8.6 πού τηθη 1064]. 
ΤῊ ἱπίοσργοίδίϊου : ἔόσεπι αὖ απσοϊΐ ρῥτοπιεϊσαίαπι, 
ΔΥΌΙΓΑΥΙΥ αἰβονσηδ {π΄ ΡΙΌΡΟΙ δἰ χηϊδοδίζοη οὗ 
εἰς, δια δοπέουπαβ ἰὲ τὶ ἐν [Ξ66 ἬΊΝΕΕ: Οἴγαηι. 
Ν. Τ', καὶ 82. 4, υἱέ; ἢ 49. ἃ. υ]!.; ἢἃὶ 60. 4. ἢ.--- 
Τ1Β.]. [ἐ 18 οοσίδι ἢν ἰσὰθ [μπδὲ (Π6 οτχίηδὶ Ηο- 
ὈΤΟΥ ἀοοθδΒ ποὺ βροϑδὶς οὗ 86 οοδρογδίξοιυ οὗ {86 
8η36]5 δί {80 αἰνίης οὗὁἨ {86 Ἰανε ; Ὀυὲὶ {ποῖὶγ Ῥγο- 
860500 Δηὰ ΟροΓΘίΪ058 οὉ (πδὶ οσοδβίου ΔΓ6 Πι6Ὲ- 
ϊομοα πῃ ταυθὶηΐο ὑγδαϊοηδ, οὗὁὨ τ ϊοἢ ἃ ἰγδοθ 
ΙΏΔΥ ΔΙΓΟΔΟῪ Ὁδ ἀϊκοογογοά ἴῃ ὑπο ϑορίυδρίηι, 
θαι. χχχὶϊὶ. 2 [86 ψογάδ: “ἤγομι Ἀ18 γε μαπὰ 
ὙοΘηὐ ἃ ΟΥῪ ΔῈ ζ0Γ ἰδ τ᾽", Ὀοΐπρ ἱμογὸ σοπάογοὰ: 
ἐκ δεξιῶν αὑτοῦ ἄγγελοι μετ᾽ αὑτοῦ.---Ἰὰ 208. «4ηἰ. 
χΥυ, ὅ. 8, Ἡογοὰ μαγβϑ: ““7ο δυὸ Ἰοδασηθα ουγ--- 
ἀοοίγπθθ δηά ----Ἰετγὲ ὕγοπι αοα δι᾽ ἀγγέλων." 
“Τὴ ΚαΥ ἴο ὑπὸ σὺ τοηδονυΐηρ βθοταβ ἰο ὃ6 {ἢ 6 
Β᾽ 1127 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ ἴῃ 4]. ἰἰϊ. 19.---διαταγεὶς----ἀεν- 
ποιποεα ὉΥ δ 6}8: εἰς διατ. ἀγ., αὐ ἐλὲ ἐη)ωποίἑοη 
97 αηρεῖε.᾽" (ΑἸέοτα). ΒοὈΐμβοι, ἴῃ Μοχ. αὐ σεγὸ. 
ἰγδηϑίδίθθ: ““δοοογαϊηρ ἰοὸ (ὈΥ} (16 δτσδησοιηθηίθ 
οὗ δῃη.6}5.᾽᾽ 866 4180 Η6Ὁ. 11. 2.---Τπ.}.- - [6 τὸ- 
Ἰαϊίνο οἴτεινες ΔἸΎΔΥΒ ΠΘΏΘΓΔΙΪΣΟΒ, ὈΥ οχίθπάϊης 
ἐμδὲ τ ΐο ΔΡΡ 168 (0 ὁπ6 5} ]6οὺ ὑο ΤΩΔΗΥ͂ οἰ 6.8 
οὗ 186 βδηλο ἰκϊπὰ, ΟΥ ΌὉΥ Θυοϊυϊηρ 8 ζΈΠ6ΓΔ] ὁ0Ὲ- 
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οορίξου ὕσοτι 8 ραχίσυ]ασ βυ)οοί. ΤΈυ8, ἴπ ἐδ6 
6886 ὈΘΙΌΤΘΌ8, ὑπ Ῥτοδβοηΐ κοη δου ἰΐοι οὗ (16 Ρ60Ρ]6 
οὗ ἀοὰἂ ἰδ σοτοἱποὰ Ὀγ βίθρῃμθα νι 8}} ἐμπδὲὶ ὑτο- 
δοἀοὰ ἱἰ, δηὰ 4}} δ ῥ᾽ δοϑὰ ἴῃ (6 βϑτὴθ σδίθουυ 
ἘΚ αΐπι---Δ}1} δΔῖοὸ Ἰουπα ἰο 68 Δ]᾽ἶκο ἀϊθοροάϊοοι ἰο 
ἔδο Ἰδνν τ ἢ ἐμ οΥ Βδὰ σϑοοϊλγϑα ἔγοια αοα. Τ]8 
ἈαπάὴΝ {οϑίυγο ἴῃ (86 Θμδγδοίον οὗ (ἢ 9 παίζοῃ, 
οι {μ6 ΟΥ̓ ΚΙΠΆ] οδυδο, δῃα δ᾽κοὸ (Ὀτι ἢ 65 ΔῈ 

ὀχρδηδίΐου, οὗὔὨ (μ60 οοπαποῖ οὐδοχυϑὰ ὉΥ ἐδο [8- 
86} 1166 ἰονγαγ 8 7 6808 δηὰ 8186 [0] ΟὝΤΘΓΒ. 

ΘΟἜΧΕΒΑΙ, ΒΒΜΑΒΚΒ [τοζογγοα ἴἰο πῃ ἔχεα. ποίθ 
οἱ ὕοτ. 2,8. ἃ.---ΤᾺ.].---α. Τῇ πιαΐη ἀεεῖση οὔίλε ἀ- 
ΘΟΌΓ86.----ΤΟΥΡΤΟΙΘΥΒ Βᾶγθ, δὲ 8}1 ἐὐτηοϑβ, αἰ ου θὰ 
ἩΪῸΘΙΥ ἴῃ ἐμ οῖν βίδιοπισμὶδ οὗὁὨ [06 ζΘΠΘΥΔ] θοῦ 
οὔ (5 ἀΐβοουτδο, 88 ὙῸῊ}} 85 οὗἨ ἰ(8 τοϊδίΐοη ἰο {π6 
οἴδιμσοβ 1 πμῖο ΒΘ Θ ἢ τν88 ὁμβασχϑα, διὰ ἴὸ 
(ὸ οΘουγδα οὗἉ ᾿ἰἰϑίοσυ ἴῃ ζϑῆθγαὶ. Ἐσδδιηυδ 8.48, 
80 ἀουδί, ὀοχργοβδβοα (896 ΓΘ] δοῃϊ θη θ οὗ ἸΏΔΗΥ 
ἐπίογργοίοσδ, ὙΒθα ἢ δδγϑ: Αἰωϊία ἵπέδδε, σιιαε ποη 
ἐξα πιυΐδιηι ρεγίιογε υἱάεξαπίεγ αα ἰά, φμοά ἐπεί. 
Βυϊ Βοηχοὶ ἐπ Δ} ᾿υδιϊθοὰ τ θη Π6 ΓΟΡ]Ϊ68: 
φυσηισμαπι ποθ Ῥοπὶξ ἐπωπίιαξίοπεε ἐπε πίαίοηίδια 
αὐνογεαγίοτυωπι ἀἰγοοίε σοπίγαασ!ϊοεηίεδ, ἰαπιεη, ααἱ οπιπΐα 
βοσγυοῖς γεεροηοί. ΤΏΘΥΘ ἰδ, δί 811 ϑυϑῃίβ, πὸ σϑῶ- 
Βοῖι ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΟ, 885 Κιυϊΐῃοοὶ ἄἀο68, με Βίερ θη 
Βοά ποὶ γοὶ τοδοβοα δἷ8 τηοΐῃ δυχυτηθηὶ ΒΘ Π6 
ὙΠ8 ἱπίεγσχυριοα ὈΥ {86 ἰππιυϊίαουβ οΥἱο68 οὗὁὨ Βὶ8 
ΒΟΔΓΟΙΒ, δπὰ ὑπαὶ ἢ6 νῶδ μδδιὶ]γ Ἄχϑουΐοα ὈΘΌΤΘ 
δο δοὰ οοπιρΙοἰοα 18 ἀϊδοουῦγθο. Ὦσ. Βδὺσ βυᾳ- 
ἔπος Βι ὈΒΘΑΌΘΕΓΥ (2 ὲ οταί. λαδ. α ϑίερλ. οοῃ2., 
829) ἰβαὶ ἰμο [0] ον 88 (86 ὑβοσὴθ οὗ ἰδ9 

ἀΐϊδβοουγδο :---Τ 6 το χὸ ἰοῦ ουδῖν αἀοἂ τηδηϊεδιοα 
5 ζγδοο ἰο [8γ86], θυϑῇ ἔγοϊῃ (8.9 Ὀορίπηΐηρ, [86 
ΏΟΓΘ ῬΟΣΎΘΙΒΘΟ δηα ὑηργαίθ[}}} 88 (Π6 σΘοηαυοὶ οὗ 
6 Ῥϑορὶθ. ΤᾺ ΐ8 Ῥτοροδιιΐοη ἰβ βίγὶουγ ἱσθ, Ὀαΐ 
ἐΐ ΔΡΡ᾿Ἶθ8 ΟὨΪΥ ἰο (π6 Μοδβδὶο αζϑ, γοσ. 17 δ΄; ὙθΓο- 
8ἃ8 Βοῖ 056 ΟΣ ΟΟΟΌΤΒ ἰῃ ἐμ ρατὶ νυ οἢ ΤΟΙ͂Ο ΓΒ ἰ0 
106 Ῥδισί δυο) Ῥογιοα, τὸσ. 2-16, ψῖ18 (86 80]0 
θχοθρίϊοῃ οὗ νϑσ. 9, Ὑ μῖο οου]ά δυρκοδί βυοὴ ἃ 
(δουρί. Ηδποθ [ρον (Ζιρεολ, οἰο., ἀ. εάε. 
ἀ. ϑιερλ., 1888), δηὰ Βαυτιρατίοῃ (1. 18] δ᾽; 
142), Βαυο ϑῃηἀθαγυοτζϑὰ ἰο ὅπά ἰμὸ Ἰοδάϊῃρ ἰμουσηὶ 
οὗ 6 αἀϊβοουτβ οἰβομβοσο. Τὴ6 ΖΌΣΤΩΘΥ ΒῈΡ- 
Ροβοδ 1ὐ ἰο Ὀ6 ἰὴ Βυ δοχαϊπδίΐοη οὗ (πο Ἰὰνν ἰο 86 
ῬΓΟΙΐδο ; ἴλιὸ Ἰδαίου ὅπάβ 1ξ ἰῃ ἰδ ῥσορτγθϑαῖτο 
Θμδυδοίον οὗ αἰνίηθ σουο]δίίοη ὑπᾶάοσ ἰμὸ οἹὰ 60- 
γομδηὶ. Ἠονοτοσ,; βίορθ θη ἀο068 ηοὲ δδϑίβῃ δύο 
8 ῬΤΟΙΪ μΘηΐ ῬοΒὶ(ἱοἢ ἰο οἰἰποσ οὗὍὨ {π 686 ἱπουρδίδ, 
85 ἴ0 Δ ΠΟΥΙΣΘ 8 0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμδὶ μα δὰ σῃόοδϑῃ 
ἐϊ δα {8ὸ ἵμθαιθ οὗ δὶβ ἀΐβοουσβο. Βιυιΐὶ ὑπ 676 ἷ8 8 
υἱοῦ Ῥγοδοπιθα ὮΥ πἷπη 1 ΟὮ του θαῖβ Βἷβ τη 81} 
ἀοδίση ἱπ δρϑακέηρ. [Ἃπ βἰνἸεπρ σοπίγχαδι σὰ} 
(Π9 ἀδτκ ββϑδάον οὗὨ τϑϑι᾿ 8 ὑη 0] 16 δὰ ἀἰβοῦδο- 
ἀΐθποο ἰοὸ {πὸ βρί τὶν οὗ αἀοά, ἀπὰ ἰο {86 τηϑῃ τ οπὶ 
δο 5βοηὶ,-ἃ ἀ66Ρ διδάουν {δπδί 78116 οἢ; [8.8ε],--- 
Βιορθθη Ῥσοβθηΐδ (0 ΟἿΣ Υἱον [86 ΒΥ η6 58 οἵ 
ἐπ δόξα οὗ αοὰ, νον. 2. Ηο ἀνγ6}}8 ὁ ἰδ9 υῃ- 
Εἰπιϊ θα ΟΊΟΓΥ διὰ π6 δΌβοϊυίβ ἱπάδροπάθῃοο οὗ 
Θοά, ὃγ νἱγίπο οὗὨ νοι Β6 Σουϑδ]ϑᾶ δ ἱτη8617 ΎΌΓΤΩ 
ἐμ Ὀορὶ πίη, δὶ ΔΩΥ ἰἶτηθ ΟΥ ΡἾδοθ, ἱῃ ΔῺΥ [ΟΤΊΩ 
᾿ῸΓ ογάον, δοσογάϊηρ ἰο ΒΒ οὐ Ὀ]ΘΒΒΏΌΓΘ, ποὺ Ὀδϊηρς 
τοδίγοίθα δἰ μοΣ ἴο ἐμ6 ἰδ ρ}]6 δ8 (89 ϑχοϊιεὶνθ 
Ῥἶδοο οὗἉ ͵ἷβ ὈΓΌΘδ6Π66, ΟΥ̓ ἰο 89 ἸΔηὰ οὗ Οδῆδϑι, 88 
86 ΟὨΪΥῪ γορίοπ βυϊ θα ἴον δἰ8 τουοϊαίζουβ. 1{ δι γο- 
Ἰγ οδῃῃοὶ Ὀ0 Γοχδγάθα δ8 8 6 ΥΘΪΥ δοοὶ θη .8] οἷτ- 
ουμηβίδηοθ, ἰμδι Μοβοροίδιηϊα (ὙοΣ. 3) Εαγρί (τοσ. 
9, 10, 22, 84, 86), {πὸ ἀοδδοσί οὗ Ασδρία (τον. 80 δ᾽, 
86, 88), ἰορρίμον ψ (89 Ῥτοσαίβοα Ἰδηά 186] (ΥὙ0 Ὁ 

4 Β΄. 46), 8.6 τηθῃϊϊοποα 88 ἐΐ6 τορίοπδ ἴπ ἩΥ Ὦ 10} 
αοἂ Βεα βροκϑῃ ὙΠῊΕῈῃ (86 ἔδίμοσβ, δῃὰ σουθαοὰ 
Εἰ πιΒ6}} ἐπ 18 ΤηΐΓ8 6168. [{ ἰδ, δοσογάἾΥ, ἐ89 
τηδίη ἀοδῖχι οὗ Βίορμ ΘΠ 5 ἀἰδοοῦγδο 0 δοσα ἷδθ0 
Ὀοΐδ 6 νυἱπαϊοδίϊοη οὗ Ἀἰπ}86}7, δηὰ 4150 ἃ βῃδτῃ χο- 
Ὀυϊὸ οὗἁἨ ἷ5 ὮΘΒΥΘΣΒ ὙΠ|Ε ΟΧΡΙ ΣΙ δΙΟΣΥ δίδιοιηθπί 
ΟΥ̓ 116 Βἰβίοσυ οὗ ἴμ9 Ρ60}]6 οὗ ἴβσϑ9]. Τὸ μδδὶ 
18 {πὸ ΤοΣΤΟΣΥ πὰ ψΐοῦ ἢ6 Υἱονθ [8.6 Ῥτοδβοηῖ; ἐξ 
ΘΧ ἰὈΙϊ18 αἰ δι ϊ πος 88 γγ6}} 6 ΠΊΟΥΥ δὰ δΌβο]υίθ 
δου σοί δηα Πἰδεσὶγν οἵ ἀοά πῃ ΣΟΥΘΔΒ] ἸῺ ς ̓1τ- 
80], 88. 8180 {1.6 ἱΏΒΘ ἢ 51 ΠΥ δπ ΡΟΓΎΘΓΒΟΣ 688 οὗ 
6:80], Ὀοΐδὰ ἴῃ ΦΑΣΊ ΪΟΣ δ65 δηὰ 4180 δὶ ἰμ 6 Ἀσθ- 
Βθηΐ ἰηθ. ΤῈ6 Ἰαιϊλονρ ἱμπουρὺ 18 ἐχρσγοββεὰ δ 
ἐδ οΪοΒθα, τοσ. δ] 8΄., ἴπ [86 ΌΤΙ οὗ ἃ ἀϊσοοὶ δηὰ 
ΘΏΡδίΐο ΓΟΡΣΟΔΟΝ. 

ὃ. 7λε λιίοτίοαϊ σεπμέμοηεδε οΥ ἰδέ ἀΐδεουτφο. Ἰὲ 
15 ΟὨ]Υ͂ ΥΘΣΥ͂ ΓΟΟΘΠ ΪΥ ἐμαί {μ6 ομ ἶσχο ἀϊδο ΟΣ ΒΘ 888 
ὈΘ665 Σεργοβοηίθα 88 βΒυρροδβιί οι, δα τσείίο, 
ἸΓΓΟΒΡΟΟΌΥΘΙΥ οὗ ἰϑίον δ] ἔβοίβ, δ ἃ Ἰδίοσ μΡὸ- 
τὶοα, (Βδυν, Ζ6116Γ, δὰ Β. Βδυεγ). Τῆδ ἀσρυ- 
ταθηί τὶς ἢ 85 Ὀδο δα ἀπορὰ ἱπ Βυρροτί οὗ εἰ}8 
ορίπίου, (πδιροῖγ, αὶ ἐπ9 58..}}} ψτῶϊ πο 186 
τηϑδίογἶ8}8 δτὸ δβοϊϑοϊθα δπὰ δσγδηροᾶ, Ὀδθίσχαγϑ (μπὲ 
ἐλ ἴ8 δὰ οἰδοογαίθ ρσοάἀποϊΐοη οὗὨ 6 Ρ68), 15 ὮΥ 
ὯΟ ΣΩ688Β δἀδρίοα ἰο δβυδίδίη ἰΐ, ΤῊΘ ῬΘΟΌΪΙΔΡ 
ΟΒασδοίοσ οὗ ἰδ αἰβοοῦσβο, οὐ ἐδ σΟὨίσΔΥΥ, 
(νοι Β88 σίγϑῃ σαἶβθ (0 ἃ ὙΟΥῪ τοδὶ αἰγὶ 
οὗ ορ᾽ πίοῃ:β σοβρθοίϊηρ 1.8 Ἰοδάϊης ἰμοσοο δθα χοδὶ 
ῬΌΓΡΟΒΕ,) 18. ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ 85 δυρυϊμηοπὶ ἴῃ ἴδτοσ οὗ 
18 χομυϊ θη 688. ΕῸΓ, 1 ἰὁ ὍΣΟ βρυχίουκ, δηὰ 
δὰ Ῥδϑὴ οοϊηροδβϑὰ ψγῖ}} ΟὨΪΥ ἃ ζΖἜΏ6ΓΆ] ΣΟΙΌΣΘΠΟΒ 
ἴο ἐμ9 οἰτουτηδβίδῃοοθ, 1 τουἹά, τιιδουῦὶ ἀουδὶ, 
δδγο τορ] οα Ὑ ΤᾺΣ ΙΏΟΣΘ 7}1Π688 Δα αἱ Γασί "685 
ἰο ἐμθ οἴδῦχοδ Ὀσουρθὺ δρδὶπεὶ ίορμοη, ἐμδῃ ἱξ 
ἀοοβ ἷπ 8 ργοβϑηίΐ ἔόοσιω. [ἐ 85 8]80 Ὀ66 ἢ σὰρ- 
Τοδβθηίθα 88 δ)]οσοίο Σ ἱποομοοῖίυϑΌ]ο ἐμαὶ 5 ἢ 8 
ἀΐδοουγβα διιου]ὰ μανο Ὀ6θὴ ργοβοσυοϑα, δηὰ δυο 
ἄἀοτπ ἰο 8 δυοσοοῦϊηρ ἃ. ΠῚ ΘΠΓΪΤΟ ΔΟΟΌΓΘΟΥ 
διὰ ρῥγοοϊδίοη. Τὸ ἐδὶθ ΟὈ͵θοίϊοι δ ΤΥ 6 χὸ- 
ΡΙ]οὰ: (1.) ϑ)ο 4 ἀΐβοουσβο οουἹὰ 6 ἐδ σζοσο 
οδδὶϊγ γοίδ ποὰ ἴῃ {8:6 ΣΩΘΙΊΟΣΥ, ῬΓΘΟΊΒΟΙΥ ΟἿ 80- 
σουηΐ οΥ̓ ἐπ ἰδίογἽσδὶ τηδίίοσ ὙΒ1ΘᾺ ἰὺ ὑῬσοδϑοπίδ, 
δηὰ (86 ΘΠ ΣΟΠποΪο 68] ΟΥὰοΣ τ ΒΙΟἢ Σὲ ΟΌΒΕΣνΘα.--- 
(2.) Νο οἰτουχηδίδηοο οου]ὰ δτθ ορογαϊ θα τωοσϑ 
ῬΟΎΘΣΓΌΪΥ ἰπδὲ (μ0 τιδγίγγαοιῃ οὗ ϑίθρδοϑς, 
ὙΓἰοῖ ἱτηπηοαλαίοὶγ 0] ονγϑὰ ὑμ6 ἀοἸ ἸΥΟΣΥ οὗἩἨὨ ἐδ9 
ἀϊδβοοῦσβο, ἴῃ ἱπάυοίηρ ὑπ6 ΟἸγϑί δὴ οὗ Ηἷβ δ Ὺ 
(9 ΣΟΙΘΙΙΌΘΣΥ δΐ8 1Δδὶ ποτὰβ ἩΐΪῚ ἀθορ Γοοὶησ, ἴὸ 
ταροϑδὶ ἐμοὶ τἱῖ ἀονουΐ δηὰ χταίοϊ] βοηιτηθπίδ, 
δηα, ἱπάἀθαά, ἐο οοηχηΐέ {ποῖ ἰὸ ψτὶ πη δἱ δὰ 
ΘΑΙΪΥ Ῥονϊοα, ΤῸΣ ὑδθ βαῖζο οὔ Ῥσχοβοσυὶηρ δ18 
ἀγίῃᾳ ἰοδιϊπιογ. [ἐ ἯΝᾶ«Β ἰῃ {18 Βρίγὶ ἐμαῖ, αἱ δ 
Ἰδίοσ Ῥοσίοά, 89 πδυγδαῖίῖυθϑδ οοῃοογηΐη ΟΥΒΟΧ 
ΤΩΟΥΊΥΤΒ ΘΤΘ ΟΔΥΘΩΔΠΥ τι θη. [Δ σδπηοί θὰ ἃ 
ΒΟΌΡΟΘ οὗ ΘΙ ΔΙΥδδβιηθηΐ ἰ0 υ8, δαὶ νὸ ἀ0 ποὲ 
ΚΩΟΥ [ἢ 6 ὭδΙη6 οὗὨ {Π6 τΣῖϊοῦ 80 ἢχαι οὗὨ 8]}] σο- 
οογτά ρα ἰπ6 ἀΐβοοῦσβο. [{ ἱβ οὈνϊοιβ ἴδ δὲ δὲ τΠ88 
8, Ομ νι βίϊδη, πὰ ποῖ δὴ ΘΏΘΩΥ; ἰΐ 18 ποί, 1ῃ 1ὺ- 
86] Ὁ, ΔῊ πῃ ΡΓΟΌΔΌ]6 οἱ Γουχηδίβῃςθ, ἰδὲ βοὴ (Β σῖθ- 
(ἰΔῃ8 τᾶ Βδαυθ ὈΘΕῺ Ῥγθδθῃῦ 88 ΒΘΔΤΘΥΒ δὲ {86 
τηθοϊΐης οὗὁὨ ἰδ0 βαπμοάχίη, Ὑ Β6π ἰδ 6 ἀϊκοοῦτα 
88 ἀοἸ]ϊνοσοα. 8111}, ὀνδῆ 10 540] Ῥν85 8180 Ῥγδ- 
δοηΐ δὲ 860 ἐἶἴὴθ, 88 ὸ ΠΑΥ͂Θ ΟΥ̓ΘΓῪ ΤΟΔΒΟΣ ἴἰρ 
Ὀοϊίοτο, (89 οσοπ͵θοίυσο (δὲ 6, ΓΑΙΠΟΣ ἰθδη ΔΗ͂ 
οἶβοσ βουβοι, Βῃου ἃ πδνο δοτησαϊ οἀ 186 ἀϊδοοῦχθθ 
ἰο ντϊπρ (Βαυταραγίθῃ, 1. 129), 18 ποὶ δυρροχιεὰ 
ὉΥ 8 βίῃ κί οοπδἰ ἀθσδίζοι μδὶ 18 οὗ νοὶ. 
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ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΘΑΙ͂,. 

Ἰ. ΤΡ τὸ ἴχαδρο οὗ Οοἀ Ὠἰγη801} σου]ὰ Ὀδσοπιο 
8ὴ ἰάο] [τοῦ. 41, ποίθ], ἱ86 ἰϑιαρὶθ, {86 Βουδο οἴ 
(σά, πιδὺ 4130, ὈΥ 8 [,ΓΟ8Β Ῥοσουδίοπ, ὈΘΟΟΙῊΘ 
186 πιεάϊατα ἱπτοΌρσἢ Ὑ] ἢ τὴδη 15 σοηἀποσίοα ἰο 
Βιρεγδίστουβ δηὰ ἱἰάἀοϊαίσουβ Ῥγϑδοῖΐσαβα. ΤῈ6 
ἱΠά ΠΟΥ οΥ͂ ΓΔ]]6 0 πιδὴ ἴἰο ΟΟΘΌΡΥ δἰτηΒ61} πὶ} 
εγοδίθα οδ͵γοοίβ, 'ἰ8Β ἤΘΥΘ Ὁ] ΠΥ δθθθ. ἤδμοη δ6 
δυὰβ 8ὴὴ ΟὈ)οοί ἐμπδὲ σοπιϊπᾶδβ Ηἶτὰ οὐὗὁἨ ασὰ, ἐπαὶ 
ξυϊάε5 πἷτα ἰο αοὰ, δηὰ (δαὶ δἱἂβ πῖτα ἴῃ δ18 ἀ6- 
τοι θη, ΒΘ 18 δρ ἰὸ σοξαγὰ ἰΐ ὃἃ8 ροββεβδίῃρ δὴ 
ἰπάοροηάσπηΐ οσχίβίθμοο οὗ 18 ΟὟ, 85 ἱηγυοβδιϑα 
ὙΠῸ ἃ ΒΟΙΥ δηὰ βδῃοι γὶηρ ΡΟΣ, δὰ 88 8 
Βἰράξο οὗἩἨ οοτημυπίου 1} Οοα, δπα οὗ οἰθγῃ δ] 

δ. δ ὨΟΥ͂ ΥΟΥΘΓΟΒ ἰὑ ΔΌΟΥΘ (8 7υδὲ ο]αἰ πδ, 
Δ {ππ8 ἴΐ ὉΠ πιαί οἰ Υ Δ ΚὸΒ ρὑσϑοθάθιοα θυ θῇ οὗ 
[86 ᾿ἰνίηρς δηὰ ρεούβομδὶ αοα πἰπιβο]. Αὐ {818 
Ῥοϊοΐ ΒΌΡΟΓΒΌΣ οι δηὰ ἰἀο] δ Ὺ ΔΡΡΘΔΥ ἴῃ 8 ΚὉ}}Ὺ 
ἀονο]οροά ἔοτια. βᾳσι δὴ οὐὐοσὺ γ88 ὑπὸ ἰθγ}0]0, 
πθοη 16 15᾽:δο] 68 ρΡ]δοοὰ 4}} ἱἐποὶν ἰγχυδί δπὰ 
οομδάθηοο ἴῃ ἴξ, δπὰ οχοϊαϊμιοα : “δ ἰθ}Ρ]6 οὗἁ 
ἴδε 1 οτὰ 8 Β6το [8γο {8656].᾽" 96:. Υἱῖ. 4. Ββ0}Ὰ 
δὴ ΟὈ͵εοσὶ νοι ἰ86 ΟΕ ΥΟὮ ΙὩΔΥ Ὀδοοτηο, (δὲ ἴθ, 
ποῖ ΙΠΘΓΟΙῪ (86 Βδοτϑὰ οἀὐΐδοο, Ὀὰϊ {86 ΟΒΌΓΣΟΣ οἵ 
Ομ τῖϑιὶ ἰἰβοϊῦ, τ ἈΘΏΟΥ͂ΘΥ ΘΟΟ] 651 δ 1 οἶδ) ἰβ ΙΩΟΥΘ 
ΒΖ 8]γ δχαϊιϑά, ὀυθὴ 1Υ ἀποοηβοΐουβ]υ, ἔμδη ΟἸγὶϑ- 
δεν, Δηἃ ἩΒΟΠΟΥΟΣ (πὸ ᾿ἰνὶπς ΟἸγὶϑὲὶ δηὰ ἃ 
ἸἩινίπς σοτητηππίοη τὴν ἷπὶ ὅτὸ γεἀυοοα ἰοὸ ἃ 
ξυθοτάϊηδίθ σδὴκ. [Ιζ 18 δἰ γα ΔΡΡυοργίδίο, ἴῃ 
δυο 68569, ἰοὸ ΤΩΙ δηαἃ Βα ΟΠ ΒΒ} Ιγ6Ώ, δηά (0 
τοιαϊη (πότ ἴῃ {86 πηοϑὺ ἱτΡΓΘΒΒΙΥΘ ΤΩΒΏΠΟΥ, Οὗ 
(πεῖν ἀαὶγ τὸ τουβῖρ αοἂ ἴἢ δβρίτὶϊ δηὰ ἴῃ ἐγαυΐμ, 
ἰο ον ἷπὶ (ἢ 6 ἩΟΣΒΏΪΡ οὗ (8 Ποαχί, δπὰ βοοῖς 8 
Ἡτίηζ σοτητη ποθ ὙΓΔ πῃ. Ιὲ 88 ἰῃ (δ ὲ8 
ἹΩΆΏΠΟΙ {πδὺ (ἢ 6 δηοίθηϊ Ῥσορμοὶβ ὈΟΥΘ ἩΪΏΘΒΒ, 
δηὰ του κοα (86 Ῥ6ΟΡΙ6; ϑδίθρμθη, γῆ αιιοίο8 ἐδ9 
Ῥγορδοίβ, δορίβ (6 ϑαῖωθ δοῦσδο, ἰῃ [Π6 ργοβοηί 
(186. 8.0, ίοο, ἰῃῆς Βοἴογτηδίϊΐοη νγᾶ8 ἃ τοίη ἴο 
ἴδε. ΟὨΪΥ ΔοσΟΡ Δ Ὁ]Θ τποᾶο ΟΥ̓ ΟΣ ΒΕ ἱρρίηρς Θοά, 
ἑ ε., ἰπ βρὶτῖϊ δῃὰ ἴὰ ἰγσυὰϊῃ. Απά [ΐ 18 ϑυθὴ ΠΟΥ 
Βοοα] ἴοὸ τοροδὶ ἰπ8 ὙδυηΐΩρ, (0 συδχὰ τηθῃ 
δροϊηδὶ βυΡογβ 1008 Ῥγδοίΐοο8Β δηὰ {πὸ ἀοϊδοα- 
(ἴοῃ οὐὗὁἨ χειροποίητα, δῃὰ ἑδδοῖι ἐπ οπὶ (0 ὍΘΤΘΓΟ οὗ 
ἴδε οτγ: “1"ο, ΒΕΓ 18 ΟὨχἶδι, ΟΥὁ {πο γο." Μαδιί. 
χχίν. 28. 

2. Τἴμο πὲ ΒΊΟΝ 18 ΟὈΒΟΥΎΔΌΪΟ ἐπ ἐλὲ ίσίονν 
6 τευοϊαίίοπ, 8 Δι ΓΔΌΪ 1]Ἰυβἰγαιοα ἴῃ {80 ἀ:8- 
οοῦχδδ οἵ Ξίδρμ οι, πὶ σοϑρϑοῖ οί} ἴο αοἀ δηὰ 
ἰο πιῆ. αοἀ δὰ ΖΌΣΙΠΟΣῚΥ σίγθη ῬΣΟΙἶδ68: ἨΘ 
τον [16]8 ἱῆ θη. ΗΘ δα ΤΟΥΤΩΘΙ]Υ βοιΐ μἷΒ Β01- 
Υδηίδ, ἰῃ6 ῬΣΓΟΡΒοίδ, ἩὮΟΘΘ ὈΥΪΠΟΙΡᾺ] ἀμ τγῶθ 
8ὸ οἶμον δὴ ἐπεὶ οὗἨ δηπουποίηρς [6 Μοβδίδῃ 
ῈΟ 28 [0 ΘΟΙη6 (Υ6}. ὅ2, δοιαρ. τῖιἢ τον. 87). 
Τῆς σπεὶ πο, 80 γγῶ8 Ῥτοσαϊβοα, ἢ88 ΠΟῪ ΘΟΠιΘ. 
Βυϊ πιϑὴ χοβὶβὲ ἰδ 6 βρίτίϊ οὗἩ 6οἀ, πὰ (89 οουπδοὶ 
οὐ 85 σθασθ; ὑδ9 ΤΑῚ ΒῈΥΘ ρογβοουϊοά, δπὰ ουὐϑῃ 
δἰον ἰποδὸ θὰ οὗἁἩ Ἃοὐ, ὑμ8 Ῥσορμοὶδ; δηά, 
ΔμΑἾγ, ἰπεῖν ΟὨΙ] ἄγοι πὰ ἀοδοθιἀδηΐβ Ὀοϊχαγοὰ 
δπὰ τηυγάἀογοα ἰδδὺὶ 708 Οπθ. ὙΠΟΥ γοσοϊγοά, 
ναὶ ἀϊὰ ποὶ ΟΦ {πὸ ΙΔῪ δπὰ ἐμ ψογὰ οὗἩἨ Θοά 
γῖγα ζῶντα). Το ἰδοῖὰ (86 οὔον οὗὁἨ ζτδθθ ἴῃ 
6618 ἱδ τιδάθ; ὈυΐΓ {μὸν τοὐθοῦ δῖκο ἐμαὶ ΟΙ͂ΟΤ 
δά (1Ἰὸ Κίπηράοτα οὗ ἀοά. [ΙΓ {πὸ ἔδίμοσβ ἀϊᾷ ποί 
Κρορ 186 Ἰὰνγ ἰπ 118 δρὶ υἰϊ, ἐμοῖσ ἀοδβοοπδηίδ ἱπνὶ- 
ἰδίο τμ οἷς χδῖὰρ] 6 ΜῈ τοβροοὲ ἰο {μ6 Θο8ρ6] διὰ 
ἴδε ἔτδοο ἐμδί ὁδί Ὁ. 7εϑὺδ ΟἸσἰδί. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεκ. 44. Δοοοσάϊπρ ἴο ἴ89 ἔβδβ βίου ι88ῖ ΒΘ 
Ββἃ 5690}.---Οοἀ [88 τηδὰ9 το] κίου οα. οβυῖ δηὰ 
ΤῊ 8} Β ΟΣΒὮὨΪΡ οὗἁ Ἀὐπα, ΘΟ ΤΟΣΤΩ8Ὁ]Θ ἰο0 ἐμ ΣΟΙ ΚΊ08 
οὗ Ββϑδύϑῃ, ὑ 16 ἢ ἰ8 ἐμλο ἐσθ ραϊίοσπ; ΜΙί. υἱ. 10, 
ΜΤῊΥ Μ}} - - - ἴὰ Βοδυϑῃ."" (Ουθδῃ.) 

γκε. 46. ὍὕΒοια αοᾶ ἄτγανο ου.-“- Αι 
ὉΠΟΙΘΘΠΏΘΒΒ ταυδὲὶ Ὀ6 τοιιοτο ἤσοπι {86 δοαγί 
Ὑ ΐο 18 ἰο Ὀοοοίηθ ἰδ δροὰθ οὗ αοά, ὁυθῶ 88 
1886 Οδηδδηϊίοθ τπτοσο οχροὶ θὰ θη [δ᾽ 80] δ- 
ἰογοᾶ ἴῃ; 2 Τίπι. ἱϊ. 21. (βίδσϊκ9).---βὸ οὗ κοοάᾶ 
ΘΌΘΟΥ, γ6 ΘΥΔΏρ611081 ΒοΡΔΙ δ! ΟἝΥΤΥ ἤοτία ἐδὸ 
ὙΠ 688 οὗἩἨἁ ὑπὸ ᾿ννογὰ οὗἩ 7 6805 ἱπίο Βοδίμοῃ ἰδηὰδ 
νὴ οοηδάθηοθ. Θοά νν1}} (πὸσὸ ἀσὶνο ουὐ 68» 
ὑπϑηΐδα ὈΘΙΌΓΟ ὙΟῸΣ ἴδοθ, διά σαῖθο ὑρ ΟὨτὶδ- 
δηϑ'! (1ἀ.}. ᾿ 

ΨεΕβ. 46, 47. Θανὶᾶ ἄθαϊτοᾶ - - - Βοϊοτῃοξβ 
ῬΌ111.--- εν ἃ τᾶ ὁ ἰγροὸ οὗ Ομ σίβί, ψδο, ἱπ εἰ 
Βυτα ]Πδίΐοη, “Ῥσοραγοα δουῃά δ }γ,᾽" ὉΥ {86 δίοῦϑ 
οἵ πἷδ τηουὶίβ, ἴοὸσ {86 Ὀυ ]Παΐηρς οὗ δἷ8 ὁβυσοῖ; (1 
Ομ τοι. χχὶϊ. δ.).0 ββοϊοπιοι γγ1ὲ8 ἃ {γ}9 οὗ Ομτίεί 
ἴῃ δὲ βίδίϑ οὗ οχα]ἐδιΐοη, θυ] αἴης ἊΡ κἷ8 ουτοΣ 
ΜΪΓῈ τοδίουδ]8 ὑμδὶ ποῦθ Ῥυτοδαβοὰ ΣῈ δὲν 
Ὀϊ]οοᾶ; ΕρἈ. 1ϊ. 21. (Θυοδῃ.).--- Τὸ ἰστη}}6 οὗ 
ΟἸσὶβδὶ 18 θυ} ἴῃ ἐδ Βοδσὶ οὗ Ἀἶτη 8]086 ἮδΒΟ 
Ἰονθβ μ6δο6 [ϑο]οσθοῃ, ἑ. 6. »αοἰῆο.7. (βίδτ Κα). 

γῪἕεκ. 48. 9 Μοὶ ἘΠῸΡΏ ἄνσϑιοῖδ ποὶ 
ἴπ ὑθ:Ώ 0 198.--- ἸΡ λαὲ πιαίεγίαίς ἀο6ε ἐλε 7οτά ε- 
»ίον ἵπ διμίάνε λὶδ ολωγολ 1. Νοί μοϊὰ διπὰ 
ΒἰἴνοΣ (Θασί]Υ ῬΟΤΤΟΣ δηῃὰ δβρ]οβάου); {Π. Νοὲ 
νοοὰ δηὰ δίομϑ ({μ6 χοἰ ίοι οὐὁἨ τρϑγὸ ἀδοογυμι, 
δὴ ΟΧΙΘΙΏΔΙ, το δ ΐ68] ΒοΥυ160); Π]|. Νοῖ ΡΒΡ6Ρ 
δηα Ῥδροβιηθηὶ (Θχ ΘΓ] ΟΥ̓ΘΘΩΒ δηὰ τοοὰδϑ οὗ 
ΟΒΌτοΙ ρΟΥΘΡΏσηθπ); Ὀαΐ, ΙΥ͂, Ἡρδτίβ ἐμὲ 810 
ϑπαονγοα τὺ (ἢ Ἰἰ 0 τωρ τσ οἱ ΟΣ θυ πῃ ἔτ, 
πηϊιοϑὰ ἰοχοίμοῦ ἴῃ ἰογο, δηὰ υἱροπίηρ ἱπ ΒΟΡΘ6 ἴοσ 
ΒΘΔΥΘΏ.).---7αοἑαίτν, Ἀοΐ ΟὨἹΥ τοϊέλοιί ἰλε ραΐδ οὗ ἱμ9 
ουυτοῖ, Ὀσΐ 4180 ὑπ ἱΐ, δπὰ ὃν πιεαπὲ οὗ ἴι. [866 
ῬΟΟΤΆ. Νο. 1, δθονϑ. ].---7λὲ αἰυίπε τίσλί, απὰ λό 
λωπιαπ ἠπρενγεοίίοπε 9.Γ, ἰῪδ6 υἱειόΐε ολωτγολ.---7' θ 
“ποὰφ ἐπ ιυὐλίολ Οοα διε ἀΐὰ ἰεπερίδ: 1. ΤῈ [16 
σματοῦ; Π ἴῃ ἐπ οατίβ οὔ θη; 111. [ἢ Ὠφῶνϑῶ. 
--Τὴε ππαπηϑν ἴῃ ολίοῦ ἰλε Ἡοῖν ϑρίγιε δωξας ἰλ6 
ἐεπιρία 9.0. Οοά: 1. Τὰῃ. ἰδ6 ἌΘΒΌΓΤΟΙ; 11. πὰ {δ6 
αἰοβοὶ; [Π. 1π {86 Θοτησηθΐοι οὗ βαϊπίβ; ΙΥ̓. Αἱ 
80 δοπδυσηϊηδίϊοι οὔ μο Κίη ράοπι οὗ αοὰ. (Καρδ, 
αὐ ἐλε Ἐοοῖ. ΟὈποεπίίοη, 1887).---Τ λέ ἰτσὰε ἐεπιρῖε 47 
Οοά: Ἱ. ΤῺθ νἱδ᾽ Ὁ]9 ἑθσαρὶθ οὐχῶΐϊ ποὺ ἰ0 Ὀθ υῃ- 
ἀογυδιυθά, γὸσ. 460, 47, 11. ΤῊο ἱπν δὶ ]9 ἐθ }]9 
ουρβδὲ ποὺ ἰο ὃθ Τογκοίίθῃ, γον. 48-δ0. 

γἊσκβ. δ]. ἴἴὸ - - - υποϊτουτοηοὶδοᾶ ἴῃ Βθασὲ 
8 ἃ θδ8:8.--- οι ἰλ0 πολυ 8 υποϊχουτηοϊδο, 
189 ΘΔΓΒ 8.0 ἴῃ ὑπ0 Ββηΐα οοῃαϊιΐου. ΒΘ ΟἿΓ 
Ῥϑυΐίθηΐ ὨΘΑΥΘΥΒ ΟΧΡΟΣΘΏΟΘ (6 ῬΟΥΘΣ οὗ [89 
ποτὰ οὗἩ αοά ἰπ (ποῖγ Ὠθαγὶδβ, ἐμ 00 στὸ Ὑ1|Π[ἐὰρ ἰο 
Ἰοπὰ δῇ ΘδῪ ἰοὸ οὐσ ψοσάβ. Βαυΐ ψ ἜΘ. Π6Υ ΤῸΡ6] 
186 ποτὰ ἤἥσοσα ἐμοῖσ βοαγίβ, ὑΠῸῪ 4180 βίορ ὑδμεὶν 
ΘδΓ8, ἰκὸ 186 ὨθΟσΤοΣΒ οὗ δίθρῃθῃ, τοῦ. δ7. (Αρ. 
Ῥαδὶ.). 
γε. δ2. ν ΒΙοδ οἵ ἔδο ὑρχορμοῖα πανϑ ποὲ 

γοῦσ ἐδτϊθια ὑϑσβοουϊθᾶ---7λὲ εἰγικὶπρ ὑπὶ- 
ονυπιέίψ οδεετυαδίε ὅπ ἰδὲ ἀίηράοπι 9, αοα [800 
Ῥοοτα. Νο. 2, Δρονυθ]: 1. Ου ἰδθ ρμασὶ οὗ ἀοά 
(ἀποδδηαίης ξῦδοθ διὰ ἰγυ }); ΠΠ1. Οὐ ἐμ μαγί 
οὗ δ (οοπίϊπυοὰ ὈΙϊπμθ858 δηὰ ᾿δγάμποϑδ οὗ 
Βοανὶ).---ὗ 6 οὔδει οχίοὶ 86 δσχοϑϑιϊθθοθ ἀπά δο] - 
Ὧ688 ΟὗὨ (89 Τουπᾶογε οἵ 0861} ἰμδίλὑα ἡ οπ8, τ ἰΕ}ι- 
ουΐ, ΒοΟΤΘΥΘΙ, τηδηϊζοϑίϊηρς μον βρὶσὶς, (Φα68η.). 
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γεκ. δ8.(ὈὡὈ ὕἷὯὨο παᾶνο τϑοϑίνϑᾶ ἴδ6 ἴον 
“« - οϊξκοριϊι.---ΤῊο ρμαζδηβ, 80 ΒδΥθ σϑ- 
οοϊγοὰ (δ6 δ ἰδυχμὺ ὉΥ παίυσο, ἃγο ρμυπὶβῃοαὰ 
ὙΕΘῈ ΠΟΥ ἰγδηβρτθβδ 1ὶ [Βοπι. ἱ. 20 Γ: 11. 14,16]. 
ΟΥ̓́ ΒΟΥ πα] 6 ἢ} ΒΟΓΟΥ Ραμ πθεῦ ΔΓ ΠΟΥ ΜΟΤΙΒΥ, 
ὙΠῸ βᾶνθ χοϑσαϊγοα ἐπα 8} ὈΥ {6 τουϑ]δίϊοη οὗ 
(οἀ, δηὰ, πονοσίμο}688, ἰσϑῖρ]θ 10 ὉΠῸΟΥ ἱμποὶγ 
ἴοοι! (βιδυκο). 

ΟΝ ΤῊ ΜΗΟΙῈ ὈΙΒΟΟΥΒΒΕΒ ΟΥ ΒΊΤΕΡΗΣΝ.---7.}ε 
λοῖν πιδη ο7 αοὐ 97 7ογτκεῦ ἀσεε, ἐχλ δι(εα ἰο μοδίετιν: 
Ι, ΑΒ Βουδι ἀβ, χο ῥσοοϊδί τὰ δ]ουὰ {μ6 ζτδοο δπὰ 
αν οὐ αἀοά; 11. ΑΒ ργοδοόῦοτδ οὗ γὔοροηίδῃοο, ἢ 0 
δ άγοββ ἃ ἀοβϑηογϑίε Γ8096.---ἰ δίερλεπ᾽  ἀϊξεμεδίοηρ 
εοἱλ δε ὕειν (τὶ. 9, 10; νἱῖ. 2-68): 1. ΤῊὁ σαιιδ68 
ὙΠΠΪΘῺ Ἰοα ἰο ἰμοιὰ: (4) Ηΐ8 ουδῃρθ} 68} ἰΔΌΟΓΒ; 

ἸΏΒΏΠΟΣ ἰπ ὙΔΙοἷΝ {ΠΟΥ͂ αγΘ οοπαυσίθάᾶ: (4) θ0ε 
ὑπ ραγί οὗ βίθρβοι; (δ) οπ ὑμὸ ραγί οἵ ἴ:ὸ ον. 
Π|. Το νυἱγίυιὶ ὑγϊυμρ οὗ ἰμ9 ἰσυῖι: (α) Βο- 
τοα]οϑὰ ἴῃ “6 νϊβάοτη δῃὰ ἰμ6 δβρίτιὶ ὉΥ τοὶ 
ϑίορθ ἢ Βρδῖκϑ᾽ (νὶ. 10); (δ) δπὰ ἴῃ (μ6 ἱπ8Ό}}1γΥ 
οὗ 180 ὅογΧ)1Ὺ᾽ ἰο τοβὶβὲ ὈΥ διρυμποσὶ (νἱὶ. 10; τῇ. 
ὅ4, 67). ΙΥ. Τὸ γτοβϑ]8: (α) Βουθη οί) ἔδοϊ- 
ἴῃ 8 ἴῃ (869 δάυθγβδυΐεβ οὗ (86 ἐσπίι; (6) δοῃνϊο- 
(ἴοι Ῥσχοἀμποθσα ἴῃ ἰδ τη οὗ ἐπῃ9 οδπαϊα. (Ἐδ6 
γ. 1010 Βυρ χοδβίϊηρ (0 ΤΟ] ονπα: (1) Το τοροι σα 
οὗ β6}} Β06η68 ἰπ 86 δ ὈΒοα Θηΐ ΒἰΒίΟΓΥ οἵ χοὶῖ- 
ακἰοη; (2) 86 ὙΘΔΡΟ;Β ὙῖοΒ το μίου ΘΙΡΙΟΥΒ; 
8) ΤῈ κυ} οὗὨ (Βοδὸ 80 χαεὐθοὲ τοὶ σίου ἐστὶ: 
ῳ Της Βη4] ἀϑοϊβίοι οὗἉ 41} ἀΐβρυίΐοβ Ὀγ (9 υὰξο 
οὔ {80 ἐνίης δπὰ (86 ἀοδα.---ΤῈ.] 

(6) ἐμοῖν ᾿ρηόοσδῶσο δπὰ ῥγουάΐοοβ. [{ἃ8ἑ{] 89 

Ο. ---ΤΈΡΗΕΝ ἰδ ΒΤΟΝΒΌ, ΒΌΤ Ὁ51ῈΒ ἨΙΊΤΗ ΒΦ ΒΒ. ΒΟΡΕΒ, Α ΟΟΝΟΌΣΒΟΒ ΤΗΒΟΌΘΗ ΤῊΞ ΝΑΜῈ ΟΥ 9808. 

ΟΕΑΡΤΕΒ Υ]. δά-θ0. 

δά [Βαϊ] Βοι {δον Βοαγὰ {π680 (πίηρΒ, {πΠ6} ψοτο σαΐξ (ο (86 Ὠθατί, δηὰ {ΠῸΥ ρηδββο 
δὅ οἱ ἷπι πιὰ ἐλεῖν ὑθο!. ἘΒαῦ 6, Ὀοϊηρ; [ἃ}} Οὔ [Π6 Ηοὶγ αἸποβῦ, Ἰοοϊκοά ἂρ 8 θά ἔδβι)Υ 

ἴηΐο [0] ᾿θανθῃ, δηἃ ΒΑῪ ὑΠ|6 βίου οἵ (ὑοά, δῃὰ “6808 βίδπαϊηρ ὁ ὑδ6 τἰρῃῦ πδηᾶ 
ὅθ οἵ αοὰ, ἘΛαὰ βαεϊά, Βομο]ά, 866 ὑπο ἢδαυθηβ οροηϑᾶ, δηὰ ἐπ ϑὅοη οὗ τῇδ δίδει ἀϊηρ 
δ7 οη ἰδ6 τἱρῶιῦ μδηᾶ οὗ ἀοα. ἜΤ ΘΩ ΠΥ οτ δὰ ουὐ᾽ τι} ἃ Ἰουὰ γοΐοθ, δπὰ βίορροϑα ἐμ ῖν 
8 ΘδΓΒ, δηά σδὴ [τ8}16] Ὁροὴ Ὠΐπὶ ἩΠῸΜ ὁΠ6 δοοοχά, ἘΛπά οδδὺ λίην ουὐ οὗ ἴπ6 ΟἸΕΥ, δηὰ 

ιοηθὰ λέγηι: δηὰ [6 ψϊύηοββοϑ ἰδϊὰ ἀόσα ὑπο ὶν οἰοίο8 δὖ ἃ γουηρ τ)8Π᾽8 ἔδοΐ, Ἡ 8 Ό0868 
ὅ9 πδιηθ γῦλ8. ἥδ]. Ἐὰλπὰ (δ ογ βίοηϑᾶ ϑίθρμοη, οδ ] ηρ ἀροὰ αοαδ, ἀπά [᾿Ἰηνοκίηρ, δηὰ] 
60 παγίηρ, οτὰ “68:18, τϑοϑῖνο ΤΥ βρὶγιῦ. ἘΛΔηὰ [Βα] μα ἰκπϑοϊϑὰ ἀόνῃ, διὰ οσϊοὰ υτ] ἢ 8 

Ἰοπα νοΐοθ, μοσὰ, ἰδὺ ποὺ (Π]18 δῖ ο 8:61 οἴδῦρθ. ἀπὰ πΏθη 86 μδὰ βδαϊἀὰ {18, Β6 
[6}} 8816 6}. 

1 γόον. δ6, ΤΊ οποηδοτῦ, το [ὉἸ]ΟγΒ ἐδ δ ΒΟΥ Υ οὗ Α. Β. Ο. [416ὸ Οοά, Κ5|π., Ῥ»τοίογθ 1μ6 σοϑάϊηρ δεηνος 
διὰ [4 δἰἱοδίϑα Ὁγ Ὁ. Β. Η., διὸ ν͵δὶ}} δ ΕΣ οἴ ἴδ)0 ζδίμοσ. ΠΆτῳ ἀνεφγμ.; [89 ἰδίου [8 19 υδ04] τορζηκς, 

σὺν νἱ ἢ ΤΊ60}.--Τκ. 
8 ΨοΥ, δ[. κράξαντος, ἴτι Ρ]Δοο οἵ ἔπο 0888] τοδάϊηρ, κ 

υ Ὁπαποθίί ὩΔΌΪΥ δρυτγίουδΒ, [110 ΡΙΌΓΑΙ, οἵ ἐεχέ τεοσ., 
08... 

ΔΥ 
οἵ το ἀϊνίηἱν οἵὨἨ ΟἸτὶδι." (ΑἸοχδῃάογ).--κ.} 

ἘΧΈῈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

νεε. δ4. Σὕἷ Βθ8 ἴ860ὺ Βϑασᾶ [)086960 τ (5. 
---Ἴ Βο ἰόσιὴδ οὐ ΥΘΡΤΟΔΟΙΣ Ἡ 16 (ἢ. 8 ΒΡΘΑΊΚΟΣ 6Ι1η- 
Ῥὶογοά, νΒ θη 6 γαοπιϊηἀοά .]8 ἤθδτοτΒ οὗἉἩ ἰδϑὶῦ 
ὉΒΖΟΩΙΪΥ βοηιϊταθηᾷῷᾷ, (μοὶ υἱοϊαιίου Ὁ (86 16 ν, 
διὰ (.:6 συ} τ ἢ] ἢ 8 6Υ με ουπίγαοίοα ὮΥ οτὺ- 
οἰἔσίηρ  ὁθι8, ἀθο ΡΥ πνουπάθα ὑπ οῖν ὑυϊάθ. ΤΟΙΣ 
γρϑίι, τ ἰοῖν (π 86 ν σου] Βοδυοοῖψ σοπίχοϊ, Τουπὰ 
ἃ υϑηί, ΒΘ 6 αἰϊογοὰ ὑμ6 μοχὺ ποσάβ. [ΕῸΓ 
διεπρίοντο, Β06 δΌοΥΘ, ποίθ Νο. 3, οἢ 08. ν. 88, ἀΡ- 
Ῥοπάσα ἰο ἐδ ἰεχί.---ΤᾺ.] 

Ψκβ. δδ, δθδ. Βυϊ 86, Ὀσδέηρ {811 οὗ 189 
ἘΓΟΙ͂Υ ΟΒοεδι.--- 116 ἷ8 Βοδσοσβ γἱοϊ θὰ το γ9 
8ηἃ τροσὸ ἰοὸ ὑδποὶσ Ὑἱο οὶ Ῥαβδίομδ, δηἃ Ὑ6Γ0 
ΔΙΙοὰ ΣῈ ἃ σᾶΥμα] ὅτο, δηάὰ, ἱπαδοὰ, υἱἱἢ 8 
Βρίγὶ  ἴγοσα {πὸ Ὀοίίοταἶθδ8 ῥἷί, ὑμ9 8οὺ] οΥ̓͂ (18 
Φαὶ (Ε 7} τὶ 658, ΟὨ {}|0ὸ ΘΟΏ ΓΔΙΥ͂, τγ8 8116, Ὁγ 
189 ξταοθ οὗ ἀοα, ψ1 8 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ἢγο---9 γ788 

ἴο 

αντες͵ ἴα Του ἃ ΟὨΪΥ ἢ ΟὯΘ Συδηυδοτρὲ [8 το πυϑοτ]ο πλ8.}, σᾶ 
ουπὰ οοά ι } 

.]} 
8 γον. 69. [“ ὕροη Οοα ἰ6 ἰπ᾽τοὰποοὰ Ὀγ [πὸ ὄθπονα νϑγαίομ, δηὰ Κἰης 98 πλ)686᾽5, πὸ ἀουδὶ τὶ ἃ κοοὰ ἃ 

Ὀδὰ οὔὔεοοϊ, [ἰδὲ οὗ δοραγαδίίπρς βιθρἑθη᾽ 8 ἱπυοοδίίος ἔγουλ 8 οὐὐθοῖ, ἀπὰ οὐδουγίηρ, Π ποῖ ἈΓΓΟΣΙΥ 

8160 ἰῃ Βὶπ., δ᾿οὰ 5 σχοϊαϊποὰ ὈΥ̓͂ 81}-ὄ [πὸ γοσσξ 

ὈὉπὶ νἱὰ 
, 8 βίσουκ 

ΙΝ οΓ ἴἰλὰὸ ΗοΟΙΪΥ αΒοδὶ ἔγοτω δῦοτθ. [πδιϑδὲ οὗ 
Ἰοοϊεῖπρ δὲ 89 θὰ 0 βυσσχουπάθα Βΐτη, δηὰ 
ὙὮΟΒ6 ἱπουθδδίηρ ΓΌΤΥ αἰρσὶ μανα ἱπδρίὶ το Ηἷπὶ 
ΜΠ ὕθαν, Οὗ δ ὙΔἰκοποὰ ἃ 68Γ18] 4608] ἰπ ὲ5 ΟἾὟΕ 
800}, 6 Ἰοοϊκθά Ἂν, δηά, ἔ1}} οὗἨ ΓᾺ1Ὸ πὰ Βορο, 
ἀἰχοοίθὰ ἴθ Ἰοηρσίης κίδηοο ἰοναρὰθ ἤθδυεε. 
Αμὰ Β9 ζᾶσθθ ἰπ {δ βρὶσὶξ, ἰῃ δὴ ϑοδίδδυ, ον δὲ 
οὈὐδοί 9 {πὸ ὁγ9 οὗἩ 80 ὈΟΟΥ͂ οδπηθδὶ Ὀομοϊὰ, 
δα ψἘΪΟΝ ὯΟῸ ΟΥΒΟΡ ῬΘΥΒοΩ ἰπ (δαὶ ὕ]δοθ βδν δὲ 
ὑμαῦ τηοϊηθηΐ, ΠΔΙΩΘΙΥ͂, ἰδ 6 δόξα Θεοῦ (σοΙΡ. ὁ Θεὸς 
τ. δόξης, τοτ. 2), ἰ8 6 οο]θδὲῖ81 βριοπάου ἰπ ππΒῖοβ 
(οα πἰτιβοῖζ ΔΡΡΘαγΒ; ΒΘ δΒδν, ἰο0, 7 6808 Βἰδιά- 
ἴῃς οὐ ἴδὸ τἱρεΐ μδῃὰ οὗἩ αἀοά. ΑΒ ἃ ἴδασ ϑϑδδ 
ΘΟΏΖΘΒΒΟΣ, δ6 ἀροΐαροβ δ᾽ ουὰ αἱ ἐμδὲ ἣθ Ὀ6Π 0] ἀκ. 
Ηο τηρηίίοηδ, ἴῃ σον. ὅθ, ὑνο ρμεγιϊσυϊουα τ Βῖοὶ 
ομδνγδοίοσίσο {πα ἰηΐογῃὶ Υἱϑῖοη :---ὥσχθί, δ 
Βθαθἢ δ δῖὸ ορϑῃϑᾶ οὐϑὴ πὑπΐο {89 πῃ ποστηοϑὲ 
ΒΔ ΟΙΌΔΓΥ, ἀπίο {πὸ εἰμ οδί βθάυοη (δ πα ΒΟΣΘῸ ἴδ 6 
ΡΙΌΓΔΙ πυμῦογ οἷδίπιβ αἰἰθηςο}} [“186 ἐδὶτὰ 
ἤθαύθι,᾽ 2 Οὐχ. χὶΐ, 2; 860 (}}6 βοῖο οὐ ἐμ ρ858- 

͵ 
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8ξο ἴῃ ἃ δυ υδοαιιοῃὶ γοϊυτη9.---Ν.}: ΒοσοΒΪγ, δ6 
δε. ἴδ οι οὗ 8: ἴδῃ ἄΐῃ αὶ οἱ ἴδ χἱρδῖ 
δβεηᾶἃ οὗ Θοᾶ. [ἱ 8 ΓΟΙΠΔΥΚΔΌΪΘ ἐπαὺ ἢ6 ΠοΓΘ 
ΔΡΡΙΪ65 86 δ) ἰ0 9668, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου, 
σλῖον ἰδ. βιανίουν Εἰ πι56]7 80 ἴγθα ὉΘΕΕΥ͂ ΘΙΏΡΊΟΥΒ, 
ψ8}}6 ἰδ ἔουν ἀοδ8ρ0618 ἀο ποὶ τηθπιΐο ἃ δίῃ] 
4848 ἰπ ποῖ ᾿ὁ τ)δβϑ Ῥχγοπουηοοα ὈΥ δηοίδεσ: 
δηὰ ΒΘ ΒΟῸΣ (89 ΦΟΥ̓ΔΏ61188 ΠΟ (μ6 ΔΡΟΒί166 θῃ- 
ΡΙΟΥ ἴτ Ἐπ σηβοῖυθβ ἴῃ {89 ἀοΒροῖδβ, ἰμ Αοἰβ, οσ ἐδ 
Ερίδ1686. [Τ89 ρῆγαδο: κ,,ἰκὸ υπίο ἴμ6 ϑὅοη οὗ 
ΔῈ", εν. 1, 18; χὶν. 14, 18 Ῥθου]αν.--- Β.]. 
Βαι Βεγο ϑίθρμϑῃ, ἴο τ ΒΌΣα, ΡΘΓὮΒΡΒ, [86 Ἰδηρσιδβο 
ἴῃ θδπ. υἱῖ. 18, 14, [οὐχ Ῥοδϑί Ὁ] γ, ὑπδὶ πὰ Μαιί. 
χστΐϊ. 64 (ΑἸ 0γ4}} οσσυχγοα δἱ (86 τιοχηθηΐ, ΒΡ- 
Ρἰΐο8 (18 πϑῖλθ ἴο (89 Μοδβδβῖδι, 9680. Το θῖη- 
Ῥἰογπιοπὶ οὗὨ ἰἰ ἴῃ (86 ργϑβοηί ραβ88956 8, ἈΠα1108- 
ἐἰοπδὉ}]γ, δὴ ονὐἱάθῃοο οὗ {πὸ ἰδίονὶ 8) Βα 6}}1 οὗ 
(86 πδιτδίϊνο Ὀοΐουθ υ8.---ΑἸοΙ μον ῬΘΟυ] ΣΙ ἷπ 
ἴδ6 Ἰδηχυαρο οὗἨ δίορ θα 18 (6 οἰΤουπιδίδῃοθ ἰδὲ 
δε 8668 Φ6δ8 δἰδιι ἀΐηρ (ἑστῶτα) οὐ ἱδο σὶρδί 
διὰ ο7 ἀοα. 18οὸ Ιοτὰ 18 ΔἸΙΑΥΒ ἀδβογὶ ρα, 
νοὶ ἴῃ 8 οὐ βίδίοιηθηίδ (Μ δι. χχυὶΐ. 64), δπὰ 
ἴῃ 1Πο66 οὗ (ὴ6 δροδὶ]οβ δῃὰ ονδῃροὶϊδίβ (ε. σ.; 
Ἐρ. ἱ. 20; Μαγκ χυΐ. 19), 88 εἰζπρ αἱ {π6 τἱ κεῖ 
διὰ οὗ Θοά. Ηδετο, ἰοο, ἴδ Ἰδλσιδαρο ὈθίοΓΘ ὺ8 
ΒΣἰ ΚἸ Υ ἀΠΘΤΒ σοι {16 808] ἔΌττὰ οὗ ΘΧΡΓΘΒ- 
ἴοι, δηὰ {μπ8 ΖΓ 65 δηοίΠῈΥ 1] Γαι οὗ 
(δ6 ξεπυΐηθηοδ8β δηὰ δον οὗἩ Π6 ὙΠ0]6 ὨΔΥΓδ- 
το. ὙΒδὶ ἴθ ἱτρ θὰ Ὁγ ἰμὸ ἔδοί ἐμδὺ Ψ651.8 18 
κιἰιδη τη ρ δἱ ἰδ γἰχῃί Ββαπά οὔ αἀοἂῦ 1θου (1688, 
ἰδεῖ ἢθ 885 δυΐβϑῃ, δηἃ βίδῃβ ΓΟΔΟΥῪ ἰὸ σοοοὶνθ 
δδὰ ποϊοοπιο ἰὲ5 [αἰ [7] τε [658 (ΟΟΤΩΡ. τον. ὅ9), 
συαεὶ οὐυίμιᾳ ϑίοερλαπο. (Βεοηκ6}). [Ομγγβδοβίοσω 
μωὰ δἰγοδὰνγ τορὶεὰ ἰο ἰμ6 ᾳυδδβίϊοπ υϑὺ ῥγο- 
Ροϑεά: ἕνα δείξῃ τὴν ἀντίληψιν τὴν εἰς τὸν μάρτυρα. 
(ΑἸ, «ὦ ἰος.).---ἴπ.1. Ὑπὸ στρα! Ὀ᾿] Πν οὗ 18 
δἰδίειηοπὶ στοβροοϊΐῃς 86 Υἱβίοῃ, 18 διἰθβδίθα ὉΥ͂ 
(86 οἰγσαχτηβέδῃοο ἰμδὶ ἰΐ 88 Β660) ὈΥ͂ δἷπὶ 8]0Ώ6, 
Διο ὉΥ Ὡ0 Οἰοσ, ἱπδδιου οἷ 88 (Π6 δοσοιιηὶ ἰῃ Υθ}. 
δὺ οουἹἱὰ ᾶνϑ Ὀδθθὴ ἀογίνοα ΟὨ]Ὺ ἔσγοπι 818 ΟὟ 
ΤΟΝ 88 γοροσχίϑὰ ἰῇ τοῦ. ὅθ. [1 'β ΠΘΘ6]688 ἴ0 
τεδοτὶ δἰ ἰο {80 δἰϊοπυδίΐηρς ἱπίοσρσοίδιοη 
ἰδδι ΚΑ! ΡΉ ἢ ἸΔΟΓΟΙΥ ἰπίοπάθα ἰ0 ΟΧΡΥΘΒΒ ἰδ ὑη- 
δδ δ (δὲ τἢ ἴὼ [890 αἰ οΥὶ δολίου οὗ 7 Θδυ8, πὰ ἴῃ μἷ8 
ΟἾΏ ΘΑΓΪΥ ΘΗΙΓΘΠΟ6Ο ἰηΐ0 ποδυοπ (ΝΜ16 8618), ΟΥ 
ἰο (λ6 πουϊγΓα)] Σῖπρα οοῃ͵οοίυχο ὑμαὶ ὑπὸ ἰβίοσ ἢ 
ἈΠ πμεοἸ 7 μα δἰ πρὶν τἰβιοὰ ἰοὸ κὶνο αἰδϑιϊποίπ 688 
δηὰ ἴογοο ἰο ᾿ἷβ ᾿παϊνί ἀπ] υἱονν, ΌΥ ΘΧΡΤΘΒΒΙῺ 
ΒΒ. 1 88 17 δὴ δοβίδίϊο υἱβίουῃ; δὰ δοίι}}]γ Ὁ θα 
κτδοϊοα ἴο ΒίορἈ6ῃ. 
κε, 67. 6 ΠΟΥ οτἱϑᾶ οτι.---Τ)ὸ 6Χδα- 
Ῥογαιΐου οὐ (6 ὮΘΘΤΟΥΒ τϑδομεὰ ἰδ ποὶσιηί, διὰ 
οου]ὰ πὸ ἸοΏΖΟΣΡ 6 σοηίΓο] θα, τ θὰ ϑίορμ θη 
θοτο πἰίμοδϑ, ἰὰ δοσοσάβῃοο ὙἱΣ Δ {Π6 τἱβίοῃ, ἰο 
80 ὀΣδἰιδίΐοι δὰ ρον δοδίϊου οὗ ϑβυβ. ΤΒΟΥ 
δεζαῃ ἰ0 υἱέον Ἰουὰ οΥ68, ἰπ ὁσάοσ ἰμδὶ Βα ταἱρκὶ 
πϑὲ Ὀ6 πηἀδοτείοοί, δηὰ δίορροὰ (Ποῖν δ γβ, δοὸ ἰδὲ 
ἰδθογ τοῦ ποὶ μοδσ ᾿ἷ8. Βα ρροδβοα ὈΪ]ΔΒΡ μι ἶ68. 
ἴδει (μ0γ χυδδαὰ ὑροῦ μἷπ ᾿ῃ 8 Ὀοάγ, ἀτουθ Εἶτ 
ἘΠῚᾺ τἱοϊθησο ἴσχοι {86 Οἶἱγ δπὰ διοῃδὰ πἶπι. ΤῈΘ 
δοιϑῖοη οὗ {80 Θοὐυποῖ! τῦοϑ, Βι ἀφ η}γ Ὀτγουσλὲ (0 ἃ 
εἷοϑο ὉῪ ἰδ ἔδηδιΐθα] ἰυτυ τ ἰσ ἢ σοτϊητιεδοεα; 
διὰ [π6 ἰδρίἀδιίοη νοι [0] ον α, νγᾶ8, Ῥγοΐθβϑ- 
οάϊγ, 8 τοὶ χίουϑ δαὶ, 8} Θχϑιο}]9 οὐἨ ρορυΐδὺ }0.8- 
(ἶοα. [1 19 ἀρρδγϑηὶ ἰμδὶ ἃ [4164] ἀοοϊβίοι δὰ 
Βοὶ γαῖ ὈΘΘῺ ΤΟΣΤΩΔΙΪΥ δπηουπορὰ (ΕἸ ͵ὦ14]4), 8δπα, 
(ἀτίδεν, (μὲ 0 βοῃίθῃσθ ργοπουπορα ὮΥ ἰδ0 ὅ8ῃ- 
δούτίη δὰ γεῖ Ὀδθη βυ Ὀτη (64 ἰο ("9 Βοπιδὴ Ῥὑχο- 
σαταίον, πιϊπουΐ τ Βο80 βδποίΐου ἰδ 69 0118 οου]ὰ 
δοὶ ἰαδίοί οορὶϊ41 Ρυπὶβιταοπὶβ [50 χυλὶ. 811. 

’ 

15 μ686 χοϑροϑοίδ {86 φιοοθϑάϊηρδ 6 τὸ πηὐυδι1ῆ- 
80]10 δηὰ ἴ]]οχαὶ. Βυὺ πὸ δ΄Θ ὉΥ͂ ΠΟ ΤΏ 6828 δὺ- 
ἰβογϊζοα ὈΥ (μ6 ἔδοίϑ Ὀδθίοσο υ8, ἰο δϑδοσί ἰδδΐ 
ΒΆΘΝ ἃ ἰυτυ] Δ ΥῪ ἱοστοϊπαίϊου οὗ ἃ βδοβδίοι οὗ 
186 ϑαπμοάσίη (τ οὶ ορυϊου δὶ θοδη δῖ τσ οᾺ 
ὁχοϊίοηθηὶ), οουἹὰ ποὺ ῬοΟΒδΙ ὈΪῪ μαγὸ οσουγτοα ἴῃ 
ΓΟΔΙγ. ΤΉΘΓΘ 18 ΠΟ ΣΘΆΒΟΣ ἩΠΔΙΘΥΘΥ [ὉΓ ἀοηγίης 
(86 ἰβϑίονὶοδὶ δοσΌΓΔΟΥ οὗἨὨ (86 Πδιγδίΐνο, δὰ 88- 
ΒΌΣΩΪΗ ΚΣ, 88 Βδὺν δὰ Ζ6]}16 Υ δ.ὸ ἱποϊϊποὰ ἰὸ ἀο, 
βτβί, ἐμαὶ 860 πμοἷθ ΟΟΟΟΣΥΘΩΟΘ ἯἨΔ85 ποίδίηρ 
ΤΏΟΓΘ, ΟΥ̓́Θ ἔγοιῃ! ἰμ0 Ὀορί πὶ, ἰμ8η ἃ ῬΟΡΌΪΔΡ 
ἰυτπαϊι, δηὰ δβοοομάϊν, ὑμδὲ ἐμ6. δοοσουηί οὗ ἰδ6 οἵ- 
ΒρΔ] δοίϊου οὗ 86 ϑωπβεάσίῃ βου] ὰ 6 ὙΒΟΙΪΥ 
τολοοίοα, 85 δὴ ὑπ ἰδιονῖοδ)ὶ δα αἰ ἱ 0η.---ΤΘΥ οδδὲ 
Ὠἶπὰ ἔξω τῆς πόλεως, τι δΘοοσογάβϑηῃοοθ ὙΣΓὴ (86 ΔῊ, 
1ον. χχῖὶνυ. 14, δὶ ἃ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΟΣ δμου]ὰ Ὁθ 
βίοῃοα ““πἰιμουῦ (Π0 Θδῃρ᾽", ἴῃ οΥάοΣ ἰμδὶ ἐδ 9 
δΌΟα6 οὗὨ [86 Ρ60}]6 τοἷχὶ μοὶ Ὀ6 ἀεδβοογαίθα ὉΥ 
Δ οχοουϊΐοη. [Οομρ. 1 Κίηρβ χχὶ. 18; ΗθΡΥ. 
χὶϊΐ. 12, 18. 

γκβ. ὅδ. διἭήοποαᾶ Βίπλ; ἰδο ἰογὰ ἐλεϑοβόλουν 
ἦδ ὮΘΡΘ ΘΙΩΡΙΟΥΘα ΒΟΙΩΤΆΔΙΪΥ, ΟΥ ΟΥ̓͂ ἯΥ οὗ 8ῃ- 
(ἰοϊραιΐοη, δῃὰ 18 ποὶ ἰο 6 υπάοτγδβίοοα ἰῃ ἰἢ9 
8688 (διαί {80} »γερατγεα ΟΥ αἰϊεπιρίεα (οοπαίι8) ἰο 
δίοῃϑ δῖτῃ:; {}ι0 ἴβοὶ 186] 18 βίδί δὰ ἴῃ 118 ῬΓΟΡΟΡ 
ογάον ἴῃ ἰμ0 ποχί υϑγβϑ9.---Απἃ ἴδο υνἱ»ἱιηῃδδαοαυ 
ἰαϊᾶ ἄονσῃ τμοίσ οἱοῖμϑα.--- ΤῊ ππθὰ ὙΠῸ δά 
Ὑἱποβδοὰ δραὶπδὺ Ξίορμθη, 6Β. Υἱ. 18, ψογῸ ΤῸ- 
αυϊγοα ὈΥ {πὸ ἰδτὺ (Πουὶ, χυ]ὶ. 7) ἰο οαδβί ἐμ9 ἅσδι 
Βίομθϑ οὮ {86 ἰΥϑΏΒΩΎΘΒΒΟΥ. ἴῃ ογάον (δαὶ (6 Ὺ 
ταὶσῃς ποί Ὀ6 ἱπιροάοα ἴῃ ἰδθ δοΐ ὈΥ ἰμοῖὶν τσ ὶὰθ 
θὰ βονίηρ ὈΡΡΟΥΡ ρβδυιηθηΐβθ, ἴμον ἰδἱὰ {8689 
8814, δηὰ ἱπίχυδίοα ἰμθῃ ἰο ἐδ σᾶγο οὔτ γουῃκ 
ΤΩ8Ὲ ὙΠῸ Ἦ88 πδιιϑὰ βὅδυ]ϊ. ΤΏ θη ἔδπον δηὰ ἰδι9 
τοϑὲ οὗ (η6 ῬΘορίο δυγ]οὰ βίομιϑβ αἱ βδίθρῃβῃ. 
χα. δ9θ. ΒΕΘΡΒΘΏ, οΟΟἸ πο ΠΡΟΏ, οἱο.---ΤῊ9 

ἁγὶπς Τατγν υἱἱογοὰ ἔπὁο ΘΧΟΙΪΔΙΩΔΙΠΒ: ἰδ 6 τοὶ 
8 ἃ Ῥοιἱοπ το ούτε ἰο Εἰτηδοῖῦ; ἢ6 ὈΘΒΘΘΟΪ6Β 
Φοβυδβ, ἰδ οχδὶ] θὰ 1,οτὰ, ἰο τϑοοὶνο 18 ἀθραγίηρ 
ΒΡ υπίο Εἰπιβο]  ἧπ μοαύθη. Ηο υἱίογβ (89 
Ββοοομαὰ υἱϊὰ ἃ Ἰουὰ δπὰ ἀἰϊδβιϊποὶ τοΐοθ, ἢ ἱδ 
Κπθ68; ἰΐ 18 8 ΓΟ ΒΒΟΙῪ Ῥοὶϊ ἴ0π [07 186 ἔογ- 
εἰνϑηθδϑ οὗ δἷβ τουγάοτγοσθ. [118 “"σορὶθα ἔγοχῃ 
ΟΌΡ [οτὰ  Β ὍΡΟΙ (δ οΓΌδ8, 1. χχὶϊ!. 84᾽ “. Α. 
Α]6χ.}, Ὀυΐϊ “ΠΟ Ρ8Γ8]161] ἰοὸ 10 οδῃ 6 Τουμα, ουὲΐ 
ΟΥ̓͂ ΟὨ τ δίΐαπ βίου. (Βδοϊε.). --- ΤῈ.]. - Μὴ 

--τὴν ἀμ. ταύτην, ἸἰζογΑ}}} ἰγϑῃβὶαιθά, ἰδὲ 
“ ΕΒΔ Ὀ118}} ποὺ {818 8ῖπ υπίο ἱμοτα ᾽", (ΘοΙαΡ. Ομ. 
χ. 8), ἴθ δηιι ποι ΟΣ σοντοθροπάϊηρ ἰθσὰ [0 
ἱστάναι, ἈΘΡ6, δΒι.]. 80Γ.---Τπ. Ὀεοΐπρς ἀφιέναι. 
Οἰμοτβ ἰγδῃδὶδίο: “οὶ ποὶ ἰδΐβ βίῃ υπίο 
ἐποιι᾽", ἐς 6. “ὸ ποΐ ΣΘΟΟΙΏΡΘΙΩΒΟ ἔμοῖλ δοοογάϊηρς 
ἰο βίγὶοὶ ᾿μδιϊοο.᾽ Βοίἢ οὗἩ 86 μοι λομδ ΔΥῸ δά- 
ἀγοθϑϑὰ ἰὸ Φθδβιυ: ὑδῖ8 'β, ὑπο ΔΌΪΥ, ἔσαο οὗὨ [89 
ΤΌΥΤΏΔΘΥ, ὉΠ|088 τ ΟΠἾΘΙ τυἱοίθῃσο (0 ἰδο ἰδχί, 
(Πδπιογ, ΌὈΥ ΔΥΌ ΓΔΥΠΪΥῪ Ῥτομουποίηρ “Ἰησοῦ ἴο 9 
8 ΖΘΗΪΠΥγ6); [π ἷδ ἴῃ ὑπὸ γοσδίϊγθ 6880, ΔΒ ἴῃ 
ΒΥ. χχὶϊ. 20." (ἀο οι ο).---ΤᾺ.7; 10 18. θαυ ΔΠῪ 
ἰσθο Ὑἱ1} τορδτγὰ ἰοὸ {μ9 ἸδίύθΓ. ΟΥ 80 ὝΟΤᾺΒ : 
ὡροη αοὐ, πὰ ἰνὸ Ἐπ Ι δ Ὑϑυβιοι, 866 ποίθ 8 
δῦονο, δρροηυαὰ ἰο ἰδο ἰοχί.---ΤῈ.} 
γε. 60. Δηᾶ γῆ η 86 μπᾶ καί π|6, ΒΘ 

[611 458166}.---αἶκοὸ ἀοθοσὶ Ὀ98 86 οπὰ οὗὨ βίοθρ θη 
ὉΥ ἀφδί χη οαϊγ οτρ]ουίης ἃ τογὰ [ὈΟΟΌΤΓΡΪ (, 6. 9.» 
Φοδη χὶ. 11; Αοἱβ χὶϊὶ. 86; 2 Ροὶ. 111. 47], ν ΘΒ 
ἄοαϑ ποῖ, δἱ ἅγαὶ νΐϑυ, δβϑοῖὰ ἰ0 δοσσοϑροπὰ ἴῃ (ἢ 6 
Ἰοδϑὶ ἰο ἃ υἱοϊϑῃὶ δπὰ Π]οοὰγ ἀθωὶβ. Ηο ον] ἀθ}}7 
πέδη 8 [0 ἐπι} ὉΥ ἰΐ, ἰΒδὶ (0 ἐπά οὗἨ ἰμ9 Π0}]6 
αἰδβοῖρ]ο Βδὰ, πονυϑγίμ 6655, Ὀδθῃ Ῥοδοοϑῦι], ἰΒτου ἢ 
186 αἰνίῃθ ῬΟΥΟΣ ἀπὰ ριδοθ οὗ {1:0 Ἐθάθοιηθν, 



186 ΤΗΕ ΑΟἹΤΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΑΡΟΞΤΙΕΞ. 

ἩἾΌΟ ΟΥ̓ΘΓΟΔΙ6 ΤῸΣ ᾿εἷπι (8:6 ἰθΥΟΤΕ οΥ͂ 8 ὈΪΟΟΥ 
ἄοδιβ, δηὰ γϑοοϊνοὰ ἷἰ8 βρίγίὶ. ΕῸΡ διίμουρὶι 
ΒύδΡμ θη νγὰ8 Οὐγροτνογοα δπὰ τυτάογοα Ὁγ Ἰδν- 
1438 γυἱοΐθηοθ δηὰ α Ὀγυ 8) ΓΌΣΥ ἰδὲ γγχδδ βοὶ οἱ 
ἄτο οὗἨ δ6}}, πουϑγίϑθδθ, οὐ Μδθη 86 806- 
οαμροά, δ6 ρμαϊποα ἃ ρμίογίοιβ υἱοίογῦ ὈΥ δἷδ 
δἰοδάζηδί ζαὶζ, ἷ8. γοσρινί προ Ἰονο, δπὰ ἰδ Ρδ- 
εἶἰθθσθ. ΤῸ ρϑορῖὶο οὗ [βγ890] βθοιηθα, ἱπάθοά, ἰο 
ἢδγο ργουδὶϊοὰ, στ θα (ΠΟΥ δἰ]ϑασοα (πΐ8 Θπ] χἰ- 
δηθὰ δηὰ ὈοΪὰ σοῃίδβϑβοσ οὗ 7688, ὈΥ ΓΟ Ως ΕἾ 
οὗ 1130. Βαυὶί (Π6Υ Βυιίαἰ ποὰ ἃ να δὶ 2. } δηά γο- 
Ἰἰσίουϑ 1088, ὑβτοῦ ρα ὑμοὶν ἐπι ρ]ΔοΔ Ὀ]90 ΒΟΒΟ γ 
ἰοτγατ 8 ϑίορμοη, (ποῖν ἱπογοαβοά οθαΤΘΟΥ δὰ 
ορροϑίξϊου ἰο ἐπε ἰγαΐμ, δηὰ {6 ζγοπίηβ ῬΟΎΘΕ 
ὙὨϊοἢ (μοἷγ δὰ ῥδβϑίοηϑ δοαυϊγοα ΟΥ̓ΘΣ ἴδβοτ). 
ΤΠ ἀορταάδοα ἐποιβοῖυοβ, Ὀθοδὴθ ἃ ῬΓΘΥ͂ ἰ0 
ἐδοῖν ἀοϊυδβίοηβ δηὰ ρμϑββ: οὔβ, δῃὰ σψόγο, ἴῃ γα ἢ, 
ποῖ ἰδ9 σοπαυογίης, Ὀὰαΐ (μ6 δοπαπογοά ρατχίν. 

ῬὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝΌ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Το υἱδίοπ, ΟΥὙ ΥἱοῪ οὗἩ (ἢ 9 ορθῃθϑαὰ ββῃοί ΥΥ 
οΥ̓ ἤθδυθῃ, πε ΐο ἢ γ͵δ8 σγϑηϊοα (0 ϑ᾽ ρἢ θη ἱπιηγ6- 
ἀἰαίοὶν Ὀδΐοτο δἷβ οταοὶ ἀθδί, δῃηὰ ὑπο τγ88 
ἱπιομπαθὰ ἰο βἰγοηρίμοπ ἷ8 δῖ δηἀ δαί δ Ὁ} 15} 
εἶδ δι ποβίμ 88 οὐὁὨἨ Ῥύγροδο, τἯδβ ποὺ 8ῷ ΟὈ͵θοίΐγθ 
ΔΡροδγδῃοο, Ὀυΐ δὴ ἱπίθγῃδὶ ᾿]πταϊ πίοι. ΕῸΤΣ 
ἐλ τ 8016 }γ ὉΥ υἱγίυϑ οὗ {89 ὕ1}}. 688 οἴ (Π|6 ΗΟΪΥ 
ΘΟ οϑὲ ἱπιραγίοα (ο Ηἷπι, ἐπὶ ἢ9 νδβ ϑῃδ θὰ (ὸ 
ἴδηοο ἱπίο ἤθανοη. πο Ορογδίϊ 008 οὗ (Π6 ΗΟ]ΥῪ 
»ἱγὶί, ργοοθοάϊηρ ἕογί ἤγοπι {9 βουΐ, ποὶ ΟὨΪΥ͂ 

Ταγηϊδηοα Ηἰπι τ (ἢ ᾿ΠΊΘΓΠ Δ] υἱονσβ, Ὀπὺ 4130 ϑἵω- 
Ὀοάϊοά, 55 ἰ( τοῦθ, {86 οὈ͵δοί5 866, δηὰ ργοβοηίδὰ 
ἐῃθπ ἰο (86 οχίθγπδὶ ου6, 80 ἰδὲ ἢ9 Βα ὙΠ} ἢ 18 
6γ65 (ἰδού, ϑεωρῶ) σι δὺ ἴθ Βοδσγί δὰ ῥυϑυϊοι δὴν 
Ὀοϊϊενρά. Τα ΐβ δόεῖη5 ΜΔΔ καὶ ἰογοίαβίθ οὗ {δαὶ 
“ἐρἰ κ᾽ τ πίοι, ἰπ {π6 πον] οὗὨ φἴοτυ, Ὑ1}} [8 Κθ 
(86 ῥΪ]δοο οὐ ““[δἰ1}.᾽ [2 Ὅοτ. υ. 7.1 

2. Τλε δοη οὗ πιαλ εἰαπαάϊησ οπ ἰλε τίσλί λαπᾷ οὗ 
Θοα.---ϑιορῆθη 8008 δηὰ χϑοορηΐξοθ 7688; Ἐθ6 
δὰ ἀοιυθι}655 ΡΥ ΥΪΟ ΒΙΥ ἱηονγῃ ᾿ἷπὴ οἢ οδγίδ, 
Ἰογοὰ εἶπ 88 μὶβ [οτὰ, δηὰ οἴθῃ μοαγὰ ἐμ ὑοστα 
“βοη οὗὨ τρδη᾽ Ῥγχοοοοάϊΐηρ ἔἤγοιαῃα εἶδ 105. Ηθ 
ΠΟΙ͂ 8668 ἶτῃ, οχαϊ] θὰ ἰὸ (6 τἱχα Πδηὰ οὗ αοά, 
ἐξ ἴα ἰσαθ, Βαϊ 801}} δρρϑδγίηςφ δ πιση. Τδο Ἀο- 
ἀόοῦιοῦ 158, Δηὰ Ττοιηλίηδ, ἤθ ΠΟ γγ͵ἢὲϑ Ὀότγὴ οὗ ἃ 
πουαδῖι [068]. ἰν. 47], ἰγὰθ τη8ῃ.---Ἴο ΒοΥΙΡΟῦΤΟΒ 
ΘΙΙΡΙΟΥ͂ ταγτίουβ τηοάθβ οὗ ὀχργοβδίομ, Π6Ὼ (ἢ 
δἰδίο οὐὁ οχδ]αιΐου οὗ 968ὺ5 ΟἸΤὶδὲ 16 ἀθβοῦι θοα. 
9 Δροϑβϑίῖ98 δηὰ ουὐδηρο  ἶϑὶβ Βα  ἰμδὶ Π6 4Ζαέ ἀοισπ 
ἐκΕὸν χυΐ. 19: Βου. ἐἰϊ. 21), οὐ {πὶ Οὐ δε Ἀἷπι δὶ 
8 εἰσὶ βαπὰ (ΕΡΒ. ἱ. 20). Φ6808 Εἰ πι86}7 βδυβ: 

«Γρ 5}}8}} 800 {Π6 δοπ οὗ 8} δἰζέπσ οἢ τ} 
τὶ μαπὰ οὗ Ῥόμνεῦ, δῃα οοπιϊηρ, οἰο.᾿᾿ (Μαῖίί. 
χχυΐϊ. θ64ὴ. Απά ὮοΓγ0 ϑίδρϑῃ 5668 Πὶπι δίαηπαδι δἱ 
{8ο τἰχίιὶ μδηὰ οὗ αοά. Α1} 1656 θστὴ8 ΘΧΡΥΓΕΒ8, 
ῬΔΡΌγ, (86 πιοβὲ Ῥογΐθοῦ ῬΘΥΒΟἢ8)] ὑπίοῃ οὗ 9688 
αἰ} αοα (6 ΕΔΙΠΟΥ, δα, ραγ]γ, {πὸ ρ]οπ 46 οΥ̓͂ 
δῖα ἀἰνῖπο ΡΟ ΟΣ δηὰ δι μουῖγ. Βαί(μομο αἰ ν- 
Θῃΐ πιοάο85 οΥ̓͂ οχργοββίοη δῦοὺ, νυ λδουΐ ἀουδί, ἀ6- 
εἱχηοά ἰο ργουθηὶ ὑπο Ομ νἰβίϊδη ἔγοπι δ ποτὶ ρ (0 
ΔΩΥ͂ 0Π90 σοπορρίϊοη, ΘΧΟΪΌΔΙΎΘΙΥ, 85 17 1ζ 8101} 60Υ- 
τοδροπὰἀ δὰ (ο ἐπ γϑδι Υ, πὰ ἰο τοιιϊπα δἷπι ὑμδὶ 
8ΩΥ͂ ἰθγπὶ Ἡἰσὰ πιαν Ὀ6 ΘΙ] οΥΘα, 5 5.}}} ΟἸ]Υ͂ ΔῊ 
ἦτηδρο ργοϑοηϊδα ἰὸ ον ἔδι(, δὰ μοὶ {89 ἢθαγ- 
ΘΗΪΥ ΤΟΙ ἰἰ8 617 88 δὴ οὈ)ϑοί οὗ β' ιν. 

8. Ἧο οδπποὶ οπἰοτγίαϊ πη 8 βἰηρσίὶο ἀουῦί, δυρ- 
εοϑἰοα ὮΥ οχοροίΐοα) οομϑί ογδίϊοηβ, ἐμπδὲ βίθρβϑῃ 
ο8]16ἃ οἱ 79 68ι8 εἰ τιδοὶῦ, πὰ ῥγαγοϑὰ ἰο Πα. Ηθ 
δὰ, ἰπ ἷδ οοϑἰαιΐο υἱδίου, δϑϑῃ 796608, Ἰοοϊη 

ἄονγῃ οἱ ἷπὶ νι ὶ τ κἰπάηθ55 δὰ ἴον, τ 1Ππν δηὰ 
ΤΟΔΥῪ ἰο τοοοῖγο δἷω. Νοίδίηρ νεδ8, ἰβογαΐογο, 
ΤΔΟΓΘ ὩδίουΓΑιὶ, δὴ (μαὺὶ 6 Βῃουϊα 68}}] οῃ Ηΐτὰ ἴῃ 
ὈΘΝ Δ] οὗὨ Ὠϊαιδοὶῦ δηθὰ ἷβ τιργάοσοσθ. ἮἈΟ 
ὑγ 0] ἃ ΘΘΏΒΟΓΘ τη [ῸΓ ἀοΐπς 8οῖ [{ ἰϑ ῥυϑοϊβεὶγ 
Ῥδολυθο 9818 ἰδ οχαϊ θὰ ἰο 86 τὶχδξ Βαπὰ οὗ Θοὰ 
{86 Εδίμοσ, 18 τηοδί ᾿πεππδίοὶγ πηϊοὰ τὰῖϊδ δῖπι, 
δηά ραγίϊοἰραίοβ ἰῃ ἐπ ζουϑυπιηθεί οὗ 4}} ὑἰδίηρα, 
{πὶ τιθῇ δΓ0 δί 1 ΒΟΥ δηὰ ὑπάον ΟὈ] σδέϊουϑ ἰ0 
68}} ου ἴτη ἴῃ ῬΥ ΤΟΥ δ ἀγθασοὰ αἰγθοίΥ ἰο Νΐαν. 
"Σ Οτἰβιϊδηβ οδ]]θὰ οὐ 2688, οἢ. ἰχ. 14, 
1; χσχὶὶ. 16; δοῖρ. ἰΐ. 21: Βοῶ. χ. 12, 13." 
ὡς οἰϊ6); 506 δῦογνο, Εἔχεα. ηοὶθ οη 6}. :. 24.-- 
Β.].--ϑ'υοῖν Ῥσαυοῦβ οδπποί ἰπηραΐτ, ἱπάοοα, [86 

Τί ΠΟΥ Ῥχοιηοίθ, (μ6 αἰνίμθ βοηοῦ οὗὁἩἉ {86 Βδίβον 
{8} ἴϊ. 10 Δ), πο 888 8ὸ δ ζῃὶγ οχαϊθαὰ 76δὺδ 
γὶϑὶ 8. ὅ0η, ὑπδὺὴ ΤΠ ΤΔῪ ΒΟΠΟΣΙ Πἶπι, οὐδ 

88 ΠΟΥ ΒΟΏΟΥ ἰδ Εδίμος [9}08η νυ. 28]. Ἴλὸ 
0886 ψου]ά, οὗ σου ΓΒ6, ὍΘ ὙΘΥῪ αἰ Βότοδς, 1 δὴ ἴη- 
ἀνά] βῃου]ὰ ῥγδν ἰο ΟἸ τίδί δ]οπθ, απὰ πότος 
681 οῃ Θοἀ Π0 Εδιδον; ()6 Νοὸνν Τοβδίασηθηϊ ἔατ- 
Ὠἶδ.65 ὯῸ ΔΙ ΒΟΥ [ῸΓ δος 8 ΘΟΌΓΒΟ Οἱ ΒῈΓ ὈὉΥ͂ 
ῬΓοσορὶ ΟΓ ὀχϑιρῖὶθ. Τ0 ὈΥΆΥΘΙΒ τ Ὠΐσἢ ΟΟΟΌΣ 
ἴῃ ἰΐ, ΔΓΥ6, ἰἴὰ {0 στοδὲ τηδ᾽ ον γ οὗ οδϑοβ, δἀἀσεοϑϑοὰ 
ἰο ἀοὐὰ, ψῆο ἰβ (9 Βδίδδν οὔουν ᾿υοτὰ δ 6508 ΟἸσἰϑὲ. 

4. Το πιδύίγτάοπι οὗ Βιίορ θη ἰβ (86 ΟὨΥ 6850 
οὗ {89 ἰεϊηὰ νιοὶ 6 ἀοδοσί θὰ ἴῃ ἀοίαὶ} ἴῃ τῆν 
ΑΟΤ5, δηᾶ, ἱπάθοά, ἱπ ἰ86 τ οὶο Νονν Τοβίδσιθηΐ. 
ΗΘ ἰ9 ἰδ6 ἤγνοίὶ οὗἨ 41} [8080 Ὑδο, πάθον ἐδ ΠΟΥ 
σογοῃϑδηΐ, Β0819α {Π6 1} ἐδδιϊ πον πὶ ἐπ ον Ὀ]οοά; 
ἃ οἱουπά οἴ πίϊηποαδου 70] ονοὰ δον ΒΒ. Απὰ 
(86 ΒἰΒίΟΥΥ͂ οὗ {680 τηαγίγγβ, ὸ αἀἰοα 00. 186 
δ8κο ΟΥ̓́Ιμ6 ἀοἂροϊ, Δηὰ Κορῦ ““1}9 ρμδεΐδηδο δβυὰ 
{86 δι οὗ ἐμ βαϊπιβ᾽" [Εον. χὶϊὶ. 10], δϑουπάβ 
ἴῃ ἱπβίσυοίΐνο ταδίογί δια. Βυΐϊ ΠΟΓΘ, ἴοΟ, 88 οἷϑο- 
τ 6ΓῸ [866 ΠΟΟΤΕ. οἷσ. ὁἢ γον. 44- 68, Νο. 1], ἐδὁ 
Β' ὅ} ἰΘΠἀΘΏΟΥ οὗὮ πϑὴ ἰο βυδειίίαιο 6 ογϑδίατο 
ἴον (16 Ογϑδίοσ, 8πὰ ἰ0 81}0ν πε ἰο γϑοϑᾶο ἔγο 
16 τίου, ἱβγου σὴ ὙΒοῖὰ ΔΊ0η6 δα γδϊΐο δδὴ ὃ8 
οδιἰδἰποά, δη ἃ τνῦο 8]00}9 ῬοΒ868898 ΔΌΒΟ] (6 Ρ6Ρ- 
ἴεοί πιοτὶΐ, 88 τῆογοὸ πῃ ὁπο6 ὈΒοιγαγοα ἰἰδ ἰπῆυ- 
ὁπ66. ΤῸ ἰμὲ8 ΟΥΓΟΡ (86 δἰβίουυ οὗ βεέορβοη ἰδ 
ΔΙτΌδαυ ἰηἰθηάθα ὈΚ (9 Ηοὶγ ἀρίτιι ἴο οἵεν 86 
Βανσΐου; ἴοσ, ἰπ (6 ἤτγδέ ρἷδοο, γγὸ αν Βοσθ 80 
οπῖψ 6886 οἵ τηλῦίγγάοι οὗἩ τῆϊοῦ ἐδ Νοὸν Τοπί- 
τιθηΐ ρἶνοθ ἃ 70}}] δοσουηῖ: δηά, 'ἰπ (86 δοοοπὰ 
Ῥίδοθ, ούϑη ἐδὶβ πδγγδίϊνο ἀθδίρηδ, μθὴ (5 τ ΒοΪ6 
ὑθΠῸΡ ἰδ ΘΘΓΘΙΌΪΥ οχδιιὶπϑά, (0 χὶντα Ῥγοχωαΐποποθ 
διὰ ρΊοΟΥΥ, ποὶ ἰο δίορμοι, Ὀαὶ, ἰη σαί, ἰο 7ε805 
ΟἸγῖϑὶ δΪομθ. ὸν το δυδογίηρε δηὰ ἀδαὶῃ οὗ 
ϑίορδ θα ὀχ ἱ δ]ὲ Δ γ ΠΟΌΪΘ δηὰ ΠΟΥ δαδίυτοα, δὰ 
ἸΓ ΊΒΟΥ, πὶ ΔΗΥ ἴογαι, ὑοτιαἰμδίθ ἴῃ υἱοίουγυ, ἐδὲὶ5 18 
(19 ΓΘΒΌΪΠΙ βοϊ οἷ γ οὗὨ “ἐ89 76] ονυβΐρ οὔ" ΒίθρμθηΒ 
“βου ρΒ᾽ τὰ (Πο80 ΟΥ̓ ΟδΥὶδὲ, μΒ6 “δοίη 
τοδὰθ ΘΟ ὈΓΙΏΔΌΪΘ ἀπίο Ηἰ ἀϑδίι." ΓΡΆΪ], Εἱ. 
10]. ΑΔ δεβὺβ Ῥγαγϑὰ οῃ ἰδὴθ ὁγοββ: “" Βδίδβεσζ, 
ἰηῖο ἐμ γ Βαμπὰκ 1 δοχατη δδα ΠΥ δρὶ τὶς, [1Ὁ. χα τὶ, 
40], 80 ϑιθρβοῃ ρῬγαγοὰ: “1ογὰ ϑοβαβ, γϑοϑὶτθ 
ΤΩΥ͂ δρί τι." Α'πὰ 88 80 Βδάθοιοον οὔογοὰ ὑρ (86 
ΒΟΡΡΙΙσαϊίοη ἴον ἴδ ϑῃϑιηΐθδ: “" Βαίδον, Του χίνθ 
ὑμοπι; ΓῸΓ ΤΠΘΥ͂ ΚΠΟῪ ποὶ Ὑμδὲ {πον ἀο,᾽" [ἰχϊ. 
χχὶϊ. 84], δο δίορβϑῃ οὔοσθαὰ δὴ δηίγοδίυ ἰπ ὃ6- 
ΠΑ] οΥ̓͂ εἶθ την γοΣΒ: “Γογὰ, ἸΔῪ ποὲ (δ ὲδ δὲ 
ἰο ὑποὶγ σμδῦο.᾽" 189 ἁγίηρ, τη8}᾿ 5 808] ἰδ, ΤΟΥ 
ονυϊάθηι!ν, οοουρὶοα τὶς (86 οτυοὶχίοι οὗ 96δπ8, 
δηὰ υἱὶ ἢ [86 ψοΓὰΒ εἰς ῖ ἣ6 Ῥγομουηοθὰ οἱ {δ0 
ΟΌΒΒ. [Ιὲ τδβ, ἱπάφοα, ΟἸσὶδὲ Ηἰπιδοὶΐ, ἀν ! πς 
πη ἷπὶ Ὀγ δῖ ἢ, 80 δρόῖκο (ρου ρῃ Βἷπλ διὰ δβυΐ- 
ἔοχϑα ἴῃ δα; ϑίδρἢ ἢ 8 δουϊ, δὶ5 πογὰβ δηᾷ 88 
δοία, ᾿κὸ δ τοίστοσ, τοβοοίθα {πὸ ἴσρδζο οὗ 9οϑ8 
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δὲπικοῖῦ. [πὸ Ηἶπὶ διὰ ἴῃ 818 πιλτίγγάοι, Ομ σὶδὶ 
σ88 εἰοσποα. 

ΒΟΜΙΙΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γὲει. 84, Ομπδδμοᾶ οὐ Βίω ὑὐἱῦδ ὑμοὶσ 
τοοῖ}.---4))δ δ οιδϊποὰ ἀορβ βοῖσϑθ τὶ Ὠἷδ ἰθοῖ ἢ 
ἰλ6 τδὴ (παΐ δἰϊοτηρὶδ ἰο σϑὶθϑϑο δἷπι, 80 νυ οϊϑα 
1 οδπποῖ ΘΠ ἀὍΓΣΟ ἱμ6 οομίδοί οὗ ἰμοδο ΜῈ ἀο- 
εἶσο ἰο ἀοἴἑνον ἱμϑτὴ ἤγοιι Ὀοπάδρο, δηὰ Ὀορίη ἰο 
τεβὰ ἰμ θὰ 88 Θηθιηῖθα. Μαΐ. νἱἱ. 6. (ϑίδσκο.) 

Υεκ. δδ. Ἰωοο]εδᾶ ἘΡ ἱπῖο Ἀθανθη.---ἤοδυθῃ 
δοοερία οἵ (μὲ τ Βῖο ἢ ἐδ 9 Θδ τί χοθοίβ. (δίδυκο). 
--ἘΑὩοἀ σταηὶβ ἰο πιϑὴγν ἀγίηρ Ὀο]ίονογΒ, ἱδρουρὰ 
δὶδ ξτοδὶ ἸΏΘΓΟΥ, 8ἃ ἴοτοίδϑίο οὗ {πὸ ἴογβ οὗ 116 
Θἰ6Γ}].---Φ 6608 αἰδη πᾳ οὐ ἐδθ τεἰρῖ Βεπᾶ 
οἱ ἀοά.---7Τὰλε ἐχα{ξιεα ϑαυϊομγ: 1. δὲι(έπο οὐὐ (89 
φοϊ Βαπὰ οὗ (Π0 Νίαϊοδβίγ οὐ δἷρὰ [ΕΗ Ὁτ. 1. 8; 
τἰί, 1]: (4) τυϊης οὐον 8}} σι ἀοα; (6) {86 
Φυάκο οἵ ἰ6 πονϊὰ; πὶ 4180, 11. δίιαπάϊισ, τοδαν 
α) ἰο Ῥχοίοσί 5 Ῥ6οΟρ] 6 δρδίπεὶ ὑπο ἷσ ΘΏΘΙΏΪ6Β: 
Ἢ ἰο τϑοοῖγο βόα, θΠ ὑπ 00 δῦο “1ουὶ (δ0 
κοοὺ ἤχδι οὗὨ δ: [{1 Τῆι. νἱ. 12]. 

Υξβε. δθ. Βομοὶᾶ, 1 666 Βϑανϑηδ 
ορϑῃθᾶ.--- Τὸ θδυθπδ ορθηθ ΔΌΟΥΘ ἰμ0 ἀσ5.}- 
Ὀρὰ οὔ ιλ 6 Ὀοϊίονον.--- ἘΠ6 βοός οὗ πιδῇ δἰβηᾶ- 
ἴδε, οἱο.---Ἴξ 18 ΟὨΪΥ ἐῤγοωυσὰ ΟΒτὶδέ, δηὰ ἐπ εἶτα, 
(δλι (6 Ἐθδυθη5 ἃΤῸ Οροῃδα, ἩδΒοίθΟΣ ΜῊῈὸὺ Εἶν, ΟΥ 
ψΒΟΙΒΟΣ τὸ ἀϊ6.---Οὐτίδί, συέη οἡ (λὲ γισλὶ λαπα οὗ 
Θοά, ὦ εἰ ἰλε βοη ὁ πιαπ; (ὸ ἱπβίγυοίϊοη δὰ 
«οσπδοϊδεϊου, ποῖ ἰἷβ ἰσ δογβ, μοί μο Ὁ 9 
θουἰοτρίδίο (6 Ῥγοδοηΐ ᾿ϊΐθ, ΟΡ 18 110 ἰ0 ΘΟτη9. 
γε. δὅ8. Δηἃ οὐδ Βὲτπαι οἱ οὗ ἴ86 ΟἸΤΥ, 

διὰἃ εἰομθα Ὠΐπ.---Β]οαβοὰ δύὸ ἰδὸ 8} οὐ 0} 8 
ἰδδὶ οοπάϊοΐ υ9 ἰο αοἂ Ηἰτηθοῖ! ὙΠ οη ὑμ6 τ ου]ὰ 
ὁλδ8 8 ὕγοιι ἰΐϊβ ὈΟδβοῖω, νὸ 85σοπὰ ἰο ΑΓΕ ΔΙ᾽ 8 
θοϑοιι. κυ(δίδικο).--Ηο, ἰοο, τῶθ ἰμτυδὲ οί ογ 
ἐλὲ οἶψ, τ ὮΟΒΘ Ὡδη6 ϑίθρβοη οοῃΐθδϑθοά. Τ8ο 
ΔΕΒ γὉ1] π ΐπ6588608 οὗὨ 96808 δι}}} ἤθδὺ (Π90 ΟΥῪ ΓΤο- 
Ῥεοίοὰ: “Ουὲ οὗ ἰμ6 οἰϊγ᾽᾽" ο οδηποὶ Ἰοης 
Ῥτόδοῖὶ ΟὨγὶδι ἰπ ΔῺΥ ΟἿ τίιϊδβουΐ τηο]οδβίδιϊοι ; 
φτοῦ ἰἴ βίομδϑβθ δὺὸ ποί δ᾽ γῶγδ ἐμγονῃ δ΄ 08, ἰδ 6 
ΔΙεἰ οἵ δΙδπάοσ 8 οδροὰ Ὁρὸη υ8. ((οΒΒΠ6γ).--- 
Νὸν Ἰἰοσὶ ἰποα ἴμογο, Ὀοϊονοὰ δίορμεπ! ΤῊΐθ ἰ8 
πο τονασὰ ποῖ ἐμ 6 του] ρὶνγθθ ἰο (89 δουυδηίβ 
διὰ (δἰ ἐμ {Ὁ} Γ0]] ΤΟΣ 8 οὗ ΟΡ Ὀ]οδβοὰ 1οτὰ Ψ6δι.8 
Ομτίδι, βοῖ 8 ἰμ6 ἀθδί οὗ ἔσθ βαϊπίβ. (1ὰ- 
ἐδοτ).---Τὰε εἰοπεε τολϊοὶλ (λό τον σαδίε αὐ ἰδὲ εὐἱί- 
ἡ 622ε2 0, Οοα: (6 Ὀδοοσιθ, 1. Μοπυπιθηίβ, ὑσο- 
οἷαί πιΐος ἐμὸ διιδιὴθ οὗ {86 ϑῃηθιιΐοδ οὗ 86 ἰσυΐῃ; 
Π. Ῥτηοοείοιιβ βίοτιϑϑβ, ἱπ ἐΐ: ογόνῃδ οἵ αἱονϊβοὰ 
πιατίγτα; 1Π. Τὴ9 δβοοὰ οὗ 8 ΠΟῪ [1|09 ἴον {89 
Οδυγοὶ οὗ Οδγτίοί. -- αὶ γοῦπξ, στοδῃ  α ίδοῖϊῖ, 
ὮΟΔ6 πᾶτθ νγ88 Ε68)].---ΤΏΘΥ δίοῃϑθ ὁπ60 Υ }- 
Ὧ6δα, ὑὰὶ αοα ἰα ῥσορδσίηρ δηοίμον (0 ἰδῖκο δΐ8 
Ῥέδου. (διαυο). 
εκ. δ0. Τοτᾶ ϑοδυδ, τϑοοῖνϑ σὸν δρίσίς] 

-- οι σε! Τοτὰ ὕει! ΤὨϊ6 ᾽6 (86 σαἱοτίουβ 
μας] -ΟΥὙ οὗ ἰ86 οἰ] άγοι οὗ ἀοαμ ὑπὸ νδιομψογα 
ὉΥ Ὑθϊοῖ τὸ ΤΟΟΟΘΖΏΪΣΘ 0Π6 Δποίδμοσς, ἰδ 9 δουπὰ οἶ 
ἰδο ἱσταπιροὲ οἱ ΜΕΤῸΝ 16 νγ8}}8 οὗ ᾿ασίοδο ζ8)} 
ἄονῃ. [Ιἐ τίηρϑ ἰπ ἰδὸ Οπυτοῦ οὗ ἀοἂ Ι᾿ἰκοὸ {86 
δἰδιτη- Ὀ6}} τὶ ἢ Ῥχοοϊδίτηβ ἐμαὶ ἃ ὀομβαργδίϊοι 
ἐδ γακίηρ ἴῃ (δο οἱ γ---ἰ χοθουπᾶβ ᾿ἶἰκὸ ἐμ δἰ ρηΑ}- 
ξαὰθ πίθη ἐδθ ΘΗΘΙΩΥ͂ ΔΡΡΌΓΟΔΟΒΟΘ. Ζογά 658’ 
ἘΒῖ8 18 189 ΟΥΥ οἵὗὁἨ πὸ ἡθτγ- ὈΟτΏ Ὀ606 ἴῃ ΟΠ τὶδί, [86 
«χοϊδιιδιΐοι οὔ 6 ἀαοὰ Ρἰ]στῖτω 0 18 ἰοδυϊηρ [ἢ 6 
ποι]ά---ἰἰ ἰο (0 πἰΐουϑηοο οὗ 4}} ἐμοὶ ρυίοῦ δηὰ 
ἰδεῖν βορο. ζορμά υδειε! ΤᾺΪδ 8 ΟὟΥ δύνοτὰ, ΟἿΣ 
ἱστία Β οἱΔ ιν, ΟἿΣ Μ8|0190 ἀοροπᾶάδθηοο. Κι οΡΒΘΏ 

δοϊσηϊβ ἰδ 800} ἱπίο (60 δδπὰβ οὗ μἷδ Κίπᾳ: 
“Ἰοτὰ Ζ6 805, ΣΘΟΟΙΘ ΤΩΥ δρίτι 1 Ο βυγο δηὰ 
Ὀ]εΒ8ρὰ γοΐυρο οὗ ἐμ βοὺῦ] Σ Ἧ δύο ΒΔΡΡΥ ὙΠ 6Ὼ 
6 [411] ἰμΐο {8666 ῬΥὶοΒὶΥ πδπάβ, δα δΓοὸ οἴοτγοα 
ὋΡ οἱ ἰμὶβ δ᾽ίασ. ΜδΩΥ δὴ ἱπαϊνί ἀυδὶ Ὀθοοπιθ8 
ΔΎΤΑΣΘ ΟὨΪΥῪ ἱπ [ἢ 1δϑ8ὲ Το η 5 οὗἁ 18 1176, (μ8ὲ 
ἢθ 88 8 800}, ὙΒὶο ἢ ΘΔ ὯῸ ἸΟΠΖΟΣ ὙΔ]|}ς ἴῃ ἰδ9 
ΒΔΙῚΘ ὙΆΥ ὙΠ (116 68}. ὙΥΒΙΓΠΘΓ 8}}8}} {118 80] 
ξοῖ 8..4}} ἰἰ τοίυγη ἰο (89 γου]ὰ ἢ Βαΐ (δ6 ζχεαὶθ 
8 οΪοδοά. ΞΒ51Δ}} ἰὺ 141} ἱπίο {86 δαπὰβ οὗ 88- 
ἰλη Τιδὶ πουὰ Ὀ6 8 δου] ἀοοθ. Ξ8Ῥ8ι4]} 1ὲ 
ἴ8]} ἱπίο {π6 Ββπάϑ οὗ {πὸ ΑἸπ ίΥ  Βαΐ ἢο ἰδ 
ἃ σοπδυϊηϊηρ ὅτο. 3.4}} ἰὺ βϑοὶς Φϑδυβῖὴβῃ Βυΐ ἱὲ 
4068 ποὶ Ὀθὶϊογο ἰπ κεἰ. Οτυθὶ ροσρὶ οχὶν} ΚΒ 6- 
Ῥ Θ᾽ 8 Β00}} ΘΕΪΟΥΒ 8 ΒΟΙΥ ὁ8]1)---ἰῦ ΚΏΟΤΒ [ἢ γ8, 
οὔ ρθδοθ. Ἧφ σϑροβϑβ οῃ {πθ Ὀοβοῖι οὗ δἷβ Μ661- 
Δίου : “βοτὰ Φοβυβ, γοοοῖνθ ΣῪ βρίσὶ 1" (Κυυῶ- 
ΤΆΒΟΒΟΓ). 
γε. 60. Τιοτᾶ, ἸΔΥ ποῖ τα αἰῃ ἴο ἐδοῖσχ 

ΟΒΔΣΒΘ |---Τ ἷ8 ρου ἰΐου οὗ Κ(ΟΡ θα, νἱθϑα ἴῃ 1.8 
αἰ ογοπῦ δϑρθοίβ: 88 (86 ρεἰϊοη, 1. ΟΥ̓ 4 ἁγίης 
δ; 11. Οἵ αὶ τῆδη Ἧ80 ἴοσχϑίβ ἢΐΒ ῬθγβΒο δὶ σο0ῃ- 
οογδ; 1Π. Οὗ ἃ τῦδὴ ἯΠ10 Β06 Κ8 ποίπίης Ὀυϊ (89 
πράου οὗἁ ἀοά. (ΒοΒ] Θ᾽ ΘΓ 80.167) .--- δὲ ϑίορλαπε 
ΠΟΉ δὶο ογαδεεί, οοοΐεδία Ῥαμΐωπι ποι λαδετεί. (Αὐκυδ- 
1π0) .---Εἴθ [91] 85166} .---Νοῖ ΤΥ ΟΓὰΒ ΔΥῸ ΟΧΣ- 
Ῥομάρα οἱ ἐμ μαὶπβ δῃὰ ἀϑοέμβ οπάυσοὰ Ὁγ ϑδιίο- 
ῬΒοη; ΠΟΥ ΜΟγΘ ἃ “Ἰἰμχδὶ δϑ] οι ο δὰ Ὀυΐ [ῸΓ 
8 τηοτηρηὶ᾽» ῳ (ον. ἰν. 177, “ποὺ τοίην ἴο ὈΘ 
σοιῃραγθὰ τὰῖϊὰ {Π6 φἸΟΤΥ ἐΒδὺ 8}}8}} Ὀ6 τουϑδ]ϑὰ ἴῃ 
118.᾽ [Βόοχὰ. Υἱϊ!. 18]. Ηρποθ, ἐμ ἰβίονίδη ὈγΙοΐς- 
Ἰγ 88 γ8: ““Ηοὁ 761} 88]60}.᾽ [Ὁ τραγ, ἴῃ ἰγαΐ ἢ, Ὧθ 
Βαϊ, ἐμαὺ πβθη (0 βαὶπὶ ἀΐεβ, βὸ 7χαἰϊ αεἴἰεερ; 
“{Π6719 ΤαΙηδίῃοί ἢ ἃ γοϑὶ ἰο {86 Ρ60}]9 οὗ ΟΘοἀ.᾽ 
[ΗὉ. ἱν. 9). (Αροβὶ. Ῥαβί.).-- -7Ὺ6 δεδὲ εοἱδὲ απάᾶ 
ἐεφίαπιοπέ οΥΓ (}λ6 Ολγίδέλαπ: Ὁ 18 ἰμαὺ τ πο σοιῃ- 
Ταθηάβ, 1. Τὸ βου], ἰο ἤϑάυϑῃ; 1. Το Ὀοάγ, ἰο 
89 φαγί; 111. Ετίϑηαβ, ἰο {86 αἰνίηθ ῥσγοιθοίί οι ; 
ΙΝ. Βπομιῖθδ, ἰο ἐδ ἀἰγὶπο οορδββδίου. (ϑίδυκο). 
--Τὴε αἀεαιλ οΥΓἹ ϑιοράφη: 1. Ὠϊτοοϊϊῃς, ͵8 ᾿ἰαδὲ 
αἴδποο ἰο βϑαυθῃ; 11. Βοαυίηρ δ15 165. ἐθβι . ΟἿΥ͂ 
ἰο {80 [οτὰ ; 111. Θεγοίίηρ ἷδ Ἰδδ σατο ἰὸ δὲ 
δρίτίὶι; ΨΥ, Οδοσίηρς 8 Ἰδδὲ ῬΧΥΘΥΟΙ Γ[ῸΓΣ 8 Θ00- 
ταΐθβ. (Ε]0Γ6γ).---7Τ.λὲ δι )εγίησ απὰ ἀνίπο διερλεη, 
α πετοῦν τοβεοίηρ ἰδὲ ἔπιασε οὗ ἰδ6 ογωοὶπεα δε: 
Ι. ΤῊο βίιδῃο οὗ {11 ΟΥ̓ΟΒΒ ; ὈοΐὮΒ Δρροαγίης ὈθΙΌτΘ 
{89 βδῖῃηθ ργοδὶ Οουῃοὶϊ, [Δ] 86 1} δοοιιβϑα, υη}υδι}Υ 
οοπαἀθιηῃθα, οδϑὲ οὖ οὗ (πὸ εἰίγ; 11. ΤΙ0 ΦΖΊΟΥΥ 
Οὗ ὑμ80 ΟΥΟΒΒ; ἰῃ Ὀοίδ, θυ θββηθϑα ἴῃ 86]1-ἀ6- 
ἴοϑποοϑ, ρϑδιϊθηΐ οπάυσδμῃοο, δγἀ δηὐ Ἰουο οὗ δηθχηΐθθ 
(1λ6 ἄτϑί νογὰ οὗ Φθβυβ [1Κ0 σχχὶϊδὶ. 84], (89 
Ιωδἰ οὗ ϑίθρῃθῃ), ἃ ὈΪ]οθβθὰ Βορθ οὗ βϑδυϑῃ ({86 
Ἰαδὺὶ σψογὰ οὗ 6885, 6 ἄχϑι οὗ βιίδρΒ6}).---7λὰ 
Ολτίδίϊαη᾽ δ ολαπιδὲν ὁ ἀδαίλ : 1. Τ.;6 ὈΔι{16-8ο1ὰ 
ὁ ὙΔΙΟΝ δι ΟΥ̓ΟΤΟΟΣΙ68 ἐδ ποτὰ ; 1. ΤῊΘ 
ΒΘΠΟΙΌΔΥΥ οὗὨ ΒΟΙΥ ἴοτο; 11. 186 βοϑῆθ οὗ {86 ἐἰχὶ- 
ὉΠΡῺ οὗἁὨ Ομγἰϑίλδη ΠοΡ6.---7ὰε ἥτεί ευαησεϊϊεαξ 
ππατίψγ: 1. Το ὀδυδθ (Ὁ. ὙΔπϊοΩ δα βυογδ: 11. 
ΤΏ ἀϊνίηθ διὰ δῖοι ἢΘ Γοοοῖνοβ; 11. ΤῈ ἔγβϑιηθ 
οὗ ταϊπὰ ἰπ ψ σὰ ἢ0 αἶθ8. (Κυυμιπηδο} 6Γ).---7Ὺθ 
»οισεν οΓΓ Ολγὼδέ, πιαπε εδίεα ἐς δείέδουεγα: 1. Ἠ6 6"ἃ- 
Ὁ168 ἐμθῖλ ἰο σοῃἕθδϑθ ἷπὶ τυἱ(ἶ ΒΒ 0} ᾿ΟΥΟΌΒΠΟΒΒ 
διὰ οουγαρο, (δαὶ πὸ ΘῃΘπιΐοΒ οδὴ γαβὶδὶ ἰμ 6 πηι, 
οἷ. νἱ. 8.-10; 11. Ηο δάόοσχῃβ ἱμβοῖὰ τι} βυοῖ Ρὺ- 
τὶν οὗ 116, ἐμαὶ ὀυὸπ ἰδ ἰοηραθ οὗ βίδπαοῦ 
οδπηοὶ τοδοῖ ἐδ οπι, οἷι. Υἱ. 11-18: ΠῚ. Ηὸ 3118 
ἐμοτὶ ψ τ δυσὶ τ ποδα δηὰ Ἰοτο, ὑἱμπαὶ ὑμ6γ 
ῬΓΔΆΥ ΟΥ̓́Θ [ὉΡ ὑπο ῖν ουδὲ ϑηδηνΐοδ; ΟἿ. Υἱὶ. δ9 ; 
ΙΝ. ΒΗ βοοίδοβ ὑἔβϑῖα ἱῃ (0. 9 ὨοὺΣ οὗ ἀδδίδι, ὉΥ αἵ- 
Τογαϊηρ ἰμϑὶὰ ἃ Υἱοῦ οὗ ἷ8 οἰόσῆαὶ ΖΊΟΣΥ, οἷ. Υἱΐ. 
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δῦ, δθ. (ϑόη. δὰ 8 ρὲθᾳ6}}.).--- 706 ἐταπιρίδ οὗ 
ϑιερλδθη : ἴθ ἰθϑο 68 85, ἰμ δὶ {μ9 ΟΝ τ δύδη Ροδ8688- 
65, 1. 786 2684] δὰ ἱμπὸ νίβάοηιχ οὗ δ᾽}, ἐπ δὶδ 
ψ8}κ δηα οοπνογβδίίοη; 11. ΤῊ ΒΟΓΘΏΪΟΥ δηὰ {86 
σουγδχο ΟΥ̓́Τ Ί ἢ, ἴῃ Π18 ἰγ14}8; ΠΙ. Τ 6 σΘοηδάθῃσθ 
διὰ 10 Ρθ866 οὗὨ [δι0ἢ, ἱπ {86 ΒΟῸΣ οὗ ἀοδίῃ. 
ἀυλαεθ οδρρνς.. σα δι! λοποταδίε δαάφεξ ὃν τολίολ (δέ 
ογὰ ἀμ πσωδλεα (6 ποδεἰιῳ 97 δξουΐ 97) λὲδ ζαξιλίε 

ἀϊδεὶρίε διοράεη: 1. ἤο να8 []}} οὗὨ ἐδ ἀπὰ ρον- 
οΥ, δηὰ αἰὰ γσγολὶ οπάθυΒ δηα χηΐγϑ 0168. διηοῃς 
(89 ῬΘΟΡΙο ἴμρ: Υἱ. 8]; 1. Ηὰ νδβ ἢ)1]οὰ σἱτὰ 8 
ΘΙ ΘΟΥΓῸΙ δηα ὉΠ ΒἘ νη Κὶς σοῦγΑσο, ΒΘ Ὼ 6 δυΐ- 
ἔεγοα ἤγοιῃ {μ6 ἰπ)ιδβίϊοθ οὗ (μ6 νουγ]ὰ ; 1Π|. Ηβ 
ὈΟΘΒο] ἃ ὑμ6 δρρσγοδοὶι οὗἠἨ ἀδθϑίἢ πὶὶ ἄστηηθδα δαά 
ἈΟΙΥ Βορο; ΕΙΥ. Ηἰδ Τρ ΟΥὙ ΜΝ 88 Ὀ]6556 [Ῥσον. 
χ. 7], διὰ πσοῦυχδὶ ἃ ον 11{8 ᾿ὰτέρυν ΟΥ̓́ΔΏ ΔΘ Σ 
86 .ιδὰ {4110 δδῖϑϑρ. (. Ηοΐδοϊκου).---ϑέορλθη, 
απὰ λὲδ ἰΐτεε σγοιοηδ (ἷβ Οσθοῖς πδπιὸ δ χη 68, 8 
ογοΊ): 1. Τὰ Ὀοδυί] σόν οὗ στδοο, Ὑ]Ὴ 
ἩΪο (6 Γοτὰ δαογημϑὰ πἷπι ἰθ 18 ΟΓᾺΒ δηὰ 
στα; 11, Τ6 ὈΪΟΟΑΥ ὁγόῦγῃ οὗ ὑβμοΥπ8, τ ΒΙΟΒ, 
ἘΚ ἢ18 ϑανίουρ, 6 ΜΟΓΟ ἰῃ δβυδονγίηρ δηά ἴῃ 
ἀραὶ; 1Π1. ΤῊΘ ΘΘΥΘΏΪΥ ὁγόν οὗ ΒΟΏΟΣ, τσὶ 
ὙΔ48 Ἰδϊὰ ἃρ [2 Τίχη. ἱν. 8] ἴῃ ϑἰθγηϊ ἴον (18 
αὶ} 7] τοατίγτ. --Τ΄ς ἰλτεε δίγίλαασαυς ο7 (λὲ Οἠτὼ- 
ἐίαπ : ἴῃ οοηδοαῦθδοο οὗ ἰμ6 Ὀἰγί οὗ Ομ γὶβί, 1. Ουν 
Βρὶ γἰϊ.4] Ὀἱτίδ Ὀθσοτηθδ ῬΟΒδΙὉ]ο; 11. Οὐ 041] 
Ὀϊγίἢ 18 6 ψοϊσοιηθ ογθηὶ; [1{1. Οὺν οἰἴογηδὶ Ὀἱ 

ἴθ δῆτο. (βέγδυδα, οπ {δὲ γεεἰἰναὶ οὗ 8ι. δϑίερλεπ 
[θσ: 26], ἐπ αἰδωείοπ ἰο Ολτιείπια8 [Ὁφ6. 28].).-- 

"᾿ιαηιεδίαίίοη οὕ Ψεδι Ολτδέ ὧς δοίλ ᾿ηίο ἐΐε, 
απᾶ μπίο ἀεαίὰ : 1. ἴὰ ἴθ πηίο [176 ({π6 ῥυἰπιϊῖνθ 
Θμυτοὶ ; [86 ῬΟΊΤΟΥΙ Οὗ 6 τνϊβάοτη δηὰ (π6 π͵οχὰβ οὗ 
ΒιθρΒ6ῃ) : ἢ. 1 18 υπῖο ἀθδί (Ὀοά γ, βρ για) 
ἀθαιἈ); 11Π|. 1π ἀθδι, 10 18. υπίο 1176 ((Β6 ΒΑΡΡΥ͂ 
ἐμὰ οἵὗὁὨ ϑίορδϑῃ; (μο οομυθσβίου οὗ 84.}). (Ἦ. 
Ἠοΐδοϊκον").--- Τὸ πιαηφεν, (86 Ρδίλ ἰο 1π6 ογοδα; 89 
ογοδδ, {86 Ῥδί ἰο λεανεη. (ΚΑΡρΠ)).---Τλε»παπρεν, ἐλε 
ογοδα, αηα ἰδ οτοιση, ἰλδ ἰλτέε δἰαίΐοπϑ ὧς ἐδ ἰζ32 οὗ 
ἐλ αϊδεὶρίε, ας 977 ἰλὲ Δαείεν.---Τὰκ ἀνίης διερλεη, 6 
σΟΉΦΏΘΤΟΥ : 1. Η6 ογϑγοοσρθθ ἴΠ6 ΤΙΣ ΘΓΟῸΒ ΟΥΥ οὗ 
8 ἈοΔ1116 τοῦ], τ θ Ὠ6 ἸοΟΚΒ τίτι (89 6γ6 οὗ 
αὶ! ἢ ἱπίο ϑδύϑῃ, τοσ. δά, δδ᾽: 11. Ηο ογοσοοσμϑδ 
89 Ὀϊ((ΟΓΏ688 οὗ ἀϑαί, τ θὴ ἢ6 ΒΟΓΘΙΟΙΥ ΟΌτ- 
τηὐίβ ἷ8 βρί σι Ἰηΐο {86 δπὰβ οἵ 9668, γὸν. δ6- 
ὅδ8:; 111. Ηρ ογδγοοιηϑδ δἷδ ΟῺ 868 δὰ Ὀ]οοά, 
ὙὮ 6. ἢ ὁ ΟἾΘΥΒ δὴ πί ΓΟΘΑΒΟΥΥ͂ ὈΓΔΥ͂ΘΥ ΤΟΣ ΠὶδΒ ΤῃὉ- 
ἄρ γοσβ, υϑν. δ9.--- λν ὦ ϑίερλεπ᾽ε ἀεαίᾳ ἐλε οπὶψ 
οαδε οὗἩ πιατίψτγάονε ἀεδογιδεα ὅἱ ἐδλε Νειο Τεείατιεη ἢ 
Ι. ΤῊϊΒ παγγαιϊῖνο οχδῖθλΐδ (π6 οραάϊηρ ἔεδίυσοα 
οὗ 811 ϑβυοοοοαϊΐπρ οδδοα οὗὐἨ τηδγίγσταοια [Π. [ἰ 
βίδηδ δΊοῃθ, ἱῃ γον ἰδ δὶ μογο, ίοο, ἐμ κἴοσγ 
οΥ̓͂ Ομτῖδί τᾶν. μοὶ 0 αἰπιϊπἰδηρᾶ, απμὰ τμδὶ τὸ 
ἸΩΔΥ, ἰκ8 (86 ἀγίηρς βίθρ θη Βἰπιθοὶ, Ἰοοκ ὅγϑέ οὗ 
8}} ἰο Ηΐπι γγῆο 18 ὑ9 δυίμονῦ διϑὰ δηΐαθοσ οὗ οὖν 
ἴδιιμ. [ΗΕΘὉ0. χὶϊ. 21. 

ΡΑΒΊ ΤΗΙΒΡ. 

Το ΟΒυχοὶ οὗἁἨ ΟἸ συ ἐβγτουρμουΐ δυάοδ. δηᾶ διλασιδ, δηὰ ἴῃ [8 ὑγδηβι θη 
ἴο ἴ6 ΘἰΘη.1165. ΟἿ. γ11}.--οχ !. 

ΒΕΟΎΥΤΙΟΝΊ. 

ΤῊΒΞ ῬΕΒΒΕΟΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΟΗΌΒΟΗ ΙΝ “ΕΒΌΒΑΙΕΜ, ὙΒΗΙΟῊ ΒΕΘΟΑΝ ὙΠπῈ6Ε Τ188Ὲ 
ΞΤΟΝΙΝΟ ΟΕ ΤΕΡΗΕΝ, ΑΝῸ ΪΝ ΜΗΉΙΟΗ ΒΑΌΙ, ἘΒΡΕΟΙΑΙΥ ΤΟΟΚ ΑΝ ΑΟἸΊΤΕ 
ῬΑΒΚῚ, ΟΟΟΑΒΙΟΝΒ ΤῊΒ ὈΙΒΡΕΕΒΞΙ͂ΟΝ ΟΕ ΤῊΒΞ ΒΕΙΠΙΕΥΕΕΒ ΤΗΒΟ ΘΗΟΌΤ Ὁ ΕΑ 
ΑΝῸ ΒΑΜΑΒΙ͂Α, ΒΌΤ ΑΙ50Ὸ ΓΠΕΒΑΡΒ ΤῸ ΤῊΕ ῬΒΕΒΟΜΌΙΟΘΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΞΡΕΙῚ, ΙΝ 
ΤΗΕΒΕ ΒΕΘΙΟΌΝΒ, ΑΝῸ ΕΥ̓ΕΝ ΤῸ ΤΗῈ ΟΟΝΨΕΒΒΙΟΝ ΟΕ Α ΡΒΟΒΕΙΥΤΕ ΒΒΟΜΑ 
ΘΙΒΤΑΝΊ ΟΟΥΝΊΤΒΥ. 

ΟΈΑΡΤΕ ΥΠ]|. 

Α.---Ἴ8ὯῈ ἘἙΠΙΘῊΤ ΟΥ ΤῊ ΜΕΜΒΕΕΒΟΥ ΤῊΒ ΟΒΌΒΟΗ ΕΒΟΜ 9ΕΒΌΒΑΙΕΝ, ΤῈΕΑΌΒ ΤῸ ΤῊΝ ῬΒΟΜΥΙΟΔΊΙΟΝ 

ΟΙ ΤῊ ΟΟΒΡΙΒΙ, ΙΝ 5ΌΒΑ, ΑΝῸ ΕΥ̓ΕΝ ΙΝ ΒΑΜΑΒΙ͂Α. 

ὝΠΙΤΗ Βυσοξββ, ΑΝ ΒΙΜΟΝ ΤῊΣ ΒΟΒΟΚΒΙΒΒ ΗΙΜΒΕΙ} 1Β ΒΑΡΤΙΖΕΌ. 

ῬΗΙΠΣΙ͂Ρ ΡΕΒΑΟΗΕΒ ΟΗἩΒΙΒΊ ΤῸ ΤΠῈΠῈ ΒΑΜΑΒΙΤΑΝΒ 

ΤῊΗΒ ΑΡΟΒΤΙΒΒ ῬΈΤΕΒΆΑΝΌ 905 

ΒΌΒΒΕΟΌΕΝΤΙΥ ΑΒΒΙΥΕ; ΤΗΞΚΥ͂ ΟΟΝΕΕΒ ΤΗΞ ΟΙΥΤ ΟΥ ΤΠῈΠῈ ἨΟΙΥ ΟΠΗΟΒΥ, ΑΝ ὈΝΜΑΒΚ ΒΙΜΟΝ. 

ΟμάρτξεΥΠΙ, 1--2δ. 

1. ῥεγεοουίίοη απὰ Πίερεγδίοη. 

ΟΠΑΡΤΕΕΎΠΙ. 1--4. 

1 Απὰ [800] 5640} νὰθ οοηβοηϊίηρ πηίο [88 Ρ]ΘΑϑΌΣΘ ἴ07 8. ἀθδίῃ [δ χϑοπίϊοδ]. 
Απᾶ δὖ ἐμεῦ ἰἴπηὸ [οὰ ὑμδὺ ἀΔΥ7 ὕθῦθ τῶ8 [8086] ἃ ρτϑδὺ ρουββου!}0ῃ δραϊπϑὺ ὑδ6 
ὁΒυΓοἢ ὙΙΘῊ Μ͵8 δὖὺ 9 6γυβδίθιῃ ; δπὰ [Ὀ007} ὑΠ6Υ στ τὸ 411 βοαϊίαγοά δοτοαδά ὑπτοῦρῃ- 

2 ουὐὖῦ (δο τορίοηβ οὗ δ υἀθ8 δηὰ ϑίαιηασία, οχσοθρῦ [ἢ}6 δροβί]θβ. ἘΑΛπὰ [Β0] ἄονοῦξ τθῃ 
᾿ ραγγὶθα δίορμοη ἐο λΐδ δωγίαϊ [θυχοὰ Ξίορ ΒΘ], δηὰ πιδὰθ᾽ στιοϑδὺ ἰδπιδηϊδίίοη [π|81]}}} 
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8 ΟΥΕΣ Βἰπ. ἮἘΔΒ ἴοσ 88α], Βα [Βαῤ 8.801] ταδὰθ βδτοο οὐ [τϑναχϑὰ] {86 ομιυγοῦ, δαύδν- 
Ἰηρ᾽ 10 ΟΥ̓ΘΥΥ Βοῦδθ, [Θηὐοτγίηρ (Β6Γ6 δηὰ ὑ86Γ6) ᾿ἰπύο ΒΟυΒ68], δηα δα]ΐηρ [ἀταρρίηρ, 

4 πιδϑῃ 8ηα σΟΙΏΘΏ, σοΙητη δα ἐλέπι ὕ0 ῥγίϑοη. ἘΤΒογοΐοσο ὑΏΘΥ ὑμπδὺ ΜΘΓΘ δβοιςῦθγα 
δυτοδὰ σϑηῦ δυθσυ ΘΓ [πϑηῦ ΤΌΣ {167} ργοδοίηρ ὑμ6 πογὰ [86 ἀοΒροὶ, λόγον]. 

Υ͂αΣ. 1. πάντες δὲ. ΤΏΘ ραγίὶ οὗ ἴδιο ἐεσέ. γες.} ἰδ διϊοδίοα ΟὨ]Υ ὉΥ {119 Αἰδκεηδηκα ΜΒ. [4.}, διὰ 119 βγτίδο, 6]6 τεί 
86 Ἐπεὶ] δὲ ἴ8ο ἱπο [Ἐχῦκε: Οεεολ. ἀ. Ἀ. δολ. Ν. Τ᾿ ἢ 4351. ΒΤΗΙορίο τογϑίομδ; τ ἤογοδβ, 41] [η6 Οὐ ΘΓ τΐ Πι18601}}6 π|88. Δηἃ Δἢ- 
αἰεί ταταίουδ τουΐ δὸ, γε ΐς ἢ ἐδ, δοσογ ΠΥ, ἴ0 Ὀ6 ᾿γοίοσγγοαὶ [δὲ 6 ἑουπὰ ἴω Β. Ο. ἡ. ΕΒ. Η. δπὰ δἀορίϑά Ὁγ 10 ἢ., ΤΊδοῖ. 
δὰ ΑἸ, Νεέίμονῦ μασι ο]ο [9 ἑουπὰ ἰῃ Οοά. δίῃ. θαϊ ἃ Ἰαῖογ μβαπὰ (0) ργοῦχοά και ἴο παντ.-- ΤῈ. 

Υγ. 2. ΠΙΔοῃλ., τὶ ἡ Βοῖ ἀθ Ῥ οἐἷθ ἀχτοοδ, γοϑδ 
ἰσνίης ΒΕ. Η. τεδὴ πε ἐξαΐί. τεῦ. 
8.5. ἐποίησαν.--Τκ.} 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ψγὲβ. 1α. Δπιᾶ αὶ νν88 οοπδορτΐῃ θπἴο 
Βὲο ἄδαϊῃ ---- ΤἸδοβοπαοτί [δηὰ ϑέϊον, τῖτἢ όσα 
). Α. Αἰοχ. δὰ Ηδοῖ. δχτο0] διίδομϑβ (118 δμογὶ 
ϑοοίεποθ ἴο 6ἢ. Υ!, δὶ ὑἰηὺ εβὰ. Βυὺΐ ἰξ ὈΘΙΟΌ ΚΒ 
τεῖδοῖ [0 {Π6 σοτοσρθποθσωθῶὶ οὗ [86 ῬΣοβοηΐ σμδΡ- 
ἰδΓ, δίῃοθ ΐ ΒοσΎ 8 ἴἰο ἰηἰγοάθοο {ἰδ πδγγδίϊνς οἵ 
ἰδεὶ μεγβοσυῖοπ οὗ ἰπ6 ΟΝ γι βιδηβ Ὑ ΘΟ ΠΟῪ 
Ὀεξζδβὴ ἰο οχίεπα. Αμπὰ ουὐδὴ ἰδ δοπδίγυοίζοη: ἦν 
συνευδοκῶν, Ἰὼ ΗΪΔο6 οὗ {Π6 δἰ }}]9 ραϑβὶ ἐθῃδο, ᾿τπὰ- 
Ρἰγίηρ οοπέπιαποο οἵ (πιὸ [ἩΓΝΕΕ: Ογαπι. Ν. Τ. 
ἐ 46. ὅ.--ΤῊῈ., ἀονῖνοθ 118 δἰρηίβοδθοθ ἢθτθ 
ἸΠΔΙΪΥ ἤγοιι ἐπ ἴδαίδ ἰΠδὲὶ Δ΄ὸ ποὺν ἰο δ6 Γοϊδίϑα. 

ὁ. Απᾶδὲ τδὶ τἰἶσχηθ - - - ρΡοσβϑουῖίου.--- 
ἴδε Ἔχργοδδίοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 18 808}}} πη- 
ἀοτείοοὰ 'ἴπ {μ6 νυ ἄοδί δϑῆβθ, 88 ϑαυϊνδ]οπὲ ἰο: 
“Αἰ ἰμδὲ εἰπο᾽ (μα λογ᾽Β [δὰ Επρ].} γ ΓΒ10}). 
ὕθοτα ἷβ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ὯὨ0 ΤΧΟΒΒΟῸΝ [Ὁ ἀδρασιϊηρ 
ἴγουλ (16 ἸἰΈ6 γα] δοηδο: “Οὐ {δαὶ ἀδγ." 9 
τἰϊχαϊ γδίμοῦ ἰμΥοΥ α »τίοτί, ἔχου Ῥϑυ ὁ] α 108] 
δΟΠΒΙ ἀογδί 8, 88 Ὑ611 85 ΓΟ Οὐ ΘΥ 8 ΓῸΓΏ ΙΒ 6α 
ὈΥ 1.6 δι ΓΔ] δβοαῦθῃοῦ οὗ δυθηΐδ, ἰμαὺ ἐδὸ 
δίου ας, οὗὁἨ ϑιθρῆθη πνουϊὰ Ὅθ ἱπηπηοαϊδίοὶΥ [0]- 
Ἰοπνοὰ ὉΥ δὴ οὐϊγοδκ οὗ Τδηδιϊοἴβυω, οὐ τ βίο 189 
τ διϊδηδ σεῦ στ ν του] Ὀ6 ἐπ υἱοὶ πιβ. Βϑῃ- 
ξεὶ δοοοσϊη ] 7 ΤΘΙΠΔΥ ΚΒ ὃπ ἐκ. τ. ἦμι: ποη αἷ- 
ἐιαεδαπί ααἀυετεατί, ΑΒ ἃ πὶϊὰ Ὀεαϑὲ ἐμδὶ Ἦ88 
6Π00 ἰδοὶοὰ Ὀ]οοά, ΒΒ οΥσ δἴοσνδυὰβ μουθσηθα 
ὉΥ ἃ ἐπὶ γεὶ ον 1, 8δο (6 Ὀστ 8) Ῥδϑβίοῃβ οὗ τωϑῃ, 
πδδΩ (ΠΟΥ ΔΙῸ ὁη66 τουδβροὰ, Δηὰ Θϑρθοἶ ΠΥ  ΒΘῺ 
ἴΒΕΥ δζὸ σοι δἱπϑοα τῖῖὰ το] κου ἑαπαιϊοῖβιι, 80- 
γαῖγα δα ἴοπδὶ ἔδσοου δ ἵῸΓ ΘΥΘΓῪ Βυσοθβρίῃ) 

“ οαἰδτολκ, [ἐ 8 ποὺ ΡΓΟΌΔΌΪΘ ἰπαὺ ΔΩ ἀσψε 
Ῥδβδοεὰ Ὀγ, Ὀεΐογο {1:6 στοαὶ ρογβοουίϊζοῃ Ὀοβδη; 
τ 29 Ρο6810]6, ὑμιδὶ {8:9 πι888 οἴ [δ16 76 778, Οἢ σϑίυγη- 
ἴδ ἴο (πὸ ΟἰἰΥ, αὐ οπος Ὀεσδη ἃ σΘΏΘΓΆ] δἰ ϑοὶς οἢ 
ἴδε Ομ τί βεία πα. Απὰ {818 ρογβοουυ οι 88, τ 1ἢ- 
οαἱ ἀουῦὶ, ποῖ ΘΧΟ] δ οἷν α ᾿θαϑῦτο δάἀορίθα ὮὈΥ 
(λ6 ἰδοοοσδίῖοδὶ δυϊ μου ῖοα, Ὀυΐ ταί μον [86 δοὶ οὗ 
86 Ῥοορὶο, πῆοὸ δὰ ρῥγουϊουβδὶυ Ὀδ6θῺ “διἰϊγγοὰ 
ὉΡ.᾽ δοοοσάξης ἰο 6. νἱ. 12, δὰ δά ΠΟῪ φασίϊοὶ- 
Ῥδιοὲ ἴῃ {86 δοὶ οὗ βίοπί πρ βίθρῃ θη. 

ες. ΒΟΥ ὑσοσῖο 811 εοαϊϊοτϑᾶ δὐτοδᾶ.--- 9 
ὩΒΏΌΟΤα οὗ ὑπ σδυχοῖ δορὰ ἤγοια {116 Ρεγβθου 08 
ἰο ποῖος ΒΟΥ ψόγο ὀχροδοὰ ᾿π ἰδ6 οδρί(δὶ, ἐπ 
δοοογίδποο Ὑὶ (ἢ ἐμ 6 ἀϊγοοίίοιι δη ἃ ῬοΣΊ βϑῖοῃ οὗ 
ἰδο Βοάδοαον (Μαί. χ. 28). ΤΟΥ τοιγοα δἱ 
ἔχει ἰο (86 βαττουηάίΐηρ τορίουδβ οὗ 7υάοδ, δπὰ 
ϑοακιὶ ρδοθα οὗ τοΐυρο ἴῃ Οἵ Ὁ οἱἱἷ68. ΟΥ ἷἰπ Υἱ]}- 
ἰδζεδ; ΠΙΔΩΥ οὗ {βοὴ δα ΒΘΑΌΘΠΟΥ πὶ πάγον [0 
(λο ἰεστίοΥΥ οὐ βδιμδυῖα. [{ΐ8, ΒΟ ΘΎΟΥ, αἰιοδίλοι- 
8016 τ βείποσ 89 ἰδστὰ πάντες 18 ἴο Ὀ6 1 (6 ΥᾺ}}} υῃ- 

ἴῃ ἐμ 8686 ἰμδὶ ἐὐεγῳ ΟΠ γ βι ἰδ ἸοἿν (ἢ 6 
οἷγ. 1ᾳΚο ΒἰταΒο ΙΓ σοροσίβ οὴ9 οχοθρίΐοη, ΤΠ ΘῺ 
ΒοΔρροπάδ Βα ποσγὰβ: πλὴν τῶν ἀποστόλων, 5ο ἰδμαὶ 
105 οασίδίη ἰδί δὶ 1ϑδδὶ (10 δβροϑί]θβ σοιηδίηϑα ἴῃ 

ἐποίησαν ὕὈθίογα κοπετὸν, 118 Α. Β. Ο. 
ἑποιήσαντο, ἰδ} 0 ΪΌΓΙΏΟΓ Ὀοίηκ, δοοογαΐης ἴο ΑἸΖ,, ὙΟΥΥ ΡΓΟΡΘΌΪΥ ἃ Ἰαΐοσ οοεσζοοῖίο 

. νυΐ Τίδοι. δηᾷὰ ΑἹ, 70]- 

Φογυβδιο. ΤΠΟΥ γοβαγὰ ἱμπδί οἱἱγ δ ἐμ ρμοϑβί ἰοὸ 
ὙΓὉ1Θ. (μ 9 Θοττηδ πα ΟΥ1861,οτὰ δα δϑϑιρηθα ἴΒ θαι, 
δα ἩΒΐοι ὑμον ἀο ποὶ [66] αἱ ἰθοΓίγΥ ἰο Δραπύοι, 
τὶς οι δ ΘΧΡΓΕΒΒ ἀθοϊδταιίου οὗ ἰδ Ν}}}. Απά, 
Βοδίἀθαβ, {1160 ΠΟῪ οἱ, 1:6 ΟΘῃΓ8] ροὶπί οὗ ἰβτδοὶ, 
88 δ.}}}, πὶ ὑπο ὶν υἱονν, {110 Ζαϊ υγ6 ὀϑηί γα] Ροϊπὶ 
οὗ 6 κΚίηράοχα οὗἩ Οχίδι. Τὴὸ δροβί] 68, [Π6Γγ0- 
ἴοτο, ΒΌΡΡοτγιϑα Ὀγ ὑπο ὲν δ᾽ 0}, ΘΟ ΓΑ ΘΟΙΒΙΥ͂ Τ.8]}- 
ἰδ οα ΓΒ οἱν Ῥοβίἰΐοη ἴῃ 86 τοϊάδὲ οὗ 89 ἀλη οσ8 
ΒΊΟΣ ἐγοδίθηϑθὰ ἰμβθ. Βαΐ αἰὰ ποὶ ἃ Ββἰῃρὶο 
Ομ γίδιϊδη, πὶ ἐμ 9 ὀχοορίΐοι οὗ ὑμ6 ὑνοῖνο ΔΡο8- 
{198 Τοιδὶῃ ἴῃ Φογυδδιοπιῖ [ὑ ἰ8β ποὺ ῬΣΤΟὈΔῸ]Θ 
(πὶ δ} 8 {Π9 ἔδοὶ, ρδγί συ δι} τ μθη ΜῊ 
σομβίαοσ {Π6 οἰγουτηδίαποορ ἰδμαὶ, μοὶ Ἰοπρ δίϊου- 
ΒΡ β, οἷ. ἰχ. 26, ἀἰδοὶ ρ]95 τὸ ζουπὰ Ῥγοβθηΐ ἴῃ 
ΦοΣΌΒΔ]ὁπι, ἰῃ δααϊιϊοηυ ἰο ἰ86 δροβί]εβ, ῈΟ 8.9 
ἐμοιμβοῖνοβ μοὶ τηθηἰϊοποα ππ|}} {πὸ ἴδοίδ βίδιϑά 
ἴῃ ΥοΓ. 27, δῖὸ ἱπίσοάυσοα. Απ δα ἀϊοῃδὶ δαυ- 
τηθηΐ δρδὶηβὶ {80 1618] πηοδηΐηρ οὗ πάντες ἴδ ἴΓ- 
ΠΙΒΗΦα ὉΥ τοῦ. 8, οὗ 19 ρῥγοδϑῃί σμδρίθυ, 88. ΒΟΙῺΘ 
᾿πίουργοίοσΒ ΒΌΡΡΟΒΘ, δίποθ θύθῃ δῇΡ [86 ἀἶϑροσ- 
δῖ. τηϑπίϊομδα ᾿π γον. 1, 580] γγδ8 80]6 ἰὁὸ σαυδζθ 
890 ἙσΒΌΓΡΟΝ, ὉΥ ἀγαρρίηβ τπθὰ δηὰ ποθ (0 
Ῥγίδοῃ (ΜογοΣ). Βυὶ νὸ ἀο ποί ᾿δϑουῖθθ ΔΗΥ͂ ἱπι- 
Ῥογίϑδποο (0 1818 δυχυχηθπί, 88 Ὑ0 Ὁ. 8 ΔΡΡῬΘΔΥΒ ἰοὸ 
18 ποί ἰο ἀοβοσὶ ὃ βυϊθβοαιθπὶ ϑυθηίβ, Ὀὰΐ ΣϑίθοΣ 
ἴο Ῥχγϑβϑηΐ, ἸΏοσο ἰπ ἀοϑίδὶ!, ὁὴθ ἃδρεοὶ Ῥγθοὶ βοὶγ 
οὗ ἰδὲ διωγμός νπΐοῖ Βαὰ Ὀθθη πιρηςἰοποα ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 
ΕΘΏΘΓΔ] ἰοΓΙΒ ἰῃ γ συ. 1. 85.111] τγὸ σαῃποί 6 60}- 
Υἱποοα ἐμαὶ πάντες 8 ἰο Ὀ6 ΒΕΓΘ υπαογβίοοά ἴῃ 18 
βἰσὶοὺ δηὰ Ἰ᾿ἰΐθσα] 8686; {Ππ6 ἐθύτῃ ἰδ Σϑίθμο  ἴ0 Ὦθ 
Τοκγ θα 88 ΘΙΡΙοΟΥΘα ἱῃ 8 ΠΥΡΟΓΌΟ]1681] ΤΒΠΏΘΓ 
Μογοσ; ἀο οίίο; 85 ἰπ οἷ. ἰἰϊ. 18; Μι. 1. δ; 
ἴδ 1. 87; νἱ. 88; Φομη ἰἰϊ. 26; {86 ψογὰ 6.9 

“ηρθ6α ποῖ Ὀ6 Ῥγεοββϑὰ 80 88 [0 ἱποϊυάθ Ἔν ΟΥῪ ἰπαϊ- 
γ᾽ 0.4]. (Ηδοϊκοί.).---ΤῈ.]. Βυὺ (18 νἱονν ἀ0685 
ποὺ Δ ΟΥ 26 ἃ8 ἴ0 ἰθκο πάντες αὖ ὁῃησῸθ ἰῃ ἰδ6 
80189 οὗἨ πιμδἐ (Κυΐπο6}), ΠΟΡ ἰο τοβίγὶοἱ 1 ἰο 189 
ἀοοίογεξ Τπρμῦνι ΠΟΓ ἰο δββύτης ἰμδὶ ἐκκλησίαν ἀθ8- 
ἰσηδίθβθ δχοϊ υδίνοὶυ {80 Ηδ]]ςπϊθίϊο ρδατὶ οὐ {89 
ὀἰυτοι (Β80}). Βεαυπιραγίθη᾽  σοπ͵οοίαγο {1. 168 
8.) ἴδ ΘαΌΔΙΥ 88 111110 ΘΟ Ρ8Ὁ]6 οὗ Ὀοίηρ βαβίδί ποα, 
ΒΘ. ΟἸΟΒΟΙΥ οχϑιηϊηθα, Ηθ βυρροβεδ ἰμδὺ Ῥγθ- 
οἶβϑὶν δὲ {86 Βοὺν ἰῃ ποι ΒίοΡΘἢ 88, διοποά, 
(Π6 οπυγχοῖι, ἱπ ἰἰ8 ἀθορ δυυωρδίῃυ, 88 βαϊπογοὰ 
ἰοφοίμον, οδοΥἴ πο ῬΓΆΥΘΡ πῃ ᾿ΐ8 ὈΘΒΔ]ζ, δὰ ὑπαὶ 
(80 ἄγβι δϑβϑϑυὶὶ ἴῃ {818 ροσβοουϊΐου χὰ αἰτοοίοα 
διρζαϊπδί ὑπαὶ σοπργοσδιϊ0}}8] τη δοίης, [Δ 6 ΤΠ ΘΙ ὈΘΥΒ 
Ὀοΐπα ἱπδίδῃιν αἰβροσβοᾶ. [1 {18 τᾶϑ {}|6 6886, 
{6 τογὰβ πάντες διεσπάρησαν “οὐ]Ἱὰ δἰαέο ποι ὶῃρ; 
ΤΏΟΓΟ (ἢ δὴ {δαί 811 {ἰμο86 ἸΏ 6 ΓΒ ὙΠῸ ΟΓΘ δοοὶ- 
ἀθῃί8}}γ σαι μβογοά ἱοχοῖδοσ, γο τὸ βοδίἰοσθᾶ. ΝΟΥ͂, 
ἴῃ (86 Βγχεὶ ρἷδοο, 1 18 δὴ Ὁπδοσου 8 00]6 οἱ ΓΟΌΤη- 
βίδῃσο ἐμαί {86 δροβίϊθβ, πὸ ῬΘΙΘ ΘΟΣΔΙΠΪΥ ΡΓΘ- 
βοηί, 17 δυσὶ αὶ τηροϊΐϊηρς μΒαὰ Ὀδθθη 8614, Βῃου)]ὰ 
ποῖ 4180 αγῦο Ὅσο; -δοαϊογοὰ δΌτοδα, 68 γο]ϊ 88 
οἰμοσβ. ἴη {μ6 βϑοοῃᾶ Ρ}]866, Βαιιηροτίθη σοπὰϑ 
Ῥοσίζοιβ οὗ ἐδι0 ἰθχύ ἀβυπ ον τ 16 Ἀ.Θ ᾿Ἰπυϊπηδίο 
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δομῃθοίθα, πδιθοῖγ: διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας; 
ἴον Β6 γϑργοδοηίϑ ἔμο ἀἱδρογβίου οὗ ἰδο τηϑοοίϊηρς 
88 ἰἰτὸ ᾿Ἰτητηθΐδίθ γοβυϊὶ οὗ {π6 Ῥογδοουϊίου, δηὰ 
ἐδο δὶ κεὶΐο χορσίομπα Ὀογοπὰ ἰμ6 οἰΐγ, 88 δὴ ἱπάϊ- 
τοοὶ σοδυὶῦ, το 18 Οὔσης υἱοΐϑμοο ἰοὸ ἐδ ἰοχί, 

νεβ. 2. Διηᾶ ἄονουξ τῃ6 οεδττίϑᾶ β16- 
ῬΒθη ἴο δία Ὀυσία].---ΤῊ9 Ῥδυίοῖθ δέ δῖδε 
συνεκόμισαν υπάοιυδίοαϊγ ἱπάϊοαιθθ ἃ οοηΐγαδί, 
ὨΔΙΏΘΙΥ, ἐμαὶ Ὀρίνοοι (πὸ ἱοπάον δϑοιΐοῃβ οὗ 
οοσίδίη ἱπάϊνὶ 815 δπὰ {πὸ πιδαϊν οχοϊὶθα Ρδ8- 
βἷοῃβ οὗ ἰῃ6 τη888 οὗ {6 Ρ600]6.Ὀ Τ οδο ἀνόρες 
ἐυλαβεῖς το, πὶϊπουΐ ἀουδὲ, 7618, 88 ἴῃ οἱ. 11, δ, 
δηὰ ποὶ ΟἈ τ βιίδηβ, (858 οί ητοὴ5 δηὰ ἀδ (οδίβ 
ἐπηθ πο); ἰδο Ἰαιίοῦ ῦὸ αἰισαψε ἀρδὶ χιδιθα ἷπ 
ΤῊΝ ΑΟΤΒ ὈΥ ΟΥΒΟΥ ἰοσβ. [Βιυὶϊ Απδηΐδ8, τρθῃ- 
ἐϊοποᾶ ἰπ οἷν. χχὶϊ. 12, γδδ αὶ Ομγὶϑίλδη, δα γοί 
ἦθ. 80 ἀοβίχπαίθα, δοοοσάϊηρ ἰο [89 τοδαΐῃᾳ Ῥτθ- 
ἔογτοα ὮΥ ΘΟΙΪΟΣ ἰο ἰδ δὶ οὗἁὨ {86 'εχέμϑ τεοσορίμ.---- 
Τ8.]1. ΤΏΟΥ ΟΥῸ 068 ἯΜῸ τοηαογοὰ ἐμ 165 
Βοποτ ἰο βίορδοι, διὰ ὁυθῃ θηραχοα ἴῃ ἃ βοϊθιιη 
του Γἶης [ῸΣ πἷπὶ [ἀθ Ῥ οἰΐθ τοίετβ ἴθτο (0 6. 
Ἰ. 10.--7κ.]. Βυὶ [8867 σοῦ εὐλαβεῖς, (μοὶ 18, 
ΠΟΥ͂ ὙΟΙΘ 6 ἢ ΨΠ0 οδροὰ αοα ΤΏΟΥΟ {π8ῃ {6 Ὁ 
ἤραγοα πιδη, οὗ (μδὴ {80γ Τοματα θα (10 ὑθτρ 6 Γ᾽ οἴ 
1[Π6 Ῥορυδοθ δἱ {89 ἐϊπιοθ.Ό. Τμον ἀϊά ποῖ μοβὶ δίθ 
ἰο χίνθ δὴ ΒΟΠΟΣΘΌΪΟ Ὀυγὶδ] ἰο 8 τηδὴ οὗ τ 066 
ἐπῃόοσθῆσο δὰ κοά]ποδϑ ὑπΠ0 Ὺ Ὑ6ΓΟ ΘΟ ποθ, 4]- 
ἐμοῦ 6 δὰ Ὀθθμ δοσυβοὰ οὐ ὈΪΔΑΡμθΩΥ (οὗ 
ψπϊοδ μ δὰ ποὶ Ὀθθὴ Ῥσονθὰ ἰο 6 συγ), δπὰ 
Βδὰ βυδογοὰ (ἢ ἱσποτιΐϊπίουβ ἀο5 1} οὗἁ ἃ οὐ τὰ Δ], 
ΑἹ ΔηδΙοζοιΒ 6886 ΤΔῪ ὈΘ Τοιιηὰ ἰπ {μ6 ὈγῚ4] οὗ 
δοδὺθ ὉΥῚ Φοδορῇ οὗ Ασίπλδίμδα, γὃὸ δἷδο μδά, 
του] ου ΒΥ, ποῦ ὈθΘἢ 8 ἀϊβοΐρὶο οὗ 76δὺ2 (αἱ ἰοδ8ὶ 
δοοογάϊηρ ἴο Γκὸ πὰ Μογκ). [Τοττηθὰ ἃ “ ἀἷδ- 
οἱρὶ θ᾽" ἴῃ Μι. χχυίΐ. δ7 δ᾽; ἃ “" ἀ1801}6----ΘΟΟΓΘΙΥ,᾽ 
ἦπ ΦοΒη χὶχ. 88, Ὀυὶ ποί 8δο ἀοδὶηδίοα ἱπ Μϑδεῖς 
χυ. 48 Δ, διά 1... χχὶϊ!. δ0 δ --ΤῊ.] 
γε. 8. Αα ἴοσ δ}, 89 πιδᾶθ βανοο οὗ 

κδο ΟΒΌΣΟΣ.---[κὸ Ργοοοοὰβ ἰο.Γο]δ 9 {86 Β..ΔΓΘ 
«οὶ 8881} ἰοοὶς πὶ (86 ρΡογβεουϊίοι οὗ {πὸ ΟἾ τἶβ- 
(ἴ8η8 ; μἰβ οοπάπιοὶ σοπίγαδβίβ δυγὶ κεἰ ρὶν τ ῖ{ ὑμδὶ 
οὔ {86 ἀονουΐ τηθῃ τιρϑηϊϊοποα ἴῃ γογ. 2, δῃὰ α]80 ἰ]- 
Ἰυβίγδίοϑ (06 φΌΠΟΓΑΙ δἰδιθιηθηὶ πιδὰθ ἰδ ὙῸΣ, 1. 
βδυὶ ταυασοα (ἐλυμαίνετο) ἰΒ8 σΒΌχοΙ [σοαρ. ἰδ 
Βδῖμο ψοχζὰ ἰπ Ρβ. ἰχχχ. 14, δερί. σὶϊ πορϑέω ἴῃ 
Αοἰβ ἰχ. 231; 64]. 1. 18, 28: διὰ β60 Αοὶβ χχὶϊ. 19, 
20; χχυῖ. 9-11: 1 Τίπι. ἱ. 18.---Τ1Ὲ.]. Τὸ πογὰ 
ἐπ} 198 ὑπαὶ, 88 ΤἿὉ Ὁ δὲ 1. 12} ἴῃ κἷβ ῬΟΎΟΡ, δ6 ἰη- 
ατοὰ δπὰ ἀοβιγογοὰ [86 ομυτοῖ; 6 ΘὨϊΘιϑᾶ 
ἰπξο Βοιυιβ68, κατὰ οἴκους, ᾿ἰΛΘΓΑῚΪΥ, ὕγοπὶ οι (0 
λοιδε; ἰμ9 Οχργοδβδίοη, ΒΟΥΘΥΘΙ, 68, ΠΑ ΌΓΑΙΙΥ, 
του ἰο 8086 Βοῦβοβ ΟὨΪΥ, ἱῃ ὙΠΟ 86 οχροοίοα 
ἰο δὰ Ομ γί οἰΐδηα. ᾿ θα 8680 ψ6ΣΟ ἀϊδοογοσγθά, 
86 ἀγαρςκοὰ ἱμοπὶ ἕοσίἢ, (ἀου θύ1 688 τὶ (δι δἱὰ οἴ 
(89 οδίσογβ οἵ ἰμ)9 βδιηδβοασίη), δπὰ ἰγαῃβίοστοα 
ἰμθπι ἰο 9 Ῥτίβου. [1ὺ ἷ8 ουνίουβ ἰμδὺ ἮΘ τὴ88 δι18- 
ἰαἰπεά ὈΥ ὑπὸ Βἰογαγοῖ68) δα ΒΟΥ (108, 88 ἢ οου]ὰ 
πο το οἰδογινίδο γϑηϊυγοὰ ἰ0 ΘΕΙΟΡ ΟΥ̓ ἕο Γ09 
ἰηΐο ρῥγίναιθ ἀπο] ηβ, ποῖον τουἹὰ δ ᾿δνθ 
ἴουπὰ {89 ἄοογβ οἵ {πΠ9 ῥσίβοῃ ὀρθὰ ἰὸ γϑοοῖνο μἷ8 
γἱοι 8. 8.111}, 86 ΖΘΠΘΓΔΙ ὑθθοῦ οὗὨ {π8 ὙΘΓΕ6 
1688 υ8 ἰο δοπ͵θοίαγο (μὐ ἐπο86 γϑϑ} 8 ἀθροη δὰ 
ἦπ ἃ ζγοδὺ το οδϑυγο 0 (86 ῬΘΙΒΟΙΑΙ σμδυδοίοσ οὗ 
βδυ), δηὰ ἐμαὶ 10 νγδβ βρϑοΐδὶν ἀὲδ τὶ ]]γ οχοϊοα 
ατιδιϊοἴδια πο ἰηβίοίοα σγοδὺὶ ἱπ᾽υγῖοδ οἢ [89 
στοῦ. ὙΤῊ6 πουο]ὶ δηὰ γουοϊεηρ ἰθαίαγο8 οὗὨ ἢ 18 
ΘΟΌΓΒΘ Ὕ6ΓΘ 89 δγβίοιηδιϊο ΤΏΒΠΠΘΥ ἴῃ ἩΠΙΟΝ ὨΘ 
βουφῶὶ ουἱὐ (86 σοπίθεβοσδ οὗ 7988, δῃηὰ ᾿ἷβ8 τυ ὰθ 
ἱπιγακίου ἱπίο ἀοπηοβίϊο οἱ 6168---ἃ δ ον Ἴ8ὴ ργοϊυὰθ 
οὗ (διὸ Ἰδίοσ Βουιΐδ παυϊδιξοῃ. 

γεβ. 4. Ἐμβοσοίοσο ΒΟΥ τπδὶ τσοχο δοαῖ- 
[οχϑᾶ αὐσχοβᾶ, υυϑῃῖ ὀυοῖ 8 616.--ἸΒοδα 
ΟΣ δ ΔΓῸ σοπποοϊοὰ Μὴ διεσπάρησαν ἷἰπ τοτ. 1, 
διὰ 816 ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΓΥ οὗ (μδὶ ἰδστα; ἐμ 6γ ἰἴοττα 
Ὁ8 ὑμιδὶ (πὸ Τρ εἶνο ΟὨ τ  βδηδ ἀϊὰ ποὲ αυΐοὶ]γ 66- 
{Δ} 18} ὑμοιβϑῖυθθ ἐπ ΔΩ ῥΪδοϑδ οὗ γεΐζασε τυ μίοι 
{Π6Ὺ τι ἢδνο ἠουπὰ, θὲ ἰγανϑ]οὰ οα νασὰ ἤἔγοια 
Ῥίδοο ἰο ρῖδοο [διῦζλϑον, ἐλὲν ῳεπέ ἰἀλτουφσὰ, ἐ. ε., 
(89 ΘΟΥΙΣΥ ; ΘΟΙΡ. τϑσ. 40, Ὀδ6ῖον.---Τ.. Βαυὶ 
(89 τιοϑὲ ἱτωρογίδηϊ ὕδοί 8 βίδἰεὰ ἱπ 1π6 ησεσχὶ 
ὙΟΣδ: ρσϑδοδίηρ ἴδ9 νγοσᾶ, ἐ. ε., (0 αοδρε}.᾿ 
10 σοΟμδοαυ ΠΥ ΔρρθῶσΒ ἰμαὶ ἰμ6 ρΡεγβϑουίου 
νοι ἐπον δὰ οπαυγοὰ ἴῃ 726 ΓὙΌ 88] 61, σου]ὰ ποὲ 
80 ἰηιϊτηϊάαίο ποῖ, ἐμαὶ (86 Βοποούοτυτι ἢ οου- 
οοδιοα ἐμπεῖν {811} ἴῃ Φ6808 ἔσγοτη ρυ ]ο υἱόν; 
οΒ {80 ΘΟΠίΓΩΓΥ, ἩΒΟΓΟΥΟΡ ἰδ Υ Δρροδγϑά, {86} 
Ῥνοοϊαὶπιεὰ ἐμοὶ δι, δὰ ἰδ ἰογέωϊ εἰάἀϊηρε 
«ΘΟ ἰ86 Βοάθολοῦ δοιὰ 8 χοϑειίηκ 
πΟΣΚ.--- 0 ὙΟΣῪ οἸοθοδί ΘΒ ΤΟ Οἱ οσο8] σοι ποθ ῃ 
οχὶϑίβ Ὀϑένθοη (8 ἰδίου 98] δβίιδίοιηθηὶ διὰ οἷ. 
χὶ, 19 δ΄: οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες - - διῆλϑον ἕως 
Φοινίκης; ἰδ Ἰπ ογυθηΐηρς Ροσίζοηδ, ἔσγοιῃ οἷ. υἱϊὶ. 
δ ἰο 6}. χὶ. 18, δοοοζαϊη ΟἽ δδδιτὴθ ὑπ6 Ομ διδοίοσ 
οὗ δὴ ορἱδοὰο. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΘΑΙΣ,. 

1, ΤῊ18. »εγδεοσυίίοι οὗ ἴ6 ΟΕ ἰδιΐδηβ δὰ ἴδ 
ΘΟ ΒΟαΌΘησ65 οοηβίϊίαἱὸ 8 ρἱοσϊουδ ουϊάϑυϑο οὗ 
(λ6 χονογῃπδῃί οὗὨ Ομ σὶδίὶ, νῆο Τυ]06 8]50. πὶ [δ 
ταϊ δὶ οὗ Ηἷβ ϑμϑιηῖθα [ᾧὃὈδ. οχσ. 2], δὰ δἱνδγδ 
Ῥτγοζηοίοθδ ἰδ ᾿ηἰοτοδὶβ οὗ ἷ8 Κἰῃράο. ΑἩ οτοὶ 
ἡ δ1οἷι Δρρδδγοᾶ ἰο ἴδ ογὸ οὗ τοδὴ (ὁ ἰβγοδίδῃ 
ἱπου 816 ἀοδιτυοἰΐοη, 8ὸ ὑπαὶ ἰΐλξ τγὰ8 8 αποβίϊοι 
ὙΒΟΙΒΟΥ (μ6 σλυτοῖ οὐ ΟἸσῖδί σουἹὰ σομίΐειθ ἐὸ 
οχὶδί, ΟΡ πτοιυ]Ἱὰ Ὀ6 δἰ ἰ]διοθὰ, ττ88, οὐ {πὸ “οἢ- 
ἔγαγυ, οομνοσίϑα ἰηΐο ἰὴ τροθῃδ οὗ ἰηνϊχογαοϊπς 
διὰ οχίοῃάϊηρ ὦ. Τὴὸ αἀἱθρογβοὰ ΟἈ γί βιϊδηϑβ 
ῬΓθδομ θα ἰΠ6 ἀοδροῖ; ἰδ [Π6 δίογτη 1 ἢ Ὀυγχαὶ 
ἕογί, σαγγθα ἰμ6 δβοοὰ πιΐο δὰ δἰ πογὶο θαι 
ἐδϊμογοα ἰοζοίθοῦ ἰπ ἃ δίησίδ δροί, ἰο τοδὴγν ἀἱἶ- 
ἴοτοῃὶ τορσίοῃβ, δ, ἴῃ δοῖηθ 68568, ἰ0 ἃ οσοῃδίἀ6᾽- 
8010 αἀἰδίδῃσοθο. Απὰ ἰδμαὶ βοοὰ ψοσγιιϊμδίο δηά 
Ῥτοἀυοοὰ ἔτγυϊ. ΤᾺ6 αοπροὶ πον Ὀοαίῃβ 18 
ΘΟΌΓΒΘ, Μοὶ 18 ἰο οχ θη οὐον [86 8016 φαἰοῦο, 
δῖον δυΐϊηρ Ὀ66η Εἰ Ποτίο σοπῆποα ἴο ἐπ 6 οπα οἱἐῦ 
οΥ̓͂ δοσυβδίθ. Τυδ, οὐθ μα ΣΩΘῺ ἰπηκ ΟΥἹ], 
186 ἈΘάΘΘΙΩΘΥ ΤΘ8ῺΒ 1ἰ απο -ροοὰ [6 φεῃ. 1]. 20], 
ἐμαὶ ἰβ (0 ΒΑΥ, Β6 ποὺ ΟὨΪΥ σουππίογδοίβ (μ6 1π- 
ἰοηαοὰ ἀϊπαβίγουδ γὕοδυϊί8, Ὀυΐ 8150 δ ρου ἰδ 
ἀοΥἹο 68 ΟΥ̓͂ ΘΠ ΘΙΏ168, ἴῸ δὴ ὉποχΡοοι θα ΤΩΒΏΘΥ, 88 
ἸΏΘΔΏ8 ἴοῦ οσίθηαϊηρ μἷδ Κη κάοπι. 

2. ΑΒ ἰδ δροβίϊο8 γοπιδὶηϑὰ ἰῃ Φογυβδ θα, [86 
ἀἰδρενεοα ΟὨτΙβι 88 τ Θ οπυτοῦ πιοπδεγς ΟὨΪΥ: 
δί πηοϑί, ΒΩ Υ 6 γ8] οὗ ἴποτη, ῬὮ1]}Ρ, ἴοὸ γ᾽ ̓ἰπβίδηοο, γε σ. 
δ, ΤΩΔΥ πάτο ὈσΪοηροὰ ἰο {86 δοιρδηΥ οὗ ἰδ6 
“ἐ ΒΩΥ͂ΘΠ ΤΟ ̓̓, Ὑ5ὸ ᾿ιδὰ ὈΘ6. Ῥτουίου }γ οἰοσίοά, 
οἈ.. νἱ. 8. Βυΐ οὐομ ἰο (680 80 πιΐπί δι ΣῪ οἵ 
1.9 ποτὰ δδὰ τοὶ ὕδθοιὶ ὈΧσμδυν ἱπιγιδίοα; 
ἤθῆσο, ἰμ686 βοδίίοσοὰ Ομεὶ πἰιΐδηβ, ἴθ ἐδ ζταοδὲ 
ΤΩΔΊΟΥΣΙΥ οΥ̓͂ ὁ64805, ἜΤΟ ἰηνοδίοα τ] (ἢ πὸ 6οο]οεὶ- 
δϑίϊοαὶ οἴἶδοθ πβδίουοσ. Απὰ γοὶ πον Ἰδθογϑα 88 
ΘΥΘΏβΟΙἰθὶ8, ἩὙΠΟΙΟΥ͂ΘΥ ἰΏ6Υ οαπθ, πίίϊπους ΔΩῪ 
οἴδοΐα) οὐ χαἰΐου, οΥΣ ΔΩΥ͂ ΟΧΡΥ685 δυίβοσὶγ. 
ΤΉΘΥ ΨΟΓΘ τοουνϑὰ ὉΥ ἐμ ἱηπαγὰ μόνον οὗ ἐμαὶ 
ἴδιι ἢ τ πὶοῖ οδηποῦ Ὀὰξ βροδκ οὗ (86 ἱγυῖδ οἵ 
ἩΊΟΝ ἴ.0 Βοατί ἰβ 71}; (δ  γ σψόσο ἰηδυοποοὰ ὈΥ 
86 Βρί τὶ, ἢ τβοὰ ΠΥ μοὰ Ὀθοι δηοϊπιοα ; 
ΠΟΥ ΘΓ σομίΣο]1ο Ὦγ ἐποὶν Ἰοτο οἵ ἰμὸ βατίουτσ, 
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ἰο ψποπὶ ΠΟΥ͂ οὐγοὰ ἐδὸ τοχηϊδδίοη οὗὨἩ (πον βὶ ἢ8 
διὰ 41} ἱμοῖὶγ ὈϊΪοδββοὰ πορθθ. Τ}}8 Ῥγορδαρδαίίοη 
οὗ [86 αὍΕ5ρΡ61 Ὀογοπά ἰδ Ἰἰτῖ 8 οὗ [86 ΠΟΙΥ οἷ 
--Ἤ}5. ὁ5 δ Ὁ} Βῃποπὶ οὗἨ δα ομΌγοι οἵ Ομ νῖβὶ ἴῃ 
οἶδεν ἀϊδισὶοίβ οὗ Ῥαϊδβέϊμο, πὰ οὐδὴ Ὀδγομῃὰ 1.8 
δουπάατῖοβ (860 ἢ. χὶ. 19), 88, ΘΟὨΒΘΑΌΘΕΙΥ, 
ποὲ 80 Ὑγχοῦῖκ οΥ (86 δροβί]θβ ὑμοιηβοῖνοβ, Ὀασί 
ἸΩΔΙΊΉΪΥ οὗ οἶδαν ΟὨνβίϊαηδ, ἢ Πο]ἃ 20 οΠῖοΘ, 
δυϊ γοῦο ἱηνγοϑιθα Ὑ11}} (8 0 ΖΟΠΘΓΙΆ] ρυἱοδί μοοα οἶ 
θείονοσβ [] Ῥεῖ. 11. δ, 9). Αροοοτάϊης ἰὸ Βαϊ 
δΟΠοΟΡΪ 98 οὗ οδυγχοῖί. σΟΥΘΥ πο ηΐ δηα {δ Θ06ἷ6- 
κἰδειϊοδὶ οἱἵἕοο, δοἢ ἃ σΟΌΓΒΟ Βθουϊαὰ ποὶ ἢδΥθ 
Ῥοε δἀορίεἁ. Βαΐί (80 Κογὰ οὗ {6 οτοῦ ἀϊὰ 

' 

ποὲ γχοδίγὶοί Ὦἰτη8617 ἰο ἐδ δροδβίο]ο οδἶοο τοὶ 
λ)ὸ δᾶ ἱπδιϊυἱοὰ, ῃ βυοὶϊ 8 ΤΩΔΏΠΟΣ μδ΄ 0 τΟΥΪΚ 
οουϊὰ Ὀ6 Ἰορχὶεἰπιαίςα, δοοΘΡί80}]9 ἰο αἀοἀ, οΥ τοὶ ἴῃ 
Ὀ]ΘΒδΊ (Βα ἴῃ ῬΤΟΙΏΪΑΘ, Ὁ}]688 ᾿ὑ 6. Ῥοσέοσχτηϑα 
ΘΧΟΪΠΒΙΥΘΙΥ ὈΥ ἰπ6 δροβίϊθοβ. Ηδτγο, ίοο, Ομ γὶδὲ 
ἰϑϑοῖ 68 ὉΒ μπὲ πῸ Βυϊ ῃ Ὀοΐπηρ δηαὰ Ὧο δηΐϊὶθ οΥ- 
ἀΐπδποθ 8 ὉΘ ΓοσΑΡαοα 838 ὨΘΟΘΕΒΆΓΥ, δη δ 80- 
Ἰαΐοὶν ἐπα! ΒΡ Β8 016; ΗΘ δΔΙΊοὁῃ9 18 δἰ 8]} (πο δηὰ 
ἴῃ 8}1 Ρ]δοϑϑ, ἱπαθροῃΒ80]9. 

ἩἨἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

8ιο0 Ὀοΐον, ᾧὶ 11. νὸσ. ὅ-- 18. 

ἃ Π. ΤΑΙ »υοαολδε (δε οερεῖ ἐπ ϑαπιατία τοϊίδ ευοσοϑ5, ἀπά ϑίπιοη, ἐλ δογοετγεν, λύπιδοῖ ἱὸ δαρἐχεά. 

ὶ ΟἜΔΡΤΕΕ ΥἹΙ]. ὅ-]8. 

δ ὝΤδμοη ΡΆΠΡ ποπὺ ἄοτη ἰο ὑμ6} [4] οἱτγ οὐἔἹἨἉ βαμπιδῦῖίδ, δῃὰ ρσγθδοβοά ΟἸ τὺ απὸ 
6 ἴδοηω. κ᾿Απὰ (86 ρβθορὶα [86 του θυ 68, οἱ ὄχλοι] τὶ} ομ6 δοοογὰ σᾶῦθ μθϑὰ πηΐο 

1δοθο ὑπίηρΒ ποῦ ῬΆΣ]Ρ βρδῖζθ, βϑαυῖπρ δηα βοοῖηρ [6 ὑπ 6 0 Ὠθαγὰ δῃὰ β8}}] ὑπ 
Ἴ τοῖγϑ 68 [8101|8}] ὙΠΙΟΝ ἢ6 ἀϊά. ἜΕΟΣΥ Ὁποϊοθδῃ ΒΡ ΥΙ18, οσγίηρ τΠῸ ἰουα γοΐοθ, Θϑπὶθ 

ουὖ Οὗ τηδηγ ἰμδῦὺ Ο͵Θ ροββοββοὰ οὐἤ ἐΐεηι [ΠῸΤ ἔγοτη ἸΏΔΠΥ Ὑ8Ὸ Δα ὉΠΟΙΘΔἢ ΒΡΙΓΙΪΒ, 
{πόθο οδπηθ οὐ τ ἢ ἃ Ἰοπὰ ΟΥΥ]} : δῃηα ΤΩΔΠΥ ἰδίςθη ἢ Ὁ 4]8168 [Ἰ]ΔΥ ὑΠπδὺ ὝΘΙΘ Ῥδγᾶ- 

8 ᾿γι]07, δηὰ ὑπαὺ στο ᾿δῦηθ, 6 γθ [ι68]6, ἘΑπὰ ὑπο 8 ρτοδὺ ἸΟΥ ἴπ ὑδμαῦ οἰ. 
9 Βαϊ ΠΟΥ Ὑὲ8 [ὈΥΘΥ]ΟΙΒΙΥ] ἃ οου δἰ ἢ τηδη, 08]16ἀ ἥ΄Ἰηοη, ΜΙ ΒΙΟὮ Ὀαίογοίϊ πη [οηι. ΘᾺ 

Ῥοίογϑι 6} ἰῃ [Π6 Βατὰθ οὐδ [Ὑ}1}0] υϑοᾶ ΒΟΙΟΘΤΥ, δηα ον 6 ἀ [δύο !Βμ6 4} {86 Ρ60- 
οἷο οὗἨ ϑαιηαγῖα, ρινίηρ οαἵ {πὲ ΒΊΤΩΒ61 [Ῥτοξοββὶηρ (λέγων) ὑπᾶὺ ἢ6] Ὑγ88 ΒΟΙΏΘ οδὲ 

10 οὔθ: “ἘΤΟ ποτὰ ΤΠ6Υ 4}} [οηι. 8}}} γρᾶνο μδϑᾶ, ἔγοτα [Π6 ἰϑαδῦ ἰο ὑπὸ στϑδίδβὺ [Β1η8}] δῃὰ 
ξτολι], δαυίηρ, ΤῊ]Β τηϑὴ 18 ἴΠ6 ζτοαῦ ρονοῦ οὗ αοα [[Π6 ροῦν οὗ αοἀ ὙΒΊοὮ 18 σ8]16α 

11 γτοδὶ].5 ἘΑΔπά [Β01] ἴο Ηἶπὶ ἔππον δὰ τορατὰ [ρᾶνθ μιβοὰ, (α8 ἐπ νόν. 10}]7, θθοδθηθ 
ἐπι οὗἹἨ Ἰοηνς ἐπα Β6 δὰ δον το 6 ὑἤοπὶ τ} [{ἰπι|6 ὕΠ ον δὰ ὈΘΘῃ δβίοῃ θα δὖ ἢΪ8] 

12 βογοοσίεδ. ἘΒαΐ σἴθη ὑμογ Ὀο]ονοὰ ῬΒΣ]Ρ ῥγθδοβίηρ [ὙΠῸ Ῥγθδ 64] ὑπο {πίηρβδ 
[86 

18 οἵ Φεδυβ Οτιβύ, (ΠΟΥ τ το Ὀαροσοα, Ὀοὺἢ ταθῃ δηα ΤΌτη ΘΗ. 
Ϊ (οπι. ὑπ6 ίηρβ, εὐαγγελ.}} οοποογηΐηρ 86 ἰηράοῃ οὗ αοἀ, δΔῃηα {6 Πδπιθ 

ἜΤ ὴ [Βυ0] δίπιοη ἢ ϊπι- 
80} θα] ον 4]8ο: δῃηὰ σι ῃθη ἢ γγχὰβ ραριἰζοᾶ, 6 σοπυϊηυοα τὶ [Δἀπογοα 0] ΡΠ], 
δπὰ ποηδογοα [δ βίη βῃοα (αϑ ὑπ νον. 9 δηὰ 11}], Ὀβ βοϊἀϊηρ [Π6 τλῖΤ8 0168 8 ΒΙρηΒ5 
ὙΠΟ ἢ ΤΟ ΓΘ ἀοηα. 

Ἵγων, ρ.--2 Τὸ ἀγα ςο]9 Ὀοίοτο πόλιν, τ ΗϊοὮ ΓΔοΒπι., (ἢ δοοογάδηοοθ πε ἢ Α. Β. δὰ ἔττο δέον [τ 608}9] π|88., .88 δὐορίοα, 
[α οὐτ δ Ὁ ἃ Ἰδαῖος οὐάϊτίου ; ἰξ ἰ8 ταληείης ἴῃ ἐδ Ἔτοδξ τοῦ οὗ ἔμ τα ππδ6}}}9 π|88., πα 8180 ἴῃ ΟὨΓΥβοβίομ, 8Πα ΔΒ 
᾿αξλμοαφὶν ἰμφογίδαὰ ἰῃ ογδν ἰο ἀοοϊκηδῖθ [6 ἐαρὶ 

Ἰουηά ἱπ Οοά. δίη.. τήν.---Ὰ.] 
οἰίγ. (Μογοῦ δῃὰ ἀο  οἱθ σοῦουγ Μὰ 1 Ὠ]οτ, δὰ ΑἸΐ, οσαὶἐδ ἰ1.---ἱτἴ 

δ ἴα: Ἰ,--Ιολλῶν [οἵ ἰεπσὲ. γες. ἰδ δ ρρογι θα ΟὨἹΥῪ ὮΥ Ἡ. ἘΠΊ ηΠ. το υὠὨοίΐὰ] ΜΈΆΞ,, πὶ 4180 ὮΥ τασίουβ τη] ΠΌΒΟΌΪΟ ΣΩ8Β8., 
δινὶ βενόγαὶ οὐὝϑι Δ} τόσα] οπ δηὰ {πἸγ8. ἩΗἩονονοσ, ἰΐ πνου]Ἱὰ ποῖ ἃνϑ Ὀδ66ῃ δι 6 ἐἱτιιϊοα ἴον πολλοί οὗ Α. Β. Ο. ΕΒ. [Δπὰ Οοά. 
δίη.] Η 180 Ἰδέῖοσ μιὰ βθϑὴ {Πὸ οτὶ κί παὶ τοδϊηκ, ἢ 10, οἢ ἔμο Οἴποῦ Παηᾶ, ἰπ ντἱον οἵ ἔμθ ᾿αἰῖοσ Πα] οἵὁ ἴΠὸ τόσϑθ, πολλοί 

δραὶ]γ μανϑ ὕοθὶ δυ αι (ἰεἀ 85 ἃ οογτγοοϊίοη οὐ πολλῶν. Βαϊ ἐξήρχοντο 8 πη ἢ ἸΏΟΥΘ ΤΟΥ δἰίοαῖοα [ὈΥ̓ Α. Β. Ὁ, Ἐ., Υ͂ 
κυὰ σὰ, 88".} ἔδὴ ἔδο δἰ κι ασ απ οΥ ἐξήρχετο [οἵὨ ἐξαί. γε. δῃὰ Η.-- ξήρ 

ον. 1.12. ὙΊΝΕΚ, ἢ 28. ὃ (πὰ ὁ 68. 2. 6.}᾽ (ΑἸ ογὰ): Ὀυὶ ὁ Ὑ͵ οὔϊο 64}18 λοί 'θ ἃ πονιόπαξίοειϑ . Οἢ. Υἱὶ. 40; 
Ὦ. δῃὰ ΑἹζ. τοδὰ πολλοὲ - - - ἐ οντο, ““ πολ- 

Ῥεμάεκε 
Εχίο " οοττοσξοἢ " δὴ “ ππτηθδηὶ : τοδήϊης, μγοίογβ ἰμδὲ οἵ [Π9 ἐεχέ, γεσ., ἀπὰ γουλοσ κα ἰμδὲ (9 “ ξοῃϊἶγο πολλῶν ἰδ ρῸ- 
τεγηοὰ ὈΥ ἐξηρχ.,) 85 ἰῃ Ὁ. χυΐ. 89; Μαί!. χ. 14. --Ὑὰᾳ. τποιζεΐ. - « ἐασίδαηξ.---ΤᾺ. 

ἔγας 10. 4.---πάντες [οἵ ὠσί. γες.} Ὀοΐογο ἀπὸ, ἰΞ οπεἰοα Ὁ ΤΊΒΟΝ. [50 ΑἸ], ἢ δοοογάδῃοο πὶ ἢ Ἡ., βοῖδ Ὑ γΒ 98 απᾶ 
διέδοτα, δα ἃ ἰαῖον δήϊον, δ ἐποῦμ ἰΐ ἰ8 Του ἰπ ἐπ σγοαΐ σα οΥ ἐν οὐ Μ 

γε 

.[4. Β. Ο. Ὁ. Ἑ. σοά. 81π., ἀπὰ τεϊαίηϑὰ ὮΥ 
ἢ ᾿ Βαϊ πὸ αἰ ἴογοιϊ ρμοαϊ ἰοῦ να πίοι ἰξ οσσυρίοδ ἢ βούογὶ Μ53.., γϑδροοῖίνθ ὙΣ ΤΟΠαΟΣ 1 βυδβρίοίουκ; ἰδ σοου]Ἱὰ Θ881}}γὉ 

ἱηδοσίθα ὮΥ ἃ ἰδίου πδηὰ. 
ἜΥ̓οΣ. 10. Ὀ.--παλουμένη [1286 

Τίβοῆ,. τοΐδεα ἴο ἩδθΌ. υἱϊ. 11 65 ἐΐπ ΒΟΏΓΟΘ.--- 
υοΐογθ μεγάλη] ἰ5 τγκπτίηρ ἴῃ ΟἿΪῪ ἃ ἴον Μ58. [6. Η.]: Ὁ ἸΏΔΥ πᾶτο ὈΟΘῺ ἀτοὸρ ΌΥ 

Φοργίαϊα 86, ΔΡῬΑΓΘΕΪΥ, δὴ ἱποοησταὶϊν. Βαῖϊ 1{ ἴθ 580 »ψ6ὸ}} συρρογίοα [Ὁγ Α. Β. Ο. Ὁ. Ἐ. Οοὰ. Βίη., ὅγγ. ὕπ|ς.. οἴς.}, ὑπαὶ ἘΠ 
πιραεῖ τουθῃΐ οὐἰξοξθ μδνο 41} δὐορίοὰ 11, ΔΙ που ἢ ἰδ ἰδ δραβ δι ἴῃ πο ἐεσ με ὀρ ωρ τ [Βαϊ ἐξ ἰδ, ΘΓ ΠΑΡΘ, ΚΘ φηοίθοῦ 

λ 
ὄγες, 

νὴ. 81.5.1: φτοῦ {ξ ἰδ οπεὶ 

νη, πᾶ ἰπ ΒΟΙΏ6 τη ππΠΒΟ0 68. ΟἸΪΥῪ 8 ΤηλΡρί παὶ 
οὔ ἐεαΐ. γες.} Ὀοΐίοτο περί, ἱα τοι ἃ ΟὨΪΥ ἰῃ α. 

ὃν Τιδοΐ. δυὰ Τίθος. [υὰ{ ταϊα! ποὰ Ὁ Α1(1. Μόογεῦ οοποίάογα [[Β ὈΤΟΒΘΠΟ6 ἰο ὈΘ ἱπαΐβρθη- 
ἔ, οϑα. (46 Τ᾽ οἴἕ6). 

νὰ [8 δὰ ἐμ ἴῃ ἢ ἔδο οἴπον ποία] ΜΒ. [ΠποΙυάίης 

δελα, δε εὐαγγελίζεσθαι ἰ5 τοὶ Τουπὰ οἰδονιθτθ ἰῃ οομα Ὀἰπαίίου πε ἢ περί; ὑαΐ τπὰὲ αἰγου πιδίαῃμοο ἀθοβ ποὺ ῬγοΥθ [δαὶ 
δεγο, ἴοο, [ξ πηπδὲ ὕὈ6 σοιηνίπεοὰ πίιἢ τ 6 δοσυδαίίνο. 

ΥοΥ. 13.---8ὸ τοαδίης ὀννάμεις καὶ σημεῖα, πἰϊπουϊ μεγάλα ΟΥ μεγάλας ({Ππ Ἰαζίοτ, ἰπ οἰ ΠῸΓ ἕογπι, μοῖρ σογίδίην ἃ 
ἰαῖον δάϊτοι 5 
ὃν». [θτεδὶ τ ΟΟΘΌΓ 1 πο δηοίοηξ 

6. Η' 

δὰ ὉΥ ἐξίστατο), ἰΒ Δἀοριοα υγ ΤΙδοποηαοτῖ δὰ ΜουοΥ, ἀπά δῃουϊα 6 γποίογγοὰ ἴο {πὸ υ8118] σημ. κ. 
158. δηὰ ἴῃ 1Π0 τγίηϊοὰ ἴαχὲὶ οὗ δάϊΐοτα. ΤΊιο “εαί. τδο. δια 1ΔΟἢ. τοδὰ: Ῥάμ 1 

κ. ὃυν. μεγάλας γινομένας πίϊἢ Α. Β. Ο. Ὁ. Οὐὰ. Β[η., ὁχοορὶ {πᾶϊ Ο, οπιῖῖθ γιν. ΑἸοτὰ τϑιμὴθ : δυν. κι σημ. γινομένα ὙΠῺῈ Ἐ. 
ἅγτ. λιμένα; 6. Η. οπῖε μεγ. ὙΠῸ ἰοχὶ οὗ [88 Ἐπρ)ὶ. τογβίοῃ (νηΐ ἢ ἴον Τυπῇ. κπὰ ΟΥ̓ πο) οσὔδβκοΒ 1ἢ9 

μἐοὅο ἴ)6 ἐεκέ. γεο., δινὰ οἵοΐ δ μεγ., ὙΔΙΟΝ [ὁ τοοορτίζεδ ἰὼ ἴπ8 τααγρίη, ἩΒΘΓΟ 6 Σοδᾶ : δἰρηιδ απὰ ρτεαῖ πιϊναοῖεῇ 



ΤῊΕ ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΑΡΟΞΤΊ ΕΒ. 

ἘΧΕΘΟΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γε. δ. α. Τθ ῬΌΣΙΕΡ τυϑηῖ ἄονυη.---Π0Κ9 
μδά ὈτγΙ ΘΗ δια οε αΌονο, ὑμδὺ 186 ἸηϑτΆ 6 78 οὗἉ [86 
οἔύτοΙ, δῖον Ὀοΐπρς αἰδρογβοὰ ὈΥ {86 ρογϑθουίΐοη, 
δὰ οανγιοα (86 ἀοβρ6ὶ ἰο ΟΣ γστορίομϑ. Ηο 
ἘΟΙ͂Υ ἀοΒΟΥΙΪΌ6Β 8. Β'ῃκ᾽ο 0850 85 δὴ ἰἰἸἸυδίγαίΐοη. 
Τηϊ5 ῬΏΠΙΡ, νῖο, 48. [16 Θομπθοίοη δον, μδὰ 
θ6ϑὰ ἀκγίνϑῃ ὕγοπι 686] 6 πὶ ὈΥ [8:9 586 υἱοϊδηΐ 
Ῥοσγβοουζίοη, σϑῃηοῦ ΡΟΒΒΙΌΪΥ πδΎθ ὈΘΘῺ [86 Δροδί}6 
ψἰ|0 ὈΟΓΘ {π6 ΒΔ Π|0 ΠΒΠΙ6, 88, δοοοταϊπρ ἰο γον ἷ, 
ἐδ δΟΙΏΡΔΏΥ οὗ (86 δΔροβί] 68 τουδὶ ποὰ ἴῃ {86 ΒΟΙΪΥ͂ 
εἰίγ. Το Ἰοἰογρτσοίδίϊοι ἰμ8ὲ (Π6 πδυγϑιϊνθ ΒΘΓΘ 
Ῥοίουβ ἰ0 ἃ ἰαίεγ Ῥοτὶοὰ, δηὰ (πδὺ 1ὲ γγδϑ γι! Υ 0816 
ΔΡοβί]ὶα ῬἈΪΠΕΡ τὸ υἱϑιιοὰ βαπιασῖδ, οδπποί, Ὁ Σ 
ΒΟνοΥαὶ τ ϑϑοηβ, Ὀ6 δάπηϊ ἰ6α. ΕῸΡ [6 σΟΏΠ60- 
ἐΐοῃ, ἰπ ἰμὸ ὅτδι ρ]δοθ, Ὀδίγθο ΥῸΓ. 4 δηὰ υϑσ. ὅ, 

ἐδ 8ο ἰπεϊπιαΐο, ἐμαὶ (86 ᾿ΟΌΥΠΟΥ οὗ ΒΡ, παπδὶ Ὀ6 
τοζαγὰοα, ὈοΙὰ σὨτοποΪο ΊοΔΠΎ, δὰ ἴπ δοοοτὰ- 
δὴ τῖζ ([Π6 ὩδίυΓΑΙ Βοαῦομοθ οὗ οὐϑηΐβ, 85 ἃ 
ἀϊγοοὶ σοβϑαϊὶ οὗ (μὲ ρογδοουϊίοα. Απάα, ἰῃ (86 
βοοοπὰ οἶδα, 8 ᾿ουγπου οὗ Φοῖῃ δηᾶὰ Ῥοίοσ, 
ὙΠῸ ψ6ΓΟ δοηί ἰο ϑ'δπιαγῖδ, δ (ἢ. 6 ΘΟ  Πη 1ΒΒΙ ΟΠ ΘΓΒ 

οἵ {6 Δροβί]68, γϑσ. 14, που ]Ἱὰ θὰ ΡΟΓίθοαΥ ἰηοχ- 
Ρϊσ801ς, 1 ῬΆΠΕΙΡ Εἰ πα 56} 7 'γοσο ὁη6 οὗ (Β0 ἃ 
41.686. [{ ἰ8, ἱποτγοΐοτγο, ποῖ {8:6 δροβϑι]ὸ ΒΡ 80 
ἐδ ΟΓΟ τηθϑηὺ, ὈὰΓ δηοίμο" ῬΟΥβοὴ οὗὨ (86 δ81ὴ6 
Ὠδη6; 6 ἰδ, Ὀογοπὰ 41} ἀουδί, {80 ὁ ἯδοῸ 18 

τοοπίϊοησά ἴῃ οι. νἱ. δ, 88 {πὸ βοοοπὰ οὗὨ ἰΠό οἰ οβθῃ 

ϑουρη. [Ιἐ ἰβ, ἰπάθοὰ, Ῥγϑοίβοὶυ (186 Ῥοβί(ου οὗ 
πὸ πδιηθ ἴῃ (δαὶ [18(, τὰ ἰσῖ ΤΘΏΔΘΓΒ ἢ ῬΓΟΌΔΌΪΘ 
(μαὶ τ[λ6 ῬΆΣΠΡ μότὸ τοϑηιὶομθά, νν 85 ποὺ ΟὨΪΥ͂ Οη0 
οὔ (0 βοφϑῃ, Ὀυὶ 6180 89 β8πι6 νῆο 18 ἀοβοσὶ "θὰ 
ἴῃ οἷ. χχὶ. 8 δα ὁ εὐαγγελιστής, ὁ ὧν ἐκ τῶν ἑπτά. 

Ἐὸον ἰδ) πϑιηο οὔ Βίθρηθῃ ἷ5, τϊϊδουί ἀουθί, ρἰαοοὰ 
Φγαὶ ἰπ ὑπαὶ 11ϑὲ ἴον (6 σϑϑδοῦ {πδὲ ἷβ Ἰδθοτβ δρᾷ 
δι δον δὰ ρίνθῃ ὈπΌδυΔ] Ῥτοταΐποποθ (0 
μἰπι, δηὰ ἱπυοδίθα δῖ πδπὶθ ΜΐῈ 8 ΒΡ6Ο18] ἱπέοσ- 
οϑὲ. ῬΆΠΙΡ βϑϑϑ (9 δῦ Ὀθθη σῃθῃτἰοῃ 64 ἴῃ 
{μο βεοοπά ρῖδοθ [ὉΓ δἰ πιῖ]δὺ ΓΘΆΒΟΣΒ, βίο 6 ὮΘ ὙΓΩ8 
ἰάοϑευδοα πὶ ὀνθπίβ οὐ (9 δἰρμοϑὺ ταοπιδηὺ ἴῃ 
{86 εἰϑίοΥΥ οὔ (86 Ομμγοῖ. [{ ΔΥ ὈΘ 6881} ἱπι- 
αρὶποά ἐμαὶ ἐνο οοἤοαχυθδ οὗἩἨ ϑίθρμθα πγότὸ {86 
βτβὶ ρόγβοῦβ ου ἭΔ θὰ {86 ΒΟΒΙλΙ ΠΥ ΟΥ̓͂ {86 76 078 
Ῥτγοραγοὰ ἰο ἰπηϑϊοί ἰΐϊ8 Ὀ]οσγβ. Τὴ ορίπίοπ, δἰιαΐ 
τ ἷ5 ΡΏΠΙΡ γ88 οὴ9 οὗ {16 {π᾿ 6]Υ6, τγδ8 δαϊουίδὶ ποὰ 
δἰγοδὰγ ὈΥ Ῥοϊ γογδίθβ ἴῃ {8:6 βθοοπα θη ΤΎ (Ὰ8 
υοϊοά Ὁγ Ευδονίπδ, ΤΠ ε,. Τοοὶ. ἰἰϊ. 81 ; Υ͂Ψ 24), 

ὉΥ ἰμ6 δυίΐμοτβ οὗἨ {μ6᾽ Αροβίο!ἱσδὶ Οοπδιλυα ἰΐοῃ8 
{τὶ. 7.1), ἰὰ 116 ἐϊτὰά οδηίατγ, δὰ ΒΥ οἴδοτε; 
ἦι τδϑ δι ιρροβιϑα ποὶ ΟὨ]Υ ὉΥ [89 ΒΑ Πι6η 688 οὗὨ {Ππ9 
πδπι6, Ὀὰϊ ΡΥΓΟΌΔΌΪΥ αἷ8δὸ ὈΥ (8.6 Βρθοΐδὶ ὀμδυϑ θοῦ 
οὔ 86 ἸΔΌΟΓΒ οὗἨ ΡΝ, δὶποθ (686 ΔΡΡΘΩΣ ἰο δγθ 
Ὀ66ἢ 5Π6}ἢ 88 {86 Δροβίϊθ8 Ἔδχοὶ 15 Ί ΥΘΙῪ Ῥοσίογπιϑά, 
Πἷα Ἰδίιοῦ τἱον δϑοιῃϑ, ἱπάϑοά, ἰοὸ Ὀ6 Ββυβίδϊ πο 

ὉΥ ἴδ ὀχργοδδίοῃ : ἐκήρυσσε τὸν Χρ., ἸΠΑΒΙΔΌΟΝ 85 
ιϊ γγδϑ οὐχί μδ!γ δρρὶοὰ ἰο {9 Ῥγοοϊδηιδίίοῃ οὗ 
ἃ δογωϊὰ, δῃὰ .ἀδθῃοίθβ, ἰμβογϑίοσο, θγ0, ἰμδὶ 8 

ῬΌΌ]Ϊο ἀδοϊδγδίΐοι τγᾶϑ τηδάθ ἱπ 8 τοῦ ἔμδῃ οἵ- 
αὐπαυῦὶΥ 80  Θπιῃ ΤΩΔΠΠΘΥ, δηά ὈΥ δρϑοΐδὶ δυϊμοσῖ- 
ἰγ, πὰ ὶϊο ἰπ (86 6880 ΟΥ̓ ΟἸΒΟΓΒ, ΤΠ ΘΓΘΙΥ Π:|0 ΓΘΙΙΩΒ 
εὐαγγελίζεσϑαι (Υἱϊϊ. 4: χὶ. 20) ἀπά λαλεῖν τὸν 
λόγον νγότα οιαρογοὰ. 16 ϑυδηρο σης ἸΔθοτα οὗ 
ῬἈΝρ, ἱμβογοίογο, ὑπἀουίοαν βοοῖὰ ἴο Ὀθ οὗ 
αἰδεγοηὶ Κἰπὰ ἔγοπι ἐμοθο οὗ ἰμο Ἰδίίοςσ, Βαὶ 
(8607 ἀο ποῖ οπ ἐμ ἰ8 δάσουπί ἀϑβυπιο ἃ ἀοοϊ θα] γ 
αροφϑίοἰϊέραὶ ομαγδαοίογ, ἴῃ ὙΠΟ. 6886 διδάσκειν ΟΥ̓ 

ιδαχὴ ψουϊά μανὸ Ὀθοη {86 ἰθται Θ! ρ]ογοά, 88 ἴῃ 
ἦν. 2, 18; ν. 28, 28, 42; ὁομρ. ἰὲ. 42. Το πογὰ 

κηρύσαειν, ἴῃ ἰδ ῥγοδοηὶ γοτδο, δοηβίξθξοα, 88 ἴὲ 
ὝΟΓΟ, 80 ἰπίθγιλοαΐαίο σγδάθ, ΟΥὁ ὁδοῦρίοΒ δ ροαὶ- 
(ἴοπ σοίτγθοη ἴΠπ6 Βροοὶ 68}}γΥ δροβίο] αὶ διδάσκειν, 
δηὰ [6 ρβΌΠΘΓΑΙ ΟΠ βιίδῃ εὑὐαγγελίζεσθαι, οτ, 
λαλεῖν τὸν λόγον. ΤἈΐδα Υἱὸν ἴθ ἴῃ (πὸ δβίγιοἐοδέ 
δοσογάδηοθ Ὑ1 [Π6 ορὶπῖοπ ἐμαί ῬΒΣΡ τγϑα ὁ56 
οὗ (Π6 ϑϑυθῃ, 88 {Π:680 Ππιθ ἢ ΓΟΔΙῪ ἀΐὰ ΟΘΟΌΡΥ δὴ 
᾿ηἰογιι θα ἶδίθ ροβίϊί οη ἴῃ {οἷν γοβρϑοίΐγο τοϊδεῖοηϑ 
ἴο ἴμ6 δροβί!εβ, δηά ἰοὸ {ἐμ ἀἰδβοΐρθβ ἰῃ σζϑῃ ον. 

ὃ. ΤῊΘ πδιηθ οὗἉ 16 ΟἰΥ̓ ἴῃ ρα ατίδ, ἢ τ Βΐῖο 
ῬΆΪΠΕΡ ἸΔθοΓΘα 80 βυσοθββίιγ, οδηποὶ ὈΥ͂ ΔΗ͂ 
ἸΏΘΔΠ8 6 ἀεοἰοτιηϊποαὰ ΜΙΝ σοΥίδίἰν ; ἔγοσω πο 
᾿ἰοχὺ τγΘ ΠΙΘΓΘΙΥ ἸΘΑΤῚ (Πδὲ 1 νὰ ὁπ6 οὗ ἐδ πῦ- 
ροροῦδ οἰ(ΐ68 οὗ {Π6 ἀϊδίγίοί οὗ βαιηατία. Τὴ 
Ἰδαιζυδζο ἰπ Ὑο Ὁ. 8 δπὰ 9, ΘΟ ΥΘΥΒ (6 τ ρυοβδῖοι 
παῖ κυ Κ Εἰ β6 ]  γ͵δ8 ποὶ δοαυδίηἰοὰ τ {9 
Ῥγοοΐθθ πϑπιθ, δηὰ ἐμαὶ ἢθ Ῥητροδοὶν ὀχρτοβϑβο 
ἢ ἰ 2 86]7 ἴπ ἱπάοδηΐΐθ ἑθττηθ. ἴ[{ ἷβ ηοΐ ῬσοῦδὈΪ9 
{δὶ (πὸ Ἄεαρίίαϊ οἱἐγ 18 τηθϑπὶ ἡππ δύο. ἱξ δἴδο 
ΌὍοΤΘ ἰδ6 πϑιηθ οὗ ϑαριαγία, δηἃ τοοοϊνοὰ ἐμαὶ οὗ 
ϑεδαςείε ἔγοια Ἠοτγοά ἐπΐπὸ ατοδὲ, δυΐ 1 σκπποὲ Ὀ6 
ὮΘΓΟ ἰπίθπαάοα, 885 6 βδπι6 Π8Ππ|6 ἱπ γον. 9 ιπὰ ]έ 
ΡΙ ΔΙῚ ἀεφεϊσπαίθβ ὑμ6 Ὑ8019 τορίουι [88 ἴῃ ἷ. 
8 

γεκ. 6-8. Απὰἃ ἴμο ρϑορῖϑ ὑῖτὰ ον"... 
οοτά. --- ῬΕΠῚΡ Ὀγοοϊδϊ πιὰ ἐπ 6 Μοβαίδὴ ἐο ἐμοῖο, 
δηά, δ {π6 Βδ1ὴ9 {ἶἰπη8, ῬΟΥΓζοττη Θὰ ΤΩΔΏΥ τυ οῖοδ 
οὗ Βρδ]ἑηρ, 85 γ0}} ἰπ ἐπ9 σα86 οὗ ΡΕΣΞΟΏ5 ἐδαὶ. 
ὝΟΤΘ Ῥοββοδβοϑᾶ, ἔγοταλ σβοῖὴ {86 Ὁποῖθλπ αρὶτι 
(ἀθπι 5) σϑτηθ ουἱ τὶ Ἰουὰ ογΐοβ, 88 αἷ8δοὸ ἐπ (ἢ 6 
6480 οὗ (Π086 ψ 0 Ὑ6ΓΘ Ἰδ1ὴ0 δὰ ρδγδαι γίϊο. ΤῸ 
ἸΒΑὈΙΔηΐ8, πο Βδὰ αὶ ρογβοπδὶ Κπονϊοὰρθο 
οὗ (8686 νοπάορυ] τοῦδ, ττογο ἐδ ἱπᾶἀποοά ἴο 
᾿Ἰδύθη τὴ ἀονουί δἰἰοηἰΐοη ἰο {Π6 τογὰϑ οὗἁἨ ῬΒΪΗΡ 
(προςεῖχον ---- ἐν τῷ ἀκούειν αὑτοὺς καὶ βλέπειν τὰ 
σημεῖα) Νοῖ ΤΔΟΥΘΙΥ 8 ΤΟῊ ἱπάϊν ἀπ 8}5, οὐ 186 
δαμογθηΐβ οὗ ΔΏΥ ρδγίϊουἶαν Ῥδυγ, θυ 16 τδοῖα 
ΤἸΩ885 ΟΥ̓ ἰμ6 ρορυϊδίϊοῃ (οἱ ὄχλοι) ᾿ἰδίοποα ἰπ ἃ 
οοπβάϊηρ᾽ δηά γοβϑρϑοῦζῃυϊ πβμδΣ, δηὰ τὶ(ἢ απ το 
ὉΠΔΏΪ ΠΥ (ὁμοθυμαδόν) ἰο 186 δἀάγεοββε οὗ Ῥδὶ- 
᾿ὶρ (που προςεῖχον 8 ποῖ γοῖ φαυϊγα]οπὲ ἰο 
ἐπίστευον ἴῃ {8.9 ΕἾΘΉΘΓ 8Β0π890 οὗ (86 Ἰαιίον ποσὰ). 
ΤΠ 0. ΜΈ ρογυδᾶάθά {πὸ οἱΐν, δὰ ὑβὶ οἢ τῦϑ8 
ΔΙσοδ αν οοοδδίοηϑα ὉΥ ὑμ6 ἢΦδ]ΐπρ ΟΥ̓ ΤΩ ῺΥ βἰοῖς 
ῬοΥβοηδ, δπὰ ὈΥ ῬΒἢ ΠΡ 8 ἰΟΥ ΓῺ] (ἰἀϊη σα δοποόγη- 
ἱης ἰμ6 ϑανίοινγ δῃὰ γχοἀοιηρίίοηυ, Ὀθοδῖὴθ 89 
Εξιτϑαῖ, (γαρὰ μεγάλη), θη ἐδ Ῥϑορὶς ρογοεϊτοὰ 
{μα {ΠῈ} γγϑῦθ 4}} δοιΐηρ σὰ ομ9 δοοοτχᾶ. 
πε. 9-11. Βυῖ ἴοχὸ νι ἃ οοτίδίη δ 

οδἹἹοᾶ Εδίμιοι.---ΤῊ Ἰοχίοδὶ σοπηθοϊΐοη 18 ἐδ 9 
Το] ον :--τ- α τπδη, πδιηθὰ Κίτιοι, μδὰ Ὀδ65 δ 
6 Ῥ]αοθ Ὀοίογο ῬἈ ΡΒ δυτίναωὶ, πῆοβο ταδρσὶο 
ατίβ δὰ ογοδίθα ἃ στοαὶ βοηβαίΐοη. διά βοουσοᾶ 
8 ὨΠΠῚΌΟΥ οὗ δἀδογθηίβ [0.0 ἴα. [1.6 ποτὰ 
ΒΟΥΘ δῃηά ἴῃ τϑῦ. 11 ἐγδῃβ)αιϑὰ δεινιελοά (ἐξίστη, 
860 Ἡαλὶ δηὰ Ποδέίηδολ), Ὀυΐ ποΥοΣ 80 εὐ ρελωίαα: 
ὙὙΒΟΡΟ ἰΐ ΟσσΌγ ἰῃ ἰμ6 Νονν Τοαί. οἰδενθοτο, ἀὲψ- 
ὩἰῆοΒ αἀπιαζεά, αδἰοηδλεά, 85 ἴῃ ἰ᾿ὶ. 7, 12: ἰχ. 91 
(7. Α. ΑἸοχ.):; ἰδ8, Ὀοον, ἴῃ τον. 18, 1 15 ἰγδδ- 
Ἰδιϑα τροπάενεα.---Τπ.1. ΤῸΚο δαγηἶδο 5 5 πὶ 
ὯΟ ἱπίοτγτηδιϊοη τοβρϑοῖίπρ [86 οτἱ μη οὗ (δὲθταδε, 
6. 5.. ΒΟΟΣ Β6 Ἧῶῦ 8 πδίϊυ οὐ {πὶβ οἱ, ον, 
ἰηἀοοᾶ, ὙΒοίμον 6 ψγ͵ὸϑ 8 ιδιηδβυίϊδη δἱ 4}. 830 
ἴων, (πουθογο, πὸ ἔδοί δῦὸ Ῥγοθθῃίϑα ἱμπδὲ δ’Ὸ 
δάνϑτβθ ἴο {89 σοη͵θοίοτο οὗ Νοδπάον, Θἰόβοῖοῦ δα 
οἴβοτβ (τῖον ΜΟΥ͂ΘΟΣ οοπιθδίβ οὐ ἰπδαδισῖοπὲ 
βτουη8). Τθοθο γί τ ἰΔοπ Ὺ Κἴταου υἱ ἢ 85 
Ἰπάϊν 8] οὗ (80 βᾶπὶ|Θ παῖδ, ὑῆοτα Φοβορδυϑ 
ἰδυ8 ἀθβουῖθαβ: Σύμων ᾿Ιουδαῖος, Ἐύπριος δὲ γένος, 
μάγος εἶναι σκηπτόμενος, Απίξᾳφ. χα. Ἴ, 3); ἴδ 



ΟΗ͂ΑΡ. ὙΠ]. ὃ-18. 

Βοιδη ργοσυχαίον δ] ῖχ μδὰ ορ]ογϑὰ Βἶτῃ, δοουΐ 
Α. Ὁ. θ0, 88 ἃ ρΡαπάοσ. Το Ββἰδιθιηοπὶ οὗ Φυβι ἢ 
Μαγίγτ ἐμαὶ 5ίταου ͵ὰ8 ἃ παϊϊνο οὗ Οἰϊία ἰὴ 
βοιρδχία [556 ΚΕ νυ. ΒΑυμβα: αϊφοίίπα, Ρ. 166] 
ἷς {80 16.515 πΟΥΓΌΥ οὗ σομδάσθῃοο, ποὺ ΟἿ]Υ͂ 88 
ἸΏοτῈ ἰμδῃ 8 ΘΠ ΤΥ ἱπίοσυ 985 Ὀοίνγθοι Ὠἴτῃ πὰ 
Βίιπου, Ὀὰὲὶ α']8ο Ὀδσδυδο ἢ6 σομηθοίβ οἱμοῦ δὰ 
ἰδίον Ἰοζϑηαβ, 88 11 σδϑὴ 6 ἀοιηοπδίσαιθα, τὶν {110 
ὯΔ) ΟὗἨ 118 ΒΟΙΘΟΓΟΣ; 8δπὰ ἰδ ρῥομῃὶίθηςϊα)] μοὶ ϊ- 
ἤου οὗ δ᾽ πιο ἴῃ υοσ. 24, δοσαάβ 0 ον άθησο 9ὲγ 
δε, ἰδδὶ μα ἀϊὰ ποῖ δι ὈΒοαυ ΘΕ Υ τοϑύτη [86 ΡΓΔοΟ- 
(ἴος οὗ εὶβ ἀδοορίϊγο δτί8.---- οἰ πηοη Ὑὃ8, ὉΠα}}08- 
ΠΙΟΩΔΌΪΥ, δοσοτάϊηρ ἰο ἐδ ἰοχὶ Ὀοΐοτο 8, ὁη6 οὗ 
ἴδ το πο, ἴῃ “ὁ (Π δὶ Βο]β 1} 14] ρμογὶοὰ οὗἨ σο]ὶρ- 
ἰοδ᾽", ἰσχαυ ]ϑὰ ἰμσουσῃ ἰμ6 δου (88 ατθοκ 
διά Βοδῃ ἩΤΙΟΣ5 4180 θαι 17}, ἰῃ 016 ΘΔΡδΟΙ 
οἵ ἰοχτϊπο- 6110 Γ8, δϑιγοϊομοτβ, μα ἱπ θγρυθίθυΒ 
οἵ ἀγχοδίηβ, ΟΥὁἠἁΘΘΤΙΙΟ αἰϊγδοίοα δἰϑηϊίο, διὰ 80- 
φαϊγοεὰ ἰηδυσθποο 88 ἢ  ΈΊ] ΟΕ, ΟΥ 88 ΤΏ6 ἢ} ὉΓΟΐθΒ8- 
εὐἱγ ορἀονοα πὶ το σϑου]οῦ8 ῬΡΟΊΤΘΓΒ ἴ0 ἢ68]. 
Ης μαὰ Ῥσγδοιβοα ἷβ τη διρῖο8) δείβ ἀυγίης ἃ δου- 
εἰ ογΔ Ὁ1]0 ρογίοά (γνϑσ. 11), δὰ δἷβ ἔγδυ θ δδὰ 
ΒΕ 80 ΒΌΘΟΟΒΒΓῈ] ὑΠδὲ (λ6 δπ το ῬοΟρυ]δίϊοι οὗἁ 
βαιιδυῖὶδ (πὰ ποὺ ΙΔΟΥΘΙΥ {86 ἱπμ δ δηΐδ οὗ (86 
εἰν ἴω σοὶ ΡΣ σΘῃ)6), τογο ἢ]]οὰ τῦ (ἢ τγου- 
ἀοσ δπὰ διηδζοιβοηί. ΤΠΘΥ ρῥἱδοοὰ ἐδ υἱπχοϑὶ 
ἐοπδάθῃδο ἴ εἶτα, δηα οηἰογίαϊηοα {μο τηοβί ὁχ- 
διέοὰ ορἱπίοη οὗ ᾿Ϊ8 ρου βΒο ἃ] ομβδγδοίοσ δηᾷ δ᾽ϊ}- 
ἴ)ε86 (γοσ. 10). Ηδ δι]εζοὰ ἐμαὶ ἢθ ροβδβοββοὰ 
θοῦ ΠΡ δἰ ἰγἱ δα ΐθ8, μὰ γ͵ἢὰβ 86 Ῥοσβοῆπδᾶρο οὗ δὴ 
ΟΥἰγδογάϊπαυῪ ομβδυϑοίοσ {εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν). 
Ης Ἰουπὰ στοάδμσθ δ Ρ60Ρ}]6 οὗ ΘΟΥ̓ΘΡΥ 89 
δ ΘΥ̓ΟΡῪ 5ἰδίϊοπ ἴῃ 11}16---[ἰ ἔχοι ἴπο ᾿Ἰθαδὶ ἴο 
[}9 ξτϑαϊϑαι]--- πὰ ἰμ680 σταάυ}}γ δἀορίθα {86 
ορίἱοῃ ἐμαὶ ἢ6 τγῶ8 Β᾿Ιτηβοὶῦ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ 
μεγάλη. ΤΠῚ8 ΟΧΡΓΟΒδῖοι ἀοιι16088 τθδη8 ἱπδὶ 
(86) ἀϊδοοσηοὰ, 85 {ΠῸῪ ἰμουρηί, ἃ βρϑοΐθβ οὗ 
ἰδεορ δὴν ἴῃ ἰΠ 6 ῬΟΥΒΟΏ οὗ ϑ5:τοπ, δπὰ ἰδὲ (6 
δυρροβοὰ ἐπδὶ 86 διϑαὶ ροῦσοι οὗ οά, (9 
τιρϑὶ οχα! ἰοα ἀἰνὶπθ ΡΟΎΤΟΙ, γ788 ΤΟΥΘ8] 6 ἴῃ Πὖμ). 
Ἶς ἰϑ ΒΕσθ δὴ ἱτωρογίϑηϊ οἰτουχτιηδίαηοο, τδὶοὴ 
δου Ὀ6 ΘΔΥΘΙΌΪΥ ποιοοά, ἐπαὶ ζυκὸ Η1π) 86 
ἀϊδιϊηχυΐα θα Ὀθίγθ ΘῈ [ἢ 6 ῬΟΥΒΟΏΔ] βίαι θη θηίδ οὗ 
(δ πιδρυδ, ὁ ἐπ6 ὁπ6 Βεπά, δῃὰ {ἰμο ἀο᾽] υϑίοι, οὉ 
ἰδο οἴιεσ, οὗὐἨ 19 Ρ6ορ]9 ψῆ0 τοῦθ Ῥγοροδββοδβϑὰ 
ἰδ ἷ8 ίδυοσ, Το ἰδίίοσ ἀοϊδοα ἶπι, δοοοτάϊης 
ἰο ἃ ρΡορύϊδὺ ορίπίὶοη ἩΜΙΘΩ ΒΟΘΙῚΒ ἰ0 ὮδΥθ 88- 
δυτηοὶ ἃ ἀϊαιϊποὶ δδρο; Ὀπὲ {18 τγᾶϑ ΟὨΪΥ [86 
ορίηΐοι οὗ πἷα δά βιογαπίβ, δηὰ νγγδϑ πο Τουηἀθα 05 
ΔῺΥ͂ ἀἰτοοὶ βἰβίθιηθηίβ οὗ ἰσαο Εἰτηδο]. Ῥογ- 
606 Βε ἀφεπιϑὰ ἰΐ ἰο 6 ἐμο πιοϑδὺ ρυιάθπὶ δὰ 
δγδηίδρθουθ σουγδο, ἰο ΘΠΙΡΙΟΥ ἃ βρϑοΐθβ οὗ 
αλϊαγοδοιτο, ΟΥ ἰο Γοϑοῦὲ ἰο ταγϑίου ουΒ (ΟΥΤΩΒ, 
ΒΒεη δΒ6 βροῖζο οὗὨ ᾿ιἰπι86]7 ῬΘΙΒΟΏΔ]]Υ.---Ἴπ Υἱοῦ 
οἵ (δο Ἰερεπάδ ἐο ἩΠιοὶ ἰδίου τυ ΐῖοσθ Βανο κίτο 
ΘΌΣΤΘΠΟΥ, ἷπ οοπηθοίίου τὶν Θ΄πιοπ ἴδ 9 Μδρτβ, 
Βεογ δηὰ Ζ6116. δυσγίγο δ {89 οοποϊαδίοι ἐπὶ (μ 6 
δοίπδὶ εἰδίογοδὶ οσχἰδίθησα οὗἩ 89 Κίπημοῃ ὙῸὸ ἰ5 
ταρηἰϊοποα 1 (86 ἰεχὶ ὈΘΙΌΓΘ 08, 18 ΥΟΥῪ ἀουθια]. 
Ἦο ἴἶτο, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, πὶ 8 ῬΟΓΎΘΥΒΟ ΟΣ], δηὰ, Ὑ ΒΘ Ὲ 
πὸ ἡιάρο ἀἰϑρδαβίοπδίθὶυ, γα τηυδὲ ρογοοίγο ἐπὶ 
ἰδ ἃ υἱοϊδιῖοι οὗ 80 ῥυΐποὶρ]οθ οὗ βοιδὰ στὶί- 
εῖδπι (0 σδαὶ ἃ δβιδὰο οἵ ἀου δὲ οἡὐ ἐμ ρσχοδϑῃὶ 
ἈΔΙΤΔΕΪΥΟ, Εἰ ΠΙΡῚῪ ὈΘΟΔΏΒ6 δογίδίη {80]68 οΘοπποοίοα 
ΒῈ {μἱ6 Μαριδ ογἱίπαίθὰ αἱ 6 Ἰδίος ρετὶοᾶ: 
ἔδεφθο οὐαί ποιὰ ΘΌΣΥΘΠΟΥ ἕλοι ἰ80 ἀδγβ οὗ Ζυδίϊῃ 
Μενίγευ, ραγί σα] ἱδτουρῃ ἰδὸ ΟἸειμηθηξίη 6 
Ηοοο5, πὰ [Ὡ9 Αροβίοϊοδὶ Οοπβιϊίαεΐομβ. 
[ακε [ἀγηΐϑμεβ ἃ ῥἱδίη βίδιοιηθηΐ, (9 ἐγα ἢ οὗ 
ἘΔ οἰ (Ὁ θαϑίδιποα Ὁ δοοοποὶδ ἀογίγϑα ἔγοιῃ 
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ΟἾΒΘΥ ΒΟΌΓΟΘΒ Σοδρθοίρ {86 πια ρίδ 8 οὗὨ (Πα ἀρθ, 
δηὰ ἐμαί βίδιθιιθηὺ ὈΥ ΠΟ ΤΙ 688 ὈΘΙΟΠ 8 0 [ἢ 9 
ΟδίοΟΥΥ οὗὨ οογίαϊπ Ἰοροηαβ ψΒ1ΟΙ οἱ πδιοὰ 
ΤΔΟΤΘ {8} ἃ ΘΟ ΌΓΣΥ δένοσ σαγάβ. 
γε. 12. Βυῖϊ τ ὮΘῺ ἴδον Ὀσ]ἑονοᾶ ΡΒ: ρ. 

-- Το ΚΔ} τ πο ἢ (86 ΒατηδΥ Δ η8 ᾿Ἰδίοποα 
ἰο ἰδ ῥγϑδοβίηρ οὗ ΡΒ}, γᾺῸ ὉΟΓΟ τϊη088, ποὶ 
:κὸ δίιαοι, οὗὁὨ δἰπιβοὶῖ, Ὀὰὶ οὗὨ Φοβὺ8 Ομ γί δηὰ 
186 Κίπράοιμῃ οὗ αἀοά, νγ88 [Π8 ποῦ ΒΟΠΟΣΘΌΪΟ δηὰ 
Β]οββθα, δ 1ὑὺ ἰοοὶς ἐμ Ῥ]δοθ οὗ 8 βυρϑγβί  (ἱοὴ 
ψ Π ἢ δὰ ΔἸγοδάγ Ὀοραῖ ἰο Ῥγονδι; ἰΐ ἀθπιοη- 
ϑίσχαίοά, πιοσθουοσ, ἰμδὺ 1 ροββεββοα ὑπ σμδυδοίοσ 
οὗ ἃ τοὐϊέησ οὈραΐοηθο, 81:06 1 ̓ ηἀυσοα [Π0 β'ϑιδν- 
185 ἴο χοοοῖγο Ὀδρίϊβηι. 

γξκε. 18. ΤΏδ ΕΟ Πἰτηδ661ζ Ὀσ]ονθᾶ 
8180.--- Τὴ. οἰγουπιδίδησο {μ8 Θνθ {18 ΤΩ 8 
τοσοίϊγοα {80 αΟΔΡ6), νγγἃ8 ὈδΡιΪΣαα, δπὰ αδἰἰδομοὰ 
δἰ τη86} ἰο ῬΆ1]1}Ρ 85 8 ἀϊβοῖῃ]ο (προςκαρτερῶν), ντ88 
ἷῃ ἐἰδο! Υ ἃ ΥΟΣῪ δι γι κί, Ῥγοοῦ οἵ [86 Βυροσίον 
ῬΟΥΘΥ, δηᾶ, ἱπαοοὰ, ἰδ 6 αἰν 1γ οὗ ἐμ 9 αοπροὶ 
σομοοπης Οτὶδί,. Τὴ ἰηδυθηοθ ῬΔΙΘΉ, Ρ8γ- 
ΘΒΟ]Ο σΔ}}γ ϑροδκίηρ, δτϑὶ οὗ 8]} δδοίβα ϑίτιοι, 
Ρτγοσδοάοα ἔγοιῃ (16 ἀθ648, ἐ, 6., {86 χη ΐγδο168 οὗ 
Βοδ] ρ ποῦ ῬῈΪΠΡ Ροσίογιηοα, δηὰ οὗ βίο 
ἢ9 ὙΔ8 80 ΟΥγ6- ὙΣΓΏ68Β, δηὰ, ἐὺ ΏΔῪ 6 δΔἀαρά, δὼ 
αἰϊοπίἷνο ΟΌΒΟσΥΟΥ (ϑεωρῶν). ᾿ΤῊ6Β6 ἔδοίβ διηδζϑὰ 
ἀΐπ, 85 το ἃ8 ὲδ ΟὟ Ἰηϑρὶο δείβ 8)ὰ δἰ Ποσίο 
διηλζοα {(Π6 »εορία, δὰ (δἷ8 (μουσηὺ μυΚο ουϊἀ δηὺ- 
ἸΥ ἱπέθῃαβ ἰο βυβχοβὲ ὉΥ δι ρ]ογίηρ [86 δδ9 
ποτὰ (ἐξίστατο, Μὶἀ.), ψ οὶ ἢ6 δὰ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ 
θρ᾽ογοὰ ἴῃ οοπποοίΐοη τυ 1} στο, ἰγδηβι(ἱν ]υ, 
ἴῃ τον. 9, δὰ ἱμιγϑηδι νοὶ ἴῃ τὸν. 11. Β΄ ποῃ 
δα Εἰ βογίο δϑδιοπἰβ θὰ οἰῇογδ, Ὀιΐ ἢ ΠΟΥ, ἰὰ 
.ν1]8 ἐπ ΓΗ, Ρ888608 ΤΟΙΩ 000 ἄσρΤθ οὗ δϑίοη μι οιΐ 
ἰο δηοίβορ. Ὑοὶ ἰὶ ἀοθ8 ποῖ {μβοποθ [0]]ονν ἰδ δὶ 
(δὲ τιᾶχὰδ (δ αἀτοϊϊ8 οομ͵οοίυγοα, δῃ ἃ ΤΌΤ Τ6- 
σαπὶ ἱπίοσρσούοσθ Βα Ύ}86 Δδθυ τ 64) ἀἰὰ ποὺ Ὀ6]1ογ9 
δαὶ 768θὺ8 γα8 [89 Μοβδὶδ, Ὀσπὺ ΣΟῪ σοραγὰρα 
᾿ἷπὶ 88 ἃ Ἰηδρὺδβ Ἀπὰ ΜΌΓΚΟΙ ΟΥ̓ τ Γ861608, ἢ 0 
Ῥοβδβοβϑϑᾶ 8 ῬΟΎΤΟΣ ΒΌΡΟΣΙΟΣ ἰο ΒὶΒ ΟὟ. | 

μ 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1. ῬῈΣΡ σοι ποὰ πιέγαοῖες πὶτἢ ἐμ 6 Ῥτ δοίη κ 
οὗ {πο τογά, 11κ6 (86 δΔροβί] 68, δῃὰ 1κὸ Βίθρηςα, 
Μ}Ὸ 8180 ψγουρδί τΐγϑοῖθβ, (608. υἱ. 8). Βυΐ 
ψ Δ {πο86 σοπίγϊ αϊοὰ ἰο {μ9 «ΒΟΔΟΥ οὗ 818 
Ῥτϑδοβίηρ (οοῖθΡ. Μαγκ χυὶ. 20), (86 τοογά οἴ (μ6 
αοαΡ6] ψ88 ἴο στοαὶ οὐὐοθοί (ὁ τσὴ 18. ἸΔΌΟΥΘ 
Ἅ6ΓῸ ἀοαϊοαίοα. Ηἱβ πιΐγδοῖ68 οὗ Βοδιϊηρ ἀουδὺ- 
1988 δἰἐγδοίβα αδἰἱοπίΐου ἰὸ ἶπι, δὰ οροηθὰ δὴ 
ΔΥΘΩσΠΘ ἰὸ ἐἰδ9 Βοαγίβ οὗὅὨ τρϑῃ : 8ι}}}1, (86 ΘΟΏΥΘΥ- 
δἷοῃ οὗ [πο Ἰαίίου 85 ὑμ6 ἔγυϊί οὐὗὁἩ [16 Ῥτϑδοβίπᾷ 
οὗἩ ἰμοὸ ποτά. Απᾶὰ ψβθηρτοσ {86 τψογὰ, (ἢ 6 ΡῈ ΣΘ 
ἰχσαϊῃ οὗἨ μ9 αο8ρ6)], 18 ῥῬτοσϊαϊ πιο τὶ} ἔγθθάοτα 
δηὰ δαο)} 1 γ, δηὰ γϑοσεϊνεὰ τὴ} δἰλθαιΐοι δὰ ἀ}}- 
ἴξοπσο, ἰδ δἰνγαυβ ΜΠ] οοπύϊπυθ ἴἰο Ὀτίπρ ζοσί ἢ 
ἔγαϊὶ. ᾿ . 

2. ΤῈ6 7ὸν οὗ (0 οοπγνογίθα ϑ'διηδυ δηβ Το- 
ΒΟ Ὁ]6ἃ {π6 μοοτί- 701} [ΟΥ̓ οὗ {86 18τ8ο] 116 ΟἿ γ᾽8- 
ἐδ 8 ΟΥ̓͂ ΦοΥυΒαίοτω, οἷι. ἐΪ. 46, 47. “Εἰχμίθουβ- 
688, δὰ ρθδοθ, δὰ 21ὸ5}7 ἴῃ ἐπ ΗΟ ἀαἸιοβὺ 
ΤῈ χῖν. 17], Ῥσϑυδὶ! ἱπ (η9 Κίπχάοτα οὗ αοά. 
ἱ 8. ἃ ΒΟΏΓΟΘ οὗ ἾΟΥ, ἰο πον {πδὺ γὙ ΔΓΘ ΓΘ6ΟΠ- 

οἱϊθὰ υπίο 6Θοἀ---ἰΒαὶ τὸ αν Τουηὰ ἃ βανΐουτ.--- 
{πδιὲ, πὶ 7680, 716 ΔΓΘ “ΟΥ̓ 0η6 Ποαγί, δηα οὗ ὁῃ96 
5οῸ}᾽ [οἷ. ἰν. 82] τῖ! (8086 ψνμο Ἰον Βῖπι. Ἧ79 
ταὶσέ, ῬΟΡΓΠΔΡΒ, δδῪ ἰπδὺ (Π6 ον δῃηὰ σαρίῃτο οὗ 
8, Ὀ6᾽ ονίης 800] ρῥγοσοοϑὰ ἔγουι {πὸ οουυἱοίΐοι ἐμ δὲ 
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ἐξ 88 δὶ Ἰοπρίῃ ἕουπὰ ἐἰ8 ἔσο Ποπῖο, ἐμὲ 1ὺ ὦ δί 
Βοπιο, δηὰ ἰμδὶ 1ἰ 7εε͵8 αἱ οπο ἴῃ αοά. 

8. Ἐγδῃ ἀεπιοπίαοα [γ8 Ὁ. 7] σοτα ἀο᾽ ἰγοτϑὰ ἔγοτῃ 
{86 υποΐθϑῃ βρὶγὶ 8 ὈῪ ΡΣ, (τοῦ ἢ ὑπὸ ῬΟΊΤΟΣ 
οὗ ΟἈγὶδὶ. Τμθ86 σου Κβ, ὙΒΙΟΒ. πὸ δροβίὶο ᾿δὰ 
ΒἰΠοσίο ΡοΥοσΩθα, 88 δ 88 (6 Βδυγδίνο Ὀθ- 
ἴΌΧΟ ὕὉ5 18 σΟΠΟΘΓΠΘΩ, το γ Ὑτουχῃὶ ὈΥ (18 ΤηΔῃ, 
Ὑ8Ὸ0 88 ποί ἱηνοδίθα υεϊτ (86 δροβίοἹ δδὶ ΟἿ οα. 
Βουχοὶ ΟΌΒοσΥ 8 Β6Γο, τὶ ἢ Ἰ]6ἢ δου ίθη 688, ἰδὲ 
ΤΑ ΚῸ ὭόΥΟΥ ἱπιγοάμοοβ (86 οτὰ δαιμόνια ἴῃ ΤῊΞΒ 
ΑΟΥΒ, ΝΘ Π6 ΒΡΟΔΚΒ οὗ ἀσιηομΐδοθ [1 ΟσοΌ ΓΒ ἴῃ 
ἃ ἀἰδογθπΐ δθὴ8θ9 ἴῃ οἷν. ΧΥΪΪ. 18], ψ Ὁ116, ἰὰ δἷ8 
Θοβροὶ, ἢ6 ΘΙΩΡΙΟΥΒ ἰὑ ποτ 6 ἔγθα ΘΏΓΥ 8 ΒῺΥ 
086 ΟΥ̓́: ΟἾΠΕΙ ονδηροὶἑδίβ. Ηδπδο ἢθ ΘΟΠοΪ 68 
ἐμαὶ (89 ροῦν οὗ [(Ὡ9 Ὁποίθδῃ βρὶ τ (8 (ο {8 6] 
Ῥοββϑβδί ἢ μι ἸΏΘΏ, ““ΟὈΒΘΒΒΙΟΠΪΒ Υἱπὶ ᾽᾽ δα ὈΘΘἢ 
ἐτηραϊ γα δἷΐζον (6 ἀθαΐῃ οὗ Ομ σὶοί. ἯὯὸ ᾶτο, Βον- 
ΟΥΟΓ, {86 1088 ἱποϊ] ποὰ ἰο δά ορί (μΐ5 Ἰαίίο ορ᾿ πίοῃ, 
ἃ8 ἴΐ 15 βδὶ ἃ Ῥσϑοίβοὶῦ ἰῃ ὑπ ρδββᾶρθ Ὀθίογα 18, 
ἐπδὶ ΣΔΔΏΥ͂ ἭΟ͵Θ αὖ {(πὶ8 ἐἶπι9 ροβϑοδϑϑα τὶ ὑῃ- 
οἰδδῃ βρὶ δ. 541}}, 1 15. ὙΟΥΓΙΥ οΥ͂ ποίϊσο, ἱμδὶ 
0 6886 οὗ ὈΟΑ Ϊγ Ροββϑβδίοῃ, οὐὗἨ Ὑ 1 ο ἢ δὴ βγδοὶὺθ 
ὙΧ88 ἐδ Β ])6οΐ, ἰθΒ ἀσβον6α ἴῃ (6 Ὀοοὶς οὗὁἨ ἸῊἙΞ 
ΑΟΤΒ;: ἰο8θ ἱπαΐ δύο τη ϑηὐνοηθᾶ, οσουγγοϑα Οἱ ΠΟΥ 
ἷῃ ἃ Βοδίμϑθηῃ ἱθγυ γγ (οι. χίχ. 12 ., ἴῃ ΕΡΒο- 
88), ΟΥ ΠΟΥ (ἢ6 Ὀουπάδγίοβ τ οι αἰνίἀοαὰ Ζυ- 
ἀαΐδιη ὕγοιῃ μοι οπΐϑιῃ; δὰ (86 ἰοσυ  ΥὙῪ οὗ (86 
Βδιλδυ (Δη8 88 οὗ (118 ΘΠ γδούθυ. 

4. ΑῊΥ αἀοοίγίμεδ πῖον δίτηομ, (ἢ ΒΟΓΌΘΘΓΟΣ, 
ΤΑΒῪ ὃδνο ἱδυρμί, τοΐοστοα ἰο δἷ5 οὗντι Ῥϑσϑοῦ, διὰ 
ψ Γ6 ἱπἰοπαοα ἰο οχαὶὺ λὺπ ἰῃ {86 6Υ68 οὗ (86 Ῥ60- 
Ρ'ο. ον ἀἰβδογοπί γγὰ8 ἐμ86 σουγδο τ ἶοι ΡῈ 
Ῥυτγβυθὰ! Ηδ ΠΟΎΣ 8᾽}0468 ἰο Β΄Τη8617 ῬΟΥΒΟΠΔΙΥ, 
Ὀυΐ βροϑίεβ οὐ Φεθὺβ ΟἸγὶβὺ 8Δ]0Πη6, Π080 Π8ΠῚΘ 
(τον. 12) "6 δοϊαπηθηᾶβ ἰ0 8 ἘΘΘΙΘΣΒ 88 ὙΘΥῪ ΠΟΙΪΥ 
δηὰ Ῥχϑοίΐοιβ, δηαὰ ψοβο Κἰηράοπι 86 Ῥχοοίδίτηϑ 
85 180 Κιπχάοαι οὗ 16 δηα βαϊναϊϊΐοῃ. ““Ἧ ὁ ρῬγϑϑοὶ 
ποῖ ουγβοῖναβ, Ὀυΐ ΟὨτῖδιὶ 7658 ἴμο Πογα ᾽᾿ (2 ον. 
ἦν. δὴ; ὑμπ18 Ἰδηρύυδζο ἀδβουὶ 68 ἢ 9 Ῥγοδοβίης οὗ 
ΟΥ̓ΘΤῪ δροβίϊα δηὰ ουδῆροὶἑδί τηϑηϊϊοηθα 'π ΤῊΚΒ 
ΑΟΊ15, δὰ, ἱπάοοα, οοηδβίλυϊοβ ἃ Δ ΒΟ 8]} 
ὑΒοἷσ θυ ββοῦΒ 8ΓΘ ΒΟΪ ΘΙ Ὠ]γ ὈουΠἀ ἰ0 ΟΌΘΥ. Α8 
ΒΟΟΠ 88 8 ῬΔΑΙΟΥ ΟΥ ΔΗΩΥ͂ ΟΩ6 ὙΠΟ 1Β ΘΙ Ρ]ογοα ἴῃ 
(86 βογνυΐοθ οὗ ἰδθ σδυσοι, θοχὶη8Β ἰοὸ βρϑδαὶς οἵ 
Ὠὐτη86 17, δὰ ἰο 6ϑ Δ Ὁ} 18} ζδι0} ἰπ ἀΐδ ῬΘΥΒΟΙ 88 8 
Ῥδστὶ οὔ ἰδ ογϑϑα οἵ οἰ βοσβ, δια, 88 ΒΟΟῚ 88 8 60Ώ- 
τοραϊζοι ΟΥΓ Ομ υτοῖ σοι 168, (ΠΟῪ 8ΓΘ 81] σῈ ΠΥ 
οὗ 6 φγίονουβ ἀορασγίυσο ἔγοτα (μὸ ραϊὰδ οὗ ἀμί, 
δηα οοχμτϊί ἃ βἷπ ὙΠ16} ΟἹ εἰτηαίοῖγ οοπάπσίδ ἰο ἃ 
Ρϑρδηϊεῖπε ἀεοϊδοαίίοη οὗ (Π6 ογϑαίυγο. 

. Τὸ παδχγδίϊνο ὙΒὶοἢ ΠΟῪ Ψ0]]Οτγ8, ἀμ 0η- 
δἰγαΐοβ ὑπαὶ δι που δίμιοη δεξέουεα (γον. 18), Ἦἢθ 
αἰά ποὶ δαορὶ {μ90 ἐγ ,αἰὰΔ. ἸΤθΘΓΟ 186, ΒΟΎΘΥΘΓ, 
ὯΟ ἔουπάίϊοῃ ἔον ἰδ 6 ορ᾿ πΐοῃ, ὑμδὲ {16 ΟΥΓΟΣ οὗ 
(818. ΒΟΥΘΘΓΟΙΣ σοηβὶβίβα πὶ Ὀοϊονίης (μαὺ 9688 
ΗἰτΩ ΒΟ] τγ8 8 ΤΩΘΓΟΙΥ 8 ΒΟΓΌΘΤΟΓ, Ὀυΐ ῬοΟΒΒοβθϑα οὗ 
τοδί ρΡονογβ; δὶ Ἰϑαβί, βυ σἢ ἃ ἀθ] υϑῖοῃ οου]ὰ μαγθ 
ἀοτίνοα πο δυρροτὶ Ἡμαίουοσ ἴσου 86 ἀοοίτ!ηθ 
οὗ ΡΒ ΠΡ ΘΟ σοὶ ῃρ 9 6808 88 πὸ Μοββίδη, ΟΥ 
ΘΟ ΘΟ ρ εἰ Κίηράοῃ. Τ}10 πδυσγαϊΐυο 4095 Ὠοΐ 
ἐπεϊταδίθ ὑπ (9 ΟΥΤοΣ οὐὗὁἁἨ 10} γγ1Ὃ8 οοπηθοίοα 
πῖι [Π6 δμῤείαποα οὗ ἷβ Τα ἢ, Ὀὰΐ ταῦ ΒῸΣ ἐπι ρ}16 5 
ἐῃαὺ (86 ζέπα ΟΥ̓ ΤΏΔΠΠΘΥ οὗ δ18 αὶ ἢ 88 υπβοιηά. 
1 ἰΒ αὐ ροπάϊ 016 ἐμαὶ Β6 Ῥγούοβθ αν τοορὶνϑα 
{86 Ρυγο ἀοοίγϊηο ψιϊμουΐ ραὶϊπβαυὶηρ, θα ἢ6 060 - 
Δ᾽} }} Μγ88 ποῖ ““βΒοπῃὰ ἴῃ ὑπ 6 74 108" [Τ]ϊ. 1. 9, 18]. 
Η!β Ταἰ. ἢ, ἰἶκα ἐμ δὲ τ ΘὮ 15 οὔΐοη Τουπὰ πῃ ΟἾγ18- 
ἰδπάοτι, ᾿γ88 ΣΏΘΓΟΪΥ ἃ ΓΔ 1} οὗ πἷ8 υπάογβίηαΐηρ, 
ἃ ἰχαπηβί οηΐ σοηγυϊοίϊίοι, Ὀὰΐ ποὶ ὁη6 ἰπδι ἰουσδοα, 
ΤΟΝ 1688 χοἰ ἀοα ἰπ ἰδ Ποδγί; ἰὲ γγὙὰ8 ποί ἃ 0162 

»ίεπα, )ιεἰὑοαηδ, οον ρυτίοαηξ, ξαϊυαπς. Νοιδίης 
(μαὶ [α1]8 (0 τον {μὸ μβοασί δηὰ 98}1] ζοτί 8 
Ῥγομρὶ δηὰ ζ{0}1] Σϑβροῦδο, σδ ἢ ὈΘ ΤἸΏΟΣΘ ἔπη ἃ 
ΒΌΡΘΥΒοἾΑ] ἱτηργοββίοῃ; ἱξ οἴὔδθοίβ ῃο ζΖἈΥΟΓΩὉΪ6 
ΘἔδΏ κα ἴῃ ἐμ6 πα γ] 8], ΟΥ, αὖ (ῃ:9 τηοδὲ, σΟμ ΟΣ δ 
Ηἷπι ἰηΐο 6 Βγροογίίθ. 

ἨΟΜΙΨΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

γ7εε. 1. Διυᾶ βαυ] νγὰβ οοπδοπτίηρ ππῖο 
815 ἄθαϊῃ.---ΟομΡ. 1 Τίμα. ἰ. 18: “1 ἀϊὰ ἰξ 'σπο- 
ΤΑΠΠ)γ. ἸΤθυ8 ΤΩΘῚ ΙΩΔῪ χοΙθδῖη Ὀ]ϊπά, τὶ 41} 
ὑπ  1ν υτηδη τϊβάοιῃ δηὰ {86 Ἰίρηι οὗ ΣΟ βου, δὰ 
06 ἱγγδίϊοῃδὶ ροσβθουίουβ, ψ ἢ 81} ΔἸ οἷσ δυρροβοὰ 
268] [0Υ. αοά. Νοὶ ονϑῃ ἰμὸ οὐ γί οπὰ οὗὨ 8ι6- 
Ρμθα, σου]ὰ τλῶῖζθ Δ ἱπρΥ δδίο οἢ 5.80} 5 ἱπι- 
ὈϊεοΓοα ποαγί.---απᾶ γοί, τὸ Ῥγοῖοσ δὴ δυονοᾶ 
ΘΏΘΙΠΙΥ͂ |Κὸ Κ'80}}, ἰο ἃ [8186 ὕγιοηὰ 1|κὸ Ξἴπηοε. 
ΤῊὴ6 ΤΟΥΣ τηδὰς δᾶτοοῦ οὗὨ (πὸ ΘΠ ΤΟΝ, ἰπ6 Ἰδίίο Ὁ 
σοππιρα τ ῖ 1} ῬΒΣΠΠΡ, δῃὰ σοοοϊγοὰ Ὀδράδβτια; ἰδ 9 
ΤΟΥΤΩΘΙΡ 5.8 ΒΙΒΘΘΟΓΘ, ΟΥ̓ΘῺ 1 ἢΪΒ ΙηΔάῃοδ8, [0 ἢθ 
δοίοα ἴῃ ἱβρπόσδῆοο; (μ9 μροασί οὗ {μ6 Ἰδίξου Ὑὁ8 
7}} οΥ̓͂ ὈΙΓΙΟΣΠΟΒΒ δηά ἀσοοὶΐ: ἐδ ΤΌΟΤΊΏΟΥ τἯἂδβ 
οοπγογίοα, ἰμ6 Ἰαίίον, οδϑί οὔ; τσ. 20,21. (Βγοσαὰ 
ΑΡ. Ῥαβί.).-- - εἰ χοθρῖ ἔμ ἀροβὶ]θ8.--- ἴ᾿ βο ΒΟ 8 
οὗ νἱοϊϑῃί ροσγβοου (οι, 8411 βΒῃου]ὰ ποῖ 866, ποῖ ΒΟΥ 
ΒΒου]ὰ 4}1 δ κο γοιαδίη. (ϑίδυτο).---Το ἀρ δι]ε8 
ἀοτηοπβίγαιοα, ὈΥ τοσοδὶ περ ἴῃ ὑπο οἰἵγ, 1. ΤΒΕΙ͂Ρ 
ΤΩΔΏΪΥ σοΌΓαρο, Ἡ ΙΘὮ Τη846 ΠΟ ΘΟΠΟΘΒΒΊΟΣ ἰο {86 
ΘμΘΥ; 11. ΤΟΣ ΟὨΠ]Α ΠΣ Κο οὈθάϊθμοο ἰο ἰδ σοτὰ- 
τηϑηὰ οὗ 658, γὼο μοα αϊγοοίθα ἰποπὶ ἴο Ῥτο- 
οἷδίτα μ18 Ὡδ)9 ἰὴ ΦΟΓΏΒαίοτωα, Ὀοΐογο {Π 6 Ὺ νθηΐ 
ουΐ ἱπίο ἐμ6 νον] ὰ. (Αγ. Ῥαβί.).--- Τὴ) διροξίϊεβ 
τοιηδίῃθαὰ Ὀθμϊηαὰ 88 ἸΠΟΒΌΙΩΘΠίΆ, ἐεδι γί ἐμαὶ 
{86 [υογὰ Ζ726808 οου]ὰ ὩὨοὶ Ὀ6 ἐχρο]]οὰ ἴγοση ἰδδς 
80}}. 80 ἐδμὸ ἐτνο νι ίμοββοα (Βου. χὶ. 8-11) τ}, 
αἱ ᾿ἰαδί, δίδπα ὕρ ἱπ ἰλ6 οἱἵγ ἰπ νοι ἐδοῖὶς [ογὰ 
νγὰ8 ογυοϊδοα, (Κ. Η. Εἰορου).--- Τ Δὲ δοϊξίαγῳ οἱϊ- 
πεεδόδ Οὗ αοἐἀ ἐπ ἰλε πιϊᾶδέ οὗ α ρΡεγύεγδαε παίϊου : 
ΘΟΙΡ. ΝΌΔΕ, Ὀοΐογο ἐπ ἀοϊυρο; 1,κοἱ ἐπ βοάοτω; 
ὈΣΆΒδΙα διηοηβ (δ 6 ἸΔοἸ]δίογΒ; Μοβδδ ἴῃ Ἐκγρί; 

ΕἸ) ΔῈ διηοης [Β9 Ῥσ οβίβ οὗ Β88); Ὁδηΐοὶ 'π Βδὺγ- 
ἴοι; {86 ΒρΟοΒί168 ἴῃ Φοσυβδαίοιῃ; Ῥϑὺ] διδοῖς ἰδ 
αϑη οθ: (829 ΒΑΡΌΪΚΟΥΒ οὗἨ ἰδ6 Βαϊοσιηδεϊου ἰδ 
{86 ἀδυκπθ88 οὗ Ῥορεσυ). ΤΈΘΟΥ ἃχο, 1. Μαδ)γοδίίο 
ΤΘΙΏΔΙΏΒ οὗ ἃ στυϊηοα ἰθι}}]9 οὗἩ ἀαοάὰ; 1. Βτὶγιαι 
ὈΘΘΟΟΩΒ διηϊά {ἢ 9 ἀδυκηθδ8 οὗ δὰ 601} δρο; {Π|. 
Μαββῖνϑ ἑουπαδίϊου-δίοχι 68 οὗ 8 [αΐαχα Ὀ0Σ]) ἀἰπρ οὗ 
αοα. 

γεβ. 2. Αβᾶ χιδᾶϑθ βδιϑαὶΐ ἸδστοδϑηςδιίοςΣ 
ονοσ Βί:,.---᾿ἰἰ 18 πδίυγαὶ ὑπδὶ γὸ ΒΒου ἃ σῃοῦχα 
ὙΠ6Ὴ {1086 ΒΓ ἰδ θη ΔΎΘΔΥ ὙΠῸ πᾶν σχοπάοσοὰ 
τοδὶ βουυοοδ 0 ἔδο ΟΒΤΟΝ δηὰ οομρτορδίίοη; 
ἴον ὙΔ11Ὸ ἐποὶν ἀθδὶἢ 8 ἃ χζαΐϊῃ ἰοὸ ἐμβουρβοῖνοδ, ἰδ 9 
ὈρΓοδυθιηθῶΐ 18 ῬΔΙΏΪΥ {61} ὉγῚ ὑὸ δμυγοδ. 
(Βιδυο).--- Τὴ αἰ δογθηὺ δοη θη δ τ τ ΆΪΟΒ 
ὑπὸ ἀοϑι οὗ {μ9 βοσυδπίβ οὗ 26δι5 15 βυχγεγοὰς 
Ι. ΤῺὴ6 πνου]ὰ χο)οΐοθοϑ, νον. 1; 11. Τὸ ἀογοῦὲ 
ΤΟΌΓΗ, γον, 2. πο τιἰϊ οαθοΒ οὗἩ Ο(Ἰ σὶδὲ δ δὺ}6 
ἴο τη 009 (110 μοδσίβ οὗ ἤ76} ουϑὰ δον (16 ]» ἀοδίδ. 
θη οπο Βοσυϑηὶ ἰ8 ὁ8]16ἃ ἰο 8 ὨοΙη6, δι οί ΒΟΥ, 
Ὑοῖὰ {ἰΠ6 Τογὰ πῶ ἰγαϊηθα, ἰ8 γοδαγ ἰο ἰΔΚ9 ὲδ 
Ῥίδοο. ΝῸ δοῦῦου». δ ϑίδρμβθῃ ῥαβδοὰ ΔΙΔΥ, 
ἴδῃ ῬΒΠῚΡ ΡΡΘδῦβ. (ἂν. Ῥαϑὶ.). 
γε. 8. Ε'84} σηωδᾶθ βανοο οὗ ἴδ οδύσοδ. 

--Οὔβονυθ 8 ᾿πουοδϑίης Ὑἱοΐοπμοο δηᾶ 7: 1. 
Ηθ ἰδκοβ ομᾶγρο οὗ ἐδὸ οἱοίμοβ οὗἔἩ βίο θθ Β 
ΤΌ ἀΘΥΟΓΒ; 11. Ηρ οοπδβοηΐβ ἰο ἐπὸ ἀοδίδ οὗ 
ἰἷ5 νυνλίποβδ; 111. Ηθ ρμοσβοουΐοβ (86 ζιρίεϊγοα; 
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ΤΥ. Η6 Βοδο65 ΓῸΓ ἐποβὸ ῈΟ ἃσγὸ σοποθα]οϑᾶ: 
Υ. Ηὰ ἀγαχβ ὑμοπὶ ἔογί ἢ, Βραυΐης ΠΟΙ ΠΟΥ Β6χ; 
Υι. Ηδ οομηπιὶΐβ ἐμοπὶ ἔο ῥγίϑοῃ. ὀδιαληη τ 
ΤᾺ: ραδβιοπ-τοοεῖς ὁ ἐλ6 »τηπέξυο ολυγοὶ: 1. ΤῺΘ 
ἹΛΟΙΠΘΟΥΒ 816 Αἰβρογβοα, νοῦ. 1; 1, ΤΟΥ ὈΠΓΥ 
ἰμεὶγ ἃγδὺὶ τηδγίυυ, τον. 2: 111. ΤΏΘΥ δΓῸ Ῥθσϑ6- 
εὐἰοά ὈΥ 580}, τοῦ. 8. (1,1860.). 

Υεβ. 4. ΤΟΥ τδδῖ νγοσο βοαϊιθσϑᾶ δοσχοαᾶ, 
ΨΘΗ ΟΥΟΥΥ  ΒΟΙΘ Ὀσυθδοδβίηξ ἴδ6 νγοτζά --- 
δαλσωὶς πιατίψτωπι δέπιεη Οὐτιδέίξαποτεπι (Τοτγία]- 
115η).--- 6 βίογτωϑ οὗ ρογβϑου 9 ΒΓΘ ΟἿ τ ὶπὰ 8 
(δι, 1. ἔδῃ ἐδα Εγο οὐ ἔδὶἐ ἢ ἴῃ (πα ΘἈΌΓΟΙ ; 11. 
(στ ἰπο βρασγὶς οὔ ἰγαΐῃ ἴο ἃ ἀϊδίδῃοθ. Οὐ ρΡαΓΘ 
[Δὲ ΤΟ] ον ρ; βίη σα οἱ] κα μον 8 Ἡγηλη ὁπ (86 
ἵπο πιασίγτβ οὗ Ομ γῖδὶ, το γογο Ὀυγπΐ πὶ Βτιβ- 
δεἶ9 [1] 1, 1628, παιηϑαὰ ΗθΩΤΥ οθ8 δηὰ ΖοΒὴ 
Βεοοι. Τὴ οΥὐἹρῖπδὶ σομβὶβιβ οὗ 12 βίϑῃζδβ, θϑϑοἢ 
οοπἰ ΔΙ ἢρ πἴηθ ᾿ἴπ68, δηὰ ὈορίπΒ: Τἴπ πεμοὲ 11εα 
«ὴρ ἀεδεη α"]. 

“Υ͵ισπς ἴο ἐδο μοθάϊοξα πίμδ, 
Οτ οἱ {}|ὸ 'ψαΐοσα οδδῖ, 

ΤΏΟΙΓ 88} 05 5[14}} 06 αι ἢ ἃ, 
Απὰ ρμδιμον ἃ δὲ {πὸ Ἰδδῖ: 

Απὰ οπι ἐλαΐ δοαξίεγ ἃ ἀμεῖ, 

ἀλαΣ ΡΕΉΨΑ τήσιίκους ὠρᾷ 
ΟΥ κήνμυμἐρς ἴον σά, 

“σὰ δΔ8 ὩΟῪ ΓΟΟΟΙγ ἢ 
ΤΉοὶἊ Ἰδίοδε Πἰνηρ ὈΓΟΘΊὮ : 

τοϊ νδίῃ ἰδ βιυῖδη ΒΒ Ὀοδδέ 
ΟΥ̓͂ ΥνἱοὟΥ ἴπ ἰποὶς ἀοαίῃ : 

ΔΕΙ͂Σ, κεἰ}, ἰλοισὰ ἀεαᾶ, ἐλεν ἐρεακ, 
Απά, Ἰσυμροῖξ το Ζασά, Ῥτοοϊαί πὶ 

Ἐο ΤΑΔΏΥ͂ 8 ὙΒΚ᾽ εἰς ἰδηὰ 
ΤῊ ΟΠ6 δυδιη]έδης Νδιλο."» 

--Βοκιίοσοᾶ - - - Ῥυϑθδοβέίῃρ.--- Ηον οὔἴϑῃ 
Οτίβι δοηὰβ μ15 διπ θβΒΆ ἀ0Υ85 ἴῃ (ἢ 6 ρυ 86 ΟΥ̓ Ρ6Γ- 
δεσαϊοὰ ἔαρι ϊνοπ! (Κ. Η. ἈϊοκχοΓ).---αοα πδ08]}}Ὁ 
δοϑίον8 ἃ βρ᾽ τἰ ἔα] Ὁ] οβαΐτισ οα (μ086 ΒΟ 56 106 Ὁ 
ἄστουὶ οχ 1168. (4 68η.).--- 7 δ τοοπάδνζωΐ τανε ο 
ἰλᾳ4 [οτά ἐπ ἐσί ἐπι ΐπα ἀἱδ κιησάοπι: 1. ϑιορῆθη, ἐμ 6 
ἸΔΥΤ, τηοἰΒίθ 8 {πὸ δοϊ]ὰ οὗ 6 Θμγοῖ τυ! ἢ ἢ18 
Ὀϊοοὰ: 11. ΤῊΘ ταρίπρ δδυ], ονθὴ 88 ἃ ρουβϑοιίου, 
ΔΙΤΟΒΥ ΒΟΙΥΘΘ, ὈΠΟΟΠΒΟΪΟΊΒΙΥ, ΔΒ 80 ἰπβίστυτηθηὶ 
ἰδ εχισπϊηρ ἐμ κίηράοιῃ οΥ̓͂ Ομ γϑι; 1Π|. ΤῊΘ 
ἴαφίεἶνο ΟὨγἸβεξδηβ Δ ΡῸΓ ἴῃ ἀἰδίδπί γορῖοθη8 88 [6 
δγδὶ τηϊβδδίοπατῖθα οὗ {μ6 605Ρ6!. 

Υχβ. δ. 1) 85 ῬἘΠΠΕΡΡ ττϑοῖ ἄοννῃ - - δ ἃ 
Ῥιοδοθᾶ.---Τὴο γα βοσυϑηίδ οὐ ΟἾγΥ ἰδ Δ ὈΘ 
σοαρο! ]οὰ ἰο σὔδῆρο ὑπο ῖγ οἷδοθ οὗὨἩ δϑοάοϑ, Ὀυΐ 
ἴδον ἀο ποὲ σῇδηρο ἐμοὶ ποὶπάβ. (Αροβὶ. Ῥαβί.). 
-- δῖ ἢ} ἸΔΌοτουβ αἰτσδγϑ ἥπὰ τοῦὶς, δπὰ δ γ0 
ΑἸ τδγ5 οηραχοῦ ἱπ ζ 1 Β]Ππρ ἰμ86 ἀυίϊο58 οὗἉ (Βοὶγν 
τοσβιοη, πο ΘΥ ἐὺ Ὀ6 1 Ψ0ΓΥ 8816 πὶ ΟΣ ϑ'διηδσίδ. 
Βοῖα. χυ. 19. (ϑιανκο). 
γε. 6. ΤῈΘ ῬἈΘΟΡΪΘθ - - Κᾶἂγο ;θ6 - - 800- 

ἴῃ [6 πιίγαο]θ8.---Βὺ ποαγίηρς δὰ βοοὶπρ τὸ 
876 εοπάποίοα ἰο Δ: ἢ. ΦΌΠ πα ἱ. 47-ὃ0. (Βίαγκο). 
--““Ὅπο βουνοί, απὰ δηοί θοῦ γοδροὶἢ.᾽" Το βοοὰ 
μοὰ θη βοσῃ ὈΥ͂ 9680 8 ΤΥ ὙΘΆΓΒ ὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ, 
δα, οἷν. 'ν.), δὰ ποῦν ἰμῃ9 Βαγυθδὶ 18 ραϊπογοὰ 

1η. (διέλτι 6). 
γεκ. 7,8. Ὁμοϊδθδη βρίσ δ - - Ὅὁᾶσῃο οὖϊ 

- - ΤΩΔΗΥ͂ - - οτο 868]6Ά - - δηα ἴΠΘ16 γγ88 
ξιϑαῖ ἰοΥ .---ΒοΒο] ἃ ἤΘΓΘ δῇ ἱπλῆσο οὗὨ ἐλ φρίγιί- 
ναὶ πιϊγακίεε οΥ ἰδὲ Οἰοδρεῖ: Ἱ. Ὑ}9 Ὁποϊθδη 8.0 
εἰεληβοὰ; Π. Τὸ 8600]0 ΔΘ τοδὰθ βίγοηρ; [Π]. 
Τα βοτσονίπς Ὀσζίη ἰο Γοϊοΐοο.---σθη 17 (Ἀ6 
Ῥϑίδπδυ (ὁ (86 Κίπρίομι οὗὁἨὨἁ αοὰ ᾿οδάδ [Πτοῦ ρα 

10 

 ΟΔΚΙ͂Υ ἰδ κα ἃ γάρ ἰπ ἱπιϊδυης. 

τ ἢ ἐγ Ἰ υ]αἰΐοπ, 1ὲ ἐθγταΐπδίθβ ἰῃ 100---ἸΟΥῺ, ὕχο- 
οοοαΐηρ ἔγοτα (Π6 Σοιλἰ βίο οὐ βὶπ8, {9 ζυτδρθ οὗ 
αοά, ἀπά {πὸ Βορα οὗἩ οἰθγῃδὶ) βαϊνδίίοη. 

γεκ. 9. Βίπιοῃ -  ὈδυντοΒοᾶ [Δβἰου 898} 
ὃΠ9 Ρ60Ρ}]96.--ωπάμδ υἱἶΓἘ ἀεοὶρί. ΒΘ Ῥ6ΟΡ]θ 
ἀοβῖτο ἰο 866 ἃ ζχοδὺ αἱβρίδυ, ὑπ Υ 8.6 6 8}}γ Ὀ6-. 
νἰϊομοα ὈΥ̓͂ ρΡγθίθ που ὙΠῸ Δ.Θ ΤΟΔΥῪ ἰοὸ σγα νγ 
οι. ΟὐμΡ. Βον. χὶϊὶ. 8, 4, ““βαγίηγρ, ἮἯΒΟ ἐ8 
ἘΚὸ απο ὑμ6 Ὀοαβὲῦ" ίηοη τγ8δ8 Ὡοῖμ6 (80 
ἢγϑὲ ποὺ {86 ᾿δβὺ οὗἁ ἰδὲ ο1458 οὗ ΡΟΥΒΟΠΒ ὙΠῸ 8.0 
ΠΟΥ͂ 68]]6ἃ ογίσίπαὶ ἐλαγαοίεγδ, δηὰ ὙΠ οΩ ΟΠ ΘΥΒ 

ΤΉΘΥ 8.0 
ΒοΙμοί τη 68 ΔῸ]6 ἰο Ῥσοραζδαίθ ἰ 86} τυ ἢ ρστοαὺ 
Βιθο688, 8πα οομητησπηίοαίθ ἀηροα]ν ἰδβίθβ ἰὸ 8 
016 ῬΘΟΡῚΘ ΟΥ Σχ86θ. 0} τη θη, ψγῶο οὐϑοὺ θ87- 
τίοτΒ ἴῃ 6 ΒΥ ὑπαὺ 16Δ8Β ἴο ϑδύθῃ, οὔϊθη [85- 
οἱπαίο οὐμοῦϑ ὉΥ ὑμοῖν θα, οὐ ὑμοῖν ἰηἰο]] οί, 
ΟΥ ἐδεὶσ υδὶπ νογᾶβ. (Κ. Η. ΕΪοροτ). 
γε. 12, Βυὶ τσ θη ΠΟΥ Ὀο]ονοᾶ ῬὮΣΠρΡ 

Ῥεϑοδοβίῃρ, οἱο.---ῦο, ἰοο, δ δροβίοἹοδὶ βἰιω- 
Ρ᾿ οἰ ἐγ οΥ̓͂ (6 ἄογθ ν1}} ΑΙ ΤΥ Β ὑυἱατρ ἢ ̓π ἴη6 οπα 
ΟΥ̓́ΘΣ {19 ἐαϑοϊηδέϊηρ ᾿πβθηοο δὰ {89 ουππίηρ οὗ 
86 βογρϑηὶ.-- - ἴθ το αοα᾽ Β γα ἀτῖβοβ, ὑπ 6 Κίης- 
ἄοτῃ οὗ 1198 τηυϑὲ 86. 

γε. 18. θη Βίταου ἰπ,861{ Ὀο!)ονοᾶ 
8180.---Τὸ Ὀ9 ἰουσποὰ ὉΥ ὑμ0 ἐγυΐδ, ἰο αβϑϑϑῃΐ ἴο 
ἰΐ, ἰο δοιη! θη ἰὑ---α}} (18 ἰ6. ἰηδυδοϊοηΐ, Ὁ}]688 
ἐπα ποεατὺ δῃηά τηϊηὰ Ὀ6 σοῃθνοα, δὰ δΌὈϊὰθ ἱπ ἰΠ0 
ὙγΔγ8 οὗἉ {γπ{}.---Πνο ὈΡΥΪΖΗΐ Ρδδίουθ ἸΠΔΥ ὉΘ 
ἀδοοϊνοὰ ὈΥ Ἀγροογίὶίοβ, δηαὰ ΒΟΙΥῪ ὑπ ΤΥ 6 
ἰδκοϑὺ ἕγοτῃ {π9πὶ Ὀγ ἔγαυά, (βίδυκο). 

ψεκ. 9-18. ϑέριοπ ἰδὲ δογοίσεν, νἱοννοὰ 85 ἐλ 
ἑπιασε οὗ α 3αἴδε ἱεαολεν: 1. ο κᾶγο ουὲἱ {πδὶ Βἱπι- 
8617 νγῶβ 80Π160 στοδῦ Οη6, Υ0}. 9: [180 ὑθϑοθ 9 ΓΒ ἀ0 
οὶ Β66}Κ αὐΐου {16 ΒοῦοΡ οὗ αοα, Ὀπὶ αὐου (πο ὶγν 
ον; 11. Ηδ Ὀοπὶϊοποα {89 ΡΘΟΡΪθ, τοῦ. 9; ζδ 186 
ἰδ ο ΘΓΒ Θηἀθδ ΥῸ (0 ἔαβοϊπδῖθ δηθὰ ἀ8Σ2]6 Ὁ υδὶῃ, 
δνίβ, Ὀὰΐ ποί ἰο 6] ρθη δηἃ σοηγοσὺ τρϑη ; [{Π]. 
Ηὸο Ὀοϊίενοά, γα Ὀηρίϊτοα, δπὰ οοπίϊπυοα πὶ 
ῬὮΣ ΠΡ, τοῦ. 18.0Ὀ. ΤμυΒ, ἰοο, ὈΠΌΘΙΙΘΥΟΥΒ οὔἶοιν 
Βρθδὶς ἰι6 Ἰδησιαρο οὗ Οδῆδδη [δᾶ]. χὶχ. 18, 
ὦ. 6., αὐΐον ἀδνουὺ ῬὮγ8868.---ΤῈ.}, τ θα ὑπο. ΠΟΡΘ' 
ἰο ἀογῖντο δἀνδπίαμο ὕγοπι 1 ; ΠΟΥ ΒΥΡΟΟΥ  0168}}γ 
οοπηθσὲ ἐποιηβοῖγοθ τὶς ἢ ἐδ βογυδηίβ οὗ ἀοὐ, ᾿ἴὴ 
ΟΥΘΥ [0 δΟΏ668] (μοὶ ᾿Ϊδριιθ-Βροίβ ὑπᾶθυ ἐμ 
τηϑη 116 οΥ̓͂ Ὀοτγονγοα δβδῃοιγ.---ϑαιυῦ, (γον. 1--8), 
ϑύποπ, (τὸν. 9-11, 18), ῥλεϊΐρ (γον. δ-8, 12),-- 
ἔλὲ ορεη ἐπόπεῦ, (δ 7αἶδε 7γϊίοηά, διὰ ἐδε ὠρτγῖσλὲ δ6γ- 
υαπὶ οὗ ἱδλε 7,.ογά---Θ 0} οοπβιίἀογϑὰ τ ἢ ΓΘίΘΓΘΠΟΘ 
ἴο ἐλ δίαίς ὁ λα λεαγί, 18 οοιγϑε ΟΥ̓ αοἰΐοπ, δὰ ἈΪ8 
οὶ οἡ εατίῆ.---Τὴε ἥτεὶ ρεγδοσμίίοη 97 (δὲ Οὐτ δία 8, 
απα {4 διοδείησε: ᾿ἸἸαβίγαϊοα ἱῃ (Π9 6886, 1. ΟΥ̓ 
860]; 11. ΟΥ̓͂ ῬΕΣΠΡ: 1Π|. ΟΥ̓ Β΄ πη0}.--ΘΔ0ῃ., ἱπ' ὦ 
ῬΘΟΌΪΔΣΥ τηοᾶθ, σου γΣ υϊς ἐο ἰ86 φἴΟΓΥ οὗ {89 
(ἀοΒρο)ὶ.---εδδοης ἰαισὴξ ὃν ἰδὲ ἢγδὲ ρεγδεσιίίοει 07" 
ἰλὲ Ολεωγοῖ : γτοβροοίίηρ, 1. ΤΊ6 1208} δίλο οὗ ἸΏ 8} 
ὉΥ͂ παίαγο: (α) ἷβ βρὶ γί] ὉΠ ἄπο; (δ) αἰ ἰθη- 
αἰΐομ οὗὨ ᾿ηἷ8 ποατί ἔγοτι αοἀ; (ε) ἐπε ϑβϑίαίθ οὗἁ 
ἀερνδάδιίϊοι ἰο ὙΜΒΙοὮ βὶη τοάθποοβ πἰπι; Π| ΤῈ6 
ὝΔΥΒ οἵ. ἀἰν]πθ Ῥγονι ἄθησθ: (4) δουλοῖἑ πιο 8 Το γ8- 
ἰοτοῦβ (0856 Ῥοῦγο οὗὨ ϑιθρίνθη 5' ϑῃθιηΐθβ); (δ) 
οὔξθη ΔΡῬΑΓΘΏΕΥ αἰβοουταρσίδρ (116 ἀἰθρουδί η) ; 
(ε) αἰτναγα χὶϑθ πὰ φορά; 111. 786 ὙΠ|8}1γ οΥ̓͂ ἐμ 
ΟΠΌΤΟΝ: ἰῃ τοδὶ βίϊη ρ, 88 ἐμ, (4) Θηταϊν ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ 
οσπι; (δ) Ῥογροίι δῦ ς (6) υἱοϊουϊοι δ γ---Ὀ (89 
Ῥοόποῦ οὗ {π6 αἰγὶπο Εουπάοχ.---Ἴ8.} 
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ἐ 1Π|. 7λε αροείϊε6 Ῥείεν απα ὕολη γοϊϊοιο Ῥλίέρ, ὅν οτδδν ἰο οοηζεν ἐλ σὺ οἿ ἐδλα Ηοῖν αλοεί, οπ ολέοὶλ 
οσοαδίοη δίπιοη (6 δΟΤΟΘΤΕΡ ἐδ ὠπηπιαδζεά, 

σΒΑρσεκ ὙΠΠ:. 14--6. 

14 
1ὅ Βα τϑοοϊνϑα (ἢ ποτὰ οὗ (1οα, ὑΠ6γ βομπὲ ὑπο 

Νον [Β01] ποιὰ ὑΠ6 Δροεῦϊαβ τ] ἢ [π|}0] ΤΘΣ6 δὖὺ Ψογτβ8 16 πὶ Βοατὰ ἰμδὲ ϑβδιηδτῖδ 
θὰ ῬοΙοΥ δπά Φοβη: ἘἾ ΒΟ, στ θθῃ ὑθο. 

10 στΘΙΘ οοη6 ἄοτσι, ργαγοὰ ῸΓ ὉΠ 6), ἐπαῦὺ ΠΟΥ τῖρῦ τοοοῖνο ὑῃ0 ΗοΪγ Θμοβῖ : Ἐ[οηι. 
ἐλε ραγεπιίλείϊοαἰ εἴχπδ ἐποίοδίη ἰδ ποχὲ υεγ86} (ΕῸΥ 88 γοῦΐ Β6 γῦχαβ [8]]16Ὼ ΠΡΟῚ ΠΟῸΠ6 
οὗ τλθπὶ: ΟὨΪΥ {Π6Υ ὙΘΓΘ αὖ (δὲ) (Π6Υ ΤΟΙΘ ΟὨ]Υ] Ὀαρεϊζοά ἴῃ [ππΐο, εἰς] ὑπ 6 Πδπιθ 

17 οὗ {Π6 Ιμοτὰ γῸἢ ἘΤΏΘὴ ᾿δ14 [Π6Υ ἐλεὶγ βδηὰβ ἢ ὕδοια, δβὰ {Π6Ὺ τερον θα [86 
[ 18 Ηοὶγ αμοαύ. ἔδΔὴ Βυ0] πθθη δ᾽ ΠΟ. ΒΑΓ 5 ὑμαῦ ἱβτοῦρὰ [8.6] ἰαγίῃρ οὐ οὗ [86 

19 δροβί]6θ᾽ Βδηάβ 6 ΗΟ]Υ αΒοβὺ νδ8 ρίνϑῃ, μα οὔδσοά [Ὀγοῦρ 0} ἐμθη ΠΟ πο Υ, Ἐβδυίησ, 
Εἴνα πιθ 8180 {18 βρόντον, ὑπδὺ Οἡ ὙΠΒΟΙΏΒΟΟΥΟΓ Ἐ ἸΔῪ Πδμ8, ἢ6 ΤΩΔΥ͂ ΓΘΟοῖτο (8 Ἠοΐν 

20 ὟὝΑΠδποεί. ἘΒιυὺ Ροίϑγ βαϊα ὑπίο Εἴπη, ΤῊΥ ἸὩΟΠΘΥ ροΥβἃ τὴ ἢ [866 [ΜΔΥ ὉΠῪ ΤΠΟΠΟΥ 1} 
ὍΠ66 ρὸ ἴο ἀφβίγαοὐ! ὁ}, Ὀαοδυβα ὕποὰ μδϑὺ ὑποὰριὺ ὑμαὺ ἐμ9 σιν οὗἩ (οα πᾶ 6 ρυτ- 
ΟΠ 864 ὙΠῸ) τη οΥ [Ὀϑοδαδα ἔθοα ᾿ιαδὺ ᾿μουρῃὺ οὗ δοχαϊγίηρ [86 ρδἂ οἵ Οοα ὈΥ͂ Τηθδῃ8 

21 οὗ τνοῃου ]Π]. 
22 [ἀρτῖρ ἢ] τὰ {116 β'σμῦ ὁ" [Ὀεΐογο] αοά. 

ἜΤμοα Παδὺ ΠΟΙ ΘΓ Ῥαγῦ ΠΟΥ ἰοῦ ἰπ (818 τηδύξου : [ὉΓ (ἘῪ Βοϑγί 18 ποῦ σισδι 
ἘΒοροηῦ ὑδμογοίοσθ οὗὨ 818 ἐν το Θά ΠΕ688, 

διὰ ργδὺ αοάἀ δ“ [Ὀ6βθθοὶ Ὧμ6 Ποτά], 1 ρογβαρβ [86 Ὁπουρθὺ οὗἨ  ἐΐπ6 μδαγῦ τδγ Ὀ6 ἔοτ- 
22. σίνοῃ (ἢδ66, 
24 

ἘΚΒῸΣ [ ροτγοοῖνα [866] ὑμδὺ ὑμοὰ τύ ἴῃ {86 9Ὰ]}} οὗὨ Ὀ1υΘΓΉ 688, δπὰ ἐπὶ {86 
ηἀ οὗ ἸπΙαυ ΠΥ [ὑδαῦ ἔμουὺ τὺ ὈΙΟΟΥ μ4}} δῃα ἂτῦ θουσῃὰ ὉΡ ἴῃ ἀτὶρ ὐθουβη688)]. ἘΤΒοα 

δΔηΒογθα δου [Βαὺ δίπηοη δηΒ  Γ6α7, δηὰ βαϊ, ῬΥΔῪ γὸ ὑο [ΒοΒΘΘ 68 γ86] 86 [μογὰ 
ἴογ τη, ὑμαῦ ποῆϑ [ποὐἱηρ] οὗ {8686 ὑπίηρβ τ μ1ο ἢ γ6 ἤᾶνο ΒρΟκΘἢ ΘοΙη6 ὍΡΟΙ τ6 [{]. 

2ῦ ἘΛπὰ {μὸν [Βα (86γ,͵ οἱ μὲν οὖν], ψ ΒΘη Τ86Υ Βεά ὑοβιιῆθα δηὰ ρῥγεδο θα [ΞροΚ6}] {86 
Μοτγὰ οὗ 86 [,οτά, χούαγηοαδ [0 “ΘΓ υΒαίθι, δπὰ ργοδομθὰ {ἢ 6 ρΌΒΡΟΙ 'π συϑην ὙἸ] Δ 08 
οὗ [16 βαι}δυ 88. 

1 Μὸν 16. Τὴ μΐδοο οἵ οὕπω οἵ ἔδο ἐεχέ. τόζ., Οτ ΘΔ ο Ἠ48, ἴῃ δεοογάδησοο Ὑ τ 186 τοοδὲ ροτίδηϊ ΜΕΒ. [Α. Β. ΟΡ. Ξ. 
δηὰ (οἀ. 81η.] τοσοιηπηδηδοα οὐδέπω ; δηὰ 16 Ἰαϊίον τοδάϊη δαδ Ὀθϑη πηβη πιο ῖν δἀορίθα ὈΥ 41} [86 τηο Γεσδῃΐ οχίτὶοε. 
[ΑἸοτγά, νσβο σοσυτε, ἰοιμά ἐξ, βονονον, ἀἜ συ]: ἴο ἀοοίάο, 88 ἴΔΓ δὸ ἱπίεσ μα] ουϊἄθποθ [8 οοποογμοὰ, δηὰ “ἸΌΠον οα Μ8. δὺ- 
δογίγ."--Τὰ 

εν. 18, Ἰδών [ἢ 4. Β. Ὁ. Ὁ. Ε. δηὰ Οοά. Β[π.] [5 τω υοῦ Ὀδέίος δυρροτίδά' ἔμδὴ ϑοασάμενος [οἵ ἐεχέ. τος.], ΜΗϊοῖ ἰο ἐραὰ 
ΟὨΪΥ ἰη Ο. Π.., διὰ [5 θυ  ἀθ} }}7 αὶ οογγοοϊίοι ἰπίοπ θὰ τὸ ἔργον ἴ8ο ἰθχὲ. [1 Ἦ. διὰ Τίβον. τεδὰ ἰδών, Ὀπὶ ΑἸί,, πο τεδὰϑ 
θεασ., τοραγάδ 1ῃ6 ΓΟΓΒΙΟΣ 86 [)6 οογχοοίίοη. ἈΜΈγΟΥ σΟΠΟΌΓΒ ἩὶτὮ τι, πὰ ἀ9 οι ψουἹά δάορέ [μ9 δδη)δ τίου, ἐξ ἰδών 
ὝΟΓΘ Ποΐ Βὸ Βί ΓΟΏΘΙΥ δι ρροΓγίοα.---Ἴὴ [86 ΒΩΠῚΘ τογβο, ΑἸΖ,, τ ἢ Τίδος., ομϑ τὸ ἅγιον οὗ ἔΠ6 ἐξσέ. τεῦ. 

ΟΡ. ΕῸΌ Υὰ τὸῖ6 γοβδά!ης ἰδ οτα ο ἴῃ Β. δπὰ Οοά δίη., ἐξ ἰ6 ἰοιιηὰ ἰῃ 
ἴτοσ σν.; πὶ ἘπΠ6 

ῳ ϑῖς., διὰ [Δδοῖ. γτοϊδίηβ ἴπὸ τὸ Ἡοσάδ.--- τὰ. 
δες, 21. ἄναντι ἰη Α. Β. Ὁ. [ἀηὰ Οοά. ΒΙη.} |Κὸ οὐδέπω [{π τοῦ. 16), 4 ἃ ΒΟΙΏΘΉΔΕ ΓΆΓΘ ἕογτη, ἴὉΣ. ἩΔΙΟΝ Ο. τὶ βοσὴθ 

ζδίμοσο τοδὶ ἐναντίον ; [Π6 ΠΟΓΘ ὑδῦα] ἐνώπιον [οἵ ἐδ6 ἐεχέ. τες. 8 ἐποογτ οὐ Ὁ Βυδδεταἰοά ἴον 11 ἰη Β. α. Η, Π οὶ. ΤΊ5.Β. 
διὰ ΑἸΖ,, ψ Π ψ] πὶ ΜΙΘΥΟΣ δρτοοι, τοδὰ ὄναντι, θυὺ 86 1,υκ9 ὙΟΥῪ ΓΟαΠΟΠΙΥ͂ δ ρίογ ἐνώπιον 1η δἰς ἀοσροὶ διὰ οἰϑουγεσο 
ἴπ 15Ὲ ΑΟΤΒ, ἀ6  οἱἵο γοχαγὰδ {π|5 ἸδῸΣ ΤΌΓΤΗ 85 ἴΠ6 οΥ κί Δ] ζοδάϊης Α180 ΠΟΓῸ.-- 

4 ον, 22. κυρίον ἰ.α ΤᾺΥ τηοτὸ Ροδίἰγοὶν δείεϑίοα [Α. Β. Ο. ἢ. Ε. Οοά. δίῃ. ἴπδὰ ἫΝ [1 α. Η., Υαυ]ς., οἷο..}, τ αἰ Ὁ δρ- 
ῬΘΑΓΒ ἴο πᾶνϑ Ὀεθῃ Ἰγδηδίογγοα ζἱῸπ| γυοσ. 2]. [κυρίον, ὈΥ 186 ᾿δίογ οὐ ἴοτ.---ΤῈ. 

δον, 2δ. ὑπέστρεφον λίζοντο τὸ [11 γτοδάϊῃ χα ὑγοίοσγγοα Ὁ. [δ διηδηη δηά ΤΊ δο μοηἀοσῦ ἴο ἔμοδο οὗ ἴ}:8 ἐεσέ. γεεξ., ρεφον--εὐηγγελίς 
ὙγἩ]0}}, ἰῺ ὑοΐ οδδοβ, ὀχ ἢἰ ὈΓ[{8 ἴ}1ὸ δογίβι ; Βοῦγονυογ, ὑπέστρεφον ἰδ ἵοπιη ΟὨ}Υ ἰπ Α. Β. Ὁ., ὙΠ εὐγγγελίζ. ἐδ ἰουῃὰ ἰπ Α.8Β. 
Ο.Ὁ. ΚΕ. Τ|ιὸ δυϊπογεἶοα τ] οἢ ὀχ Ὠἰ οἱ ς [ἢ Ἰδιίος, δἀνοςαΐο (πο ἴογπιοῦ αἷδο, δα θοῖΐῃ πογάβ δου ὰ Ὁπὰου τ αἶ Ἀρρεασ ἐὰ 
[0 δ8π|6 ἴθῆδο. [ὑπεστρέψαν οὗ ἐεαΐί. γες., ἴῃ Ο. ΕΒ. α. Η- δεν ραν, (οἀορέεά Ὀγ 1,66}... Τίδοἢ. δορὰ Α17.) 'π Α. Β. Ὁ. δπὰ 

ΟνΤΟ ΤΩΛΩΥ͂ ὩΣ ὩΒΟΌΪ986 ; αὐηγγελίσαντο, οἵ ἐεχί. τεο. πα α, Η.; εὐηγγελί 
ΆΙη. τοδάκ ὑπέστρεφον 86 εὐηγγελίζοντο.---Ὰ.] 

ἘΧΈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, 

ψεκ. 14. «α. ΝΤον ὙἘ6η ἔδ6 δροδῖϊϑα - - - 
Βοασᾶ τμαὶῖ ββασηδιίαβ δᾶ τϑοοὶνϑᾶ ἴδ9 
υὙνοτὰ οὗ Θ0ᾶἅ.---ΤῊο (ἰἀΐηχ8 τ ΒΊ ἢ [0 Θροκβί]οδ, 
νἶο Δα γομπλδϊηραὰ ἴῃ 96 Συ88}6), ΠΟῪ σϑοοϊγοά, 
ὝΟΓΘ ΟΥΪΔΘΏΓΙΥ 85 πποχροοίοα, 88 (ΠΥ ὝΘΥΘ ἱτὴ- 
Ῥογίδηῦ; ὑμ 6 Υ δοοογ ὨΚῪ τοβοϊνοὰ ἰὸ βαηὰ {ὑῦο οὗ 
1Π 6 ΠΌΠΟΙ ἰο {8:68 ὩΘῪ το ὐββίομαυυ 8618. 10 Κο 
Τ θυ ἴο 86 τηοη θη οὐδ ομαγδοίον οὐἩ πὸ ουϑῃί, 
ΜΘ Β6 ΘΙΡΙΟΥ͂Β (ἢ6 ὈῬὨΓΑΒΘΟΪΟΘΎ: ““Βαιηαγία τὸ- 
ςεἰνοά ἐπὸ ποτὰ οὗἉ Οαοἀ." [1 που]ὰ τνοϑδίκθη ἐπ9 
ἔστ οθ οὔ ὑ8ὸ Γι δΡΚ, ᾿ὗἶ γὸ Βῃου]ὰ ἰηἰοχρτοί Σαμάρεια 
85 [ῃ6 ΠΔΙ)6 οὗ {86 οἷν; ἃ Βοτο ἀδδὶ ρηδίθδ {ῃ9 
Ὑ ΒΟΪῸ Ῥγουΐποο, δηα παν θοὶν δι᾽ ἀ68 ἴο {Π 6 Ρ66ι- 
18. Ῥοβί (ἴοι, ἱμ γηδίίθσ οὗ σοϊ σίου, οὶ ἐμ 86- 

φὐορέθα ὉΥ ἐδ δϑιθ οάϊίοτθ) ἰῃ Α. Β. Ὁ. ἢ. Κ.---Οσά. 

του ἰδηθ οσουρὶθα 88 8 ῬΡϑορὶθ. ΤῈθ ἴδοὶ 18 6 τὸ 
Ὁχουφαῦ ἴο ΟΡ ποίϊοθ, Ὁ ἱτωρ] Ἰοαἰΐοι, (μ8. {πὸ ῥ᾿σοὸ- 
τα] χαιϊοι οὗ ἐμ ποτὰ οὗ ἀοὰ δπιοῦς [Π 6 βδδπιδγ- 
ἰϊδη8, διὰ ἱμοὶν δοοορίϑδῃοο οὗ (μ Θοδβρεὶ ἱπ ἰβ (ἢ, 

οοπδίξιαὐοα δὴ ΘΡΟΟὮ, ᾿μδϑυυ ἢ 88 [Π6 δι δγ ΔῈΝ, 
ΨὯῸ ὝΘΓΘ ΟΥ̓ ΔΙ} ἃ ταϊχϑὰ Ῥ60}}0 (18γδ6}1168 
διὰ ρμδβδῃβ, ἀλλογενεῖς, Κ6 χΥἹ. 18), πέρα σϑ- 
ξαυτὰἀ δὰ ὉΥ {πὸ 76:}0)}18 86 δοοίαυΐδη8 δηὰ δβογειὶσβ. 

ὁ. ῬΏΘΥ δοιπὶ πηῖο ἴοι Ῥοῖθσ δπᾶ οι. 
--ΤῊὶΣ ἰ8 (86 ὅτι ἐΐπιθ, δίποο {89 Ῥσοροδί οι ἴῸ 
δἷϑοὶ ἐμ9 βϑυθῃ ψδ8 τηδάο (ςδ. νἱ. 8), (μδὲ 86 
Τοῖγο οΟἸ] οὐ γοὶγ ϑαορίὶ ΔΗΥ͂ ΤΘλΒΌΓα, 88 85 
ογζδηϊσοα Ὀοάγ, δυϊδοτίσεά δπὰ ρ]θαροὰ ἰο ἐχ εῦ- 
οἶδα 8 Ζθῃ6ΓΔΙ] οοπίσγοὶ. [ὶ ἰβ 8150 ἃ πουσδὶ οἱ Γοῦτη- 
δίδησο ἐμαὶ (8 οοϊ]οζο οὗ ἰμ8 δροβίϊεβ. ἀερυΐθϑ 
ἔπο οὗ 186 Ὑ8016 πυπιῦογ, ομοοβίηρ ῥτγθοΐβεὶυ {86 
πὸ γο Βοὰ δἰ(μοχίο (ε. σ. οἱ. ἢ. διὰ οἷν. 2ν.), 
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δδεη (6 πιοδὲ ῥγοϊηϊηθηὲ οὗ 41}. Κβ'0ο ἢ ἃ το ϊβδίοη 
Ὀπηποδ ἸΟὩ8ΔΌ]Υ οοπίογτοα αἰδιϊηοίΐοη, δηὰ νγὰ8 
ὁ ἀοοἰἀοαὰ οχργοβαίοη οὗ δορδάοποσ ἰπ ἰμ 080 ὍὼῸ 
σοῦ ἰηἰγυβίοα Ὑἰϊἢ 1. Βὰι ἰΐ 88, δὶ (89 8Β8πλ6 
ἅππ6, ἃ ἀφροϊδγαιΐοῃ οα ἐδο μδσζί οὗ (Π:6 Δροαίο!!ο 60]- 
Ἰεζε ψῃῖο οἴἶογοά {80 πιϊϑβῖοη, δηα δὴ δοκηον- 
Ἰεϊσιηοηΐ οἢ 1.6 Ῥασγὶ οὗ [ο80 ἢ δοοορίοα ἰΐ, οὗ 
{86 τοδὶ ἔδοὶ (δὲ πὸ βίῃ ἷο δροδβί!ο, ουϑὰ ὑἱβουρὰ 
ἈΟΓΟ 8 ῬοΙΟΓ ΟΥΣ ἃ ΦΌΠη, γ͵ὰ8 εἰσυαίεα αδους ἰδ 6 
ὙΠῸ16 ΘΟΙΩΡΔΗΥ͂ οὗἨ ἰδ δΔροβίϊθα, Ὀπὶ ἐμαί ϑδοὶ 
ΒΙΘΙΏΟΥ Ὑὲῶὲ.5 δωδογαϊπαίε ἴο ᾿ξ. ο Βανθ ᾿6.Θ 8 
ἰτοοὶ τοΐαϊδιϊοη οὗ (8ὸ Βουΐδιι ἀοοίτϊηθ οὗ {16 
ῬΥΠΏΔΟΥ͂ οὗ ἰδ 6 δροβί]ο Ῥείοσ, δῃὰ ἃ ησχοοῦ ἐμαί 
δ, ἴἶκθ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΥ οὗ ἰῃ9 ὩθΠΩΌΟΡ, δου] οἷαϊπι 
ΟΗΪΥ 8 Ρδεὶγ οὗ τγϑηκ. (866 ΚΑΞΒῚ, ὕΙΒΟΗΣΕΕ; Ν'.. 
7. Γελτο υοπε ἀεὶ. Ατεὶ, Ρ. 186 ὕ. [οοίτὶπο οὗ (π9 
Νεν Τοδίδιηϑθηὲ ΘΟ ΘΟΓβ' (86 βδογοᾶ οΒῆο6. 7). 
γε. 186-17. Ὑδο - - - ρΡσαγϑᾶ ίοσ ἔθ. .--- 

Το βοσυΐὶοθ Ὑὶο; (816 δροκί]ο8 σοπᾶάογοα ἰο (μΒ080 
ἘΠῸ ΜΟΓΘ ΔΙΓοδαγ οοηγοχίϑα, σοπδὶβιοα ἴῃ οδονγίηρσ 
Ἰη ΘΓΘΟΘΒΟΤΥῪ ῬΥΘΥ͂ΘΙ ἴοὸ᾽ {80 μἹἿ οὗ ἰι0 Ηοὶγ ΘΟ οὶ 
[“ἰδδὶ (86 ΓΔ Ί1} οὗὁἨ ὑπ ϑ'διρδυίδηβ 80 δὰ το- 
οεἰγνοὰ δ᾽ γοδὰν ἱμὸ σοηγοσίίης ἱμῆιιθηοοδ οὗἉ ἰδ6 
ϑριτὴν---τὐῖσας Ὀ6 σομγπιϑά ὈΥ ἃ τι ΓΟ ]ΟῈ8Β δἰΐθδ- 
ἰδι1οπ᾽ (ΗΠ δοϊκθί(}} : ῬΓΑΥΘΥ ΜῈ8 Θοπ ἰποὰ 10} (ἢ 
ἱπιροϑἰ(ϊοη οὗ μδηάβ, γυογ. 1δὅ, 17. ΤῊ σϑϑι]ὲ τγ88, 
(μδὶ (86 οοηγνογ θα ϑ'διρδυ  δη8 τοοοϊγοά ἰμ6 ΗΟΪΥ 
ΘΠοδ. Απὰ ἵὰ που]Ἱὰ, ἔασον, δοο) 88 ἱ7 ὁη0 
ῬτΔΥΟΡ δὰ Ὀθ6ῃ Οετοὰ πη ὈΘΒ Δ] οὗἉ 8]1, 88 ἃ δἰ πρὶθ 
ΟΓ ΠΙΟΠΙΘΩΪΔΙῪ δοιΐοῃ (ΔΟΓ. προςηύξαντο), δὰ ὑδμδὶ 
186 ἱπιροδίτοη οὗἩ ϑπ8 γγ88 ἃ διι Ὀδεαιιθηΐ δοὶ (τότε, 
τον. 17); δοοοραϊηρ ἴο ὑπ 18 τίον, (86 ἱἰτηροϑι(ίοη οὗἁ 
πιδυάβ οὐ ἐμ ἱπαϊυἹἀπ6]8 ἐπ βυςοοββίοι, οσσαρίοα 
8 σοηδί ἀὁΓ8 Ὁ]6 ἐἶτηο, δηὰ ἰμυ8, ἰοο, ἐδ ἱπάϊνϊ ἀυΑ] 
οοηγνοτίδ τοσοϊγνοα ἰδ ΗΟ αδοβί, ποὶ βἰιηυ δ- 
ὨΘΟΌΒΙΥ, Ὀαὺ 0ὁΠ6 αἵϊοσς {86 Οἴ ον (ἱπιροσῆ. ἐπετίϑουν 
--ἰλάμβανον). [““Ἴμο δογὶδβὺ ἀθβοσὶ 068 ἃ τη ΟΠ ΘΠ ΔΙ 
δοιίοη, ΟΣ ἃ Β'ηρῖο Δοἰΐοη---ἰ 6 ̓τπηρογίοοὶ ἀσβουΐθθ8 
δὴ δοίΐου ἐπ 118 δοπίϊυδηοο πα ργόργοϑα." Κιἢ- 
ΕΓ: Ον. ατανι. ὃ 260. 8, ἤεπι. 2.---π.} 

γεβ. 18, 19. α. Απᾶ τ δ Θίπλου ΒΑΥ,.--- 
Βίπιοαπ δὰ οὐδβοσυοὰ ἐμαὶ (6 Ηοὶγ Θμιοϑὲ νγ88 
ξἰτεη ὈΥ͂ Τ]68}8 ΟΥ̓͂ (0 ᾿αγίηρ ου οὗ δδπάδ οὗ 86 
ΔρΡΟδῖ]ε8. Το Ἰδέίον ἔδοί ννδβ ἀου Ὀ{1688 ἀρραγοηΐ 
ἴο ἴπι, ὙΒΘΏ 6 ΟὈΒοΣυοα οοσίδί πη τη ϑη }6δἰ δ. 100} 
ο ἰΠ6 ρᾶσγί οὗἩ [86 Ὀο]ίονουβ, απ οοηραγοά τἱῖὴ 
ἴδεβθ ἐμ ῬΥΔΥ͂ΟΥ ΟΥ̓͂ {π6 Δροϑβϑίϊοβ, ἰοὸ τσ, 1110 
οἴδεσα, ἢ δα Ἰϊπίαηοά. Τὴ αυοδίΐοῃ ἩΒΟΙΒΟΓ 
Βίπιου πἰπηϑο ἢ δα 4180 γοσοϊγϑὰ ἐμ6 ΗοΙγ ΟΠοϑί, 
6 δἱ οὔσο ἀοοϊἀοἀ Ὦγ ὑπο οοπϑδίἀογδίΐοηβ: ἔγαοϊὶ, ἱἢ 
μο δὰ δθθῃ 8ὸ οπάονοα, μἷβ δοπἀυοί, δα ἀοδοσιδοά 0 
ἴῃ τοῦ. 18, νου]Ἱὰ δανο Ὀθθὴ 8 ΠΙΟΓΆᾺ] ἱτηροββὶ- 
ὈΠΙῚΥ ; δοοοπάϊγ, {π6 ἰδτπιθ ἰδών, οἴθ., οὈνϊουβὶγ 
ΤΕΡΓοβοηὶ ἈἾΤὴ 88 8 Τ6ΤΘ δρϑοίδίοῦ᾽;, δῃὰ ποὺ 88 009 
οἵ [Ἰοβο γῆ ῬΟΓΒΟΠΔΙΥ τϑοοϊνοα {π6 ἱπιροδί ΐοι 
οἵ βεπάὰβ, δπὰ {6 ΔἸ, οὗ ἐμ Βρί τὶ. 

ὃ, Ἧο οδοτοᾶ τ ϑηι ΠΔΟΤΙΘΥ͂ --- 5ἴπλοη δζαΐῃ 
δείγαγβ (6 ομαγδοίογ διίο ἔθαΐα θα οὔ (9 Βουόοογου, 
ἰδδὶ 15, 6 ᾽β δοι ρ] οἰ ο᾽ Υ οοηίγο θα ὈΥ 560185}} δοῃ- 
δἰ ἀογδίϊοπβ, δπὰ ἰδ ἱπίοσοδίϑα ἱπ ἐπαὶ τ Β]σἢ 18 
δρ᾿τἰτ8] δὰ ΒΟΥ, ΟὨ]ν ἴπ 80 Υ̓ΆΓ 88 ἴΐ ἸΏΔΥ ΒΕΥΥΘ 
88 [8 ΠΙΘΔΠ8 οὗ εαἰάΐηρ Εἶπ ἴῃ δἷα βογοοσΐθβ, δηὰ 
ἘὨἰδνσίηρ εἶδ Ῥουβοηδὶ ἰηῆυθηοθ δηὰ ρόνου. Ηἰἱβ 
ἅπιο οπασδσίου 18, Τατίου, γουθδ] θὰ Ὀν (86 ΒΟΡῸ 
ἘΠῚ ἢθ δηίοτίαἰποᾶ οἵ ραϊηϊης ἷ8 οὈ]οοὶ 
ἰδτουχὴ ἴπ6 τηράϊατη ΟὗὨ ἸΠΟΠΑΥ. ΕῸΤΥ 88 ἣθ οχ- 
Ῥεοίδ ἴο ἱπδπομοο {μ6 Δροβί] 68 ὈΥ ῬΘΟΊΠΙΔΥΥ͂ Θο0η- 
εἰἀεταιίοηδ, ἢ6 Ὁ] ΔΙ ΠΥ δῆονγα (μαὺ πὸ δἰπιβο 17 ἰδ 
ἰηδυοποοὰ οἰ ὉΥ δυο πιοϊΐϊνεθ. Ηδ υἱϑῦνβ 
ἴλο οοὐταπιπηϊοδέϊοι οὗἩ ἰδ6 βρίτίς ἴῃ 186 Ἰἐρδὶ οἵ 

τοῦρῖίο, ἰμδὺ 18 (0 βϑΎύ, 88 8 ῬΟΥ͂ΤΟΣ ΟΥ ΘΌΪΒΟΥΪΥ, 
ΜΠ1οΝ ἀ068 ποὶ ἀοροπὰ οἢ ἰδ 6 Σ᾿ 0Ὑ8] οἰδγδοίδυ, 
ὈὰΓ ΤΩΔῪ Ὀ6 Θχογοΐϊβοα ΟΥ ὑγδηϑίοστγοα δἱ Ρ] ΔΘ Ό ΓΟ. 
ΤῊ Ἰδίίοσ τὶν 18 Οχργοδβοὰ ἴῃ 86 τΟΣὰβ: ῳ ἐὰν 
ἐπιϑῶ τ. χ. λαμβάνῃ π. ἃ. 

γε. 20. ΤΥ ἸΔΟΏΘΥ͂ ΡΟΣΙΒΕ Ὑγὶ τ ἐδ 66..--- 
Ῥοίθν, ὙΠΟΒΘ ἸΔΌΟΓΒ δὰ, 80 ἔδυ, Ὀθθὴ διγὶ οὐ ὁ8- 
βοοϊαιοὰ τὶν ἰμοδο οὗ ΦοΒη, τοῦ. 14, πον βίϑρῃϑ 
ζουτυαγα, σοϑὰγ ἴἰοὸ ΒΡΘΔΚ δῃηὰ ἰο δοὶ, δὲ ἃ τηοτηοπὲ 
ΘῈ 8 Ῥχοιρὺ ἀϑαϊβίοη, δὰ 8 γοβοϊαΐο σοῦ γβο οὗὮ 
ϑοίζου, οσ ποοάρά. Ηο ποὺ ΟὩ]Υ ροδὶἐἰγο}γ τθ- 
6οΐδ 1}. ΙΟΏΘΥ, Ὀυὺ 4180, τὶν ΒΟΙΥ ἱπαϊχηδίζοι, 
διὰ πὶ (86 υἱπχοδβὲ Δ ογγόποο, ἀονοίοθα Ὀοὶὰ (86 
ϑῖ]γ ον [ἀργύριον] δπὰ ἐμὸ τηδὴ γγο ΟΒ ΓΒ ἰΐ, ἰο ἀ6- 
βισιιοϊϊου  ΤῊΘ ΤΩΟΤᾺ] ἰπαϊριιδίϊοι δα [86 ᾿τρτο- 
δδίΐϊοι οὗὁἩ Ῥοίοσ δΓῸ οὐοδδίοῃηϑθα ὮΥ Βἰτηοπ᾿ 8 ἀθ 8170 
Δα Ὑ{1 ἰο Ῥυτγοθδδοὸ 085 γ᾽ τὶ ΤΩΟΏΟΥ͂ 
[ ποῖ, ἔσομαι 1ἰ8 ὙΟΡΥῪ παίαγο, οου]ὰ 6 ΟἿ]Υ 8 
το0 ἰδ (7. Α. ΑἸ6χ.)]. Το ἰοστὰ ἐνόμισας, 
ΠΑΙΔΟἾγ, ἰδ ΔΡΡΙΪΘα ποὶ ΠΊΘΓΘΙΥ ἰ0 8 ΟΡἰπίοῃ, 
Βυΐ 4180 ἰο δὴ οβίβδ Ὁ] }8ῃ θα βοηϊτηθηΐ δπά ἃ ρυγ- 
ῬοΟΒΘ; ἐπ9 ΤΏΘΣΘ ΟΡΙπίΟΠ, 85 ΤᾺΣ 88 ἰὑ ἀοροηὰβ Ο 
16 υπαοτβίαπάϊηρ, οουἹὰ ποὺ ὈῸ δυδ᾽]οοιοὰ ἰο 8 
ΤΏΟΓΆῚ] ἡυάδρστιχοηὶ δηὰ τοίσὶ υϊοη, ὉΏ]688 ἰΐ τγ88 
αϑδοοίαἰοὰ τ (ἢ 6 ζΘΠΟΓΔὶ ἰθπάθηου οὗ (16 ν]}} 
δηά {πὸ Ομδυδοίοσ, δῃ ἃ νγὰβ ἰῃ σϑδὶ ἐν ἀϊοίαιοα ὉΥῪ 
(ΒΘ. 

Ψεκ. 21. δου Βαδὲ ποὶῖθοι ρᾶτῖ ποσ Ἰοῖϊ. 
“Αὐτὸν Ῥοίον διδὰ ΥὙΟΙῪ Υἱ ρθουν σορυϊβοὰ [ἢ 6 
τηϑῃ, δηα γτο᾽θοίοα {Π6 Β͵͵νον, δ6 ποχὺ γοΐ!868β, ἴῃ 
86 πιοϑδί ροβίϊγο ἰθσῃβ, ἰοὸ στϑηί {πὸ σϑαποϑὲ 
189]. ΑΒ, ἴῃ 1Π6 ζΟΓΠΊΘΡ 6886, δ18 Βίγοης Θηοἰἱ 0 
Ἰεὰ πὰ ἰο Ὀοχὶη ὙῈ {09 ποτὰβ: τὸ ἄργυρ. σου 
οἴο., 80 θγὸ Β6 Ὀορίη8 ἷ8 σοί] τὶ (6 γογὰβ 
ἰῃ 186 οΥἱαίΠ4}}: ““ΤοτΘ 18 Ὧ0 ρῬαγὶ ΠΟΥ Ἰοὶ [ῸΓ 
66 ἴῃ, οἱο.,᾽" ἐμαὶ ἰ86, Του σδηδὶ ΒΑΘ Ὧ0 5ῆ ΓΘ 
αἱ 811] ἱμοσοΐη. [““αγί δῃά ἰοέ ἃγ6 ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙΒ : 
η0 ΖΌΣΙΠΟΣ ἰ8 86 ᾿Ἰΐ6Γ8], {μ6 ᾿ἰαίΐοσ, 6 ἱσορίοδὶ 
ἑδστω." (46 ει 6).---ΤᾺ.]1. ΤῊΘ ΡΈΓΘΒΟ; ἐν τῷ 
λόγῳ τούτῳ, ταδὶ Π6γῸ 6 Ἰπίθτρσοίθα, 88 (86 σοη- 
ποίη δον, ποῖ ΤΘΓΟΪΥ ἰπ δοοοσάδῃοθ Ὑ 1} 

ἐδὸ Ηορτον ἼΔἽ, Ὀυὺ 6180 ψὶΐὰ ὑμ6 οἰδβεὶς 
Υτ 

υ88ρ9 οὗ λόγος, οΥ, Δ8 Θαἱνα] πὶ ἰο ἑῴδα οαιι8α, ἐ, 6. 
“ὁ1ὴ {18 ηιαί{εν ΟΥ̓Ἠ ἐλέπο οὗ Ὑ ΒΙΘὮ γοῦ Βρθδῖκ᾽᾽, ἢδηϊθ- 
γ, (89 ΡΟΎΘΡ ἰ0 Ὀοθίο δα ΗοΪγ αμοβί. Τμαὶ 
τηοᾶο9 οὗὨ ἰπἰογρσοιδίίΐοη Ὑ ῖσι δά Γοβ ἰο ἰδ 6 ἀοδηϊ- 
ἰἰοι οὗὁὨ λόγος Δ8 τοογὰ, ἀοοίγῖπε, δὰ ἀβδυτηοϑ ἐμ δὲ 
οἰὑ μον 8 Ῥασιϊο ρδιίίοῃ ἰπ (9 6086] ἐ.561} 8 πιϑϑηὶ 
ατοίϊμβ ; Νο δ: 60), ΟΣ ἰδὲ {89 ἱπβρί θά τηδῃϊδβ- 

ἰδίΐοηβ οὗἨ {89 6 ΘΥΟΓΒ ΔΣΘ ΒότΘ ἰ0 ὉΘ υηδοτίοοα 
(δ 6), ἰδ ποὶ σοῃδὶβίϑῃς ψῖϊ ὑμ6 οοπίοχί, ΟΥ̓ 
686 ἰδ ἰο0 δύ ο18] ἰο Ὅ6 ΘΟ; 5] ἀϑγ θα 88 βοεί{ἱπρ Του ἢ 
ἐδο ἔσθ προτὶ. 16 τϑδβϑοὴ ὑπ] ἢ ̓ μάϊ668 (ἢ 6 
ΔΡΟΒΙΙ6 ἰο γοΐῃ8ο 8ὸ δΌΒΟΙ υἰ οἷν ΒῺῪ δδγο ἰο ἷβ 
ὩΔΙΏΘΒΔΚΘ ἰῃ δΐ8 Δροβίο!ἷο δυοῖν, 18 ἰὸ 6 
δουρὶ (0. ἱπ {μ6 ἱπβίο συ οὗἨὨ {6 ΒΟΓΘΟΓΟΡ 
δἴοιθ.- -ἜὮῪ Βοατὶ 18 ποῖ τσίρμῖ, [εὐϑεῖα, 
δίγαϊσ᾿ί- οτιυατά, (ΒΟΌΣ ΒοΠ)---ΤῈ.7, δοΐ ἀργὶχαὶ, 
ποί ποποβί, 1 (89 Οὁγ68 οὗ αοα; (π ν Ἀθατίὶ ἰ8 ροῦὺ- 
τογίοα δηὰ ἰγοδοβογοῦθ. 

γεκ. 22, 28. Ἑορϑῃϊ τοζθϑέίοσο, οἰο.--- ΤῊ 18 
8 {π9 ῥγϑοίΐοδὶ 1θβϑοῃ Το ἢ Ῥοίον ἀϑάποοϑϑ (οὖν), 
ἧ. 6.,) ᾿ΔἸἾΠ6Θ Βυ ἢ! ἰθ {ΠΥ βίαϊθ, οὔδηρα ἰἢγ πιϊπα, 
δια δ0886 (ἀπὸ) ἔγοιῃ (ἢ ΜϊΟΚΘάπ6Ά8."---Ποίον 
τγροδ ϑίτηοη ἰὸ σορθηὶ δηὰ ἰο ὑΓΔΥ͂ [ὉΓ ἰΠ6 ἴοτ- 
εἰνοποδα οὗ δἷδ δίῃ, θαὶ ραίνθα ἶπι ΠΟ ΔϑϑΌγΘΠΟΘ 
οὗ ἴδ.) ἰαϊίον, δἷποθ {89 Ῥῆγδαβο; ἐΐ ῬΟΣΏΔΡΒ (εἰ 
ἄρα ἀφ.) ἰπάϊοαίοβ ἐμαὶ ἐμὸ σϑϑιυ]ῦ, (ἐ. 6. ὙΒΘΙΒΟΥ 
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Θοά Υυἱ]}} ἑοτ χίνο), ἰ8 ἀοπὈιὉ]. --- Ἐπένοια, ἃ (ρῬγ8ο- 8 Ῥαγίλδὶ ονϑάϊθῃοθ ἰο {89 Ἰδίΐοσ δἀπιο;ϊ οῃ, οσ, 
1041} ὑπουρῇξ, ῬΌΤΡΟΒΘ, ρῥΙδῃ, ἰ8 6 υοχ πιράϊα [ἱ. ε. 
ἐξ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΔΡΡΙΙοὰ ἴο δὴ Βοποδί ρυγσροδο, ὅπη δοηάηι 
»αγίεπι, ΟΥ ἴ0 οὁ.9 ἰμδὺ 15 ἀἰδοηοεί, ἐπ πιαίατα ρατ- 
ἔεπι, δοοοσιϊηρ ἰο {86 οοπίοχί.---ἘΒ.]. ΤῊ βίδίο- 
χιθπὶ οὗ (86 σϑδο ΟΥ ΓΘΆΒΟῚ 18 ΠΟΙΘ, Δἃ5 ἴἢ ἰδ 
Ῥτϑοθαϊπρ ΤΟΣΒΟΒ, ἰπιγοἀυσοά ὈΥ γάρ, ΔΙ Βοῦρὶ 
ἐδδὺ γϑθϑοῦ δὰ ΔΙγοδαν Ὀθθη ἰπαϊοαίοα Ὦγ οὖν ἴῃ 
ΥΟΣ. 22, Ῥοίοσ᾽  ψόγαβ, 6 ΡΆ}}ν, τηθδη: “1 ΣΘ- 
ξανὰ γοῦ 88 ἃ δὴ ἯΝΟ086 ἱπθυθποθ Ὑ1}] Ὀ0 |1Κθ 
(μδὲ οὗ Ὀἰείοῦ 58}} δπὰ οὗ 6 Ὀοπὰ οΥ̓ πε ζειίθουθ- 
ΠΟΒΒ, ΟΥ, 88 8 [Δ Ὑ0 88 τοδοϊινοα δυο} ἃ βίϑία.᾽» 
ΤῈ ΓΘοσΘΠΟΘ 8, ὈΥΪΩΔΥΣ, ὑ0 {86 ῬΟΣβοῦδὶ δηὰ 
Ἔχοα ΘΠδυδοίοσ οὗ Β᾽οη, δηα ΒοΟΟ Δ ΥΪΥ, ἰο {86 
μευ δὴ ἱηδυθηοθ τ ΒΙΟῈ 10 ταϊχς 6 δρρσγο- 
θηάορά ὑπαὶ ᾽'ὁὸ πουἹὰ οχϑγοῖβθ οὐ ἰδ ἩΘῊΪΥ 

Ἰογτι)θα ομυτγοῖ. 1860 δέξέαν σαὶ (Ἰὰ {π6 οτἱ κί ἢ] 8 
Βορταϊσίηρ σουϊίίνο [ἩΊΝΕΒ: Ογαπι. Ν. Τ. καὶ 84. 
2.}}, ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἱπαϊοδαϊοβ φροίϑοπ, 85, ἰὼ δποϊθηί 
(ἦπλ68, {8:6 54}] οΥ̓͂ 86 δογρϑηὺ γ1͵88 ΒΕ ρροδβοα ἴο ὃὈ9 
ἴδιο δοεὺ οὗ ἰΐ8 ρῬοΐδβοῃ, Οοὐϑὴ 88 [10 ἀϑσιηδῃ 8}}10- 
ονδίνο Ρμγλβο; Οὐ ὠπα Θαἰϊε [ Ῥοίδξοη απά σαὶ) 
δδβαυιοβ (ἰαϊ 8 ἰτηπιοα βίο δοπποοίζο οχἰβίβ Ὀ6- 
ἵπσϑου 86 ἱνο. [Οορ. Φοῦ χχ. 14. “Ἴπο 
ὑϑτπ!β ΒΟΓΘ ΔΥΘ ῬΤΟΌΔΟΌΪ ἀογίνοα ἔγοτῃ θθαί. χχὶχ. 
17, δορί. χολὴ καὶ πικρία, οἴο.᾽ (ἃ ἮΝ οὐ(θ).---ΤῈ..1. 
πὸ οχργοδδίοι σύνδεσμος ἀδ ΟΘΟΌΣΒ ἴῃ [588]. 
᾿νἱϊϊ]. 6 [πὶ ὑπο 86ρί.1, Ὀπὶ ἴῃ δὴ ϑηί τοῖν αἰ ογϑηὶ 
ΒΘΗΒ6; 1 ὮΘΓΘ ἱπ} 168 ἱπδὲ β΄ τηοΠ᾽ 5 ὙΠ 016 ῬΟΥΒΟΙ 
δὰ Ὀθδοιηθ, 88 ἐὺ ΜΟΥΘ, 8 δίπσία Ὀδηὰ, 6 τ 80]6 
δωπάϊε [ἰτϑπδ᾽αίοά ὉΥ δοθ: “θυπᾶϊο οὗὁἨ υπ- 
γἱ κι αϊθουβη δ." (7. Α. ΑἸοχβπαον).---Ἴ Β.}, 8411 (89 
ΘΟΙΏΡοΟΠΘηΐ ῬΑΡίδβ οὗ πΐολ ΟΓΟ μηγὶσλιδοιδηδε86 
τώρ Ὀοϊον, ΗΟΜ. δὰ ῬΒΑσ. οἱ τοῦ. 18, 19 (6)7; 
θησ0 ἴῃ6 ψογχὰά ἰ8 ΒηδίοΟυΒ ἱπ 80η836 (ο (10 

τηράθγῃ αοθγηδῃ: «Αυδόωπα υοη, οἴαθ. [Τ|νῖβ αοτ- 
πὴ πο, (ἔγοιῃ αμδδίπάεπ, ἴο απίλο δπὰ ἰδῖο 

᾿ οὔϊ, ἐ, 6. 0 Β6166ι) 18 Βοτπδίϊ τω 98 ὑγδηδὶ αἰ θα φαγα- 
9ο ΟΥ̓  φιυπίοδϑοποε, διὰ ἷβ δρρ θὰ ἴὸ 8ὴγ οὈ]θοί 
Μ ΘΙ. ΟΧΟΘο 8 8]} Οἴμ6ΥΒ οὗ ἰϊθ Κὶπᾶ πῃ Δ φοοὰ 
οὗ Ὀδα αὐλ]γ.---Ἴ.] 

γεκκ. 24. ῬΥΑΥ͂ γὸ ἴο ἴδ Τιοτᾶ ἴοτ 1η9.---ἰὴ 
δαὶ Ἰίσῃς δου] νγὸ τοραγὰ {818 Ἰδηζύυδρο οὗ 
Βίηοη, 8285 ΜΘ ἃ5 (ἢ δοηξπηθηΐδ τ ΐοὴ ἀἱοϊδιοὰ 
7 ΜογοΥ ἰηΐογσχοα, αὖ δὴ ϑδυῖ ον Ῥοσὶοά, ἔγομη 
[86 δ΄]θη06 ψὩὶοἣ [ἰκὸ Ποποϑίοσ ἢ ΟΌΒΟΓΥΘΒ Τ6- 
βΒροοίίης Βίτηοι, ἰμδὺ 116 δδουσϑὰ ΣΟΥ ἱπίιοπα δά 
ἰο ἀοδβοῦὶθ, ἴῃ γον. 24, (Ὡ6 Ὀοχί ηΐπρ οὗ ἃ σομαΐπο 
Τορθηίδηοσο, δὰ Βαὶ ἢθ δχροοίοα (ἢ 9 τοδὰοΣ (0 
ΘοΟΙΡ]θίο ἱῃ ἷβ οὐῃ τη (μ6 ᾿ιἱδίοΟΥΎ οὗ Κ᾿ πη 0Π᾿Β 
ΘῃἑϊΣο Τοΐογιπδίίΐοη. Ταΐα 8 ΔῊ ΘΥΓΟΏΘΟΌΒ Υἱοῖν 
οὔ {86 ο880θ0{Ὀ Το οἱὰ ἰηἰογργοίδίϊου, ψηϊοὰ Νο- 
δά Ρ, ΟἸβδυβοη, ἀ6 εϊί(ο, δὰ Βαυτηρατίθῃ, 
δι τοοθηΐ ἩΥΐΟΓΒ, δατὸ δἀορίοα, δηὰ ἰο ψ ὶσὰ 
ΜΟΥΟΣ ἰπηβ6 17 δδβοηΐβ ἰῃ {πὸ Ἰδδὺ οαϊϊίοπ οὗ ἢἷβ 
Οοταταθηίδγυ, ἀπάου δύο γ ῬΓΟδοΩ 8 {Π6 ὑγ016 ΥἹΘῪΥ, 
υἱΖ., πδ΄ πο χοπυΐηθ γορϑηίδηοθ ὁπ ἰδο ρϑτί οὗ 
Βίπιοη ἰδ ἱπαϊσαίθα ὈγΥ (86 παγχγαϊδνθ. Αὐ ἰ}9 
ΒΔΙΔΘ ἰἶτηθ, ΒΟΎΘΥΟΙ, ΠῸ γαϊυο ἰδ ἰο 6 δβουϊ δε ἐο 
(86 ραἰγίβιϊο δοδοιῃίδ οὗ βίγηομ ἩΒ1ΟΒ παγο ὉΘ6Π 
ῬΥΘΒΟΓΥΘΩ͂, 4. σ., (.8ῖ ἢ ΒῈ ΒΘ ΘΕΟΥ͂ τοβυταθά (89 
Ῥτδοίΐοθο οὗὨ δἷ8 τοδιχίο δγίθ, δῃὰ, ἱπάθϑά, ἐμπδὶ μἷδ 
ΘΟΌΓΒΘ ὈΘΟΔΙΩ6 ΤΠΔΟΤΘ ἱπίαυϊίουδ ἐμ δῃ δ δὰ Ῥγθ- 
τὶ ΟῚ Ὀθ6η, ἰπδϑιιιοῖ 68 ἢ6 ΠΟῪ τοχζασγα δα 1ἱ 83 
(πο ρστοδὶ οὈ͵οοὶ οὗὨ εἶδ 1176 ἐο πιαἰπίδ᾽ ἢ ἃ βυβίθῃ)δ- 
ιἷο ορροδιίϊοῃ ὑο ἔδθ δροβί]ϊοθ δηῃὰ {μ6 Ὁο8βροὶ. 
ΤῊ Ἰδηρυδμο οΥ̓͂ (6 ἰοχὶ ὈΘΙΌΓΟ υϑ 158 8 ο᾽ ΘὨ ΕἾΥ 
ὀχρ)ϊοὶϊ,, Ῥοίον δὰ ἀριηδηδοα ἔτο (κἰΏρ οὗ 5ὶ- 
τη: Βγδί, ἰδὲ ἢο Βῃου]ὰ τορϑηΐ; δοοομάϊυ, ἐμαὶ 
Ἀ6 Βο]α ΡὈΓΔΥ͂ (ΟΣ ἰοχχίυθηθδβ. Ηο γίοϊ 8 ΟὨ]Υ 

ΒιΓΙΟΟΥ ΒρΘδ κί , ΠΟΏΘ δὶ 811. [πὶ ρ͵δοα οὗ ὑγδγ- 
ἴὴς ἀριϑεί, διὰ ϑοϑκίηρ ἔογρίνγθποβθ, ἢ γοαποαὶδ 
ὑπὸ αροδίξδε ἴἰο ῬΥΔΥῪ [0Γ αι. Βαυὶὺὶ ὈΥ (μὲὶ8 ΘΟ 89 
ἢθ ὈθίΓΔΥΒ, ταὶ οὗ 811, ἐμαὶ ἷ8 ϑασγὶ 18 πο ἐσ} Ὁ 
οοπίγίίο, δη, βϑοομάϊυ, (δαὶ 86 8ὲ1}} ϑμηίοσίδι δ 
Βιροτγδυϊ  οιβ Υἱ 8, δ ῃο6 Β6 ὀχρϑοίβ σηϊγδοι]οῦβ 
Το Βυ] 8 ἔγοσῃ ἰδ ζΤαϊθγ ΘΘΒΟΣῪ ὈΣΆΥΘΙΒ οὗ οἴ ο σα, 
ψὶπουΐ δα ΟὟ 80] -Δὐδβοιηοπὶ Ὀοίοτο ἀοὐἂ, οΥΣ 
ΒιαΡΡΙἰοαιίοηβ οἴἶογοα ὉΥ πἰπιβοὶύ. Απά, σι Βοσ, 
0 οδηχοίὶ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδῶὶ δὴ ἱπάϊνϊ ἀυὶ ἢδ8 δβἰω- 
ΟΟΥ̓ΟΪΥ δηἃ ἰγυ}]}γ τορθηἰθὰ, τ8ο, {κ βιπιοα ἐπ 
86 ῬΓΘΘΘΏΪ 0886, 18 ΔΙδυιηϑθαὰ 80 οἷν ὉΥ {μο οοξιβο- 
αάθῃοθϑ, ἐμαὺ 18, ἐδ6 Ρυπίβητηθηὶ οὗ βἷη, Ὀυΐϊ 18 
ποὺ ἰηδυοποθα ΌΥ͂ ἃ 80η86 οὗ [εἷὶ8 ΟἾΤΩ ΤΟΥ] συ] 
δηὰ Ὀαδθῆθθθ. ἯἮο ἱδ τπιουϑὰ Ὁγ ἃ ἀγοδὰ οἵ {ἐδ 
ΘΥ118 τειν τυ οι 6 15 πιϑπδορὰ (ὧν εἐρήκατε), Ὀὰΐ 
ποὺ ὈΥ͂ ΒΥ ΔΌΒΟΓΓΡΘΙὨΟΘ οὗ ἰδ0 δἰ 1ἰ6617 οὗ 16 8 
.θ ἰδ καΐϊϊγ. Τ680 τὸ ποί ἱπάϊοδίϊομβ τ 16 8 
ὁΔΠ ΘΗΘΟΠΣΕΔΘ 08 ἰ0 ὈΘ6]16Υ9 (πδὶ δτηο Θαΐεγ- 
ἰδἰποὰ ἃ κοῦ γ᾽ ΒΟΣΤΟΎ, ἱμδὺ ἢ 6 ΒΙ ΒΟΟΥΘΙΥ͂ γορϑηῖ- 
964, δηὰ ἰμδὲ Βο Ὀθοδιῶθ ἃ σϑῃουθαὰ ἴδηι; ΤῸ 680- 
Ὠοὶ, ἐμογοῦοσο, βροθκ οὗ 816 σου γαῖ ΟὉ 88 “8 ρἷο- 
τίου δ υἱοίοσυ ὁ 080 Βυροσὶου βρὶ σι] Ῥοῦσοσ οὗ 
[89 ΔΡΟΒΙ168᾽ [ᾳυοἰϊθα ὈΥ͂ μα σμ]ον ἔσουι δὰ ϑδυΪ 
οαϊοη οὗ ΜογοΡ 8 Οοϊμπιρηίατν, Ὀπὺ ὁ5δθ Ὁ 18}} Ὁ 
ομδηροὰ ἴῃ {δ 168ὲ οαϊίίοῃ.--- δι Ὁ ΒΘΥΒ, 'π [Ὁ}6 
σοπῃοοίίου ( άφη ἀ. 4». 1. 19ῦ, 24 6ἀ.}): ““ ϑἴπλοι 
ΒΡΘδΚ8 ἤορὸ δ᾽ηχοϑὶ 1ἴκὸ ῬΏΔΥΘΟΣ, 0 αὐΐϊοσ ται 
δδγαθηθα πἰτη8017; 800 Εχοὰ. νυἱϊὶ. 29: ἰχ. 28. χὶ 
11." --π.] 

γεβ. 258. ΤΟΥ - - - τοϊζυτηθᾶ.--ΤῊο {τὸ 
δΔΡροδβίϊθβ ἀϊὰ ποῖ δοῃύθηΐ ἐμοιηβοῖνοα τὶ ᾿τηρατί- 
ἰὴ ἴἰο (89 ὩΘν σοηγοσίβ οὗ ἰμδὺ ὁη6 Ἰοοο] γ Ζ}1ὸΣ 
τοὶ] κἰουδβ ᾿ηϑισυοίζοιβ ἰἤδη {Ππ6 ἸΔιίοΥ Βα δ Ποσίο 
τοοοϊγοᾶ. (Τ ἰδ γ88 (δ διδάσκειν, ψ ἰοῖι, ἴῃ Μαῖξ. 
χχυϊ. 20, Τ0]]9 δ 1Π6 βαπτίζειν ἴῃ {890 οτάὰδν οὗ 
ἔπη6, Ὀυΐ 4180 δοῃδεϊίυ 68 ἃ Ῥοσί οὔμὸ μαϑητεύειν; 
5660 Δῦογνο, ΕχΧΒο. ΑΝ ΟΕΙΈ., ποίθ ἃ. ἷζξ. ΟἹ. Υογ. 
δ). Ῥοίοῦ δηὰ ΨΦοβπ, ἱδβαογοίογο, δος δμανΐης 
ὈθΘῺ ὀηχαροὰ ἴῃ (δ ἸΔΌΟΣΒ δἰγοδαὰν ἀθβοσγιδοὰ, 
ἀονοιοα ὑμοτλβοῖνθα ὑ0 ΟἶΠΘΓΒ οὗ δ ἀἰϊγοσὶ σα λβϑίοῃ- 
ΔΓΥ͂ σμδυδοίθυ, δῃὰ ργϑδοιϑα {8:6 ἀο8Ρ61 τι ΣΩΘΗΥ͂ 
γί] ρο8 οὗἩ Βαιωδσίδ, Ὀθίοσο ὑμ0γ γοϊυταοα ἰο 59- 
τυβδίοη. Τμδί (080 ἸΔΌΟΥΞ ἮΘΙΘ ποὺ δαδιγ ΡοῪ- 
ἤογπιοά, Ὀὰὺ τγοτο σοπίϊῃυθα [0Γ Βοῖηθ ἐΐτηο, δᾶ 
ἐμαὶ ἐμ τοϊυσῃ οὗ [ἢ 9 ΔΡΟΒ.168 γχ8β, ΘΟ ΒΘ ὉΘΏΕγ, 
Βοιη ον δῦ ἀοϊαγοά, ΔΥῸ ΟἸΤΟΌ ΒίΔΠΟΘ5 ΥΘΥῪ μ]Α1- 
'γ ἱπαϊδσαίθα γ {ὑπὸ [προτΐοοὶ ( ὑπέστρεφον--- 
εὐηγγελίζοντο), Ὑ ϊο 18, ἴθ οὐ 168] Γοδϑοῦδ, ἐο Ὀ9 
Ῥτοίοσσϑα ἰο ἐπὸ Αοτὶδί. [8969 ἐπ ποίο πυπιθεγοὰ 
ὅ, δρροπάϑά ἰο ἐδ ἰοχί, δῦουο, υϑσ. 14---:2ὅ., διὰ 
8150 ἔχβα. ΑΝῸ ΟΒΙΤ., Υογ. 16-17, υ]ι.---ΤῈ.] 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Βαρίίδηι απιὰ ἐλε σύ οὗ ἰλε δρίγέϊ, τεϊδδίοπατν 
διὰ αροείοϊξοαϊ ἰαδοτε--- Πα 18 ἰὴ χεϊΔ 0 νιοὶ 
ἐμ6 Ο26 Ββυβίαϊ πα ἰο 6 οἰμβου ἢ Τ|16ὸ οοῃγογί οα ᾿δ4.- 
ταυτὶ 8η5 πὰ γοουϊγοα δαρίΐδηι, Ὀυἐ ποῖ ὁπ οὗ ἐΠ 6} 
ὨΌΠΌΟΣ δὰ Ἡἱΐ ἰὑ τοοοϊνοὰ λό σὲ οὗ ἐδλο οὶν 
Οδλοεῖ, γον. 16. ο68 ἐμὶβ Ἰαϊέου ὀχρυϑδβῖου ἀδ- 
ποίϑ ὀχ οϊ υΒΙ οἷ Υ ἐπ ἐχέγαογαϊηατῳ ΟἾΠΒ διυιὰ ταὶ- 
ΧΔΟΌΪΟΙΒ τη 1} }6 ἰδ 108 οὗ [86 εἰρ τὶ, δο ἐμαὶ ψ6 
[6 δυϊμογίσοὰ ἰο δϑβυῖῶθ ὑμπαὺ {16 ὩΘῊ ΘΟΏΥΟΣΙΒ 
δά, δἱ ὑμῖν Ὀδρίΐδια, δηὰ ἱπ δουμποίΐοι νὰ ἰὲ, 
διτολγ γχοοοϊνοα ἰμ9 ογαΐπατῳ κἷῆ οὗ ἱἰμλὸ Ηογ 
μοι (πε: «“ἐρλοτίδηιση, Ὁ. 29 ζ.). Νοὲ δὲ 
811} Βδασὰ δὴ δδοϑυϊηρίϊοι 16 δἰ ἰοβϑίμοχ Δ ΔΊσοσΥ, 
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δηὰ γοαυΐτοθ 5 ἰ0 οριστάο ἰπ6 ἀἰδιϊπειϊϊοι ὑπδὶ 
δβροοϊδοῦ, Ὀροὴ {86 ἰοχί, ΏΘΓΘΟΔΒ πνεῦμα ἅγιον 00- 
ΘΌΓΒ 'π γον. 16, 17, 18, νἱουῦ δὴν ᾿παάϊσδιΐοι οἴ 
δυο ἃ ἀϊδιϊποιΐοη, Ἀἶθ 8, ΤΩΟΥ̓́ΘΟΥ͂ΘΥ, ἀἰβοουοῦ 
ΒΟ οχρίἸοὶὶ. ἀοοῖγῖ 8] Ῥδββαρο ἰπ ἰδ. Νοὺ Τοϑία- 
τιροὶ τ 816 τψουὰ ΓΒ 8 ἄσπι ἰουπακδιΐοη ΓὉΓ 
(89 δϑδαυ)ρίϊΐοαη ἱπδὶ 180 αἰ οΥ (6 ΗοΟΙγ αδοβί 
γὶ8 ᾿πηπ| 0] δίθῚ  δηὰ ἱΠΘΟΡΑΥΒΌΪ οοππηθοῖϊθα τ 11} 
δαρίϊθπι. Ενγϑη ὁἈ.. ἰϊ. 88, ΘῈ ΟἸΟΒΟΙΥ ὀχδιηϊηϑα, 
ἀοε8 ποὶ βιβίϑαϊη {μὶ8 τἱοῦνν, δηα οἷ. χ. 44, 47, 48, 
Ῥτοτοβ ἰδαὶ ἀοα ὁδη ἱπιρατί [6 ΗΟ] Θἰιοδί ὀυϑθῃ 
δείογε ὈΔριΐδτθ. ἘΠ Ὀδρίΐδηι τ. ναῖον, δοοογά- 
ἸΦΎ, 15 ποΐ δ᾽ 'ν 878 δοοοιῃρδῃϊθα ὈΥ (89 Ὀδρίϊθαι 
αὶ ἴ86 βρ στὶς, δ ἢ 80 Ἰδίίοσ σσοσο ἀθροπάομπὶ 
ὍὌΡου ἰξ, Ὀξ ΤΩΔῪ ἷπ ΒΟΠ16 08.868 Ὀ60 βοραΓγδίϑα ἔγοτι 
1: ὉΥ ἃ σογίβϑδιη ἱπίογυθηΐϊηρ ρου οα οὗ ἰἰπιθ. ΤῈ 
ἀειοττιϊπαιΐου οὗ 86 ΟΥ̓Δ ΟΥ ΒοαΌΘΠηοΘ ὈΘΙΟΏ ΜΒ 
ἰο Ηἰπι το δδυβ98 ΗἸβ βρί γι ἰο ἀοβοθηὰ δοοογὰ- 
ἴῆς ἰο δἷ8 οὐὰὰ Ῥἰθδβυγο (9Ὁδὴ 111. 8), δρλ ὰ 80 
.)25 δ'βὸ ἴῃ {818 γοθρϑοὶ “ρυΐ (:.60 ἰΐπι08 δῃηα 8β68- 
8008 ἷπ 8 ΟὟ ΡΟΝ." (ΑσίδβΊ.Ὶ, 7). Ἧ)ο διὸ 
αρὰϊγ ἴῃ ἃ ροβι(ου ἰο ἤδίμποιῃ ὑμὸ οδυβδοβθ διὰ 
δου! ἰοη5 οὐ ὙΠ|16 ἢ ἐδ 6 δἰ πὶ ̓ΠΔΏΘΟΌΒΙ 688 ΟΥ ἢδ6 
βυοσοξδίοη οὗἩ ἰ80 Ὀδρίϊδια ὙΠΠΠ|ὯΙ αίοσ δηᾶ οἵ 
ἰδδιὶ πὶ (6 ϑρὶτὶι, ἀθροπάβ, ΟΥ, ἱπ ΔῺΥ βρθοὶδ) 
ὅ886, (0 ὀχ ἰδ λῖ {Ππ|686 σΘδι.508 αἰδοῖ ἴῃ οογίδἰ ἢ 
πδίυτα] δῃὰ δηΐϊὶϊθ ἱπβίγυπιοηΐβ δηὰ ῬΥΒΟΠ8. 
ἭΒοη ΝΟΔΠ ΟΣ, [ῸΣ ἱπβίδποο, Τοοσα (ὁ ἰδ 6 οἱτ- 
ουμδίδηςσο ἐπὶ {πὸ Κϑιμαγ 8η5 μδα ποὶ γοὺὶ το- 
οεἰτο τη 6 ΗοΥ αδοκὶ, 6 4116 298 (Βαϊ [86 δδ 080 18 Ὁ 
ἴδ (86 πον σοηυϑγίβ ἰΠοιηβοῖυοδ, δὰ δ ἀκ ἰδ ὁχ- 
ῬΙξηδίοτυ τοι τῖ, {πα (Π Ὺ δὰ δἱ δγϑὶ γοοοϊνϑα 
(δος ῬΓοΒοδίης σοποοτης ΟἸσῖδὲ ΤΠ ΘΓΟΙῪ ἴῃ δὴ οὐὐ- 
ΝΒΓ ΤὨΔΠΠΟΡ, δηα δὰ ΟΩἹΥ δἰιογσγαγάβ, ὙἩΒθ {ἢ 6 
δροκί]ο9 δὐγίγοα βδπὰ δαἀάγοδβθοα ἐμ), Ὀ6θη ἰπ- 
ὙΔΡΟΪΥ ᾿ργεβϑοά Οὐ δβοοίρα : θαΐ ἢ ΟὈὐγιἀ68 
(85 αἀἰϑεϊποίΐοιι ὍΡΟΣ ἰδ 6 δηςἶγὸ παρσδαίτο, τ ὶο ἢ 
ζαγτιίπθβ πὸ βιυρροσίὶ ὙδΒδίουον ἴον ἰἰ. ΟΥδμογβ 
το δῃρροβοᾶ [δαὶ {6 πιοϑὶ βἰπιρὶο οχρ᾽δηδίϊοῃ 
ποῖ ἐου]ά Ὀ6 σίνεῃ οὗ {π6 ὕδοὶ ἱβ 1} {οἸ] ον ἰπς: 
ῬΒΠῚΡ ντὰϑ ἤοΐ δῇ ΔΡΟΜΙ]6, τ όγοδδ Ῥοίοσ δηὰ 
δοη ᾿6ΓΘ, ΘΠ δ 16 Δ}}γ, ἀροδίϊεδ,; ἰμ6Υ δοσοτά- 
ἴα χῖγ δεϊΐενο τθαὺ ὑπὸ γι οὗἩ ἰμο Ηοὶγ Θδοδβὶ 
ὁουά θ6 σοπΐογσοα ὈΥ ποῦθ Ὀὰυΐ Δροβί] 68. Τα ΐδ 
ἷ8 ἴ86 υἱονν ποὺ ΟἿΪΥ οὗἨ (ῃ69 Βοπιΐϑι διὰ ἰῃ9 Αἢ- 
ξἰοδη ΠΌΤΟΝ 658 (Ὀο ἢ οΥ̓͂ ψ ΕΙΟΝ,, πὶ σοΒΟΥταγ ἴοὸ 
ἵι, τοζαγὰ (ῃς δάτωηϊηϊϑιγαϊΐοπ οὐὗὁἁ {μ6 σἰΐθ οὗ Οοιἱ- 
δτιηδίϊοη 88 οχοϊ αϑ υοἸῪ ἃ διποίϊοι οὗἉὨ {86 6ρΐδοο- 
Ῥδίο), θυΐ 4180 οὗ σάδην Ῥυοίοβίδηϊ δοχωπιθῃίδίοτβ. 
Τδο Ἰαίίον δοϊΐονο ἐμαὶ [Π6 Ἔχρί απδίΐοη οὗ {86 Ζδοὶ 
θεΐογε τα 8 ἴο Ὀ6 ἀοτίγοα Βο] 61} ἔγοπι ἰδ οἰ γσιιτὰ- 
βίδῃος {Πδ( [Π6 γσίνίης οὗ (86 Ηοἷγ αδοδβὶ ν88 σϑ- 
βου ΓὉΥ 86 Δροβί!θβ, αϑ διοῦύ. Βυϊ ΓΚ 0ὁ8Π}- 
ποῖ δυο θηῃἰοσίδἰ ποὰ ὑπ 18 ΟΡ ἱπίοη, δίποο 86 χϑ- 
Ἰδίεβ ἴῃ [Π6 ὙΟΣΥ͂ ποχί ομδρίον (ἰχ. 17 8..), ὑπαὶ 
ἰδ Ῥεαιδδοομο Ομ τ διΐδῃ ΛΔηδηΐδϑ, αὖ (μ 6 δοτῃ- 
τληὰ οἵ ΘΟ τὶβί, ρυὶ ἷ8 απ οἡ 580] ἐπὰ Ὀδρ- 
εἰσοὰ Βῖτα, ἰῃ ογᾶθν ἰοὸ ἱππραχὶ (Β6 ΗοΙΥ αμΒοβὶ ἰοὸ 
δίπι. Υεὶ Αηδηΐδβ εἰτηβοὶῦ τπτδδ ποὲ δὴ δροβί]θ, 
ΒΟΥ ΘΛΘἢ 016 ΟΥ̓́ζη6 ὅογοι, ᾿ἴἰκοὸ ῬΒΣΡ. 789 Ἰα(- 
ἐξτ σδηποί (βοσοογο δυο Ὀ66 Ῥγουθηϊδα ὈΥ͂ ΒΥ 
Ῥαττίοῦ, βῃσἢ 848 8η οἴἶοἶὰ] χοδιγιοιΐοι, ἔσγοτῃ ὉΘ-᾽ 
ἰῆς (80 τηράϊπτα οὗ δὴ ουρουτίης οὗ ἴδθ ΗοΪγ 
Θμοξὶ οπ 1886 βοπὶ Β6 δδὰᾷ Ὀδριϊτοα. [Ιὲ 18 
820 ΔῊ ΟΥΓΟΥ ἴ0 ΔΒΒΌΠιΟ, δὲ ἰἢ8 δδιηδ ἰΐπηθ, ἐπὶ 
ἴθ τοῦδοῃ ἴῸὸν συ ϊοῖ {116 Δροδί]ο8 βοηΐ ὑνγὸ οἵ 
(λοῖσ οὐσῃ πυταῦον (0 ϑαπιδυῖδ, Β (0 Ὀ9 Του πὰ ῥχο- 
οἰδεὶν ἴῃ 18οἷγ τ ΙΒ ἰὸ δἰ (09 ϑαιηδνὶ δὴ πῃ ΤΘ6- 
οεἰνίης (6 σι οὗἩ  (π6 ΗΟΙΥ ΟἸιοϑὲ δ τΥ6}} 88 

ἐν ἂν ἰδδὲ 86. δροδίϊοβ ἰῃ Φοσυβδίοση δὰ δοδγᾷᾶ 
ΒΩΥ νδηὶ οὗ {116 ἀοθογίρίϊου οχίδιοὰ ἴῃ 88. 

ΙΒΣΪδ: ἰΐ ΒΙΠΏΡΙΥ ἱΠΙΌΤΙΩΒ 08 ἰδδὶ ἱπι6}] ροποθ 
τοϑομβοὰ ἐπϑῖὰ “(μδὺ ϑ'διηαγία δὰ γοοοῖνοα {89 
ψογαὰ οὗ σοἀ,᾽ δηὰ (μὲ ὑ886γ δὲ ὁποθ βϑηΐ {μὲν 16» 
ἔτο οὗἩἨ (μοὶν υῦθοσ. ΤΠΟὶν Γ08] τηοϊϊνο 8 δ)᾽ἢὉ- 
Ρδγϑῃὶ: (Β6Υ ἀρκϊχοὰ ἰο τϑοοοχζῃΐζο Ὀγ ἱμαὺ δοὺ (86 
ὍΤΙ οἵ ουδηρο σδίλου δῖοι δα Ὀθ0η οοϊηπιοποοὰ 
ἴῃ Βαιηδτὶα ἱιμουΐ ὑμοὶν ἀϊγοθοὶ ΔΩΘΠΟΥ͂, ἴἰ0 ΤΌΣΩ 8 
Ὀοπὰ οὗἩὨ υπΐοῃ Ὀοίνθοι (889 ὨΘῪ σομνοτὶβ δηὰ 
ἐμϑιηβοῖνοδ, δηὰ ἰο ΑΥ̓ΟῪ διὰ βυβίδιη ἐπ 6 ῬΣΪΠΟΙ͂Ρ]Ὸ 
οὗ (86 πολὺν οὗ {86 ΟΒΌΓΟΙ οὗἩ Ομ γῖδι, [16 ἸἰΘ ΘΒ 3 
οὐ Ὑοἢ δὰ Ὀθοη βρϑοΐδ!ν ἰπἰτυδίοα ἰο ὑῃθπ). 
119 (λογΥ ψόσο ἱπδυσποθὰ ὮὈΥ {1686 σομδβίαθγῶ- 
ἐἴομβ, (89 ὕνο δροβίϊθβ δβοθσίδι ποᾶ, δὐὔΐϊου ὑδποὶνρ 
ΔΥΓΤΪΥΔΙ, ὑπαὶ, ὈΥ ἐπηραχιϊηρ (86 ΗοἸΥ Οδοδὺ, ἐμὸν 
σοι] τηϑίοτίθ!}} βἰσοηρίμοη (0.0 ὭΘΝ Οοηγονίδ, 
δηά δἱὰ ἴῃ (16 ψόοσκ οὗ τοδί πίδίπῖηρ {86 τροσϑὶ 
Ῥυχὶγ δπὰ υὑρτῖίσοαβ οὗ ἰμὸ οὐηρτοχδίζομ, ἴῃ 
Υἱον οὗἨἁ 16 ϑαυΐϊνοσαὶ ῬΌΓροΒβοϑα οὗ {Π6 ΒΟΤΟΘΙΘΙ, 

2, Τῆε ἐπιροδιίέοπ 9. λαπάε 'ἴ8 ἘΘΤΘ τθῃἰοπθα ἃ 
ΒοοοΟμα ἐἰπιθ ἐπ ΤῊ ΑΟΤΒ (ΟΡ. Υἱ. 6). [ἰ νγ88 ὃ 
δῖ, ἱὰ (86 ὅγδβί ρὶδοο, (δἴθνον 86 ᾿πίοΓΟΘΘΒΟΣΥ͂ 
ῬΥΔΥΘΥ, Υ6 Ὁ. 16, δὰ 60 ὁπ66 οΒογοα 207 αὐξ [89 
ὈαριϊΣθαὰ Ῥϑυβοῃβ), οἵ (6 οοτοχουῃϊοοίίοη οὗ ἰδ9 
εἶζι ἰο 126 ἐπαϊνίαμαϊ; ἰὺ 88, 85. 8 ΒΥΤΩ Ὀ0]168] 86- 
ἀἴοπ, ἃ δίψῃ, ἐπ {86 βεοοῃὰ ρἷδοθ, δῃᾷὰ 8180 ἐδμ9 
τηράξυτῃ, οὗ ἐμο αοίμαὶ ἱπιραγιίδίίοη οὗὨ 80 ρίτὶς 
δηα οἵ δρ᾿ γἰίθ 4) 16. Βαὲΐ 1ὲ ΟἸΘΑΓΙΥ ΒΡΡΘΔΓΒ ἔγοιλ 
6}, ἰχ. 17, (αὶ ἰδ Ἰαγίπρ ου οὗ δηὰβ 88 βοΐ 
8ὴ δοὶ οι ἰδ 6 Δροϑι168 χουν ΓΘ δὺ- 
{ποτὶ ζϑὰ ἰο ροσίοσῃ, δηά, ἔγοσῃ οἢ. χ. 44 ΄., ἰδ ί 
(μὲ δοὲ νγδβ ποί ὑμὸ 8016, {80 ἱπά ἰρθῃβδ 16, δηὰ, 
88 ἰΐ σΟΓΟ, (ἢὴ6 ΟὨΪΥῪ ΔΎ], ταϑάϊαπι ἴῃ Θοχητηι- 
πἰοαιίης ἐπα δρί τι. 

8. Τη)ὸ οοπάυσὶ οὗ β᾽τηοη Μαρυθ, ναΐο Ὀ6- 
ἰγαγοὰ ἐμαὶ μοὸ δὰ ποὺ ““Ῥῃὶ ΟΥ̓ (μ).86 οΪὰά πιδη᾽" 
[ΒρΡἂ. ἰν. 22], 88, ἔσοση ὑ1:6 ϑδυ ϑϑὺ {ΐπ|98, ὈΘΘᾺ 
Τοχδγαϑα 85 ἐμ ἰΥρο οὗ ἃ ργοοθάυσο ν ίοῖι ἀθ- 
τῖνοβ ἤγοιῃ ἷτπὰ [8.6 8Π)6 οὗἩ ϑήποηψ. Ηο ἀορείχοὰ 
ἰο δοαυΐγο ἃ βροοὶδὶ βρὶ γι] βῬοΟον ὈΥ πιοδηδ οὗ 
ἹΩΟΠΘΥ͂; Β6Ω66 ἴδ ΟἸΌτΟΣ ἢ ατοδί Ῥγορσι εἰν 
ΒΡ 68 189 πϑῖηθ οὗ ογίσιδη εἰσιοπΐδδ ἰο (Π6 δοὶ οὗ 
εἰνίης οὐ οδοσίπρ 5ΘΟΌ}8 Τ68 8 δηὰ δανδπίδροδ 
88 8 ΘΟ ΡΘΏ ΒΑ ΪΟἢ [ὉΓΣ ἰδθ σΟΙὕου τίς; οὗ βρὶ γἰΐπ}] 
ἐπΐπρα (βυ0} 88 ϑοο]οδβίαϑίΐοδὶ οὔῆοοθθ οὐ Ομ υσοΣ 
Ρτοΐοσιιθηΐ, ογαϊηδίίοι, 62 δηὰ (6 ρυϊγ 
ΙΔ 8 ἰοχιηο σἰποπίασιδ. βυυ κῖηρ Ῥχοοῦ οὗ 
{86 Ῥυτῖ δηὰ ρόῦτοσ οὗ ὑπ ΟὨγἰβεϊδ δϑη πη θη 8 
ἱωραγίοα ἰο ἐμ6 δροδὶ]εβ Ὀγ ἰδ Ηοὶν αμβοεί, ἰδ 
ΤΡ βμθὰ ὈΥ 189 οοπάυοί οὗ Ῥοίον, ψῆΟ δ΄ ὁπ 00 
ἀἰϑοθσὴβ ἐπ ἐσθ σμδγδοίον οὗ {86 ἈΥροοσίίθ, ἰπ- 
Βιδηϑηθοιιῖγ, τιλδουΐ ΘῺΥ Ἀοδἰἰδίΐοπ, [πἀϊαἰα}}γ 
ΤΟΡοἷδ ἐμ ὑθπιρίον, πὰ βυσυουβ [86 ἰοπιρίδίϊοα 
πὶ ΔΌΒΟΡΤΘΠΟΘ δὰ ἃ ΒΟΙΥ σθὰ]. ΤῸ εἰμ] 68ὶ 
υᾶδρτηθηὶ ργομουποοὰ ὈΥ ῬΟΙΟΣ ΘΧΡΟΒ6Β ἰδ ὑπνο- 
ἐοϊὰ εἰ ὕἤροπι ψ σὰ {86 ἐοιαρίδίΐοι Ὀγχοοθοαοά: 
(α) (86 ἀοδῖτο ἰο οὐίαἷπ ἤγοσα προη {μὲ τ 16} Θοά 
ΔΙοπθ δὴ Ὀεδίον (τήν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ); (ὁ) (80 
ἀφεῖσγθ ἰο οὐἰδίη ὈῪ ἷδ ΟὟ 688, ΘΥ̓ΘῺ ὈΥ 100- 
ὩΘΥ͂, {πὶ τ ὶοἢ ἰ8 ΒΟ] οἷν α ὕγέε φῦ οὗ 86 ᾳτϑοθ 
οὗ αοἂ (τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ---διὰ χρ. κτᾶσϑαι). Ιὲ 
15 ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ἐμι6ὸ Ἰδίίον ὑπαὶ οοπϑίϊὐθ8 ϑ᾽ ταῦ. 
ΤΥ (8 δροβί]οβ δὰ ἀεείγεά ἴο σταπὶ {μ6 τϑαιοδί οὗ 
Βίπιου (τ ῖο, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, (ΒΥ οομά ποί Βαγ6 ἄ0π6, 
δοοοχάϊηρ ἰο (α) δῦονϑ), μον ψουἹὰ ἴδὺθ υΥἱο- 
Ἰαϊϑὰ {6 ΟΧΡΥθ88 δοτησηδπὰ οὗ {86 Ιοσά : δωρεὰν 
ἐλὰᾶβετε, δωρεὰν δότε. Μὶ. Σ. 8. 

. Βαοη 18 ἃ ἐψρε ποὺ ΟΠ]Υ οὗ 4}} (π6 ΒΙ Δ ΟὨ1Βἰ8, 

νορίίστα (Με γ6.). Εν (86 πδιυδεῖνο ΕΥ̓͂ Ὡ0 τῦ68}8 | Ὀπὶ 86}80 οὗ 4}} ἐμ6 λογοίίοβ ΤΟ ΒΑΥ͂Θ 8.πΠ06 ΔΙΪΔΟΒ 
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ἦη {86 Οδυγοι. Τὶ 15 νυ7.σ 6}} Κπόυσῃ {μδὲ {815 τηδσιι 5 
δ 8858 Ὀ66ἢ τεχζδτιάθα δυδὺ βίποο 89 βεσοπὰ οοπ δδν, 
85 (ΠΟ ρτουϊποπί 6866 οὔδη Βοτοί 68] Β6 800], πὰ, 
ἰηάδοοὰ, 886 πιασίδίεν, εἰ »γοσεπείοτ οπιπίμπι ᾿πγείοο- 
γῶπι ([ἘἘΝ. ααὐ. ὧδε. 1. 27), διὰ ἐμδὶ Α ὅποδβίϊοο- 
Βογοίῖοδὶ δυβίοιη Β 5 ὈΘΘἢ δϑουΐθοϑα ἰο πἷπιὶ ΡΟΓΒΟΏ- 
δἰὶγ. [ ἷπ υπάἀουθιθαΥ ἴσὰθ ἐμαὶ ἃ Ἰθ ο  ἀΔΥῪ 
ἰηδυσποθ 186 ῬογΟΟΡ᾿Ϊ 016 ἱπ ἐμδ6 δοοουπίβ προ ἢ 
δδΥο 66 ῬΓΟΒοΥυθα σοδροοίηρ ἰπἷ5 8η. 8411]], 
ἱς ψουϊὰ 6 ἱποομδὶβίθηϊ τὴ δη]ασκοα τνίθνβ δά 
ἩΠῚ} 0.6 ἀϊοίδίοα οὗ ἔσο πϊϑάομι ἰο οὐουϊοοῖ ὑμ6 
ἄδθορ ἰγὰ ἢ τ ΐο σοηδιαΐοα {Π6 Τουηἀδαίΐοη οἴ 
{8686 ἰγδα 1] 008] δοσουπῖβδ. ΞῚ ΟΠ 5 ΘΥΤῸΣ 60ῃ- 
δἰβιο οβϑδϑῃὐ8}}} ἱῃ σοι Ὀἱπἰὴ ςΣ Ραρσδη ὙΠ ΘΒ τὶθ- 
δη ῬυΪποῖΡ] 68, ἰπαδτηο 88 Β6 δχρεοοϊθὰ ἰὸ δο- 
αυΐτο δηά δχϑγοῖβδο 86 Ῥοόνγοῦ οὗ σοηΐογσίης (ἢ6 
Ηοῖγ αδοβί, δα ἃ τηδιρχῖὶο δτί, διὰ οδίδίη ἰπογοδβοα 
ἴδον 168 ΓῸΓΥ τα {γῖπρ 8186. δι (ἴου5 δηὰ οου- 
οίουβ βρὶτὶὶ. Ηο ἱπιοπάδα, δοοογα πραγ, ἰο δοτ- 
Ὀὲπο ἴῃ Ῥγδοίϊοο ἰδ Βοδί βο δὴ ἰσϑὰθ 88 ἃ 80Γ- 
ΘΟΓΟΡ ὙΣῚῚ ΟἸγ δι δηϊγ. Βυΐ Β6 τηυβί δυὸ πδὰ 
8 δοποθρίϊου οὗ [8 8016 βΒι Ὀ͵]6οὺ τ ΒΙΘἢ νγ85 8.}}} 
ἱπαϊ! αἰϊποὶ: ἷ8 σίοιβ, ἢ πῃ οϊ θα ἱπ ὑμ6 ρῥγδοίΐοα 
ὙΠΟ ἢ6 ῬΓοροβοὰ ἰο δάἀορί, σουἹὰ δδαγνο υἹιὶ- 
τηδίο!Υ ἰοα ἰο ἴ.:6 ὑΠΘΟΥῪ οὗἁ δὴ διῃδ᾽ χαπιδίϊοη οὗ 
Ῥδζϑη βυρογβίϊἰου δὰ ΟὨγἰβιΐδη ἴδῃ. ὙὙμαί- 
ΟΥ̓́Θ᾽ σΟΌΓΕΘ 85) ἱπα ἐν υ.8] ΤΏΔΥῪ Ῥυγβῦθ ἴῃ δοίυ δ) 
ἸΣο, Β6 ἯΙ] ὁμάθδυοῦ ἴο υ δι γ ἰὰ ὮὈΥ δάορίϊης 
ΔΌΥ (ΒΟΘΟΤΣΥ͂ ὑμδὺ νι }}} βαϊ ἐϑέν Εἴ 286} δα (86 νου] α 
διουπα ὨἴΠ. Πδηοθ τγὸ οδηποὶ ζ811] ἰ0 5860 6 
ΖοτπιΒ οὗ ἃ ἀηοβίϊς, δηᾶ, ᾿ῃ ζΘΏΘΓΑΙ, οὗὨ δὴ 6 γο- 
ἰἰοα] ἰοπάθημοῦ ἴῃ (6 Βοης πτηθηῖβ 16 ἢ Κ᾽ πο 
ΟὈνϊουλὶν σηϊοτγίαῖπδ. Τὴθ ὈΟΟΪΚ ΟΥ̓́ΤΗΕ ΑΟΤΒ, 85 
8 ὙΠ0Ϊ6, βδιδάονβ ἔοτ ΟΥ̓ ΘΧὮ ΟἿ (5 1.6 ΧΟΥΤΩΒ, 88 
ἴ0 ἯΤΟ, οὗ 8}} ὑπ6 δὐϑηΐβ δπὰ Ῥβοποιηθδδ ΜὨΐϊσοῆ 
ὈῬοϊοης ἰο {86 δα βεαυοηΐ δίβίοῦυυ οὗἩ ἰμ9 Ομυγοῖ 
οὔ Ογίβί. βίου Μαρυβ, [ῸΓ ᾿ἰπβίδηςο, 8, ἱπ Βἷ8 
ῬΟΓΒΟΠΑ4Ϊ] ΒἰΒίΟΥΥ͂, 8 Ῥγοῆρυγδιίου οὗὨ ᾿Ἰδίοσ οσουῦ- 
ΡΟησ69. Ἦοσ Ὀθοδιηθ ἃ ΟΠ γι δίΐδη, Ὀὰϊ πὸ ἱηνδγὰ 
Οἔδησο ὁσσυττοα ἴῃ πἷπι, δἶποθ 89 δἰἰοιιρίοα ἰὸ 
οοπι πα ΟἽ βι δηΣ τὶ ἷ8 Βοαὶ ΒΘ ἢ 5} ΒΟΤΘΘΙΎ. 
Ἦοφ ἰ5 ἰδυ8 [0 τοργεδοηίδίϊνο οὗ 8}} ἰοβθ ππδουηα 
(Βοονΐοβ, ἀνθ δηὰ ραγίΐοβ τι ἷπ {μ6 Ρ4]10 οὗὨ 
Ομ νϊβίομάοιι, οὗ ν δῖον (86 τηδίη οὈ͵δοὶ τγὰβ {86 
σοπιἰπαίίοη οὗἨἁ ζογοῖχη οἰοηοπίβ τὶ ἐμ 6 Οο8- 
Ῥ6], οΥ (π6 τοϊϑηςΐοι οὗἩ ρδρββδηΐβπιὶ ὉΠ6ῸΡ 4 ΟἘ γδ- 
δὴ σαγὺ; 860 ἰδ8δ6 οΥ̓͂ 81}1 διιοῖ οὔονὶβ 18 8150 
Ῥτεοῆχσυγοα πη δ ἰδίοσυ. 

δ. Οπἱ {κ:8 ὈΟΘΒΡΙΟΝ Ῥοίου οι] ογδᾶ (80 δύπα πες 
ἄεν [κλπ δ] υβίοη ἰοὸ ἐἰ86 οΠἕῖοο οὗἩὨ ἰμ9 ΚΟΥΒ8,᾽ ἐ. ἐ. 
(πὸ ὀἐπάδισ διὰ ἐλ οοεῖπσ ΚΟΥ, Μαῖίϊ. χυὶ. 19; 
ΧΥΪΙΪ. 18; ΦοΒη,χσ. 28..-- ΤᾺ... Ης ἀἱὰ ποὶ, ἰἰ 18 
ἔγαθ, ἱπ ἀἰδιϊποῦ ἐουτὴδ ῬΤΟΠΟΌΠΟΘ 8ῃ ΒΗΘ ΝΘΙη8 
ὍΡΟΙ δ΄᾽τηοη Μαρ8---ἶὸ ἀϊὰ ποῖ ΘΣΡΙΟΒΒΙΥ ὀχοὶὰθ 
δῖα ἔγοια [869 1οτὰ᾿ 8 ΤΑΌ]6, δηὰ χροὶ δἷπι ἔγοπι 
(80 Οδυτςοὶ οὗὁἨ Ομγτίδε; δυΐ μὲ ἀοδίτγοα, 88 ἴδτ 88 
6 δ᾽ πη860]7 νγ88 σοποοτηθᾷ, {μα ἀοϑίταοίΐου (ἀπώ- 
λεια)ὴ ταῖὶχῦ οοθ ὑροῦ ΚΞίμημοη. ΝῸΝ (Πῖ8 18ῃ- 
ἔυδρο ἱπιρ]οα δὶ Ἰοδδὺ ἃ θη ρΟΥΑΥΥ Θχοϊ δῖ 
ἔγοτῃ [ἢ ΘοΙπιπθῃίοη οὗ 86 ΟΠ ΌΥΟἢ δηᾶ ἰδ6 84- 
ογαπηθί. 86 Δροβίϊο βίδηβ Ὀθίοσο (Πὲ8 ἸΔῈ 88 
006 ὙΠΟ ἰβ ἱπυοβίθα τ ζ}} δα  ΒοῦῚ γ, ΔἸ μου ἢ 
δὲβ ψογαὰβ ἀο ποῦ δϑβιτηθ [16 ἴΌσπὶ οὗ {π6 ἀοβηϊ- 
ἔἶνα βϑηΐθποθ οὗ ἃ ἡπᾶγο, αὶ σϑίμοσ ἐμαὶ οὗ δὴ 
ἐπργοσδίίοι (εἴη). 186 σϑϑϑοὺ ὙΒΊσἢ Ἠ6 ΔΕΒ 518, 
νἱς., ὅτε τὴν δωρεὰν οἷοδ., Ὁ] ΔΙ ὨΪΥ ΒονγΒ ὑμδὶ Ϊ8 
ἐπ ρΥΘοΔίΟΥΥ ἰδησυδρο γγὰ8 ποὶ ἀϊοίδιοὰ ὉΥ ΔΏΥ 
δὶ ΙΥ οχοϊ οαἃ ῬΟΥΒΟΠΔ] 766] πρ, ὉΥ ἃ σΕΣΠΔ] 16], 
ΟΥ ὉΥ {86 ὕἤθσυοσ οἵ ραββίοῃ, Ὀυΐ ὈΥ δὰ οἰ βίο Υ 
Ῥύυγο δῃὰ υἱριίϑουβ Σ68] Γ0Σ ἐδ ΒΟΒΟΥ οὗ αοἂ διὰ 

ΤΗΕ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΞΤΊΙΒΗ. 

οὗ ἷβ σδϑῦβθ.υ Απὰ ἐδδὶ ἷβ σβδὶ νγᾶϑ ποῖ ἔβη ϑιὶ- 
68] ἴῃ 118 σμδυδοίου, Οὐ οὴδ ἐδμπδὶ ἀϊβγερασά θα ἰδὲς 
ΒΡΙ ΓΙ 141 ἰπίογοσί οὗ 8ὴ ΟΥΤΙΠΩ 800], 15 ἀΘΙΣ0Ὲ- 
βἰγαϊοα ἱπ {π6 σηοϑὲ ὈοΟΔΌΪΓΪ ΤΉ ΠΟΘΙ, ΒΘ δ6 
Θσδογίβ ϑίπηοπ ἰο τοροῃὺ δηὰ Ῥδσοῖὴθ ομδηροᾶ ἰπ 
τιϊηα, νὸνγ. 22: δὲ ἸΚονσΒο διαἀϊηοηβ65 (Π6 οὖ- 
ἔβα οῦ ἰο ΟΥ̓ΘΓ ῬΓΔΥΘΙ ἴῃ ἃ Ῥϑῃϊίδηί βρίσὶὶ ἴοὸ {86 
Βράρθοπον, ἃ 86 ὙΦ4Υ ἰμδὺ τὺ σοπάιοὶ ᾿ΐπιὶ (0 
[ογξίνθηοϑβα [860 ποίθ 4, ΔΌΟΥ͂Θ, ΔρΡρεπάρα ἴο ἐδ 
ἰοχί.---ΤΕ.] 

6. 16 εἰλίοαΐ εἐλαταείεγ 9. Οὐτιδίἑαπίῳ 15. τὸ οδὲ 
εἰονϊου ᾽ν τουθδ] δὰ ἴῃ {818 δροβίοἹ δὶ ἀδοϊδγδίΐου, 
ὙΓὮΪσ ἢ ΘΒΒΌΠΩ68 ἃ Β ΓΙ ΟΕῪ σδίορΟΥ 8) ἔστη. Ῥίον 
ἰδ κο8 ΔΎΥΔΥ ἴγοιῃ ϑίπιοπ, γογ. 21, ἴῃ (Π0 τηοδὲ 6χ- 
Ῥ οἷν δῆ 6 Γ, 4}} ΒΟΡ οὗἨ οδιδἰ πῖηρ ὈΥ ΔῺΥ Ῥο8- 
8111 γ (ἢ 6 ῬΟΤΤΟΣ ἰο σοηΐδν (86 ΗοΙΪγ αμοβδὲ. Ὑ8ὲ6 
Ο81180 ΑΥ͂ ἴῃ Ὧ18 ΟὟ οδτί, γῆ ϊο ἢ τὯ5 ηοΐ ὑρ- 
τρί. [Ιηἢ (86 Ῥγδοίϊοο οὗ τηδρὶο δτίϑ, πὸ τερατὰ 
ὙΒΔΙΘΥΘΡ 8 γαϊὰ ἰο {86 ΤΩΟΤᾺ] βοῃ τη ΟἸΤΠΟΥ 
οΥ̓͂ ἐ!6 Ορϑγδίου οὐ οὗ ἐπ δυδ᾽οοὶ ἴο ὙΒόσὰ [8 680 
δΙΐβ ΔΓΘ Δρρ θὰ; ῬυΓΙΥ οὗἩ μοατὶ δηὰ ἱπιορτὶν 
οὗ σμδιδοίοσ δΔΓ6 Β6γο οὗ ποὶ 86 5]]1χῃϊοβί ᾿τηροτί- 
866. Βυὶ ἱπ ἰδ8 Κίῃηρσάοιιμ οὗ σα, ποπο 68} σὸ- 
ΟΘΟΙ͂ΤΟ γ8οθ ΟΥ {86 γί οΥ̓͂ ἀϊνίπα στο πὶϊδβουΐ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ ἢ ΤἸΠΟΤᾺ] 408] δοδίϊομβ; ΠΟΓΘ, ἱπίορ- 
ΤΊ δὰ ὑρυὶχῃίμο88 οὐὗἨ βοδυὲὶ δύο ἱπαἰθρΟ ΒΔΌ]6. 

Ἴ. Ῥοίοτ᾽ Β Ἰδῆρυδρο Ἰοανοβ ἰμ6 ροϊπί ἴῃ ἀουδί, 
τοί Πον δίτηου δαί! νν}}} οίδίη ἐλ ζογσίνεπεεε 
οΓ εἴη----πτοῖ, ΒΟ ΟΥΟΓ, Ὀθοδῖι538 ΓΟΥΚΊΎΘΙ 688 ̓ πὶ 1156} 
18. δὴ υποογίδϊη τηδίίοσ, Ὀὰΐς Ὀοσαυβα ἢ οπίδγίδὶ ἢ 
ἀουδί8 Εἰ πι86}7 τοβρϑοιηρς (ἢ 6 ΒΙ ΠΟΘΣΊΥ οὗὨ β΄ το π᾿ Β 
ΤΟΡΟηίδησ6 δηὰ δοπυοσϑίοῃ. Τι6 σγοδὶ ἀδιοῦ 
ὙὙΠ1ΟΝ Ῥγοσο 68 ἤγομι ἢ ἤγϑημο οὗὨ τοϊπὰ ἴῃ ὙΙΘΒ 
δα δηάδ ἐμΐβ νγοίομοὰ τηϑῃ, ἴθ ἔΠ6 5010 σδῆδθ 
ὙΠΟ ργονοηΐβ ἷπὶ ἤχου σιν Βίταοπ δὴ ὑη- 
οοπαϊ(οη8] δϑϑῦγθησο οὗ ἷ8Β ρβαγάοῃη. [ἴὲὶ 18 ςοῃ- 
ΓΑΙ ἰοὸ ἐπ ϑβογίρίυγαβ, διὰ ἃ. ΥΘΥΥ σα γαουβ 
σΟΌΓΒΘ6, ἰο ἰπῦαδβο ἀουὲβ ἱπίο 116 βου] οὗὨ ΔΏΥ ἱπάϊ- 
γυἱἀυ 8] γοβρϑοϊϊηρ (6 ΤΌΣ ΘΠ 688 οὗἩὨ ΔΒ ΒΒ, ΟΥ 
ἴο ἰθδ6ι, 838 (80 Βοιηἶβὴ ΟΣ ἢ ἀοθδ, τδ8ὴ 6 οαἢ 
ΠΟΥΘΡ 6 [ὉΠ δβϑβυγοὰ οὗ (86 ἀἰϊνίπο ΟἽ γ ΘΠ 655 
οὗ δῖὶβ δβίῃβ. Βυὲ ἴΐ 18 ΘαυΔ}} 88 βου ρίυΓΑὶ 
δα δ ἀδηρογοῦϑ ἰ0 ἐμ βου}}8 οὗ ΘΠ, ἰ0 ΓΟΡΓΘ- 
δϑηῦ {}}}8 ΔΒΒΊΓΘΩΘΘ ΟΥ ΟΣ ΔΙΠΙΥ οὗἁ (80 αἰγΥ]Π 6 ἈΔΥ- 
ἀοῃ 85 ἱηἀεροπάοῃϊ οὗ (6 δίδίθ οὐ δίῃ δβϑ οὗ {6 
Βοδτί. Νοὸν {πὸ ἰαιίοῦ τδϑ νδηΐϊπρ ἱπ 80 Π, 
88 γοῦν. 24 ἀοιηοπδίγαίοβ, οὐ δος (;6 ΒΟοΙ 6 ἢ 
ΒΡΡΟΔ] ὙὙ8ΙΟῺῈ ἐδ Δροβίϊο πιδὰθ ἰὸ δἷβ οορβοΐθδοα. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γὲεβ. 14. ον 0 ἴδ δροκῖϊοδ - - δὲ 
ϑοστιδαιθι Ἠθεσᾶ, οἰο. --- Ῥαγβοουίζίου οδπηοῖ 
ΘΔ, ΚΘ ἢ [16 268] οὗ ἴδ ̓ Ὶ 1} 7] ΒΒ ΟΡ οτὰβ ἴῃ Ἰδοσίπς 
ἴον ὑ86 νοὶ δτο οὗ {16 σβυσοι. [1 18 οὗ γτοδὶ 1π- 
Ῥογίδποο δαὶ (πὸ ζαὶ ἢ ΟΥ̓ (Π|6 τι 6 ΓΒ οὗ ΠΟΎΪ 
οΥβδηϊσοά σοηρτορδίϊουδ βου] 6 βίοαα ΠΥ τρδῖπ- 
ἰαἰποὰ δηᾶ βίγοηρίμοπθὰ. 1,οὲ ἰἤθγο Ὀ6 ΠΟ ΘΗΥ͂ 
διροηρ (6 Βοσυδηίβ οὗ αοὰ; Ἰοὺ ἤοπθ οὗ ποδὶ 
Ἰοοῖκ τΊῖ( 6 δ] ου δύ οἱ {6 Ὁ] βδὶπρ τὶ οἢ δἰἰθηὰ δ 
{86 ἸΔΌΟΥΒ οὗ οἰμοσβ. (ϑίδσϊεθ).---Ἴὸ τηοδὶ δαὶ- 
Ὡδηΐ ΔροΒβί]685, Ῥοίδῦ δηὰ 208}, ΘΟΤη6, ἰῃ 8 ἔγδίϑ- 
58] βρί τὶ ἰο 6 αἰὰ οὗὨἩ ΡΆΠΙῚῈΡ, ψγο οσδουρίεδ 8 
Β} ογαἀϊηδίθ ροϑὶἰΐοη. (Αροϑί. Ῥαϑὶ.).-- -Τ]} 6 βίοστα 
οὗ Ῥουβϑου (10 σδΥτ θα ἃ β60 ΔΎΤΔΥ ἔγοτῃ ἐμὲ ρῥἰδπὲ, 
δηὰ ἀοροκί(οα ἱὲ 'π ἃ χοοὰ 8οὶ}]. Τὴ) αοπβροὶ, ἩΒίο 
8 ἴο Ὀ6 Ῥγϑλομοα [ο 8}} παίϊοῃϑ, ἈθΓ6 οοῖθο8 ἤοτ α 
ἔτοτῃ {86 ἐθ1}]6 οὗ 9 οουθηδηΐ ροορῖὶς ἰπίο δ 
ουὐον οουχί; Ὁ ΣΟΒΟΙ ΘΒ 8 ὈΘΟΡΪΘ, ἩΝῖοΙ, ΟσοΌΡΥ- 



μὲ 

ΟΗΑΡ, ΥἹἱΙΙ1. 114-25. 

ἴπζ δὴ ἱπίοσυλοαϊδίο Ῥοβιἰΐοῃ, πὰ 18 τοϊδέΐοηδ ἰοὸ 
δεν δηὰ (θη 1168, 88 δοᾳυαϊηϊοα τ} μ6 Δ 'νν 
διὰ ὑμ6 Ὀγογιΐδθδ ρίνοη ἰὸ βγϑοὶ, δῃὰ ρδγίΐδ!} 
οὐθεσυοὰ ἐμϑῖ. (Π60Π}. δηὰ 8ρ.).---ΕὙθὴ δ8 {6 
[τὰ 76808 βδοπὶ δἷβ ἀἰβοὶ 168 ἔννο δη ἃ ὑντο Ὀδΐοτο 
δὶ8 ἴδοα (1. χ. 1), 8ο ἰδ ΒΟΙΥ ὁ60]]650 οὗ (86 
Δροδίϊοδ, ἀθνοῦ ν ἰτηϊαἰϊηρ (8 ΘΧδτηρ]6, δβαπὶ 
ἴογὶ ἐνγο οὗ {πο ῖγ πυπιδον---ἰ δὶ 7810} {Ὁ} Ραΐν οὗ 
ἀϊδοὶ ρ᾽ 68, βοὴ ἰδ 6 Βαηά οὗ ἀοἀ υπἰϊοὰ μὸ ἰπι]- 
Ἰηδίο Υ ἰθ {μ6 ρῥδὶ οὗἩ ἀυΐϊγ. Το ἰδβιϊ ΟΥ̓ οὗ 
(μ6 ἰγυτ 18 ᾿ἰθπἀ δὰ ἰο ὃ6 ῥχοοϊαὶ πη θα ἴῃ 70}}} δ Σ- 
ἸΟῪ ὉΥ ἰδ τηουϊῃ οὗ ἔτσὸ ἩΪΙΏ68868, δπὰ ὑποὶν 
ἔτδῖε τη] ἰουα 5 ἰηἰθ παρα ἰὸ Ὀ6 ἃ Βουγοθ οὗ δοτῃ- 
ἰοτὶ δὰ ὁποουγδροπιοπί ἰο ὈοΐΒ. (10.).---Τάε ἢγδί 
εκεἰεειαείἰξαὶ οἱειἑαίζνη : 1. ΤΘ οσσδδίοι : (α) βρὶ τῖὺ- 
Δ] ᾿ς 85 Ὀθ6π ἱπρασχίοα, θὰὶ πϑοᾶδ Βυ ρρογί, Υοσ. 
14; (δ) ἃ οογίϑδίη πδηὶ οχὶβίβ 'ὴ [8.6 ΘΒΌτΟΙ, τ ΒΊΘ ἢ 
πιαδὶ ὈΘΒΌΡΡΙ ἰοα, γον. 16. 11. ΤῊ. Υἱβίίογθ: ις Ρο- 
ἰ6---Δροβί 1 16 Ὰ] ΘΔΥΠΟΒίμ 688 δη4 ΣΘΑΙ] ; (δ) οἰη--- 
ΕΥ̓ Κο 1081] τα] Π685 δὰ σοι] θμθ88. 111. ΤῈ0 
ἀπο! 1088 οὗ οἰ οΥ ραβίογδ: () ΒυΠ0]6 ῬΥΔΥΘΙ ἰἢ 
ἰθὁ πδαιὸ οὗ {19 ὁπ τ , γογ. 1ὅ, δηα, (δ) βαοογά οἱ δὶ 
πηροβίιίοι οὗ μδπὰβ ἰὴ 86 πδιηο οὗ 6οά(, τοσ. 17. 
ΨΥ. Τμο γοβυ] δ: (4) {89 σοῃρτοζαίίοι ἰ8 δίσθηκία- 
εποα, τεσ. 17, απά, (δ) δἰ διὰ, υϑνρ. 18 δ΄. 

Υεβ, 1ὅ. Ψἷ2ὯΒο - - ὑσαγοᾶ.---ΤῊο Ῥαβίογ᾽ Β 
ποτὶ ἱποϊθ 685 ὈΓΔΥΘΓ 88 ὙγὙ6}} 88 Ῥυϑδολίης. σοὰἂ 
ἀοοβ ποὶ πὶ 1] ἃ δ ΘΏΒΙΤΟΣ ἰο 116 ῬΓΆΥΘΓΙΒ οὗ Ἀ18 
βετυδηΐδ [ὉΓ [9 Βα  γαίΐου οὗ ἰμ6 Β0018 ἰηἰγυβίοα ἰὸ 
δοῖτ σα ΓΘ. 

ἵεμ. 16. Α5 γοὶῖ δ6 ννδδ 8116} ὕὀᾳδοιι ΠΟΣῚ 6 
οὗ ἴθῃ; ΟὨΪΥ ἸθῸΥ σοῖο Ὀδαρὶὶκοᾶ.--Τ 6 
δρρίίδιη οὗὁὨἨ 80 ϑρ!σὶ τηυδβὶ Ὀ6 οομ δἰ πο ψ 1} (ἢ 6 
Ὀδρίίδτη νι} ττδίοσ, 6156 ἰμ9 Ἰαϊίοσ σὑοπι αὶ ἰῃ- 
οὐρίοἰο, δηὰ ἐμὸ ἱπάϊν 8] ἰ8 πο ἰγὰο ΟΠ ἰβιΐίδη. 
ΤΠ το Ὀαροίδβια μαδί ἐμοὰ Ὀ6θα Ὀαρίϊτοὰ 

ἵκβ. 17. 9 Ἰαἰ ἃ [ΒῸῪ τποὶσ Βδη δ οἱ 
ἘΠ91:.---ΤῊ 15 τ ροβι οι οὗ μδη δ, δοτηἰ ηϑὰ τ ἢ 
ῬΓΑΥ͂ΟΣ, ἰΒ {Πῃ6 ΒΟΙΪΥ͂ ὑγρθ οὗἨ οὔγ οοοϊοβίδϑίϊςαὶ 
(σοδειηδίιίοη, το ἢ ἷἰβ ἱπίοηδοὰ ἰο Ὅ6 ποῖ 6 Ὁ 
ἴΏΟΓΘ ΠΟΥ 1658 (Π8ὴ ἰπθ δυουοβιηθοΐ δηα ΒβΒ6δ]ἷηρ 
οὗ (π6 ϑρίτι τϑοοϊυρα ἴῃ Βαρίΐβηι. (Θοη. δπὰ 
3Ρ.).---ΙΙᾺε λοῖψ τἱίε 9. Οοπήῆτγηιαζίοῃ : σου ἀογοὰ 
ὙΠῺ τοδρϑοὶ, 1. Τὸ ἰΐδ ογἰχίη: ἰΐ 18 τοὶ, ἱπάδοα, ἃ 
δδουδιποηίδὶ ἱπδιϊ οι οὗ ὑπὸ Ἰοτὰ, Ὀυὺ 1 18 8 
ΥΘΏΘΓΔΌΪΘ ΟΥ̓ΔΟΥ ΟΥ 8δρὸ οὗ ἰδ0 οδύτγοι; 11. Το 
ἴϊ8 εἰχεϊδοδηοθ: ἰΐ 18 ηοΐ, ᾿πάθοα, ἃ βιιθδιϊ αἱρ ἴῸΥ, 
ΟΥ τοροιϊτοη οὗ, Ὀαρίΐδτηη, Ὀμὶ 1ΐ ἰβ ἃ δομ δστηδίϊ 
οἵ 186 Ὀαρεϊβτη8} ΘΟ; β810} ΟΥ͂ 811}, δὰ οὗ ὈδΡ- 
(ἰδαιδὶ χγδσο; [11]. Τὸ ἴἰ8 οἴἴϑοίβ: ἰΐ18 ποὶ, ἱπάοοά, 
8 ἰηζ4}}}0]6 τ 688 οὗὨ ᾿ραγιϊηρ [6 Ηογ Ομοβί, 
Ὧ8 ἰὴ ἰΠ6 6886 οὗ ἰῃ6 ΘροδίοἹἹοδὶ ἱπηροβίϊϊοη οὗ 
Ββαυὰβ οὰ (6 βιδιηδγίίδπβ, ὃι ἰὑ 8 ἃ βρί τὶ 04] 
δἰοεδίηζ οΥ̓͂ ἱπσοδ᾽] ου]8 016 τ]ὰ ἰο Βοαγίβ (δῦ ἃ ΓΘ 
ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἀϊδροποὰ ἰο γβοοῖγο 10. 

Υκμ. 18, 19: δοΐρ. τοὺ. 28, 24. Βδίσωηοι - - 
οἴοτοα ΘΙ ἸΩΟΏΘΥ͂, βασίηρβ, Οἷνο στ 6180 
τὶς ροννοι.--- ΤῈ βἷη οὗ οοπυουιΐπρ ΘΒ υΣΟὮ τηδῖ- 
ἰεγβ Ἀπὰ βρίγιίυδὶ οἷα ἰηἰο αγίϊοϊοβ οὗἩ ὠἰγϑάθ, 
ΕΒΓ 88 ὈΌΥΘΓΒ ΟΥ̓ Β6]16Γ8, ἴβΒ {8:6 βπ ΒΘ 
Βίπιοη οοιπταὶἰοα, ἐ, 6., δήποῆν. ΜΙᾺ τοβρθοὶ ἰο 
(818 δυ δ) οσὶ, {86 70] οί Ροϊηίδ ο]αἰπι διϊθηιίοι 
(ἴγοαι Αροβὶ. Ραβί.): (α) β:πποηῦ οτἱρίπαίοβ ἴῃ ἃ 
ἐὀτείουδ Δ ἃ απιδὲϊίοιι λξατί. ΑΒ βίτηοι δα, ἀυτὶης 
ἃ Ἰοηρ ροτὶοὰ, τνὶιο]ἀ θὰ ἃ δοπϑί θυ ]θ ἰηβδιυθηοθ, 
διὰ ργαςιϊβοα 8 ΒΟΓΟΟΓΙΘ8 διηοηρ (Π 6 ΡΘΟΡΪο, Ὀυὶ 
ΠΟΙ͂ ἀδοογίαϊποά ἐμαὶ {86 Ῥοῦγοσδ οὗἩὨ 86 δΡΟΒί]68 
ἀϊπιϊπἰ βοα εἷ5 ἱπῆ αθπο6 δπὰ μὲἷδβ ὑῥγοῖίβ, 86 Ὀ8586}γ 
Ταβοϊγοὰ (0 δοαυϊἑ ΓΘ ὨΘῊ ΒΟΠΟΥ͂, δ ΒοΟΌΓΟ ΠΟ 
ξλὶῃβ, ὌΥ Ἰρθϑι δ ΟΥὨ ΙΠΟΠΟΥ. ἸΤΒὰΒ 8}1 ΤῈΟ βοὶζθ 
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Οἢ ΟΠἾΟΟ8 ὈΥ͂ ἀϊδμομοδί Τρ η8, ἃγὸ σουθσηθὰ ἘὮΥ 
ὯΟ ΟἶΒοΣ τηοῖτϑ ἰμδη [Πδὲ οὗ βογσυίης ὑπ οὶν 1(.0]6--- 
ΠΟΠΟΥ, οΥ [86 Ὀ6}1Υ [ὈΒ]]. 111. 7097, ΟἿ ΤηδιπτηΏ.-- 
ΤΠ ΘΒυΣΟΝ Β85, ΓΒΟΣΟΙΌΓΟ, ἔγοτα ἰδ 6 68. }16δὲ ἰληλ68, 
τεραγάορα Κἰιηοη, οὁα δυδδοϊοπὶ στουπάβ, 85 (δ 
ἴδιο, οὗ ἈΘΓΟΒΥ, 8πὰ ἰμ6 ἰγρὸ οἵ βοοίϊδυι ηΐβηι. 
ΤᾺ ἰάθη τοἰλνο, ἱπάθοά, οὗὨ ΠΟΔΣῚΥ ΟΥ̓ΟΣῪ Τουηἀ- 
ΟΣ οὗ 8 βϑοί, 18 ἃ (μι γΓϑὶ [0 βρὶσὶϊι8] ῬΟΟΣ 60π- 
Ὀιποαὰ 10} ΣΑΤαΘ ΒΌ ΓΒ Ὁ]6 ΔΥΣΌΖΒΠΟΘ, Ἡ ΒΙΟΩ 6ῃ- 
ῬΊΟΥΒ διάδοὶ υ δηὰ ἃ ρ]δυβϑὶ Ὁ10 ΔΡΡΘΘΥΆΠΟΘ 88 {89 
ἸΏΘΒΠΒ ἴὉΓΣ ὈΘν Ομ πα ῬΘΟΡΪΘ ἯἘΟ ἰοοὶς ΤΟΣΟΥ͂ δὲ 
86 δυγίβοθ. (δ) ΤῊ δίῃ οὗ Ξϊπιου, Γσίμ 6 Ρ, Ὀθ- 
ἐγαγϑ ὑδδὶ πἷ8 λεαγί τσαδ {με 077 δύί(εγ σαϊέ, αὐτιὰ τ 88, 
ἴῃ ἰγἢ, α δωμπαίε οὗ πιαπι οἰα μητισλίεουδηεδα. ἩἨΐϊδ. 
Βοασίὶ ν͵δδ ἢ1}}} οὐ ὈϊιῸΓ (4]], ἐ. ἐ., 7}} οὗἨ διΕίοΣ 
ΘΏΥΥ, ΘΠ Π6 ΒΔΚΥ (86 ὈϊοΒδίης ἰδ δἰϊθη ἀθα ἐπ 9 
ἸδΌΟΣΒ οὗ [6 δροβί]θβ, δῃηὰ {89 βιι δ  ου ἱν οἵ ὑποὶν 
ἀϊνπθ Ῥσοδοδίηρ ἰο πἷβ τηϑρὶο αρίδ. ΤΉΘΤΘ 88 8 
δωπάϊε οὗ υοτὶ σὐθουβη 688 ἰπ δἰ θιτί. ΕΓ ἴῃ- 
βίδποοσ, δἰ βου ἢ δα ὈθΟοΙη9 ἃ ΟΕ Υδι δ, ἢ9 
δὰ πὸ ἱπίθηϊτοιυ ἰοὸ ὀχ αἰ δὶΐ ἷ8 ΟὨΥΙβι ϑηΣ Ὑ ὉΥ 
ὈΘΑΥΪΩΖ ὑμ 6 ΟΥΟΒΒ δηὰ ζ0]] οἱ 7 6808; μ6 ἀρδὶγοα 
ἴο Ὀθοοπιο ἃ Ῥχοιιὰ ΨΟΥΚΟΥ οὗ χα σβοὶθδ, δη, ο0}- 
ΒΟαΌΘΕΓΥ, ννὸ δηὰ ἃ σϑΣὨ Δ] τηἰηὰ ἰῃ τη. Το, 
δο οομεϊπυθᾶ νυνὶ (Π 6 ΔΡοδΒί 68 πὶ ΔΡῬΘΔΥΒΠΟΘ 
ΟὨΪΥ͂, ἕο, ἴῃ ᾿ἴβ μεαγί, 6 τδϑ ᾿Ἰσγι δίθα  Ὦ θη (Β6Ὺ 
βιυοσοοαοα, ἀπὰ {ἰμ 8 ἢ6 ΒΟΟΥΘΙΥ ΟΣ ἰβῃ θα Ὦγροο- 
ΤΙΒΥ ἴῃ 18 ὈοϑοῦΏ. Ηο Βορρᾶ ἰο ΟΣ ἢ (8680 
Βοσυδηίβ οὗ 688 Ὑ 10} 8 ΤΠΟΠΟΥ͂, 88 δ6 Βδὰ ὑγο- 
νἱουδὶν Ὀον οἰ οα 86 ΡΘΟΡ]Ὲ ὙΠῸ 18. ΒΟΓΟΟΣΙΘΒ, 
δα ἃ8 ἢ6 τὃ8 ἰτηβο } Υ ον ομοα Ὀγ (μ6 140]8 οὗ 
ΒΟΠΟΣΡ δηαὰ ΔΙ ,0Ὲ: ὮΘ6Π66 δ6 Θδπἰοχίδὶ ποὰ ἀδ6- 
κνδάϊηρ νἱονγβ γοβροοιϊηρ (μ6 Βροβί]68β, δηὰ Ἰοοϊκοὰ 
οἢ ὑμοπὶ δῃὰ {μοῦ οἾἶΝσΟ ψἱϊὰ τηοδ δηα βογάϊὰ 
ἴθ 6] 58. Απὰ ἐμ18 ὀμπαΐς ΟΥ Θοπα Ὀἰ πδί: οὴ ΟὗὁὨ ΘΏΥΥ 
δηα ᾿θ]οῦϑυ, οὗ ἃ οδσπ8] τηἷπα, δὰ ἀοργδαϊης 
Υἱοῖνβ οὗ {16 ββδογοὰ οδοο δπὰ οὗ 088 ῈΟ δΓθ 
ἱηνοβίοα ψἱῦλι 1, 18 οὐϑῶ γοί {86 ομδσγδοίοσι βίὶο 
πιδιὶς οὗἩὨ [0:0 70] ΟνγογΒ οὗ βίπιου, (6) ϑ΄'ππορ ἰδ 
δηχίοιυβ ἰο0 οδίαίῃ, ποῖ χάριν, Ὀαὶ ἐξουσίαν, ἃ Ῥονν 
ΘΙ ἰοὸ ἀο οογίβδίη βδοίδ, γοσγ. 19. Ηο ἀϊὰ ποὲ ἀσδίσο 
ἰο οοπάποὶ τθ ἰοὸ ἰδ ψ6}18 οὗ βα]νδίΐοῃ, ὮΥ͂ 
Ῥγδδοβίηρ ἴ6 αο8ρ6], Ὀυὶ ΤΑΣ ἰο δοαυΐτο οχ- 
ἴθη66 ὈΥ 186 ΘΧΒ  Ὀἰ(ΐοι οὗ χγοδὶ ροῦγοσ. [Ι}ἢ (818 
τοβρϑοῖ 411 [8086 ΣΘΒΟΙΩΌΪ6 Ἀπ ἯὮΟ Β66}Κ 8Ὲ [66- 
οἰοβίδϑιΐοα!] οἷἶοοθ πὶϊουῦ μαυΐϊηρ γοὶ οὈἰδιποᾶ 
ἔτϑοσ, δηἃἂ 0 Χο ἱπδαθπορά, οί ὮΥ ἃ ἀρδβῖγο ἰο 
θοῦ ἴῃ ἐμ βοσυΐοο οὐὗἁ ὑμ6 ᾿ογὰ, οὐ (ο ἀο μοοὰ ἰο 
80 Β01}}8 ΟΥ̓͂ τι65, Ὀὰϊ ὈΥ σοηδί ΘΓ 0185 ἰδὲ ΓΟΙῸ 
ἰο ἐλεῖτ οὖσα αἰ σῊΪΟΥ, ΓΆΠΚ ΟΥ̓ ΡΟΥΘΣ. ΤΠ086 Ρ6Σ- 
8018, ἰοο, Ὀοϊοης (0 ἰμΐ8δ 614585, ὙΠῸ 8Γ6 δηχίοιβ 
ἰο δοαυίΐτο σογίδίη ΟΒ1 618] αὐ) βοδίϊοπβ, Ὀπὶ α]ὐο- 
οί μον ονουϊοοῖς (Π0866 ψ Ομ ΑΣΤῸ ἀογίνοα ἤγοτῃ (δ 6 
δαποι δεδίϊου οὗ (μ6 δοιι. ΤποΥ Ασὸ αἰ] χοπὶ ἰὴ 
οΟἸ]θοι τς δβίοσ οβ οὗ ΒΏΟΥΥ Ἰοδυηΐηρ, δη ΔΥῸ ΘΔῸΣ 
ἴο Ἔχ ΒΒ: δ᾽. [886 ροββοβδιοὰ οὗ (μ6 μι οἵ ἃ στβοϑίι) 
δά αἰἰσγδοιγο ἀο] τ συ, Ῥαΐ {Ποῖ οὔἴοτίθ ἃγὸ ποὶ 
ἀἱτγϑοϊοα ἰο ἐδ βοᾳυΐδιιίοῃ οὗ δὴ δα] χκείοποα υη- 
ἀογβίδπαϊηρ, ἃ σϑηονοα Βοατὶ, πὰ ἃ σηϊπα ἀθ- 
γοϊοα ἴἰο ἰμ6 Ιογχὰ. “1ὴ {1Π18 χοὐοΐθα ποὶ, ἐμαὶ {89 
Βρίγ 8 δ΄Ὸ δΒ )οοὶ υπίο γοῦ; Ὀυὺ γϑί ον σο)οΐοσθ, 
Ὀοσᾶιδο ΥΟῸΡ Ὠϑῖη68 810 ὙΧΣΙ 6 ἷπ ΠΘΔΥΘΩ.᾽} 
ἴλι. χ. Ξ 6) ϑοη οὔεγεαά ἰδς αροδί ἐδ πιοπὲν Οὗ 
4: ἐγεαδιγεδ.᾽" ΤΏΘΓΘ ΔΓΘ ΙΏΒΩΥ ὙΠῸ ἀο πού ῥΡΓ0- 
ΟοἰΒΟΙΥ ΟἾΘΥ ΤΟΘΟΥ ΤΩΟΠΘΥ͂ 88 8 ΟΟΙΙΡ ΘΙ Βδίϊοη, Ὀὰΐ 
δἰἰοτηρί ἰο Βοοῦγσο 8} ΟἸσΘ ὈΥ {Π6 οἴει οὗ 8 τ]- 
Ὁ40]6 οοῃδίἀογαί οι οὗἉ δηοί ΒΟῸΣ κἰὶπὰ. Ηόον οἵϊοῃ 
(6 οἶος οοῃϑιϊίαίο8 ἃ ἀονσγ! Ηον οἴη (δ6 
ἄἀοοῦ οὗ ἰμ6 βιιθορίοϊ ἃ γοίιβθβ ἰὸ ὀρθῇ, ὑπὶ}} (89 
Ῥϑίσοῃ οὗ {9 Ὀθηθῆοθ Β88 ὈΘ6} Σ δομοα ὈΥ οἾδΔῃ- 
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ἀοείϊπο πιθϑηδ' (4) Κϊπιοπ σοζαγὰβ 6 αἰνίηθ 
Ῥυ ΒΘ Γ8 Ἡ 7 δεγυΐίε ἤδα 7, ἰὼ ΘοηΒοαῦο ποθ οὗ 
18 }8 δὶ ρύγροβο. Ηθ ἀγθδὰβ ἱπ6 δοπαριηηδίΐοι 
σι ν ]Οἢ ᾽ς 18 ἐμβγοαίθηρα Ὀγ {86 8Δβοβί]οβ; γοὶ 
ΠΟ ΘΟΌΥΘΓΒΙ ΟῚ [81.608 ἈΪαοο; Π6 ΒΙΠΙΡΙΥ ἀθ6Β1Γ68, ἴῃ 
ἃ Β᾽αυΐϊβῃ ΙὩΒΏΠΟΥ, 0 ΘΒσᾶρο Ῥιυπὶβιηθηί. Ηθ 
οδηποῖ ΡΓΑΥ͂ πἰτη 6}, ΜΝ ἾΒ α ΟΥ7}}] δορὶ τὶ τ, Ὀὰΐ Βα γ8, 
ἴῃ ἷΒ δίδγιαω: "ῬΥΆΥ γ6 ἕογ το] ΤΏ] 18 8{1}} (86 
σορ 10 οὗἨ Ῥδβίουϑ ὙΠῸ δ᾽ κυ ἐν οὗὨ [86 βἰη οὗ 
ΒΊΟΥ; ΠΟΥ ΓΘ ῬΟΓΡΟΙΌΔΙΙΥ Πιαγαββοὰ ὮὈΥ 8 
ΒΥ ἴθ. ΤΉΘΥ ὈΘΑΓ ν}18 (Π 6 πὰ 8Π ΟΥ̓} 60ῃ- 
βοΐθῃοθ, δηἀ οδῃηοὶ ῬοΟΒΒΙ ΌΪΥ ἀογῖνο Θῃουταθπὶ 
ἴγοπι μον οἴἶοο; μὸν σ88 ΠΕΘΥ͂ΟΥ ὈΠΓΟΒΟΥΥΘΟΪΥ 
Ῥυΐ (μ6 1} ὑγυιδὺ ἰη αοἀ, δἀπὰ δοὶ ἴῃ 6 Ὥδιηθ οἵ 
6808. --“ Ῥαδίουβ βου) ΔΡΡΙΥ ὑμὲδβ 0386 88 ἃ ἰδ6δί 
ἰο ὑἐποτήβοῖνοδ, δπα δδοογίδιη οί ΒΡ ὑμ6 Ὺ ΠδγῸ 
οὐϊαϊποα {μοὶ οἷἶοο μγό 7ωγε οἱ ἐμῖο; 1ῇ τ οἷν 
ΘΟΠΒΟΙΘΏ6Θ 866ι1568 ἔπ θ τη, 1οὐ (Π πὶ ἰ6 16 {86 Ῥα(ὰ 
Ὑ1ΘᾺ 86 ἀροϑίὶα αἰγθοίβ βίγλοιῃ ἰ0 Ῥυγβιθ, ΥΘΓ. 
22. ΑΙΙ οαπαϊαα(ὲ πιϊπιδίετιλ ΤΥ δα 8. βίαῃμαϊηρσ 
ὙΔΥΠΐηρ ἴῃ {818 ἰοχὶ, δηἃ ἸΘΑΓΤΏ ὕγοπι ἰδ ὑπδὺ ὯῸ 
Τ68] βανβδηίδρο σδὮ ΟΥ̓ΟΣ Ὀ6 ἀοχίγοα ἔσοτη ἐμ 6 1890 
οὗ υηΐδ!ν πηθδῃΒ.᾽ 
γε. 20. ΤΥ ΤΔΟΠΘΥ Ὀθιδ τ ἢ {1966 --- 

ΤΕῖΐκ ἰ8 [Π6 Ἰδηρύδβο οὗἩ [80 τηοῃ ον οβα Ρϑίον, 80 
μιδὰ 5βαϊὰ ἰο ὑπ6 816 Τη8Ὲ}: " Β΄: γ6 Ὁ δηα ρσο]ὰ δυο 
Ι ποηοθ.᾽ (οἢ.. 111. 6). ΗΘ δρθϑῖκβ ΠῊ ὁ ΒΟΙΥ͂ δῸ- 
ΒΟΓΓΘΏΘΘ οὗἩ ἐμ δνδγίοο δηῃἃ ΠΥΡΟΟΣΙΒΥ 8 ὶοὶ 51- 
ἸΩ0} διδΔα 50 Β,ΔΙΏΘΙΟΒΒΙΥ Ὀοίταγοά, δηα ΒΡΘΔΚΒ, 
ίοο, τῦῆϊἢ α αἰβιϊποί γοςοο]]δοιϊΐοι οὗὨἩ ἰδ 6 Ιωογά᾽ 
ΜΟΙ: “ΕὙΘΟΙΥ γὰ Ἀδγο τοϑοοϊνοα, Τγθον σῖγα." 
[Μαίι. χ. 8]. Τὸ ““Βυοσοββοσδ οὗ Ῥεοίθυ " Βαυθ 
ποὺ ΑἸ αΥ5 ἱδουχηί, Βροόίοη, δὰ δοϊθαὰ ἴῃ {18 
ΤΩΒΏ Ὁ Τ.--- ΤΠ 6 Γ0 ΓΘ ὩΟΠὴ6 1 οὶ γ͵ὸ ΒΒ ου]ὰ 
ἄἀσα] τὶ ΤΏΟΡΘ ΒΟυΟΥΥ {Π8π τὶ 18 Ὠγροογίίομ, 
Ὑ80 ΘΏ ΘΓ (Π6 Υἱηθγατγα οὗ ΟἸγῖδί ὉΠῸΘΡ ἢ] Δι 1510] 
Ῥγοίθῃσεβ, ἰο {80 χτοδὺ ἱἾΌΓΥ οὗὨ [86 801}}8 οὗ τἸηθῃ. 
(Αροβί. Ῥαβὶ.).- --θαὶ {πο86 ψῖοὸ θὲ (0 Ὀ6 Ζ08- 
Ἰουϑ νος (Π0 ΠΏ ΠῈΣ οὗ {116 ΔρΡΟΒί]6Β, μηδὲ 8180 
ῬΟΒ8688 ἃ ῬοΡίΐοῃ οὗ ὑπο ὶγ βρὶγιί. (10.).--ὶἰτῦ ἴθ ὁπ 6 
(αἰηρς ἴο οοπμαάθιηη, δηὰ δηοίποῦ ἰο σοηΥ 66 ΔῊ 
ἰπάϊνίἀυ4] (πὶ Πὸ ἐδ ἰῃ 8 βίδί 6 οὗ σοῃάοιηηδίϊοι. 
(ϑιδυῖο).---απὰ ἐμ686 ὑνγο ῬοΪ 8, δ1βο, 1}: Βι0668- 
ΒΟΙΒ οἵ ῬοΙΟΥ ΒΑΥΟ δοπλοίϊπηθ8 οὐευ]οοϊοα. 
ΕΚ. 21. Του Βαδῖ ποίῖϊμοσ ρασῖ ἢοσ Ἰοϊ. 

--ὸ νδο ἘΠΓΤΕΕ (Βαὶ ἷ8 ρᾶγὺ δηὰ ἰοΐ βιουϊὰ 
οοπδὶϑί ἴῃ (ἢ 6 ὑδίηρβ οὗ (18 Ῥνοσ]ά, νν}}} παν ὯῸ 
ΒΉΔΤΘ ἴῃ {8086 ἰπαὺ ΔΥῸ Ββρίὶσὶ 8] δηα δἰ 6 ΓΔ]. -- 
ΤΥ δαὶ ἰδ ποῖ σαὶ ἰπ ἴ89 δἰκμῖ οὗ Θοά. 
--Ὑ θη ννὸ ΣΟΌΙΪΟΘ ΒΙΏΠΟΓΒ, 1ὑ 18 ΔΙΔΥΒ Ὠ6668- 
ΒΒΓΥ ἰο ἀϊγοού {ποὶν αἰἰοπίϊοπ ἰο δ δίδία οὗἩ [οἷν 
Βοαγίβ. [ἐ 18 ποὺ βιυδιοϊοπΐ ἰο τοῖος (0 ὑδοὶγ 
ουϊναγὰ δοίδ; ἰὺ 18 1ἴ8Γ τόσο (9 {πο δανδηίΐβρο 
τ θη 6 ΘΧΡΟΒ6 ἰο {86 π| {86 ΟΥ̓ Ζ᾽ῺΔ] Βου ΓΟ 6 ἔγΟΙ 
ΨΥ ΒΙΟἢ ἐμ ὶν οὐ ἀϑϑὰθ ργσοοθοὰ. Απηὴὰ, ἱβογοίοσο, 
ὙΠ 6 6 88581] 8 ρα γ ΙΘΌΪΔῚ δῖπ, Μ᾿ 8110 γὁ ΟΟΘΌΡΥ 
μ6 Ῥυ]ρὶῖ, οσ δὺ οἷν μαβίοσδ υἱβίβ, γγθ βιῃου]ὰ 
ΞΆΪΔΥΒ Βιιον ἰπδὺ (π6 πποοηνογίοα Ἀθατγί 8 ἐδ6 
ἴσα βοῦγοσ οὔ ἰδὲ β'π. ΤῊ 8 ρΡγοσοάμυχα 18, ὉΌθΟΥ 6 

: 8}}, ποοάθα ἴῃ (0 ο8866 οΥ̓͂ Ὠγροογίίοβ. (Αροϑβί. 
Ῥαβϑί.). 

νεβ. 22.--- ορϑαῖ, ἘΠΘσρίοσϑ, οἱο.-- Ῥδβίουβ 
«Ουρι ἰο ἸΔΟΥ͂ Βί ΠΟΘΓΟΙΥ ἴον (ἢ 6 Βαϊ ναί οι οὐ (Π 086 
-ἸΜὮΟΒ6 ΒΒ ὑΠ6Υ σοπάδπιῃ, δῃα ρυϊάς ἐμ δῃ ἰο 89 
ὝΔΥ οὗἁἨ Βα νδίΐοῃ ὈΥ̓͂ υγρίης [θὰ ἰοὸ σαρθηΐ. 2 

ἐΟογ. χὶϊ. 19. (ϑιδνκθ).-- τ ρ ΔΡροβί]ο οὗὨ {πὸ Κοχά, 
ψ80 σδίηδ ““ ποὶ ἰο ἀοΒίΓΟΥ τη 6} ̓Β ̓ἶγοβ, Ὀυΐ (0 Βα ῪἊ 
(8 6πι᾽ [1πκὸ ἰχ. 660], Ὀδατβ ἱ} Βἴτη ποὺ ΟἿΪΥ 
18 ἱπυπἀογΌοὉ οὔ αν, θὰ 4180 {πὸ οἰϊγα- γα οἢ 
- Οὗ (86 ἀοΒρ6), τ ἰοῦ ΟἿ. Υ 9 ΤΌΣ ΣΊΎΘΙΘΒΒ ἰ0 8]} Σ6- 

ΤΗΕ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΕΤΙΕΒ. 
. 

Ῥοηϊβηΐ βθπογβ. (θοθἢ. δπὰ 8Ρ.).---δηι ᾶ ἤχων 
Θοά ---Τὸ ἰ6 οΥἨὨ στοαὶ ἱτωροτίαποο ἐμὲ τὸ βου ά 
Ὀγᾷθ ἰπαυϊγίης Βο0}}8 ἰο ΟΥ̓ΣΓ ῬΤΑΥΟΙ ἰο σοα τδεῶ- 
ΒΟΙΥΘΒ: ΒΌΘΙ ΘΟΌΠΒ6] ἰ8 δΔἀαρίθα ἰο 5Βὶπδ οὗἩ ἜΥ̓ΘΣΥ͂ 
ἰπά: ἰξ ροϊπίβ ὑο (89 ΟὨΪΥ τ681}8 {πὶ οδΌ δῇογὰ 
ΤΟΙ οΥ ἰο ἃ βου] ψ ΐοἢ 18 σοῃδοίοιβ οὗὨ 118 ρ!!1 δοά 
ΠΙΪΒΟΣΡΥ.--Ἴἶ ΡΟΙΏΒΡΕ - - - ἰοχεῖνα ἴ8.696.---ὸο- 
(6 ἀοοθβ ῃοὶ ἰηεπὰ ἰο σϑργθβοηὶ [86 ἔουΊ ΥΘΏ 688 
οὗ δ΄ πιο 85 ἃ ἀουθε{] ροϊαί, Ὀπὲ ΟὨΪΥ (0 Ἔχ 1 Ὀϊς 
ἰο δῖτη (16 ρτοαί ἀδῆρδνς ἴῃ ὙΒΙΟΝ 86 18 ῥ]δοοὰ, 
δηὰ ἐμ πρϑοθβδϑιυ οὗ βίποοσ σεροπίδῃθθο. Ἀπ 
ΘΟΥ̓ΔΏ 56]11081] Ῥδδίουῦ τηυδί δΔἀορὲὶ ῬΓΟΡΘΥ ῥγϑοδυς:ο 8, 
τηυϑί {ΓΒ} Το 6168 δραϊηβί ἸοΥΥ οὗὨ ταϊηὰ, 88 
γ 6}} 88 δρδὶ δὲ 8 ΘΚ Τ1 ἢ ΟΥ Ὁ ε]1οῦ, δὰ Ὁθ 
σΑΓΘΩ͂Ι], Μ᾿ 116 δ σύδγαβ 6 ἀρδὶηδὶ 8 ΠΗ 6665- 
ΒΑΤῪ δηχίοίυ, ποὲ ἰο οϑίβ Ὁ1Π18} {μθ1ὴ ἴῃ 8 δβίδὶβ οὗ 
6186 ΒροουΡΙγ. (ΑΡοδὲ. Ῥαβί.). 

γεμ. 28. 6811] οὗ Ὀῤτίοση688.---ΝοΙ ἴς 18 
ἸΏΟΥΘ ΟἸθηδῖτο ἰὸ {Π6 ἰδδίθ οὗὨ τρϑὴ μ8ὴ .4]}: 80, 
ἰοο, ποίίπρ 18 ἸΏΟΓ 6 ΔΌΟΓΙΪΏΔΌΪΟ ἴῃ (86 ΘΥ68 οὗ 
ἀοά ἰμδῃ ἀδοοὶ ἔπ 6 88 δπὰ 1168. Ρδ. νυ. 6. (Βίασκο). 
-͵Ιο ὈἰεἰοΡ κ8}} οΥ 6 Βοατὶ τηυσδὶ 0 οχροὶ]οα 
ὈΥ 86 Ὀϊ (ΟΡ 688 οὗἩ Γορθοίβηοο, (Παὺ 18, ὁπ 6 Ὁ1- 
ἐδ γ ὑμίηρ τπυσδὶ Ὀ6 ὀχρϑὶ θα ὈΥ Δποί ΒΓ, Ὀθέοτο (ἢ 6 
ΒΉΘΟΙΠ685 οὗ ἰ86 ἀοΒροὶ δπὰ (ἢ ρσοοάπο88 οὗ (86 
Ιοχὰ οδῃ ὃδ6 ἰαδιοά. [ὃὈδ. χχχίν. 8]. (10.). 

γεκ. 24. ῬΙΑΥ Υ8 - - - ἴαξ ΠΟΩΘ, εἰς.--- 
ΒεΒο]ὰ μοῦ ἐδε ἐλαγαοίεγίδίϊο ζδαίωτες οἵ δ᾽ ᾿τὰ ροῦν 
ἴρβοὶ οΥὁ ,αἰδὲ γερεπίαποε:ς (4) “"ῬΥΆΥ γ0 [ἴῸΣ πιο. 
ἴῃ βι6ἢ ἃ 6886, (86 ἱπαϊν! 8] 18 σοηγοσίθα ΒΙΤΩΡΙΥ͂ 
ἴὼ {86 βι χῃὸὶ οὗἨ Ἰηθπ, δὰ μηΐοὸ ππόπὶ τ ἢῸ 8.6 ὁ οδαα 
8.3 τοραϊδίοσθ, Ὀαὶ Π6 5 ποὺ οοῃνοχίδα πὶ {86 βρὲ 
οὗ ἀοὰ, ἀπὰ μπέο Οὐ. (δ) “Τμαΐ πομο οὗ {8ι|680 
ἰίηρθ - - - ΘΟΙΩΘ ὉΡΟΏ τὴ6.᾽ δυο δὴ ἐπάϊνὶ- 
ἀκ] Β᾽ τι ρῚν ἀϑεῖγοβ ἰο Ὀ6 ἀοἸ]  γεγθαὰ ἔγοπι ῬΌΠΙΔΕ- 
τηθηΐ ὈΥ ἱπάυ!] ροποο, Ὀὰΐ ποί ἴἰο 60 ἀο]  γοτοὰ ἔγοπι 
β'ῃ; ὉΥ ἴογρίγομοβδ δὰ ρυγὶ αι 0} .--- ΤῊ 08 δὶ- 
ἸΏΟΠ ΔΡΡΓοΟΔΟδ 6, βίο ὉΥ͂ δίορ, ἐμδὶ ἀοδίσχαοίοι 
ἔγοπι ΜΒ ΐσἢ (ὮΘΓΡΘ 18 0 ἀο6] νοσᾶποθ, ΔἸ βου δὲ 
ΘΥΟΥῪ δίϑρ ν΄ Βίοἢ Βα ἰοοῖϊ,, στβοο σοϑικοά, ψαγηρὰ, 
πὰ οδ]] δὰ δἰ: ἱμ8 18 Ἰδίίοσ οπμα νβ ΨΌΓΒΘ 
ἰδδὴ {86 θορσὶ ππΐπηρ. [2 Ῥοί. 11. 20]. Ηδ Βαὰ το- 
οοἰνοὰ σγϑοο, Ὀυὶ ἴῃ Ρ]809 οὗ ΔΡΡΙγὶπρ ἱξ οοπδβεὶ- 
οηὐλουδὶν, 6 οσρ)ογοὰ ἰΐ ἰῃ ῥτοπιοίΐῃᾳ οδτηδὶ 
Ῥάγροβθβ. Τ|6 πομάογῖι] ποσῖκ οὗ ἀρὰ νοὶ ὃ 
Ὀ6Β61ὰ, ἀϊά ποὶ 811 ἷτὰ ἢ τ Σ]ἴγ, Βαϊ ΟΕ 
ἰοπρίθαἃ ἀπὰ δηϊπιαίεὰ δηϑνν δΐ8Β ἀστορϑηί βρ τὶ. 
Ηθ βουρῆῦ ἰὁὸ δοαυϊγο 8 ἸΏΟγΟ Ῥσϑοΐουβ σἱἷδ ὑμ8ῃ 
δε δὰ δἰγοδαῦ σϑοοϊνοα, Ὀὰΐ ᾿ξ νγδ8 ἷ8. ῬΌΓΡΟΘΘ 
ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ ἰὐ ἰπ ἀοϑίγογίῃᾳ {μ6 Βουἷδ οὗ τθη. Τὶδ 
68}} ἰο ΓΟρΡοῃίδπορ γοδοροαὰ Ἀΐτῃ, Ὀυΐ ἀἰὰ ποὶ ἰπ- 
ἴχδ86 1176 ἱπίο 18 8οι]; ἰΐ βαρ Ἰοὰ Εἴτα ἰο ἐἰδί: Κ 
ΟΥ̓ ἸΏ68Π}8 [07 ὀβοδρίηρ {86 ὑθρογαὶ Ῥαηἰβηχαοδὲ 
οὗ μἷβ βἷπ.᾽" (υάκο) "80 }).---7Τὰς ργεείους σίξὶ οἵ (λέ 
Ποὶν Ολοδέ: 1. Τὺ σοταρ]οίθβ (86 ττοσκ οοτηιτηοποοα 
ΌΥ ἴπο ψογὰ δῃὰ (86 ββοσζδιηθηίβ, νοῦ. 14--17; Π. 
Ιν δὴ ποῖον ὃ6 οὈἰαϊποα ὈΥ ΔῺΥ Βυταδη γί, ΠῸΓ 
8 Ρυγομιδϑοα Ὑ]Ὲ ἢ ἸΩΟΏΘΥ, γον. 18-2]1; 1Π. [ἐ ἰδ 
8 ἴτοο σ᾽ οὗἩ αοά, τοβοσυϑα ὕου (ἢ 088 ὙΠῸ τερθηὶ 
δηα Ὀοϊΐονο, γογ, 22--28.---Τὰε Ποῖν ϑριίτί,, α φῦ 
ΟΥ̓ ἰλε φγαοε οΥΓ Οοά: ἵ. ἘΥΘΟΙ͂ Ὀσδίονοα ὁπ υὕ}- 
τὶ καῖ βοὺ}8 (16 ὥδπιαυ 885); 11. ΝΟΥΘΓΙ 8βο]ὰ ἰὸ 
(6 ἀθοοὶ αι] δί δὴν ῥτΐοο (81 τ 08). 
γε. 2δ8.(Ὀ. ῬΘΥ στϑϊτυσηθᾶ--8η ἃ ρῥγθδομβοᾶ 

186 ξοβρϑὶ ἐπ ΤΏΘΩΥ νυἱ]]8ρ686.---ΤῈο ἰσις 
ἰογοὶ 65 οὗ αοάἄ, οηκὶπά]οὰ Ὀγ 186 ἄγο οὗ αϊγηθ 
Ἰούθ, δἴογα Ὀο( Ἰὲσί δὰ σδσται}ῖ ἩΠΘΥΟΥΟΣ {67 
ΔΡΡΘΑΓ.--- Εν ὙΠ ΘῈ Ἧγ τὰ ἰγανοΠΐησ, {86 [Δ Σ 
οὗ Οοἀ βΒου]ὰ Ὀ6 οὔγ συϊάο, δὰ {μ)6 1ὸγθ9 οἵ ΟὉΣ 
ΠΟΙΟΥ͂, ὯΘ ΟἿΣ σοιηρϑηίΐοῃ, Φοδὰ ἰν. 8-ὃ.--- 89 
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ἘΔ} 15 ὙΟΥΥ͂ ρα] γ, ὙΠΟΒ6 ΔΙΤΟΡΆΠΟΘ 6868 ΠἾπ 
ἴο ἀοεαῖγα 8 ραβίοσαίθ ἴῃ δὴ δι ϊηθηῦ οἰἱγ, δηα σο- 
ἡοσὶ ὁ56 1π 8ἃ ἀοδβρὶδοα νἱ]ᾶρο. αὶ εἶδ 8.0 
ε586 αἰδεῖπ υ 86 ἃ Δροβί]οβ ΒΟ, Ὀπὺὺ υὙἱ]α 
ῬΤΈΔΟΒΟΓΒ! (ϑίαγκο).---τὶ 8, ἱπάθοᾶ, τ σῪ Ῥδίηζα] 
0 8 ϑοσυδηΐ οὗ Ομ σιϑὶ, το δα δὰ Βοροὰ ἰο ἀο- 
σῖτα υἰθδσῦγο ἔσγοιῃ 8 βου] ἐπὶ βοοπχθὰ ἴο ὉΘ 60}- 
γοτιοὰ, Ὀυὲ 18 αἰδδρροϊπίοα ἴῃ (86 6δπὰ, Ηον- 
ΘγοΥ, Π6 Β ου] ποὶ ἀεβρδῖσ. {86 8 ἀἰβδρροϊπί θα 
ἐπι 0Π6 6886, 41} Π1Β ΒΟΡΘΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἔ016]16α ἴῃ ΟἸΠΟΓ 
68866. [{ Ιταου ἰβ ἤουπαὰ ἰοὸ Ὀ6 666. {{ὰ], ἐδ 6 
1οτὰ δΆΚΘΩΒ ἴῃ δὶ8 0Ϊ866 86 ΕΓΒΙοΟΡίδῃ ου- 
Βυοῖ, γὰγ. 27. (Αρ. Ῥαϑδί.).--- - Τῇ εὐἱάεποο οὗ λὲ 
σαὶ Ροισεν ΟΥ λε Ολωγοῖ 9.7 ΟΥγδε: 1. Τὰ ἀν ἐχ- 

ἰοπὰβ 18 Ὀογάθσβ, διβϊὰ ἐμὸ ορροβίΐοα οὗ (89 
νοσ]ὰ; 11. 10 Ῥτγοπιοῖθβ [86 βρίγὶῖυ 8] στον οὗ 
ΘΙ ον 8, ὮΥ σοπατηπ σαί [6 αἰ [8 οὗ 6 ΗΟΪΥ 
αδοδὲ; {Π1. Γ᾿ τιδἰ ἰδ 18 οὐ Ρυτὶὶγ ὈΥ 6 βιγίοὺ 
λυάσιηοηΐ ἰπ (86 6886 οΥ̓͂ ΒΠΥΡΟΟΥΪ65 αηα [8]5960 
ἰοδόθογδ. (θομἢ. δπαὰ 8}.).--- Τλε οἰγοωπιδίαποοα 
ππάον τολτιοῖ ἰλ6 Οοδρεῖ τρεπὲ γογίλ 70. (δε ἢτδὶ {πιὰ 
ὑπίο αἰΐ ἰδὲ ωὡογϊἄ; 1. Τὰ6 ΒΟΙΥ ὈτάΟΣ δρροϊπίοα 
ὉΥ ὑμ6 Ἰοσχὰ τνγὰβ ἤΘΥΘ τπδἰηίδὶ θᾶ, γος. 14--17. 
1. Ὑμδὶ Ἤγάον νγ88 υἱοϊδίθα ὈΥ ἐπ:θ δὶ οὗἁ τηβῃ, 
γον. 18, 19; ΠΙ. ΤΊιο να ] π688 δηθὰ δα 6} 
οὗ 9 ΒῃροτΒ ργθβουυϑᾶ (6 βοοῖκθ ἔγοιη (ἢ 9 
ἀδηζογ8 μπδὺ ἐπτοδιοπϑὰ ὑπο μ, γοσ. 20-2δ. (δ ς- 
θ 611.) 

Β.--ῬΠΙΠΡ ΙΒ ἘΜΡΙΟΥΕῸ ΑΒ ΑΝ ΙΝΘΤΒΕΌΜΕΝΤΥ ἵΝ ΤῊΣ ΟΟΝΥΣΈΒΙΟΝ ΟΝ Α ῬΒΟΒΕΈΙΥΤΕ ΡΈΟΜ Α }18 

ΤΑΝῚ ΟΟΥΝΤΕΥ͂, ΑΝ ΟΥ̓ΡΙΟΒΒ ΑἹ ΤΗΣ ΟΟΥΒΥῚ ΟΥ' ΟΑΝΌΑΟΕ, ΤῊΗΒ ΟΥΒΕΝ ΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΙΟΡΙΑΝΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Υ1Π11. 26-40, 

26 Απὰ 89 [Βαϊ 817 Δηρ6] οὗἉ {86 Ἰιοτὰ βρακα αὐίο ῬΈΠΠΡ, βαυίηρ, Ατὶβο, ἀπά ρὸ ἰον- 
δγὰ {πΠ6 δουΐῃ, αηῦο [ἢ 6 ψᾺΥ (Πδὺ σοοίῃῃ ἀοτῃ ἴγοιῃ δ ΘΓ ΌΒΑ] Θὰ ἀυῦο 828, Ὑ ὨΙΟΘΝ 18 ἀοβοσῦ. 

21. ἘΑπὰ ΒΘ δγοβα δῃὰ πϑηῦ: δηά, θ6 014, ἃ τηδὴ οὗ ΕὐΒΙορίδ, ἃ θα παοἢ οὗἉ ρτοδὺ δυῦ βου 
[8 δυπαος δπα Βῖρ ΟΠ 667] ἀπάον [01] ῳδπάδοθ ἀυθθη οὗ ὑπὸ ΕΒΙΟρΙΔηΒ, χὸ δα 
186 Οἰαγρο οὗ [π|0 γὰβ Δρροϊπίβθα ουὐϑὺ] 4}1} ΠῚ ὑγθάβαγο, δηὰ [σὲῸ (οηι. 884)}}"} δὰ 

28 οὐ ἰο 6 Ὁ 6 ἴογ ὕο ψόοσβῆ!ρ, ἘΓΑπά, τε] Υ 88 τοϊασηϊηρ, δπα βιυὔϊηρ ἴῃ Ἀ18 οδδ- 
29 τἱού γοδὰ [δῃηὰ τϑϑαϊηρ] Εἰβαῖ88 ὑπ6 ρσορμβεύ. ἼΒϑη [Β0] {π6 ϑρί χιῦ βαιά απο ῬἘ1]ρ, 
δὺ ()ό προδᾶγ, δηά 1οΐῃ [αὐ }}} ὑμγβοὶῖ ὑὸ ὑμι18 οἰαγὶοῦύ. ἘΑδά ῬΒΠΠΡ ταὰ Ὁ] 86 Γ ἰο λύπη 

[τὰν ποᾶγ (0 10}], διὰ ποαγὰ Ὠΐμ γϑϑὰ (88 ργοριϑὺ Εἰβαῖδβ, δὰ βαϊὰ, [] ἀθγβίδηθβυ ὑῃοὰ 
31 [ἐπθη, ἄρά γε] νιθαὺ ὕποὰ τοδαθϑοῖ ἘΛΔπα [ΒῈ1] πο βαϊά, Ηον σδὴ 1 [Ηον βΒῃου]ὰ 1 

6 806], Ἔχοδρὺ βοιὴθ τοδῃ ββου])α [1 Βοη16 Οη6 ἀοβα ποῖ] συϊὰθ τοῦ Ἀπὰ Βο ἀεβίγοά 
82 ῬὮΠΙΡ ὑμαῦ Βα που]ὰ [᾿ανϊξοα ῬὮ]]Ρ ὑ07 οοπλθ Ρ δηὰ εἷὺ ψῖῦἢ Εἶτα. ἘΓΒ0Ι] ΤῊ ὈΪδοθ 

[οοπέθη 8] οὗ {86 ϑογιρύατο πῃ ]οἢ ἢ6 τοδὰ ψὰ8 {116 [τ γ6 {1|686], Ηδ ψὰ8 Ἰοὰ 88 8 
Β[6 6 Ὁ ἴ0 ὉΠπ6 βἰδαρμίον; [.] 8πὰ |1κ6 ἃ ἰδ} ἀυστὴ Ὀοίογθ Ϊ8 ββϑᾶσοσ, [;] 80 ορθηϑᾶ 

33 [0ρ6}8] 6 ποῦ 815. τηοαΐῃ: ἘΠῚ ΗΪ8. ἈΠ] ΐοα ἢ8 ἡπαἀρτηθηῦ τὰ ἰα θη ἀΔΥ: δηὰ 
[001] νιῖο 88}84}} ἀθοίδσο 818 ρϑηθγδαίίζοῃ ἵ ΦῸΣ Ὦ18 1} 18 ὑδκθη [Δῖγαγ] ἴγοπι ὑμ6 ϑασίμ. 

91 "Απὰ [ΤΠ 6ἢ, δὲ] [Π6 ΘΠ 0} δηδιτγοτοα ῬὮ1ΠΡ, δηὰ βαϊα, 1 ῬσαῪ ὑ866, οὗὨἍ τ οπὶ Βρθα κοί 
0 ἐμ6 ρχόρμοῦ {18} οὗἠἨ 1861}, ΟΓ οὗἨ ΒοΙηθ οἴμοσ τδη [0π6]7 ἘΓΒοη [Βὺ}}] ῬὨΠΡ 

Ορομοα δ18 του, ἃπὰ Ῥόρδῃ δὖὺ ὑ:6 βδιηδ [δὖ {{818] δογ!ρῦατο, δῃ ρυθδορθα πὑηΐο ΐηι 
86 [186 ροβροὶ δοβοθσγῃϊηρ] ε8]58. ἘΛΔῃηὰ 88 ὑμ8ὺ [{π 8] ταπῦ οἡ ἐλεύ" ὙΑΥ [{γϑυ6]]6ἀ 

οὐ ἴδ τοδα 7], ΠΟῪ ὀδτηθ ἀπίο ἃ οογίδ!ῃ Μαίογ: δπα ὑῃθ Θυμ 0} Βαϊ, 866 [Β6}10]4], 
δῚ λέγε ἴς πδίου; Ἡμαῦ ἀοί ΗἰπάΘΥ τη ἴο Ὀ6 βαρ θα 52 ἘΓ Ογιΐέ ἐδ οπιίΐγα 81, υονε6.} 

Διὰ ῬὨΒ1ΠΕρΡ βαϊὰ, 1 ὑδοὰ Ὀο]οναδῦ πὰς 411} ὑπ|π6 Βοασί, ὕπο τηδγοϑῦ. ἀπά 6 δῃ- 
98 βπογοὰ δῃὰ βαϊὰ, 1 β6]ϊονο ὑμαῦ 9 6808 ΟἸ τυ ἰΒ (6 ὅοη οἵ ἀοά. ἘΑλμπὰ ἢ οοιηχιδπάοα 

(86 οπασγὶοὺ (0 [(μδὺ {πὸ οπαγὶοῦ βου] βίδῃα β61}}: δηὰ ὑπ6 Ὺ ποηῦ ἀοότη Ὀοίἢ ἱπίο {86 
99 πδίεσ, θοίἢ [οπι. ὈΟῚΒ] ῬὮΠΡ ἀπά {π6 δυπυοῃ; δὰ μ6 Ὀαρύϊζοά πὰ. ἘΛΔδά [Βυ{] 

πθθη [ΠΟΥ ἼΟΤΘ ΘΟΙ26 ἊΡ ουΐ οὗ ὑπ6 ψαίοσγ, ὑμ6 ϑριγιῦ οὗ ὑῃο 1,ογτὰ ὃ σδυρῃῦ [οαγτὶ6 4} 
ΔΉΔΥ ῬὮ1Π, ὑμαὺ [δηά, χαὶ] ὑπ6 Θαμυοἢ ΒΑῊ ἢ πὶ ΠῸ πιογὰ: [.] 8πᾶ [[Ὁγ, γὰρ] ἢὨ6 ψϑηῦ 

40 ου διἷβ ψΥ τοὐοϊοίηρ. ἘΒαὺ ΡΙΝ]}Ρ 8 Τθαπά δὖ ἀσούυβ [8μ404Ὰ7: δηὰ ραββίῃρ 
{τοῦρ ἢ ΒΘ ῥγϑδομρὰ ἰπ 8}} (86 οἰδ168, 11] ἢ6. Θᾶπιθ ὑο Οδβᾶγθᾶ. 

ἯἼΨΕες, 27. 1Δο δ τ οπλἑία ὅς [σὲ γε, Ὀθΐοτο ἐληλύθει, ἴῃ δοσογάθποο ψ ἢ Ὀσὲ ἴον ΜϑΗ͂. [Α. Ὁ. Ὁ., δἴβμο Οοὰ. 8". Ὄ 
83. [Ε. Ὁ. Ἦ,, δηὰ αἴοσναγαβ δορά ἰη Ο. Ὦ.} ἀπὰ δηοίοης γουϑί ΟἿ [βγη ἐλ τα ὑτοῦα» 

ληλνθει [ὙΠ 6Γ6- 

γοῦρθ, τῆς ὈσδίοΓΘ . οὗ ἐεχί. τες. ἀδηὰ 6. Η. ἀπά 1ΔίΒογα, ἰδ οτα οἀ ὈΥ 1Δοὴ.., Τίδοι. δὰ ΑἸ. ἰῃ δοοογάθηοο ὙΠῈ 
4, Β. Οἱ Β. αὐὰ Οοὰ. Εἰ η..-Τὰ.]. 

γὲγ 86, ΤῊ [Ὠδογῖϑ ἔΠο (0]] ον; [88 γον. 871. εἶπε δὲ ὁ Φίλιππος" ἐι πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν. 
ὡς δὲ εἶπε' ΤΙιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ εἶναι τὸν Ιησοῦν Χριστόν. Τῖλλοδ0 οἰδίδεα ΓΘ ἰυμῃ ἃ ΟὨ]Υ ἐπ ἃ κἰωρὶο αμοίδὶ ΜΆ., 
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ὭΔΙΔοΙΥ, Ε-., θα οἷδο ἴῃ δροιΐ 20 [ἀροϑο 80] πυ! Ποῦ] τηδ6., ἰπ δοῖλο δηοίθηί τϑσϑΐίου [Ὑ αἷς. οἴδ.}, δηὰ ἰπ ἐπ ὑκέδογα, τοῖς 
[86 Ελο οἵ ἰγϑηϑϑυϑ, θαΓ ὙἱΓἢ τοῦ ργοαὶ γατίατίοπβ [νγ!οἢ 8 “ Δηοίῃον σἴγοηχ πλᾶῦὶς οἵ δρυτουδηθθα ἰὼ α ἀϊαρυ τε μον 
βδκα." ( ἈΠΟΡΘ θη το οἵδοῦ μδηά, 6]1} [ἢ 80 οἰδιιδο8 αγο δε ἐγ ΙΥ Ομ το ἰη Α. Β. Ο. ἃ. Η. [“ἼΠ6ΓΟ [8 Βοσχὸ ἃ μίδία ἰη Ὁ." (ἀθ 
Ὑγει6)1, 86. Ὑο}} 88 ἴα ἔο 5 δἰ ἰς Μ8. [τ ἰοἢ ὀχ οἱ 5 πο δἰ χη οὗ δῇ ὀγββυγθ οὐ σογγϑοίίοὨ): δἷθὸ [ἢ πιόῦὸ ἔμβδη 60 [πρϑοεὶ- 
δ 6] τα πυδου} } 9 Πλ88.. ἰῃ δησίδηϊ γϑγβίοΒ, δηά ἱπ δοῖμο ἔδίμθγθ. ὅμο ὙΠο]9 8, τὶ πουΐ ἀουδῖ, δρυσίουδ, αἰ (ἢ 8᾽ι διά ἐτἰο8 
οὕ δὴ ϑδεὶγ ἀδίθ. 1ὲ ναὸ ἰδ οπασὴ ἰο 81} πρ δῇ Δρρδγϑῃς γοιὰ, δηὰ ζυγεθῃ 8 σίδἰοπιϑηὶ οὗ ΡΒΠΙΡ᾽ 6 δδβοπὶ οχαχδίϊοδ 
οὗ 1η6 ΘΠ Οἢ 5 ( τ, Ὀοΐἢ οὗἨ ν΄ ϊοἢ Βδοπηθ ἴο ΡῈ δηϊίηςζ. ἴδοῖ., ΤΊ δοῆ. δᾶ οἴθοσα, ΤΕΥ ῬΓΟΡΘΟΕΥ͂Υ σαποοὶ πὸ ᾿τποῖθ 
γΟγΒ6. [118 ἱπβογίϑα τὶ ἢ Ὀτγδοϊκοῖδ ἴῃ διίοῦ δὰ ΤΠοΐ ΘΒ ΡοΙγς. Βιῦ1]6. ΑἸίέογά, το οπιί ἐδ ἔθ ὁ τ ΏΟ]6, δὐορῖν [86 [0] ον δε 
φτριδηδίίοη, διρροσίοα ὮΥ ΜΈΘΥΘΥ : “ Τὴ6 ᾿πδογίου ΔΡΡοδγ ἰὸ παγο ὕθοη τηδὰ6 ἴο δ ΐϊ [6 ἰοττηυ]ασίοθ οὗ {6 Βαρτίσεαὶ 
Ἰτυγκίοα, οἷς." Τὴ ἐεζέ. τες. ἀοεβ ποῖ βί ἰσεν δά ίο Εἰ. πίοἢ Θχῃἰ υἱδ ἐαν Ὀοΐοτο πιστεύεις, δ ἀδ σου αἴϊες καρδίας, δηὰ 
δι ὐδιἰτυἴο8 σωθήσει, δοσοτάϊης ἴο Τίδοἢ. ΤῸΣ ἔξεστιν. “2. Α. ΑἸοχΑΏσΟΥ τοραγὰβ [6 ΘΧΤΘΓΩΔΙ 65. ΠΠΟῺΥ 70. δῃὰ αραΐησί (89 
αοηυΐϊηθηοδα οὕ 1Π0 γ0 Γ86 88 “ὙΘΓΥ ΠΟΆΥΙΥ ὈΔΙ ησο4,᾽᾽ δηὰ του] ὑγοίου ἴο γοίδιη [86 ἰδίίοσ. Ἠδοϊκοῖϊ ρρϑδτσίο τεκαγὰ [ἢ9 
νοϊρὶ οὐὗἩἨ ἐδὸ ἐδδι ΠἸΟΏΥ 88 ππίλυογαδιὶο ἰο ἔπ γοϊοηζίου οὗ 6 ρδδθαζο, νυΐ δὲ: “ 19 ἐπίογροϊδιίοι, {{ ἐξ ὕ9 δΒυςῖ, ἰδ δ 
οἸΪά οογία! ΠΥ 88 (Π6 {ἐπι οὗ Ιγϑηρθι8, οἴο."-- Ὰ.] 

δγροῦ. 89. ΤΠ ΑἸοχαπάγίδη ΜΆ. 4} ἴον ργοδϑηςί της [86 οτἰ χα] γοδάϊΐης, ἰὩδογῖϑ Ὀοίτγθοι πνεῦμα δΔηὰ κυρίου, δό δῇ 
δ ϑηἀκδίίοῃ, (89 ΤΟ] οἰ πα ογάα: ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν ἐννοῦχον " ἄγγελος δὲς ΤὨΪΐδ σογγοσίϊο ὙΔΔ τηδάϑ, ἴο 
46 ἰοδίϊ πΟΩΥ οὗ Τβοποπάοτί, ὈῪ ἐπ0 οΥγἰκίμδὶ Ὠδηὰ. (ΤΊδοῖ. βᾶγε : ἐρέέ 5 οογτεχίέ, ἰμλάϊσαξςίηρ ΌὉΥ ἐμθ εἰπρίο δδίθείδχ τ 
οτἱ κί δὶ ττίτοτ οὐ 1π0 Μ85,---ΤῊῈ.]. βονθῃ πᾶ πδοι}6 π|88.,. Δ σοῦρὶο οὗἨ τογβίοῃβ, βῃὰ 9οσοῦμθ, αν δἀορίϑα ἔμβοδὸ πογάδ, 
ΠΟ, ΒΟΊΤΟΥΘΓΣ, ἈΓΘ ἀπ αι ΒΕ ΟΠ ΔΌΪΥ ἰηξογροϊ ἰδά, δηὰ σσοῦο ἱποπάσοιϊ ἴο ἱπι ΤΟΥ͂Θ [86 ἰοχῖ: (ΠΟΥ ΔΙΊΘ, Ὀθδίάεα, οαιἰεϊος ἐπ ἐδ 9 
ΒΙπιδιἰο πδπυδογίρι [πρἰοἢ ὀχ ἱἐδ [86 τοδάϊηκ οἵὗἁ ἐδ ἐεχέ. γες.---ΤᾺ,} 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

Ψεκ. 26. αἅ. ΔΑπᾶἃ ἴ89 δ β9] οὗ 186 Τιοτᾶ, 
οἱο.---ῬᾺΡ ττδϑ 8.1}} ἰὰ βαπιδτὶδ ὙΠΘ δθ Το- 
οοἰτοὰ ἐμΐβ σοηπαπαὰ. 7616, 1{ 15 ἰτὰο, 888 85- 
βοτίοα, {Πδὶ 6 τηυδὶ αγὰ σοίυγποα (0 Φ6 ΓΈ 88,6. 
Ῥοΐογϑ 80 δροβίϊοβ, δῃὰ δουϊὰ ποὶ ἘδΥ6 ΘΙ ΒΟῪ Π 6 ΓΘ 
τοσοϊγοα (Π6 σοτῃηπιϊββίοηῃ. 718 Υἱοῦν ΒΘ 0 6 
Βιρρογίοἃ Ὀγ (δα εἰγουτηδίδηοο ὑἐμαὺ ῬΒΠΠΕΡ 88 
ἀϊγοοιϊοα ἰο (ΔΚ “πὸ ὙΔΥ (δαὶ σοοί ἀοτῃ ,οπι 
“7εγιιδαίεηι ἰοὸ Θα28.᾽ Τὸ τορίοη, ΒΟΥ ΘΥΟΥ, [0 
Μοῦ ῬὮΪΙΡ δ ἰ0 Ῥχοοθϑᾶ, γδϑ8 ὑπαουθίθα)Υ 
Ββἰιυδἱοὰ τοννατᾶ ἢ δου δ ἤγουι ϑ'διιδγὶδ, δὰ 
666 Ὧ0 ἰπῆογθηοο οὗ ἃ ἀδοϊδῖνο σμδυδοίον σα 6 
ἀοάυσοὰ ἔγοπη {86 τπθηϊΐοη οὗ ὑΠ6 ““ὝΔΥ {δαὶ 
ξοοίῃ; ον ἤτγοτῃ 90 ΓΌ δ] 6 .᾽ Βυΐ {π6 ῥυϊῃοῖ ρα) 
οὈὐδοίίοι ἴο Ζ6]16 γ᾽ 5 υἱὸν ἰβ ἀοτὶ θὰ ἔγοι υϑὺ. 20, 
νι} αἰ ΒΕ ΠΟ ΓΪΥ Βρ δ 8 οὔ τοί Γ ΟἿ] ΟΥ̓ {86 
ἔνγο ΔΡροβί!βοβ ἰο Φογβδ]θ, νἱ πουΐ τηθηιϊοπὶπρ 
ἐμαὶ οὗἨἩἁ ῬΒ1Ρ, το τυϑί ἐμβογοΐογθ Ὀ6 σοῃδια ον θα 
85 Βαυϊηρ, ΤῸ (86 Ὀγοϑϑῃηί, γοιηδ πϑα ἴῃ βδπηαγίδ. 
-- Καιἰομα] διϊσ ἱπίογρυοίθγβ, 6. 9., ΕΟΚΟυ ΠΏ, 
δυο δϑϑυπιϑά ὑπαὶ (Π6 ΒΘ] τιρηςοηοα ἴῃ {118 
ΨΟΓΒΘ, ΔρΡροαγθὰ ἰο ΡΒ ΠΡ ΟἿΪΥῪ ἴῃ ἃ ἄγοδπι, δπᾶ 
ΔΡΡΟΒΙ, ἰπ βυρροτί οὗἨ ἱδοὶν τἱϑονγ, ἰο 116 τογὰ 
ἀνάστηϑι; Ὀυΐ 88 ἐἰδο ἰοχὶ ἀο065 ποί ΘγΥδη σχϑιηοίθὶυ 
᾿παϊοαίο ἐμδὶ {89 ὁσοΤΥ 6 ἱοοὶ οἷδοθ δὲ πὶμδί, 
118 τννογτὰ, βίδηἀΐπρ δ᾽οηθ, δ 1116 ἐμ] 168 ἐμαὶ 
ῬΆΠΠΡ νν88 8516 60 δὖ ἐπα {ὑἶπ|6, 85 1ὑ ΥΟΡΡ βϑηίβ ΒΒ 
σι ῥσίοαὶ πποηἰοηποᾶ ἴῃ οἷ. γν. 17, 38 Ὀοΐηρ ἰὴ 
{μι βἰδίθ; ἐὺ στρ! δ} ἀοβουῖθ68, οα {110 60ῃ- 
ΟΥΑΥΥ, {86 ΒΌΠΙΠΊΟῺΩΒ (0 Ῥγοσθοα ἰο δοίΐοῃ. [ἀνα- 
στάς, νοῦ. 27, ἄοθα ποῖ Το ἰο ἃ οοῦσῖ, δι ἷβ 
νγ6}} Κπονη ΗΘὈγαίβιη. (46  οἰ[6). Οοτρ. Ἦ ΙΝΕΒ. 
ἐ δ. 4. ΟΡ8. οἱ 6). 18. 

ὁ. Θο τονσασᾶ 186 βουῖϊὰ - - πηῖο Θᾶξα. 
--ΡΒ ΠΡ ἴα σοτημηδηάορα ἰο ργοσθοὰ ἰο {86 βου (ἢ, 
ἑ. 6. ΒΟΌΪἢ οὗ Βδιηδῦῖδ, ΟΥ ἴῃ ἃ βου ποσὶν αἰ γθοίϊοπ, 
ὙΓΒΊΟΏ αἷὰ ποὶ ὨΘΟΟΘΒΑΡΙΪΥ τοαυΐδῦο ἷπὶ ἰ0 Ῥ888 
σου Ζογυβδ]οα; μ6 σουἹά, Ο5 (16 σοπίγϑγΥ, 
ἰλκὸ 8 ΠΘΆΤΟΥ σοδα. Ηθ 15 ἰηΐογιηϑα (μὲ Β6 68} 
ΤοοοΖηΐΖ6 ἴμ6 τοϑα ὃγ ἔνγο Τθαίαγοβ: 1, ἴΐ 8 ἐμ 6 956 
ἰμδὶ Ἰοδὰ8 ἔγσοπι Φογυβδίοιῃ ἰοὸ αδσεδ: 2, (6 γοδὰ 
ἐιβοὶ τ ̓ἴβ ἔρημος. Θᾶκα, οπο οὔ {πὸ τα οἰϊοῦ οἰ(168 
οὔ 6 Ῥ. 1] 811 68, τγ88 βἰ υδιοὰ πραΓ {6 οι ΓῺ 
Ὀουπάλνν οὗἩ Οδηδδῃ, βου νλδῖ 1688 ἰπΠ8π ἰἢ ΓΘΘ 
τη ]65 ἤγοτῃ (6 Μοαϊοσσαθθδη, [1 παᾶ ἔγοαῦ θη 
Ὦθοη ἀρφδβίγουοαὰ ἴῃ ἐΐπιθ8 οὐὗὁἩ ΑΓ, δα 88 ἴγο- 
φυθηῦν Ὀθ6ῃ σου] 1, [Ιὑ γἃ8 δραῖὶῃ Ἰαϊὰ ἰπ Γυ 8 
δου Α. Ὁ. θὅ, ὉΥ ἐπ ἱπβυγχοπὶ 7698, 6. 
(ἰοββίυβ ΕἸΟΡ 5 88 (0 Ῥγοσυχαίον, Ὀὺ νγ8 βυὺ- 
ΒΘΑΌΘΗΙΥ γοδίοσοα. Μδϑεν ᾿ἱμ οσργοίοσβ σοῖο ἰδ 6 
οἶδυδβο: αὕτη ἐστὶν ἔρημος ἰὸ 0λ9 οἱὲγ οὗ ὅδξα, δπὰ 

ΒΌΡΡΟΒΘ ἐπὶ 1ὲ τη θῇ ὑπαὶ ἐμ οἷν δα Ὅδοα ἀ6- 
Βίγογοά, δπηὰ γγδϑδ ΠΟῪ πὶ ΒΔ ΌΪ δα, οΣ οἷδβο, ἐδ 
ἴι γγδ8 ΠΟ Ἰοῆρεν ἴογίϊδοά, Το Ἰδίίεσ υἱοῖνν οδη- 
ποὶ Ὀ6 ῬἈ]ἸΟΙοΟ ΟΠ δυδίδἰ θα, ἀπὰ [26 ΤΟΣΊΒΟΡ 
18 ἱπτηργοῦΔ 16, 85 {μαὶ ἀδβοϊδιϊοη οου]ὰ δυθ 
Ὀθοη δυΐ ὑθπιροσασυ [ΒΟΒΙΝΒΟΝ: δδιδὲέ. 3.εε. Π. 
41], διὰ, θθβϑι ἀθβ, ΔΩΥ σοίθγεμποο ἴἰο 1 ἴῃ {818 Ρ888- 
826, ἰπ Ὑ816Ι πὸ ἱπίογοδί Ὑπδίευοσ διίδορθβ ἰὼ 
186 οἷτγ 6617, δη ἃ ΟἿΥ ἃ οογίδίη σοδὰ 19 ἴο Ὀ8 
ἀοβονυῖ θα, του]ὰ Ὀ9 δ᾽ ἱοχοίμ ον ̓ πδρροθῖῖθ. ΤὨῖ6 
οἴδυδθ, ὑπ υ ογο, ΘΒ ΣΘΙῸΣ ΟὨΪΥ ἰοὸ ὁδός, δὰ ἐδ 
ἀδδιχηοὰ ἐο ἀοβοσῖὶ 6 8 ρασίϊουϊδσ στοδὰ ἰδδὲ 1οἀ 
ἴο ὅ4ζα. Απὰ {μδιῖϊβ ἀοβοσι ρίλου ““νγ͵δ8 ἐδ ΣΩΟΣΘ 
ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ, ὈοΟδΌ 86 {Π6Γ6 ὝΡΓΘ ΒΟΥΘΓΔΙ ῬΔΥ5 Ἰοδά- 
ἱῃρς ἔγοιι Ψϑυυβα οι ἴο αδχϑ.᾽᾽ (ΒΟΒΙΝΘΟᾺΝ: ἔαξ. 
δεδίϊπα. 11. 748 ἢ.) [ΠΘΟΆΪΟΣ τοΐοσβ ἰο {86 θστοδη 
οαἰίοη ; ἴῃ ἐμβα ἘΠ 8) ποσὶ οὗ Βοδίπβου, ἐδ9 
ΡῬδβϑαρο Μ111} Ὀ6 ζουπά ἰη 0οϊ]. 1. Ρ. 614. 1δολ]οΣ 
ΚοΘΏΘΥΑΙΪΥ αὐοίο5 ἘΟΌΪΏΒοΝ νέγδαζέπι, Ὀὰὶ ψἱΒοῦΐ 
ΤΩΙ οὗἁἩ αὐοἰδίΐοι, πῃ ὑπὸ ὑνχὸ ΟΥ ἴὮγ66 10] οἱ δα 
Βθῃίθῃοοβ, Ὀαΐ δυρδιϊ 68 Βοὶϊ ΨἸὈγίη ἔον Βοίογζο- 
χα. Κι νυ. δυπιοῦ, Ὑ8ο0 ΙΒ. 8 ἔγοηῃ ΒΟΌΙ ἤδοΣ, 
δΒΒ 5ηΒ δηοίθοῦ στουΐα ἰο ῬΒ11}Ρ, νἱζ. [μπγοῦσῃ Ηο- 
Ὅσοι, ἴῃ ΡΪ]86ο οὗ δι] 6 ἢ. 83,66 κἷδ Ῥαξεείέπα (48 
Θα. 1860), Ρ. 186, π. 172 ὁ; Ρ. 198 π. 181 ἔ; διὰ 
ΑΡΡ. Ρ. 449. ΙΓ΄. ““Οὐ Αστϑ υἱῖϊ. 260."--ΤΕ.]. ΤῈ 
πιοϑὲ Τγοαποηϊοα δι. (86 ργοδβϑηὶ ἀδύ, δ βουσὶ 189 
Ἰοηαδβί, 8 ὑπ ὙΔΥ ὈΥ ΒδπΪ6 ἢ; ἐΐ Ῥγοοθοὰδ δἱ ὅσος 
ἴῃ 8 ΒΟΥ Β- τοδί Υ] ἀϊτοοίίοι ἔγοιη ΦοΥΆΞΔΊΘσΩ. 
ΤΏΉΘΡΟ δ. τὸ ΟΥΠΟΥ ἸΏ οΓὰ ἀἰχοοὶ ΓοΘΒ: ομ9 ἀοται 
δΑΥ ο65-ϑυτὰγ ὈΥ Βοίἢ-Βῃθμμ8ἢ, (86 ΟΕ 
ἱβγουσὰ δαὰνγ Μυδυγτν ἰο Βοῖ ΖΦ σὶπ οὐ Ε]Ἰουϊδ6- 
ΤΟΡΟΪ 8, δηὰ ἐμθῆοο τὸ ἀἀΖ8 ἰΒΓΟΌ ἢ 8 ἸΏ0Γ6 ΒΟ (ἢ- 
ΘΓῺ ἰχαοὶ, 76 Ἰδί[οὺ πον δοί 8}}} ρϑδδοδ νοῦ σα 
ἃ ἄϑβοσῖί, ὑμδύ 18, (πγοῦσ ἃ χοσίου 160} 158 τε ἐν 
ουύὐ Υἱ]αροθ, δηὰ ἷἰβ ἱπμβὈἱοα ΟὨ]Υ͂ ΌΥ͂ ποιιϑα16 
Ατδῦβ. Τμδὶ {μ1]5 ἀϊδιτίοι τγδϑ δἱ ἰμδὶ (18ὸ ἷπ 
ἸΠκῸ ΔΉΠΟΥ ἀοδβογίϑα, ἰδ ποὶ ᾿πυργοῦ Δ Ὁ]6 : ἰμ 6 Σ 9 
18, δὶ Ἰοαβϑδί, Ὡ0 πηιϑηΐΐοη τηδ6 οἵὗἉ οἰἰ166 οΥ Υἱ]ροδ 
ἴὰ ἐμὸ ρ]αΐὶπ Ὀδίνγθοπ αδζξὰ δπὰ ἐμ τηουμπίδεδ, 
Ἰαίον ἐβδὴ {π6 ἐΐπηο οὐὗὁ Νοβοιΐδῃ. Ηρποθ ἰδ18 
οἾδαβο: νυ 10} 16 ἄσβοσῖ (οοπδιϊυιί πα ἃ ρασέ οὗ 
(89 8ῃ6}᾽5 δΔάάγοββ, 88 Τὸ ΓΘ σοηῃδίγαϊποὰ ἐὸ 
ὈοΙΐονθ, δηὰ οί 8 ρβγοηΐμοίϊο σου οὗ [ΚΘ 
Ὠ11286}), ῬΓΘοΐδοῖν ἀδαϊσηδίοθ (86 τοδὰ πϑῖοἢ 
ῬΆΠΙΡ νγδβ (ο ἰδῖκο, ἰη ὁσάϑὺ ἰὸ ταϑοὶ τὶ ἐπ 6 δα, 
ΟΥ̓ ΠΟΒΟ ΘΟ γυβίου μ6 γγὸοὸδ δρροϊηϊοὰ ὮΥ {86 
ΘΟ. 86] οὗ αοἀ ἰο ὃ6 {μ6 ἱπείτυμηοπί. 6 ἀο ποὶ 
ἄθθϑαι ᾿ξ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ ἰο δάσο ὮθγῸ 86 πυπιογοῦξ 
σοῃ͵]θοίαΓο5 ἀπά ἱπίογργοίδιϊ ο5 1 ἢ ἢδνθ ὈὉΘΘ6 ει 
οδεγθὰ ὈῪ ψγίϊουϑ ἰπ σομπθοίζοι τὶ τ {86 ἰδ τα 
ΟΓΡΩΒ : αἴτη ἐστὶν ἔρημος. 
κα. 27, 28. αβ. Απᾶ 86 δῖοβϑ. δῃᾶ τυϑῃῖ.-- 

ῬΆΪΙΠΡ δ ὁποῦ οὈογϑα {μ6 ἱηδιχυσίζοιδ τσ π 6 
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ἸΗμὶ τοοοϊγοὰ, δῃᾶ, οα ἰδ σοδὰ πΐσι μΒαὰ Ὀ6ΘῺ 
ἰηἀϊσαίο ἰο ἶτπη, τηοὶ ἰδ0 βίγϑηροῦ, ΟΥ Τί οΓ, 
ΠΟΙ͂ ἐμ6 ν 6}} Κπονῃ τὰδὴ οὗἨ δἷρῃ γαηὶς, 80 Ὀ6- 
Ἰοηχοὰ ἰο ἃ ἀϊδίδηϊ οοαπίσγγυ. Τὴ Ὡδηθ οὗ 7παϊδλ, 
πθιο ἢ ἰγϑα τ] 0). 8851 .1}5 ἰο {Π6 Ἰαιίοσ, ὈΘΙΟ 8 ἴἰοὸ 
ἰδ ἀοπιαὶπ οὗ 8 0}68.---Τ 6 Τ0]]1 ΟὟ ΠΡ ΠΑΡΓΘΟΥΘ 
8 8ὴ ἈπΟΟΙΩΙΒΟΌΪΥ ὈσΘϑυ Ὁ] ἰ΄γ], ὈρΙοηρσίπρ ἰοὸ 
86 ΒίδίΟΥΥ ΟΥ̓ τι 581 008 ἴῃ ἰΠ6 δροδβίοὶϊ ὁ δρ6, δῃὰ 
ἷν ἀφορὶν Ἰηϊογοϑίϊηρ οα δοσουπὶ ὈΟΙλ οὗ ἰδ βἰτη- 
Ρ  εῖὙ δπὰ κταρῃἷο ομδγδοίοσ, 84 οὗὁἨ ὑμο ἱπιροτύ- 
8ῃος οὗἩ ἰἢ9 ΘΥ̓ΘΏ8 ὙΔΙῚΟΘΝ ᾿ ἀοΒοΣῚ Ὀ68. 

ὁ. Διηᾶ, ὈΘΒο]ᾶ, ἃ 8 οὗ ΕΓΒ ορία, οἰο.--- 
Τδὸ ἰοτὰ ἰδού ργοδοηίβ 6 ψΟΪΘ ΒΟΘΏΘ ἴ0 18 ἴῃ ἃ 
αὐτὰ ΤΠΔΠΠΟΥ : ῬὮ1]ΠΡ, 8 ὑγανο}β οἡ ἴοοί, ΡΓΟΌ- 
ΔΌΪΥ ΡΕσοοῖγθθ ἃ ΘΟΠΥΘΥΘΏΘΘ ἈΡΡΓΟΔΟΒίηβ, ὙΠΟ 
δύο ΟΥ̓ΕΥΙΒΚΟΒ ἷπιΠ. [{ 8 ΟσοΙΡΙ Θα ὈΥ͂ 8 8(Γ8}- 
ξετ, Ὑπὸ ἰ8, ΌΥ Ὀϊτὶ, δα Εἰδορίδη. Εἰδίορὶα 
οὐδτδοοὰ ἐδ πἰση]δηὰβ οἡ ὑμ0 δου οὗ Εχγρί, 
ΟΥ ἰδ ἰογΥϊοΥο8 ἰ0ὸ ὙΔΙΘὮ, πῃ τηοάθ γ {1π|68, [ἢ 6 
πδιθθ8 οἵ Νιι δ, Κοτάοίδη δὰ ΑὈγϑβϑίηἶα Βανθ 
ὈδΟΒ δεδίρηϑα: ἰδ ἰδ]δπὰ οὐὁἨὨ Μ Μογοῦ [[οττηθάὰ ὉΥ 
ἵν ὺῸ ΔΓΙΩ οὗ ἴΠ0 ΝΙ]6; ΗΈΒΖΟα: πονκ. Υ͂. 

18: Βοδ᾽ βοη 8 [(6Χ. δτί. Ν 30 : οι. Αηἰ. ἰϊ. 10. 

2.--Ἴἴῖ.} τα ἰῃ9 δϑηΐΓΤα] Ροΐηΐ οὗ ἰδ6 το] σίου 
δη σοι γοθ οὗἩὨ ὑπὸ κἰπράοτῃ. ΑΒ ΖΔ δ5 ἰῃ9 
οοἷον οὗ 86 δκίη οὗὨ {δ 8 ἸηΔῺ 18 σοῃοογηθά, Τὸ 
το γρϑβοῦ ἴοῸ τοχδσὰ δἷτὴ 88 ἃ Ὥθᾷῦτο. ΟἸδβδιι- 
8618 δδδουίίου (μδὶ 86 τ788 οὗἨὨ [δυδοὶ ἰδἢ ἀοβοϑηὶ, 
8 ὅενν Ὀογα ἴῃ Εἰ ἰορίδ, 18 ὙΟΥῪ ΤΟΘΌΪΥ δαρροτγίοα 
ὉΥ 186 οἰγουπιδίδησο ἰδδὲ ἢ6 18 μογθ Τουπά τοδα- 
δῷ [βαϊδἢ, βαγι οὉΪΔΥΥ 85 δυο ἃ Υἱοῦ του ]ὰ γο- 
ᾳαῖγθ 18 ἰ0 δϑβυϊηθ, ἰῃ δαάϊιίλου, ἐμαὶ 6 88 
τοδύμις {μ6 οτἰχὶηδὶ Ἡθῦσον. Ηθ 88 ἃ 28} οὗ 
ἸΣὮ της ἴῃ 818 ΘΟΌΠΙΥΥ͂, 8πα ὀχογοϊβοα ἃ ῬΟνΟΓ- 
ἴα] ᾿ηδαςησο (δυνάστης) δ'μο6 6 ψϑ 86 οἰιίοῦ 
(γε ϑΌΤΟΥ οὔ 818 αὐθο. ΤΤ86 {{{16 οὗὁ δ ᾶδοθ 
πδδ, δεοοταϊης ἰο ἀγοοὶς δπὰ Βοιμδῃ δου μον ἶ68 
(ε. φ- Ῥεινυ, Ηΐεί. Ναί. 1. 85), Ὀδυδ}ν δβεϊχηθα 
ἰο (86 φαρθῃβ Ὑ80, ἱπ ἐμαὶ δζο, τυ]οὰ οὐοὸσ Εἰ ϊ- 
ορία (Μοτοῦ). [μυ|κ0 ἔθυτηβ 1.18 δ! ἢ γ Ἰογὰ 8180 
8 εὐνοῦχος, π ἱσ ἢ, ἸΣΐΘΓΑ]ΪΥ, δὶ ση 68 956 ἯἢδῸ 85 
ὈοοΏ οἰμδϑσουϊαίοα. Βυὶ Ῥουβοῦδ οὗ {δ18 οἶδα 
νοΓῈ ἰηγοϑίϑα ὙΪΠῚῊῸ ΟΥ̓ 668 ΟΥ̓ ΥΔΙῚΟῸΒ Κἰπαὰϑ αἱ (ἢ 9 
οοοτίδ οἵ οτἱ δηίδὶ βουογοΐῃβ, ἰπβοιιιοι ἐπὶ (5 
ἩΔΊΏΘ 0788 ΓΓΘΑΌΘΠΓΥ ΔΡΡ 1 ἰο σουτὶ-ΟΟΘΥΒ ὙΠῸ 
“ΓΟ ποὶ οππδαου δια; ΠΘΏΘ6Θ ΤΏΔΌΥ ἰπίογρ τοῖο γΒ 
ἰδγα, βίησο (Π0 δἰχί οι σϑηίγΥ, υπαογιοοα {89 
πο ΠΟΤ 85 οαυἱναϊοπὶ ἰο ““οουγί- ΟΠ ΟΓ,᾽᾿ τὶ (ἢ- 
ουΐ ΔΩΥ͂ ΓΟίδγοιθο ἰ0 ἃ ΒΟΧΌΣ] τα ΠἸδίΐοθ. Τἷδ 
ορ᾽ εἷου ἀογινοὰ δααϊἐἱομα] ἴογοο ἤγοιῃ {πὸ υδι8] 
δευδουχηρίίου ἰμαὲὶ {πο ἱπάϊνὶ ἀυ}.41 ὈΘΐΌΓΘ 08, ουθὶ ἰΐ 
88 ν8ϑ ποὶ ἃ ὅονν ὈΥῪ Ὀσί (ΟἸδδι186}), δὰ δἱ 
Ἰεδδί (στην οὈϊδϊ πο [βγδο] 118} οἱ ΣΟ ΒΕ, 
ὙΒοΓοδα, Δοσογά πρ ἰ0 Πευϊ. χχὶϊ!. 1, ἢο οαδίχαϊ θὰ 
Ρεέτβοῃ ΘΟ] οπίου 1.6 σου ρτοκχαίΐου οὗἨὨ Φοβουδὰ. 
Βαξ ἰὰὶ 18 ὙΘΥῪ ἀουδιὉ} τ βοῖμον (18 βίδὶθ ΟἹ ΘΟ Σ 
Βδά ὕεεῃ τοοοϊνϑα 88 8 “""ργοβοϊγὶθ οὗ στἱβιῃίθουϑ- 
Π6Ά5,᾽ 5Βποο 0 ουϊάρῃοο οὗ {π6 ἔδοί 18 ᾿πάϊοδιθα, 
δινδ, 8 "6 26 δ ρ  ογο ἴῃ (δ 6 ΒΕΓΥΪΟΘ οὗἩ ἃ ἀΌΘΘΕ, 
ἴι 18 (ἢ 6 ἸΏΟΓΘ ῬτοῦδὉ]90 ἰδὲ 6 γγχὰβ ΤΘ8ΙῪ ΘΙΩ88- 
εὐἰδίεα, 25 ἰδ {1116 ἱτπιροτί8.--- Τὸ ἄτι ἰπίογοαι- 
ἵησ εἰγουτηβίδησο ὑπο ἰδ τοϊδίθα ἴῃ δοπηθοίϊ ἢ 
ψΠ} (δῖ τη8η, 15 δἷδ υἱδὶὶ ἰὸ Φογυβδίθιῃ, ἴῸγ (ἢ 6 
ΡΏΓΡΟΒΟ οὗ τΟΥΘΒΙΡΡίπς ἰῃ ἰπΠδὶ οἱἱγ. Τΐβ δοὶ 
᾿πβρὶϊοβ ἰηδὲ δ6 δα Ὀθοι ἰδαρῃὶ ἱπ πἷβ Αὐτίοδη 
ποπιδ ἰο τοοοροΐζο ἰμ6 αοὰ οΥ͂ ἴδγδοὶ δ {86 ἐσιιθ 
αοά, δηὰ (6 τογδβιιὶρ οὗὅἨ ϑοβονδὴ 88 {μ9 ἰγὰβ τ- 
᾿ἰκίοη, ΒῈ αὰ ποῦν τηδᾶο 8 οἰϊχγίπιαρο, ἴῃ οσά εν 
(8 οἷον βδοσϊῆοθϑ δπὰ δάοσο σὰ ἰῃ ἰδ ΒΟΙΪΥ ΟἿ(Υ 

διὰ ἴῃ {86 ἰθ1ηΡ}6 ἰἰ861]. Ὧ7ο βαυθ ἢθῃοο βυ8ῆ- 
αἰθῃΐ ΓΘΆΒΟῚ ἰ0 Γοργὰ ἷτη 88 8 ρυοβοὶγίθ, ἱπ 189 
ἩΪΟΘΡ 5686 οὗὁὨ [Π6 ἰθγπι, (ἰ. 6. ἃ Ῥγοβοϊγίϑ οὐ 180 
ζδ19), Ὀυὰϊ ποὶ δβυϊοϊοαὶ ἰο Γορσοβοηὶ μἷπὶ 88 8 
Ρτοβοὶγίθ ἰὴ 1.6 ὨΔΥΓΓΟΎΤΘΥ ΟΥ̓ {86 βίχί οἱ θδὺ Β6η 86 οὗ 
(89 ἰοῦ. Το Υἱοῦ ννἷο}ῖ 186 Ὀοδὶ Βαρροτίθα, ἷ8, 
ΟΠ {πθ σΟΠΙΓΑΓΥ, ὑμ80 ὙΘΤῪ βποϊθοϊ ο6 ψϑὶοὰ 
Ἐυδβορῖυβ (Ηἰι. Τεοὶ. 11. 1.} δἰγοδαν οπἰογιαἰηθά, 
γὶς., ὑπδὶ {818 ϑδη 88 ἃ ραρϑη, ὙΠῸ δοιῃον- 
Ιεάμοὰ {μ0 ΟἸἹὰ Οονεηϑδηὶ ἔγομῃη οοῃνίοϊΐοη δηὰ 
ἢ ΒΘὨ ἰτ μ 8 οὗἩ τγϑεροοῖ, Ὀαὶ τὶ ουϊ 8 [Ο 8] 
δαοριΐοι οὗ ἰ(.--- 8}}6 6 γγ88 δἰ (ἰἰηρ ἴῃ 18 ὁ. 8- 
τοὶ, 9 οοσυρίοα πἰτ86}} τὴ (86 ΡΟγυ 886) οὗ [10 
ῬτοΡ οί Ἰβαίδῃ; ὃ6 Ὑδβ ῬΓΟΌΔΟΌΪ Ὁ γηΒ6 τ} ἢ 
ἃ ΟΟΡΥ οὗ 86 ἀγροῖς νογδίομ, νυ ὶοὶ οσἱ χἰηδίθαά ἰῃ 
ΑἸοχαπάσίὶδ, δὰ νγδὋδδ γὰὸ}}] Κποόν ἱἰδγουρδουΐ 
Ἐκγρῖ, ῬοβϑΣ ΟΪΥ 8150 ἱπ ἐλ δα )οϊηΐϊηρς ἰθγυ! οΥ 168. 
ΤΌοδ6 ψ0 δοῃδίϊυϊοα (Δ ἰχοδὲ δηὰ τηοβὶ ἰῃ- 
(6 σοϑηὶ 61885 ἢ (0 680 ΓΟΖΙΟΏΒ, τ γ ὑπἀου δι αὶ γ 
δοαυδϊηιϊοα τὶ {86 ατοοῖς Ἰδηρυαρο. 186 ρΡ]}- 
ετϊδμο οὗ ὑμπ18 βίγδ ΚΟΥ 88 πὸ οριϑ ορεγαίιηι, 
Ῥαΐ 8 πιδίτον ἰὴ ἩΒΙΟΒ ἷ8 μραγί γὰἃὰ8 ἀΘΘΡῚΥ ἱπίογ- 
εδἰθὰ; οὐθὴ ΘΩ ἢ ὙὙδ8 το σγηΐϊηρ Ὠοϊηθ, ἰδ 
ΒΟ] σοῃίϊπιοα ἰῃ ὑμδὸ δβαῃοίθδυυΥ, δὐβοσθοὰ ἰἢ 
τηραϊιδίίοι οα ἰμ6 ψοχὰ οὗ 604, πΑΠΙΟΙΥ, {6 Ργθ- 
ἀϊοίἰοηδ οὗ 86 Ῥγορβλιοί. 
κε. 290-81. ΤΏ θη [89 Βρίστὶϊ βαϊᾶἃ πῖο 

ῬΆὮΪΠΡ.---Τ αὐ ̓ ηπασγὰ γνοΐϊσο τ οι ἀϊγοοϊοα ΡΒ Ϊ- 
1ρ ὑο δρργοδοῖὶ ἐδ ἰγδυθῖ]οῦ, δπὰ Κορ Ὡθδνῦ [ἢ 6 
οδαχίοὶ (κολλήϑητι), γγ88 ἃ σοτητηδηὰ οὗ (86 ΗοΥ 
αμοβὲ ἀνγο ξης ἰῃ ἃ. Ηο γὰρ! αν σϑὴ ἰονδγὰβ 
(88 ομαγίοι (προςὁραμών, οορ. πρόςηλϑε, τοτ. 
29), 8:4, 8δ5 ἐπ πιδῇ ν,Ὃ8 γοδαϊῃρ δἱουὰ ἰο μἷῃ)- 
8017, ρογοοϊνοα ἰμδὺ 80 Ὑ8Δ8 χοδαϊῃρ (86 Ῥγορμοὶ 
Ιβϑαϊδῃ (ἀναγινώσκειν, ΟΥ ΚΙ ΠΔΙ]Ὺ δἰ κα ῆθ8 (0 τεαΐ (0 
οἰλεγδ). ὙἹοἀϊηρς ἴο {μ6 ἱτρ]8δθ οὗ ἐμ ϑρίγὶϊ, 
ἢθ δ 0200 σΟΙ ΠΙΘησΘα ἃ σον Υβα ο ψ 1 [80 
τΩΔΏ, ΌΥ δἀάτγοδβδίηρ ἃ αὐοϑεΐοῃ ἰο ἴτω τι ἷ 68 ἴπη- 
οἸυάθα δὴ ἱηχθοηΐουβ Ῥδγοποιηδδίδ, υΥἱζ. : ἀράγε 
γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ; [ἰὺ ἰ8 τοροαὶοα ἴπ 2 ΟὐΓ. 
1. 2]. Το ἔοσῃιν οὗ ἰδ αυθϑίϊοι, ὙΒ1Οἢ ἀ808}}Υ 
ἰηἀϊσαίοθ ἰδδὺ ἃ πορδίδνθ δΏβνοΣ ἰ8 οχρθοοίοα 
ὙΙΝΕΕΒ. ἢ 67. 2, 1}1.7, ΟΧΡΤΟΒδῸΒ δὲ (9 βϑ 0 

πιο, ῬὮΣ]Π1Ρ᾽ 8 σοηϊοοίαγο ἐδδί ἰμ6 ουμπασ 068 
ποί παγίδα, Τ8ὸ ΠΟΌΪ6 ΣΙ σγίτα ΤῸ Ρ}198 τὶ 
ἃ ΟΒΠΟΟΥ δηάὰ ἃ τηοἀοδβίν ὑπαὶ ΓΘ ΒΟΠΟΓΘΌΪΟ ἰοὸ 
ἷπι, (μ80 ΒΟ ΘοΥΙΔίΪΥ οουϊὰ ποῖ υπάογδίδηὰ ἰὰ9 
ῬΓΟΡΙΘί, Ὁ}16 88 δοῖηθ Ῥοβοὺ νουϊὰ ρσιυΐὰθ δΐτα. 
Αῃᾶ 88 {86 ατιοϑι 10 ἱπβρὶγοὰ ἷπὶ ἢ (δ 6 ΒΟΡΘ 
ἰδμαὺ ῬΆΠΠΕΡ Ὀο υπὰογβιοοά (δ 6 Ῥαββαζ8 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ, 
δηὰ πουϊὰ Ὀ6 νὲ]Πἔ[ηρ ἰο ἀϊγϑοὶ πἷπα, μ6 γοαυοδίοα 
πἷπη ἰο Θηΐον 86 σμδῦὶοὶ δπὰ ἰδκο ἃ βοδὶ δὶ μὲ 
δἰάο: ῬΒΣΡ δ ομοθ σοι Ρ] 6 τὶ ἢ 18 τϑαιμοϑί. 

γΕκ. 82--84. ΤῈΘ Ρ]α09 οὗ ἴπμ6 Βοχίρῖασο 
-- 88 1 16.---Τὴθ ὕννο δσὸ δοαϊϑα ἰορϑίβογ; [ἢ 
μανοῦ 18 {π0 Β6ΘΏΘ ΟΥ̓ ΙὨἸΒΒΙΟΠΔΓΤΥ ἸΔΌΟΥΒ; ἰἢ9 
{π|0 ἀογοίοα ἰο ἰτδυθ)] ἔην, ἰΒ οοουρίοὰ πὶϊὰ ἃ 
ΒΙΌΪΟ Ἰοβϑοῦῆ. Αἱ ῬΒΠΠρ᾿ 8 τοαυοδβί, (86 Αὐσίσθῃ 
Βῃ ον Β ἷπὶ ἰμ6 Βθοίζου 1 ἢ δὰ θηραροα 8 δἰ- 
ἰοπίίοη, δ, ροΒδι ὈΪΥ, τορὰβ ἐὺ αρδαΐϊῃ δἹουά, ἰη- 
ἰϑπαϊηρ ἰο δϑκ 0 8ῃ οχρ] δπδίΐοη οὗ 86 τηοδηΐης 
δα ἰγὰθ δΔρρ᾿οαίΐου οὗ [89 γογτάβ. 186 οοηϊοχὶ 
ΟἸΘΑΣΥ ΒΠΟΥΒ ὑπαὶ ἐμ6 ψοσχὰ γραφή αγο ἀθδὶβ- 
Ὠδίθ8Β 8 ΡΑΓΓΟΌΪΔΡ ρϑδβαᾶρο οὗ ϑογίρίυγο; περιοχή, 
ὁ ἐπ6 οὐδοῦ βαπᾶ, ἀπάουύθα! Υ τϑίθγβ ἰο ἐμ οοπ- 
ἰοπ:5 οὗ (6 Βοοίϊοῃ. 

1Πὸ νογὰβ οὗἩ ἰμὸ ΟἹὰ Τοδίδιαθηί τ ῖοῖ Δ ΓΘ 
ατοἰθὰ τὸ ἐουπᾶ ἴῃ [βδὶ. 1111, 7, 8, Το ἰοχὶ οΥ̓͂ 
(6 ϑορίυδρί αὐ, 16} ἀονΐδίθβ ΘΟ. 5: ἀΘΥΔΌΪΥ ἔγοια 
μ9 ογὶρίῃαὶ ἩΘΌΓΣΟΥ, 15 Βοσὸ χοργοἀυοσοὰ 8 



1δ6 ΤΒῈΕ ΑΟΤΒ ΟΕ ἸῊΞ ΑΡΟΒΊ ΒΗ. 

ΒΌ0}: ὀχδοίῃϑβα, ἐπδὺὶ ἐμὸ ΟἹΪΥ τὙδγίδεϊοηδ ἃτγο, (δ 9 
ἐμδου θη οὗ αὐτοῦ Ὀοίοτο ταπεινώσει, διὰ οΥ δέ 
Ὀοΐογο γενεάν. 16 βϑῆβθ δ 1ο}, (ἢ ΔΌΙΠΟΥ οὗ 
ἰλ9 ΑἸοχαπάγίδη υογϑίου ἰηϊθπάθδὰ ἰὸ ΘΟΠΥΘΥ ἴῃ 
Υοσ. 88 ([κδ]. 111, 8), '6, ψἱίδουι ἀουδί, ἰπ6 70]- 
Ἰονίῃρ: “[π ἷβ Βυχηἰ]ξδίίοη, οσοδδίοηϑαὰ ὉΥ ἢὲβ 
Φιαθιιΐοδ, {889 Ἰυάριηοηί ὙΒῖοΝ ἱπροπάθα ΟΥ̓́ΘΣ 
αΐπι τγ88 βοΐ δδοϊάο ὮὉγΥ αοά: Ὀυΐ, ψὶϊ τοθροοὶ ἰο 
Ηἷδ φοποσδίίοῃ, ἐ. 4., δἷ5. δοῃ ΘΙ ΡΟΥΔΥΪοΒ, ΠῸ 006 
68 δαἀδαυδίοιυ ἀθβουῖθο ὑμὶν πα. Υ, ΤῸ. ὑπ 6 Ὺ 
δἷονν ἢἷπ|.᾽.-- Το ποτάβ:; ἀποκριϑεὶς - - τῷ Φ., ἱπι- 
ῬΙΥ ἰμδὶ ῬΒΝῚΡ μδὰ δἀἀγοδαβθαὰ δὴ ἱπαυϊσΥ ἰο ἐμο 
γαυ6}160 γεβρϑοίίρ {μ6 δι᾽ 6οῖ οὐ τδῖοδ μ6 πδὰ 
Ὀθ6η τοδάϊηρ; πὸ ᾿δίίον ΤΟΡ] 68 ὉΥ δχ ἰ Ὀἱ ἴῃς 
86 Ρδββαρὸ (τοῦτο), δῃα βοϊ οἰ ἐΐης δὴ οσχρὶδηδ- 
ἐΐοη. Ηἱβ σοαυδδὶ, πο τοῦουβ (ὁ ἐπ 6 τηδίῃ 
Ῥοΐπὶ ἐπ ἰδ ὸ Ρδδδδρο, βῆον (δἰ 6 γγ88 ἃ ἱβοτιχιὺ- 
70] διὰ γοβοοϊϊηρ Γοϑαον. 
γε. 86. Τδη ῬὮΒΣΠΡ ορϑηϑᾶ δΒὲκ του. 

--Τῆοδο ἀοδουὶ ρεῖϊνγο ἩΟΣὰΒ δεδὶ ρη ἃ ὙΘΥΥ͂ ΒΟΪΘΙΠῚ 
Θμδυδοίοῦ ἰ0 {π6 ΔΗΒΎΓΟΙ Οὗ ΡΠ1]Ρ, δη ἃ ἱπηρ]}ΥῪ 
παύ ἐΐ ἯὙῺὸνδ ΥΟΣῪ [}} δπὰ οχρὶοῖι. ΤῸ ΝΟΤαΒ: 
ἀρξάμενος ἀπὸ τ. γρ. ταύτης, ἸΤοττα τ18 ἐπ αὐ (Π6 ἐπ- 
ἑοσργοίδιίοη οὗἢ 86 Ργορμοίΐο βΡδββαῴο οοῃδίϊιυἱοα 
ΟἿΪΥ 8 ραγὶ οἵ ῬἈᾺΣΠ}Ρ᾽Β ΤΟΡΙΥ, ἐμαὶ ἢ6 φγοοθοάοὰ 
ἴο υπῃῖο]α ἰμ0 αο5ρ61] δομοογηΐης Ομχιδὲὶ δ (6 
Ἰοδάϊπας ἰορὶο οὗ ()0 οσοηνογβαϊΐου, δπὰ ἐμαὶ ἢ6 
Βιισοϊῃ οι} δἰαϊοὰ ἰο ἐδ6 οὐθῦσι ἴδ9 Ῥγὶποῖραὶ 
ἔλοίβ δηὰ {86 πιοεὺ ἱτπρογίδην γι} 5 σΟΠΟΟΓΏΪΏ 
ΟἸγῖβέ; 6 πιυϑύ ἤδνο δ'8ὸ ὀχρί δ᾽ πὰ ἐο δίπι ἐμαί 
ἐ86 τὺ οὗἩ δα ̓ ν ἢ τῦδϑ θη γα τού ἢ γορρῃ- 
-ἴδηοθ δηὰ Ὀδρίΐβαν ἰπ (86 πϑιὴο οὗἨ ΟἸ γἰδὶ (οι. 1]. 

ἫΝ 86-88, Ε696, ΘτΘ ἰα ννδῖοσ.-- ΟΡ 80. 
ΒΑΥ͂Β, ΠῚ ν. 749 [Β10]. 68. 11. ὑ. 518, Βοβίου οὰ. 
1860.1: “ὙΠοπ 'γὸ ὑσοτὸ δὲ Τ6}} 61- ΗΔ , δπὰ βαὺνν 
86 τυδίον βιίδηαϊ ηρ δος ὑπ Ὀοϊΐοπι οὗἩὨ {δ9 8Δἀ}6- 
οὐπὶ δαγ, τὸ οου]ά ποῖ Ὀυΐ γοιματκ {86 οοἰποὶ- 
ἄθῃσο οὗ βϑύϑυγὶ οἱ ουϊηϑίδησοβ υὲΐὰ [5.6 δοοουῃὶ 
οὗ 6 δι ἢ Β ὈδρίϊδΏ. ΤῊ8 Ὑδίοσ ἰ8 ὁπ. {πὸ 
τοοϑὲ αἰ τοοῖ γουΐο ἴγοι Βοὶὶ 7 Ὀγίη ἰο αδ:α, οἢ ἰδ6 
τοοβὶ δου ΠΟΤῚ γοδα ἔγομι 6 Υ0.88] 6 τὰ, δηὰ ἴῃ (ἢ 6 
τοϊάἀδί οὗἨ Ά (ἢ ΟΠ ΓΥ͂ ΠΟῪ “ἀοβοσί, ἡ. 6. ν᾿ πουΐ 
Ὑ]1]]6ρ68 ΟΥ ἤχοα Βανί διίοβ. Το ἰΒουχπί βίσυοκ 
18, ὑδδὲ {π18 τοῖὶχμὶ ποὺ ἐτργΟΌΔΟΪΥ Ὀ6 (86 Ρ͵866 
οὗ νδίου ἀθβοσί θά. ΤΏΘΓΟ 18 δἱ ρυθβϑῃΐ πὸ οἶμον 
ΒΊΤΑΙΪΔΙ ψΔίοΣ Οἢ (δὶ τοδὰ : δηά σϑυϊοῦϑ οἱἰσουτῃ- 
δίαηοεΒ---(ῃ 9 ὙΔΥ (0 ἀξ, (6 οδδνγὶοί, δηὰ (89 
βυθβοαποηί δηάϊηρ οὗ ῬὨἢΠΠΡ δἱ Ασξοίαβ---8}} κγὸ ἴο 
βίον {πὶ {π6 (ΓΔηΒδοίΐο [00Κ Ρ]866 ἴῃ ΟΥ̓ ΠΘΑΓΣ 
{πὸ Ρ»]δὶ 8," ἘΒΟΌΙ ΠΒΟΩ ῬΣΟΌΔΌΪΥ ΟΧΡΥΘ586Β ΟΠΥ͂ 
8 Ὀο]ὰ ογρίπίοῃ, ἩΠΘῺ ΒῈ ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἰμαὺ πὸ 88 
ἀϊβοονογοα {86 ργθοΐβθ βροΐ, Β1Π 66 ΤΏΒΗΥ͂ ΘΠΒΏ ΘΒ 
ἸΘῪ ᾿δΥγὸ Οσουγγοὰ ἰπ (ἢ ἱπαϊν 8] Τοαί τ 68 οὗἁ 
(πὸ σου ΥΥ, ἴῃ {86 ΘουΓΒ6 οὗὨ οἱρμίοθῃ σοπίατίθδ. 
[866 αϊεείμα, Ὁ. 449-461, Ὁ Κι. ν. ΒΑΌΜΕΕ, 
ὙἘ0 οοπίγογογίβ ΒΟΌΣΗΒΟ.  Β υἱοῖν, δὰ ἤχοϑ {6 
Ῥίδος οὗ (9 Ὀδρίλδηη οἱ Βοί -ΣΌΣ, ἃ ΓΘ τ ]68 
ΒΟΥ - πον -υϑοί οὗ ΠΌΤΟΝ, δπα ΘΟ ΘΙ ἀΘΥΔΌΪΥ ἰο 
ἐμ οδδί οὗ 89 βροὺ ἀθδϊ χπδιθὰ οὐ Ἐοῦίηδοι᾽ Β 
1η8}.---ΤῈ.].- -Ἐ[Ὲ9 )0Υ οὗ ἰμ6 ραπίζηρ ἰσάνο ον ἴῃ 
8 βδῃᾶν ἀδβοσί, ὙὮ ΘΠ ἢ15 ἴδ πο δί θη ρί [8118 ὁἢ 
81ι οϑδὶβ τί 118 ΒρυΪη98 οὗἨ ἔγΘδἢ) υγδίθυ, οδπηοί 
Ὧ6 ρζτγϑδίορ 88 γγ88 (δαὶ οὗἨἩ {86 ουπυοῖ, τ δὴ Π6 
ΒΔῪ ὙαΙΟΡ ἴῃ ἩγΠΐῖοἢ ἢ6 οσου]ὰ Ὀ6 Ὀαρ ϊσοά. [ΓῬἘΣ]]Ρ 
πδὰ υπαουδέθα]γ ὀχρ᾽ δἰῃμθαά ἰο Εἷπι ἐμ 6 ποΘΟ ΑΘ ἐγ οὗὨ 
Ὀδρίδπηι (ἀ 6 ἢ οἰίο; ὅ. Α. ΑἸοσχδῃάο7).---Ἑ.. ΤῊ 
ΘΌΒυ6ἢ᾽. 88 ΒΟΟΠ σοπνυϊπησοα, δἿἿΟΡ ἃ Ὀτνὶοῦ δῖ 
ἘΡΕΤΟΡΤ ΑΘ σα θο θη ἷ68] Ἰ6Β80η, δα, ΘΑΡῸΓ ἰοὸ 
ΒὮΔΙΘ ἴῃ {π6 Βαϊ γδίϊουι ὑσοοϊδὶ πιϑὰ (0 αἷπι, 80 ]]1οὲ 8 

ῬΒΠῚΡ ἰο Ὀαρίϊεο εἶπαι. ΤὍηο Ἰοαίίον ἀο68 ποὲ ἢ δαἰ- 
ἰδὶϑ ἰο 018] μὲ νυΐϊβι, δ ἱ ου κ βυςῖ δα ἴδδυο μδὲ 
ὈθΘἢ τϑδομϑα Ὑ10}} υπυ808] οοἸοσγ. Τὸ ΟΒασῖοὶ 
Βί0}5 αὐ {π6 δοΙηϊηδηά οὗ 186 ΘὈΠΌΘΗ, δηὰ δ Ὡσιὰ 
ῬΆΏΠΙΡ αἰϊζῦ. [5186 Ῥγοροβιιΐου ἴῃ κατέβησαν 
ΤΏΔΥ ΥΟΙῸΡ ἰ0ὸ (Π6 ἀοδορθηϊ ἤγοτα {πὸ Βἷσθοσ στουπά 
ἰο 186 ψϑδίον, οἰο.᾽" (Ηδοκοίὶ).1.--Ρ ΒΡ 15. τηθη- 
ἰἰοπθα δγαί, βίῃοθ ἢ Ὑὰ8 ἱῃ 80 δ ἰδ ΒῈ ῬΘΥΊΟΥ, 
88 δο δἀπηϊηἰδίογοα ὑῃ 6 τῖΐθ; 6 Δοοογα σἿΥ ὈΔ8Ρ}- 
εἰκοὰ πἶπι 'ἰπ πὸ τίν δ {86 γοδά. [“"Ἐπδὶ 
(80 πνοὴ ἀόνῃ ἑπίο {λὲ τοαίεν (εἰς τὸ ὄδωρ). οδὰ 
ῬΤΟΥΘ ποίδίηρ 88 ἴο 18 οχίδηϊ οὐ ἀθρί.᾽" (7. Α. 
ΑἸοχ.). Ἐς ΤΩΔΥ͂ ἸΏ 8} ππίο 88 Ὑ76}} 85 ἐπίο:; 80- 
σογήϊηρ ἰο Φοδπ χχ. 4, ὅ, Ῥοίδὺ σϑιὴςα ἴὸ ἐπὸ β6- 
Ῥυϊσοητο (ὖλϑε εἰς τὸ μν.) - - γοῦ ἐροπὲ ποὶ ἐπ (οὗ 
μέντοι εἰςῆλϑεν) Τπ.].---Νὺ πιδηϊίοι 18 ΠΟΤ τηδὰθ 
οὗ {86 οἰξεπάδηί(δ οὗ πὸ δου ποἷ, ὙΠΟΒ6 ῬΣΟΒΟΙΟΘ, 
ΒΟΥΘΥΘΓ, ἰ6 Πρ] 1οὰ Ὀοὶμδ ὈγΥ ἰμ8ὸ τοτγὰ ἐκέλευσε, 
δηὰ ὉΥ {πὸ οἱτουϊηδίδηο6 ἐμαί, 88 (86 οπατὶοί ὑτο- 
οδοάρά, ἢ6 ταδευ φ ουν γοδάϊηρ, τοῦ. 28. 
ΒΕ. 89. Απὰ ἘΘῈ ἴΠΘΥῪ νγοσθ Οοσθ πρ. 

--͵Ρ ΒΠΠΕΠΡ ᾿παίδηιγ ἀϊδαρρεδνοᾶ, δο ἰμδὶ (89 δὔ- 
ΒΌΘὮ ΒΔ Πἷπὶ Π0 ΤΏΟΓΘ, ΠΟΙ ΠΕΣ ἀἰὰ 6 ΤΟ-ΘρΡοδῦ 
ὈΠῸ} 6 γψγδ8 ὈΟΓΠΘ ἰο Ασξοίυβ:; εὑρέϑη εἰς ᾿Αζ. 
ΤΕΐβ οἱἵγ [Βότὸ Ὀοδγίης ἰδ ς αγοοϊςθα ἤοόστῃ οὗ [86 
Ὧ8116 ΑΒ88α04}7, τγδ8 βἰϊυδίοά, δοοοτάϊηρ ἴο δ ιοά. 
ϑῖς., 210 '6 [Δοοογαϊΐπρ ἰο Οἰμβοσα δϑουὶ 20 
τι 1]68] ἱπ ἃ ὨΟΡΙΒ- ΘΑ ΒΕΟΥΥ αἰγϑοίοη ὕγοτη δ:ι, 
δηὰ νγα8, ᾿ἰκο (86 Ἰἰδι(ογ, ὁπ οὕ (6 τα Ῥσχίῃς!ραὶ 
οἰ(ἴ96 οὗ {πὸ Ῥμ δε ΐποβ. ΤῈ το γδου]οῦ εν δυδ- 
ἀθῃ ΥΟΠΟΥ 8] οὗἩ ὮΣΙ, {8.6 ΤΩΔΏΠΟΥ οὗὨ ὙΕΊΟΝ 'Ὅτὰ8 
ἱην 81016 οὶ ἰο 8 δ πο δηᾶ ἴο οἰ οτα (εὐρέϑη 
εἰς ᾽Α.), 88 οδδοίοα ὉΥ ἐπῸ ϑρίτιϊ οὐὁἨ Θοά, ν8ο 
βοϊκθὰ δηὰ οδυυϊδὰ ἷτὰ ΑἸΎΤΔΥ τὶ ἢ ΞῸΡΟΤΏΔΙΌΓΙΑΙ 
ῬΟΥΘΡ, οὐ 85 ΕΠ78Δ} δα ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ὈδΕΠ Γο- 
τλογϑα (2 Κίηρδ χῖϊ. 2). Βυὶ ἐδθ οαπυσῃ ψϑῃϊ 
ΟἿ ἰα ὙΨΦΑΥ, ἱἰ. ε., Ῥυγβυαορὰ 8 ἸΟΌΓΠΟΥ ὁ ἴδ8 
γοδὰ Ἰοδάϊηρ ἰο ὅδζα, 8 νγὰ8 70}} οὔ 1ου. Τδθ 
Ῥδυίϊο]6 γάρ 6518] 15}}65 8 Ἰοχὶ 4) δοπηθοίΐοι ὃ6- 
ὑνθο {Π6 ΘΠ 0᾿ Β Σοβυχαρί ου οὗὨ 8 ἸΟΌΤΏΘΥ ἰῃ 
186 οΥἿ α΄ "4] ἀἰγοοίίοπ, δ ἃ {86 ΓοϊηοΥΑ) οὗἩ ῬΒΕΡ: 
᾿θ νοὶ οἢ ΗΪ8 ὙΑΥ (ἔκ ἱπι0]}165), ὈΘΟΒΌδ6 δ 
ΒΑῪ Ὠΐτη ὯῸ ΤΏΟΓΘ, [ὉΡ 6 ΜΟΌΪα οἰ οτττβο ΔΎ 
Το] ]ονϑὰ ῬὮΠΠΡ ἴῃ 0]δο6 οὗ δοίης ΒῚΒ ἡΟΌΤΠΘΟΥ. 
ΤῊΘ ἿΟΥ οὗὨ (μΐβ τηϑῃ Ῥγοσθοάδα ποῖ ΟὨἹῪ ὕσγοτα δ15 
οοηνϊοίΐοι ἐμαύ 6 αὰ ουηὰ ἰμ6 ὙΔΥ οὗ δῖ τδ- 
(ἴοῃ, Ὀυϊ 4180 ἤγοτη ἰδ βυάάδῃ σϑιμουδὶ[ οὗ ἐδθ 
οὐδ ρ6}1δι. “4 }ἴος ἔρεο αἀΐδεεεδιι οοπβγτιαία εδἰ ἐὰ- 
πυολὲ Π4ε8.᾽" (Βοηρο}). ἴὶ βϑειπϑα ἴο Εἷπι δὲ ᾿ἴ 8δὴ 
ΔΏΡ6] ἔγοϊῃη ἤδδυθ δὰ Ὀδθὴ βοΐ 8ἃ8 ἢἷ8 ἴθπ|ρ0- 
ΥΆΥΥ ἜΤΒΥΘΗΙΒΕ ΘΟΙΏΡΒηΐον, δπὰ μδὰ ΠΟῪ ἀἶδαρ- 
Ῥϑδσρά. 
γε. 40. Απᾶ ρακαίπα σοῦ Β6 ὈσΟδῸἘ- 

θᾶ, εἰο.---Ἴ 18 οονίουδ (δὲ τ οη ῬΆΣΗΡ ἀοροιίοᾶ 
ἔγοπι Ασξοίυβ, δ9 δοπίϊπυδὰ Ἀΐ5 ᾿ΟΓΠΟΥ ἰπ ἴΒ6 0Ὁ- 
ΑἸΤΔΡΥ ΠΊΔΏΠΟΥ. Ἦοσ νοηΐί ἵἥγοιη ομθ ΟΥ̓ ἰὸ 
Δηοῖ ον, ἀουθι]ο88 υἱδιηρς 7αῦπον [81|814], 
ἙΚτοῦ, ΦόορΡρα, οἷο. υπὶὶ] ΒΘ τοδοβ δὰ σοβδγεβδ, 08 
ἐμο σοαδὲ οὗἩ 6 ΜοαΙΟΣΥΘΏΘΔΕ, ἕῳ [χὰ δὲ 
ἢνθ τοὐ]ο8 που οὗ 2ορρϑ, δὰ δδγ- το Ν. Ν. 
Υ. οΥ̓ σεγ δα], τ βογα ἢ6 ραυδοὰ, Ηεσα 9 
Βυὰ πἷτι [ΠΙΔῊΥ̓ 6 ΔΥΒ αἰ οΥγΔΓ8] 65(ΔὈ] 8μοὰ ἐπ 
8 Ῥουηδηθηὶ ΒΟμΊ6 (οἢ. χχὶ. 8, 9) ««βαττουπδοὰ 
ὉΥ͂ 8 81} οὗὁἩ δάυ]ἐ οπἰ]άτου," ( Α. Αἰεκ ΤΒοῚ 
οηἰογ δἰ πίπρ (Π6 588] οὗὨ τοῦ. 1 δπὰ 8, 88 ὁ (Ἰμτὶϑ- 
ἰδ συοδὶ (Ηδοκοιι).---ΤᾺ.]. Ἠδ ρῥγοδλομβοά (89 
6506] ἱπ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὉΪδ69 ἰβσου σὴ πο ἢ6 ρεβϑθὰ; 
νι 8, ἢθῆ6θ, ηοὺ βυσρυϊ βίης δαὶ ΓθκΚὸ ποὶ 
ἀοβουῖθοδβ Ηἰπὶ ἴῃ οἢ. χχὶ. 8, 85 ὁ ὃν ἐκ τῶν 
Ὀυΐ 6150 ΤΟΣΤΩΔΙΪΥ δίγ 65 εἶτα ὁ εὐαγγελιστῆς. 
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ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝΌ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Ιὲ νγὰϑ ποὶ ἐλδ δῆρο] οὗἩ ἰδο ᾿ογχὰ, 85 Γαΐ ΟΣ 
[0] ονοὰ ὈΥ πὸ ἘΠ ρΊ] 5} γϑυϑί ὁ} ὑσδηβὶδίθθ ἴῃ 
τοῦ, 26, Ὀυὶ απ δῆ χοὶ, ἱπσουρσ το αοα 6οπι- 
πϑη 64 ΒΡ ἰο ἀτῖβο δῃὰ σὺ 05 δἷβ γῶν. [ἰ 
κΔ8 ποί 8 ΡΔΙ(ΔΟΌΪΆΓ 86Γ168 οὗἁ οΥϑηΐδ, ΓΟ ΒΟ Ὀ] 
(δὰ: τ δῖ ἢ 1Ἰοα ἶτα ἰὸ ϑατηαγία, ΠΟΥ 8 06 Γ6 ἰηὐοΥ- 
Δ] ππονεϊη θη, Ὀαΐ Δ ΟΧΡΙΟΔ5 Θοχηϊηϑηὰ οὗ αοά, 
ἰγληϑη θὰ ὈΥ ἃ οὁ6]08{18}] ΠΙΘΒΑΘΏΡΟΣ, (Π δὲ 60Ὲ- 
ἀΔυειφὰ πἰπι ἔγοπι δατηδχία ἰὸ ἰῃ6 βουΐθοση ρῥδγί 
οἵ ἐδ δοιιηίγγ. [5 ΡΌΓΡΟΒΘ χοίογγοα (0 τ: 60}- 
τογδίσῃ δῃηὰ θϑρίΐϊδηι οὗ ἃ δίγϑδηροῦ, ὙΠῸ 788, ἴῃ 
ἢ}8 ϑδσί, Ὠοΐ δι, 10 15 ἔσθ ἔγοια ἰμ6 Κίπράοτη 
οἵ ἀοὰ, Ὀαΐ, ἴῃ εἰθ οσίθυ Δ) χοϊδίΐοῃβ οὐ [1ἴ6, 
ΤΟΙ ΤΣ ἴγοσῃ οδιδιπίησ [86 ὈΥὶν]οχοδ οὗ ἃ 
{]οτγ- οἰ ἶσα διημοηρ ἰῃδ9 Ῥ6ορ]6 οὗ ἀοὰ. Ηϑθ 
γὸ Δ Ρδβ85 ὈΥ Ὀἱγῶι, ἀνγοὶϊῦ ἴῃ ἰμ0 Ρδβδῃ 
οὐυηί Υ οὗ {π6 ΕἰϊορΡί πα, Β6]ὰ δὰ οἹῆοο δὶ (89 
οὐασὶ οὗ ἃ ΡΒζϑιι αυθθπ, δηὰ ψγὃὸβ ἃ ουπυοῖ. [ἰ 
πῺΔ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ ὉΠῸΘΥ ΒΌοἢ οἰχουπιδίδηοοδβ ἐμδὲ 8 
ἀἰγοοί διὰ σαϊγδουϊουβ σοϊητηδηᾶ οὗ αοὰ ὙΔ8 
πεοὐοά, ἴῃ ΟΥΕΥ ἰμ δὲ {80 οὈ͵οοί ἰπ Υἱοῦν ταὶρθῖ Ὀ6 
διἰδίβο, ΠΑ ΘΙΥ, ὑπ6 υπίοη οὗ δυο 8 μοδίμθῃ 
πιὰ (9 ΘΒγοΙΝ οὗ Οδχίδὲ ἰμβχοῦυρ (86 ἀοθροὶ 
διὰ Βαρί 5πι. 

ὦ. ΤΊΟ ΔΙ σοὶ ᾿πάϊοδίοβ ἰο ΡΆ 1}, ζοορυ ρον 
δηὰ ἱοροξυδρίοδ!!υ, ὑμ6 ἀϊγοοίΐου ἰπ πο 116 
δβουὰ ργοσοϑά, Ὀυὶ σοιμητημπσαὶοβ 0 ᾿ΠζΟΣΤἃ- 
οαυ πϑαίονοσ σοδροδιάηρ ἰμ6 παδίυτο οὗ (16 ἀυγ 
πλϊεῖϊ Β6 Βμου ἃ ΡΟΣ ΌΓΩΣ, ΟΥ (ἢ σμδσϑοίοσ οὗἉ ἰὴ9 
ῬΈΓΒΟῚ ἩΓ ΒΟΤᾺ Β6 το] τηθοί. Τ 18 ἢ18 1810} τὴ 8 
ἐχογοϊδοὰ, οί ἴῃ9 68] [}πνρ οὗ ἃ τη ἰΒδίοΠΔΥΥ δὰ 
188 ΟΣΟΙΏΔΡῪ Πα ΠΙδ ΣῪ οὗὐἨ γϑσομο οὶ ἰδίου ΓΘαυΐ ΓΘ 
ἴδε δοσυδιιῖβ οὐ ἐμο [κογὰ ἰο δΔΌΟΣ ἰπ ζαὶ , δοὰ 
ἴο ΟὟΘΥ ἴῃ ΒΟΡΘ. 

ὃ. 116 (κ16 ΡΣ χε πὶ γα 8 ἰσαυθ] πη ς ὨοΙΩΘ ἴῃ 
δὶ οδασίοῖ, ΒΘ τχδδβ. οοσυρὶοα νι (86 τοογά 97 
αοά. Τμῖβ 88 ΘΥΘΙ ἃ ΙΏΟΥΘ ὈῬΓΟΠίΔΌ]6 δηὰ Π00] 
εἰ ρ]ογδιοπέ οὗ ΗΪΒ ἐἶτη6 ἔδη (Π6 ἈΠ ρτίτηαρο 186 17, 
πίολ δ6 δὰ τηδά06. Ηοσ δα μοῃὸ [0 866 ἰδ9 
ΒΔΏΟΓΠΔΓΥ οὗ ΖοΒΟΥ͂ΔΕ Μ 11} ἷ8 ον ΘΥ68, (0 Υἱδὶϊ 
{86 ΒΟΙΥ οἰΐγ, “ἴο Βοδο]ὰ ἐπ Ὀδδϑιίγ οἵ 89 Ποτά, 
δηὰ ἰο ἱπαυῖΐτο 'π ἷ8 ἰθιι}]6.᾽ (8. χχυὶ!. 4). 
Βαϊ ἢ ὨΟῪ ΒΟΆΓΟΙΘΒ ἐδθ ποτὰ οὗὁἨ 6οά, ἰῃ ογάον 
ἴο μσο ἰπὶο ἐπὸ βδποίθασυ οἵὗὐ ἰδὸ [οσὰ πὶϊὰ 
Βρ᾽ χα] ογοϑ. Το τοογὰ ἰδ, ἰπαά οοά, ἃ γι 58Π0- 
[ΔΙῪ. Απὰ οὐὸνπ ὙψΠ6Σ ὑπὸ χοροῦ ἀοθ8 ποί 
Εἰθαυῖν δὰ δοουσγϑίοὶυ ὑπάογβίδὰ [86 016, ΟΥὉ 
πε 80 νογὰ οὔ ἀοἷ ΔΡΡΘΑτ ἴο Ηἶτπὰ ἰο 06 8 
δπϊ στη (αἴνιγμα, 1 Οογ. χἱἱἱἹ, 12), ΟΥ ὑοὸ ῬΤΟΡΟΒΘ ἃ 

δπΐρσπιδϑ ἰὸ δἷτα, δὶ ἀογουὶ δπὰ ϑατπϑδί 
δι μγ οἵὨἨ 1, 16, Ὠϑυογί 6 16088, 8. πιοδὲ ὈΪοδβϑὰ θῃι- 
Ῥίογτροδί, ναῖον οοπάποίθ Ηἷπὶ ΠΘΩΡΟΣ δῃ ἃ ὨΘΘΙΓΟΣ 
ἴὸ ἐδ Ἰἰχιέ, ἡ 

4, ιορῆδεν, απὰ ἐΐ ζϊβίνιεπὶ,---- ΤΠ βοσυθηὶ οὗ 
ἀοὰ, Ῥδέδαμι]γ δυδογίηρ, θὰ ρ]οτίουθ)γ υἱπάϊ- 
οδιρᾶ, οὐϑῇ 88 [6δ᾽8}} ἀϑβου θα πἴπὰ, οἷ. 1111., δὃὉ- 
ῬΕΒΙΒ ἰο ὑπ ὁγ6 οὗἩ 86 ἀογνουΐ ρἱϊατί. Βαϊ ἢθ 
ἷ6 Ὁ580}]6 ἰο ἀφοῖϊὰθ ἰο ἰσλοπε (8 Ῥχορβοί 6δ]}υάθ8. 
Ἀοδθδ Ἀ6 δρϑῶῖ οὗὨ δἰπιϑ91}, οὐ οὗ βοὴ οἱβὸῦ τη δῃ 
Αἱ ἐδθ πιοσιδηΐ ὙΠ ΘΠ ἢΘ ΘΑΥΠΘΘΟΥ ἀδβὲτγοδ ἰπίου- 
Ἰηλλίοη, Οοἀ βοπάδ ἷχη ἃ. ρυϊάθ, 0 ΔΏΠΟΌΠΟΘΒ 
8δὲ ὅλο Ῥσοπιὶδθ 8 7181]. ὰ. [1ὰ ἴβ, ἰῃ ἰσαίῃ, [89 
[ἸδΊπποηὶ δίουο {πδὲὶ ΘᾺ ΔΌ]68 ὺδ τ μιν ἰο ὑπάον- 
δἰασμὰὶ [6 Ῥτοπιΐδο. Τ0 ΣΟΥ] αἰ οΣ8 οὗἁἨ αοἀ 6ο0η- 
δἰἰϊωϊο ἃ οοιαρὶοίο τοῖο; ὁπ9 ραᾶτὶ γοβϑοίβ ᾿ἰμδὶ 
9. ΘΟΙΒΟΡ, ἱπ [086 96η80, ΠΟΙΓΟΥ͂ΘΣ, ΘΧΡΤΟΒδΒΘα ἴῃ 
86 δεγίης: Ῥείιω Τεείαιοηίωπι ἐμ Νουο ραίοί. ΤᾺΘ 

τὺὶΐποδα οὗἁ (6 Ῥτγορμοὶ σοπσοτηΐηρ δοδὺκ ΟἸχίϑι 
15. ᾿π6}}}χ Ὁ]0 ΟΣΪΥ ἰπ δπὰ ἐβγουχῃ ΟὨγῖθι. 186 
δογτυαπί οΓ ὕελουαλ ἴῃ 15818}}8 Τοργοθοηιίίοῃ, 18, 
αἱ (9 ὈΆ890 (86 Ὀγοβαϑβὶ 86}89), [86 ῬΘΟΡ]6 οὗ [8- 
.78.61]--ααὖ δη ᾿ηἰοστηθαΐδίθ ροϊηΐ, ἰμ6 ἰά641 18γϑοὶ, 
ἐηδὶ 18, (89 ὈΟΑΥ͂ οὗἩ ἐμ βογυδηὶβ οὗ Οοὰ οὐ οὗ (86 
ἔχυθ Ιδγϑοὶἱίθα, ἱποϊαάΐηρ {π6 Ῥγορβοίβ----ὶ (09 
ΒΡΟΣ, [86 ΡΘΥΒΟΠ8)] Μεοβδβίδηῃ. (οι. ἃνί. ἈΜεδεϊαῆ, 
ὈΥ Οοδΐοσ, ἱπ ΗοσσορΒ Β68]- που. [0]. ΙΧ], 
διὰ ο]ἰίτβο ἰῇ Ὀγθο Δ] 6 Γ᾽ Β ΟΟἸ ΘΔ ΤΥ οἵ 
18618}.) Βυὺ {πὶ8 Ἰαπὺ σα, νἱζ., ἰδὲ {μ:6 Β67- 
νϑηΐ οὕ ΨΦοθουδ ἰθ τουθδὶοὰ ἴῃ ἰὴ Εθάθοιιον 
ἰπηβο]7, σδπποὶ Ὀ0 ΘΟ ΡΟ οπἀϑα οσχοορί ἱμβγουρ 
ἰ88 τηρᾶάϊξυπι οὗἁἩ ἰδ ἔτη θπῖ, θη (86 Ηἰδίον! σαὶ 
ῬΟΥΒΟῚ οὗ “2688 ΟἸτὶδί 18 τηδηϊζοδίοθα 88 ὑμδὲ οὗ 
{86 παῖς Θεοῦ. [866 ΔΌΟΥΘ, 1}. 18, 14. ἃ. ἔχκα.] 
ΤῈ6 δι βοείεπον οὗ ἴμ0 ϑογιρίαΓοΒ, ΘΔ, δοσοταϊης 
ἰο [0 ἐρδβύϊ πη ΩΥ οὗ ἐμβα Νὸν Τοβίϑιηθηΐ, 6 88- 
βοσίθα ΟἿΪΥ οὗὨ {80 ἐπέῖγε δοάν οἵ (10 βαογοα πχὶσ- 
ἴηρβ, {πῶὶ 18, οὗἨ 186 ΟἹ] απά ὑπὸ Νὸνν Τ᾽ οδίδηοιεβ 
ἴῃ ἐμοὶ ΘΟ ὈΪηδίίοη, βίποο ἴμ6 ΟἹ Τ᾽ οἰδιηθηῖ, 
ΜΉΠΩ ἰΐ 15 8]0η6 ἰδζθη ἰῃ μδηᾶ, δηὰ 5 ὀχ ῃ]δὶ ηϑα 
ΟἾΪΥ ὈΥ͂ ᾿ἰδοὶ ἢ, ἰ6 ποὲ βυϊδοϊοηὶλ υπίο δβαϊναίϊοῃ. 
Νο οπθ οου]ὰ ἰμὶγβί ἸΏΟΥΘ ΘΑΟΕῚΥ δέον ἰδ 6 ἐγαί, 
ΟΥ ΒΘΆΣΟΪ ΠΊΟΓΘ ΒΙΠΟΘΓΙΟΙΥ ἴον 1ὑ ἐμ 8η (818 ΦΌΒΟΝ, 
Ὀαΐ δο ἀϊὰ ποὶ υπάἀογδίδπα [ἢ ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, Ὀδοδυ 80 
ἢ δαὰ ἔουπαὰ «0 ὁδηγός. ΑΒ δΒοοῦ, ΒΟΥΤΟΥΘΥ, 88 
ῬΒΠΡ δὰ ἰδ ρὺ Εἶτα (ἢ 6 αν (ἢ δὲ 168418 ἰο 7 688, 
διὰ Ὀχουμδὶ ἷπη ᾿πΐο δου που δὰ 186 Β6- 
ἀϑϑίηοσ Ηἰπι861} ἐβγουρὰ {πὸ τηϑαϊατη οὗἩὨ {89 ποτὰ 
δηὰ βδοσγδιῃθηΐ, Β9 πὸ ἸΟΏΖΟΓ ποϑαθα 8 ΄6ηγός. 
ΟἸτῖδι δἰ πη80}} μ85 ον ὈΘσοὴθ “{Π6 ὙΔΥ, (δ 9 
ἰσαΐῃ, δηὰ {π6 11{6,᾽᾽ ἴο (η6 οὐυπυσι, δηὰ ἐπ 
ϑρ τὶν ψ}}} σαϊάθ κἷπὶ ἰπίο 41} ἐσαϊὰ (ὁδηγήσει, Ζ οᾺ 
χΥϊ, 18). ΤΒο ἰδοῦ ἐπδὲ ὑπ6 θυ πποῖῦ δὰ ζο]0 [ῃ 9 
Ὠοοὰ οὗ ἃ συϊάο, γεσ. 81, ὈῪ ΠΟ 68} ῬΓΟΥ͂ΘΒ, 88 
{πὸ Βοιαϊδ σΠ ΤΟΙ δ] ρδθ, ὑπαὶ ἐπ 6 ΒΊΌ]6, τὶ ἢ- 
ουῦ {Π6 αἰὰ οὗ ἰγαάϊ(ΐοι δὰ ἐβὸ χυϊάδηοο οὗ [ἢ 
ΟὨΌΓΟΝ, 18 ποῦ ἃ δυδίοϊθηιϊ συϊάθ ᾿ὰ ἐπ 9 ῬΔΥ ὑπαὶ 
Ἰοδὰφ ἐο ἰσυΐ δὰ βδἸνδαίΐο: (ὉΣ, οἰ βου 186, 
ῬΒΪΠΡ που]ὰ ποὺ αν Ὀθϑθῃ δὸ βιι  ἀθη}Υ ἰδίκοη 
ΔΎΘΥ ἴσοι [8168 σαίϑοβυσηοη. Βυΐ πὸ ΠΟῪ ΓΧΘ- 
ΠῚ ἢΒ 8100, Δ “ΟΣ Ββαυΐηρ τϑοοϊγοὰ Ὀδρίϊβηι, δπὰ 
ἀοτίνθθ ὯὨ0 οἰἱὰ ἔχοι 8 ῬΟσΒοὴδὶ χυϊὰθ δηὰ ἔγομι 
ἰσϑαϊοθῃ. Νονογί ἢ 61658, 6 18 Π0Ὸ ἸΟΏΘΟΥ 60Π- 
ΒΟΪΟ8 οὗ δ οσ δι τδηΐ, [ὉΣ τγὸ Ῥογοοῖνο ὑπδὶ 
6 8068 οἢ ἷβ ὙΔΥ τοοϊείπο. Ησ Βδὰ Τουπὰ {ἢ6 
Βδυϊοῦσ, δηὰ πδὰ [μπ8 οὈἰδἰ ηθϑ 6ῃ υπἀογβίδηϊῃρ, 
οὗ {(π6 Βογίρίυγοι. 

δ. Απ δηροὶ οὗ ἀοἂ μδὰ οοῃγογοὰ ἐδθ δοϊῃ- 
τοδῃὰ ἰο ῬΆΣΡ ἐμδὶ ἢ6 βῃου]ὰ ρχγοσθοὰ ἰοὸ {6 
βου, ἰο ἐπ σχοδαὰ Ἰοδαϊης ἔγοτῃ ΨΦθγυβα]θι ἰὸ 
ὅδζα Ὑοἢ ψγὰ8 ἀοϑοτί. Ἢ 65 6 ἀυσὶγϑα αἱ (89 
Ῥίδοο, δηὰ δὰνν ἴῃ (ἰγαυθ}] 6 ἴῃ 88 ομασίοί, (Β9 
ΗΟΙΥ Θοϑὶ ἀϊγδοιθα εἰπε ἰο δρρσγοδοὶ 86 Ἰδίίον. 
Αμρϑδΐη, δῖον 6 σομυθυϑίοι δηὰ Ὀδρίΐβπι οἵὗἨ {89 
ΒΙΓΑΏ ΚΟΥ, (Π6 ϑρὶνὶς οὗἨ Θοὰ οαυρπὺ δυῶν ΡὮΡ, 
80 ἐπαι ὑμ6 οὐ πυσῃ ΒΑ ἷπηι ΠῸ ΙΩ0Γ6. [Ι͂ἢ ἐδπὶδ 
γΠ0]0 ὑγδηδβδοίΐοῃ, δ (89 Ὀορχίππίηρ, ἀυγίηρ ἰἰ8 
ῬΣΟΙΡΕΘΒΒ, 85 δ ἐὴθ 4.οβ6, 8 δοπιπιδῃά, (86 αἷ- 
τοσίΐοῃ, δηὰ {δ ορογδιΐουῃ οὗ αοα, ἂγὸ σοῃϑρίὶου- 
ΟἸΒΙΥ͂ γουθδ]θ 1. Βυΐ {μο80ὸ ζοδίυγοθ οὗἉ (6 ἰχ8η8- 
δβοίΐου, ἰθοο, ὙΠὶσὴ βοοὰ ἰ0 δο ἡδίυγα!, δα, ἰῃ 
τοϑ ἰγ, ποὺ 1088 νομοῦ]. ῬΒἪΠρ, δηὰ (μ}8 
ΒΙΣΔΏΡΟΙ ἔγοπι 8 ἀἱδίαδηί σουίτγ---ἰπ 6 ΙΒΥΘΟΙΣυ16 
ουδη οὶ δὶ ἀπὰ [86 Βοδίμϑη---ἰΒὸ ὁδηγός, δΔηὰ (ἢ 9 
ΤΑ ὙΠῸ 788 56 κίῃηρ δῃηὰ νγὲ5 Τρϑῃ [0 σομνϊοίζοι, 
(δὲ 18 ἰο δΩΥ, ὑνγο ῬΘΥΒΟῺΒ ὈδΟΘΘῺ ἩΥΒΟΙΣ 8 Β}06- 
οἶθ8 οὐὗὁἨἁ “Ῥγϑ- οβίδ δηθὰ ΒΔΥΤΩΟΠΥ͂ οχἰβϑίδ, Ὁ ΤῸ 
μογο Ὀτουχλὺ ἱοχοίμεσ. ΝΟΥ ἐμὲ δϑβοοίδίλοι οὗ 

᾿ 
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οἰγουϊηϑίϑ 668 5 0 Γ6Β0} ΟΥ̓ Α αἰνῖπο ἱπίοτροβὶ- 
ἰἴοα, τ δ ἢ ἰπ 411} 118 δϑρϑοίβ, ἱβ ποὶ 1688 δδί οῃἑβὴ- 
ἴῃ 5, ΠΟΙ 1085 6586} 018}}}7 8 τη ϊγδου]ουβ ρτοσοάυζο, 
1δαη θη αοα Β6Π68 δὴ δηροῖ, οὐ βυιάθη)ν Γο- 
ΤΏΟΥΘΒ {86 ουδηροὶ δὶ, πιῖβουαῦ δὰ οὔοτι ἡ 8 
ΟΥ̓ Ῥατί, ἵΎοτΩ ὑπὸ βὶρεὶ οὗ (86 ουυσι. Απὰ 
(Π6 σο] ον ἢ ΘΒ ὑπὸ Βαγυοβὲ [0] ο τ β6οα- 
εἶπηθ ἐπ {86 80}] οὗ ἰΠ6ὸ ΕἸ ορΡίδη, ἰβ ΤΥ 88 
ὙΟΠΘΘΥΙ] 88 ὑπ6 ᾿πΥΐδβὶ Ὁ}]0 ῬΓΟΟΘΕ5 Ἡ ΒΙΘΝ γοβυ]οα 
ἴῃ (80 αἰδαρρθδύδησο οὐ ῬἘΪ]}1Ρ. 

8 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 26. Απᾶ ἴθ [48] δ 6] οὗ [86 Τιοτᾶ. 
-- πο ϑαϊδη᾿ 8 τηδ]ῖοΘ βυσοοοὰβ ἴῃ ῥἰδοΐϊη 8 
Βἰ Ἀπ] ὉΠ - Ὀ]οοΚ ἐπ (Π6 ΜΑΥ οὗ 1π6 οδυγοῖ οὗ 
αοα [΄πιου, {8:6 ΒΟΓΟΘΓΘΓΡ], ἴπ0 ᾿ογὰ ἀο65 ποὶ 
ἔα 1} (ὁ σον {μ6 μοαγίβ οὐἁ βοτγόονίηρ Ὀ6] θυ θσα ὈΥ͂ 
ΒΡΟΟΐΑΙ πιδηϊδβίδιϊ πη οὗ ἢἰβ ῬΟῈΣ δηὰ γσοοῦ- 
Ὧ658. (ΠΘΟΠΒ. δηά 53}.).---ὸ αοδροὶ ἄοθβ βοί 
ΤΩΔΚΟ ῬΓΟΡΓΘΒΒ ἴῃ (δ 6 ποῦ] τιμοῦῖ αοα, ποῖ 6 Γ᾽ 
8 ἃ βΒἰηρ]6 800] ψοπ ἴον ἰὰ σι ουὶ ΗἾπ.---ἼΓ (86 
δ τδδ γϑοοϊνοὰ ὈΥ {μ6 αἰδβροβι(ἴοη οὗ 8η16}8 
[Αοἰκ νἱϊ. 881], ὙΒΥ Βῃου]ά ποὶ {Ποἷτ τη πἰβίσυ ὉΘ 
οι Ρ]ογοά ἴῃ αἰ ββοιιπδίίπρ (ἢ 6 αοδροὶ, (86 τηγϑ- 
ἰονῖοβ οὐ ψ  ΐο ἢ (ΠΟῪ ΒρΟΟΙ Δ} ἀδϑῖτο ἴο ἸοοΚ ἱπίο 
[1 Ροί. 1, 127}  ϑὰ μη, πα τὰ Ῥγθοΐουϑ ἴῃ (86 
ΟΥ̓́6Β οὗ αοἀ 18 ἐδ σου βίο οὗ ἃ δ προ βοι]! 
Ἐογ [86 Βαῖζὸ οὗ ᾿πραγίϊηρ ἃ βδυΐϊῃς ται ἢ ἴο 116 
οὐπυςοῖ, δ βοπ 8 8η δηροὶ ἰο ῬὨ1Π, δῃᾶ οοπι- 
ΤῊ ΠᾺ 8 [Π6 ἸδΔιο Ὁ ἰο τἰπάταν ἔγοτα ἰδ 6 Ῥορυ]οι8 
τορίοηβ οὗ ϑαιηδσίδ ἴο ὑπ 6 ἀοβοϊαίο σοδὰ Ἰοδάϊΐηρ 
ἴο ὅΔζ:α. (Αροβί. Ῥαβί.).---Ὲ6 ὙΥ - - ὙΒΙΟΒ 
ἰα δοβοσῖ.----ἰἰ 5 δ {παι, ἰπ ἰσυῖ, ἀοδβοϊαϊοβ 8 
δοιπηίτυ; Ὀὰὶ ἩΒΘΓΘΥΟΣ ἐπ6 ΟὍΒΡΟΙΪ δρροᾶγε, (δ 
ὙΠᾺΘΓΠΘΒΒ δηα ἐπ ἀφβοῦὶ Ὀορίη ἰο γοὐοὶςο. [88]. 
Χχχνυ. 1. (Βίασϊαο.) 
εκ. 27, Απᾶ ΒΘ δζοδβθ δῃᾶ υυϑηῖ.---ΤῊ}ο 

ῬΓΘΔΟΒΟΡ οὗ {μ6 αοπροὶ 8 Ἀμ6 Γ᾽ 8 βοϊθιηπ ΟὈ]ζα- 
τἴοη ἴο ΟΌΘΥ ἴῃ {11}, δῃα ἴοὸ σο, οὐ ὙΠΘὴ δα 18 
ΟΔ]16ἃ ἰο ἀεοβοτίβ.---Ααπᾶἃ, Ὀδῃοϊᾶ, ἃ σχβϑδῃ οὗ 
ἙΠΕΣοΟΡίΔ.---Τηο Κα] ππδηὶ οὗἁἨ {6 Ῥτοτηΐβο ἱῃ Ῥβ. 
Ἰχυ, 81, πον Ὀορίηβθ: “ΕἸΒΙορα 8}}8}} Β001 
Βιγοῖοσι ουὐ ΠῈΣ Βδῃᾶβ υηΐο Θοά." ΄" 
γε. 27, 28. Ἡαᾶ οοι ἴο ϑοσ δα θτ ἴοσ 

ἴο Ὑτοσ ΒΡ, (6πὰ) νγᾶὰ8 σϑῖυσπἰ Ἐ .---ἰἰ τὰ 8 50 
ογάφτγοἀά ἐπὶ ἢ ἕοιπὰ 6 Ῥθδυὶ οὗἨἩΘ στοδὶ ρῥσίοσ, 
ποί ἴῃ {Π6 ἰδηη}]6 οὗἩἨ Ψ6 ΓΒ θη, Ὀυὲ οὐ [86 ἄἀθ8ο- 
Ἰαἰ6 γοδὰ ἰο αδσζσ. 840, ἴοο, (6 ντἷβθ τ 8) ἔγοσῃ 
ἐμ δαϑῖ, ΔΕ Υ Σθδ οδῖηρ 96 ΓΒΔ] 6 τι, 6 γὸ γοαυϊτοα 
ἰο γᾶν] γί ΠΥ, ουθῃ ἰο ΒΟ ] ΘΒ μι, ὈοίοΓο ὑπ ον 
Τουπὰ {Π6 πον -θοΓ 6δι8.--- οα ἃ Ἐϊ5δαδα5 86 
Ῥτιορβοῖ.--ΤῊὴο τοδάϊηρ οὐ (6 βου ρίαγοβ ἰβ 
ΤΟΟΘΟΙΏΠΙ ΘΗ ἀ6α 88. Βρ6οΙ8}}γΥγ Ῥγοβίβ]ο, τ οη, ἐκ 
{86 δα πυ ον, γγὸ ἢανο υἱϑίϊοα ἐη6 Βουδο οὗ αοά: 
ὈΥ 800 ἢ} ΤηΘ8}8 (86 ΒΟΙΥ Βοηϊ ποηβ Ὑ ἰ Οἢ ΤΩΔΥ 
Βανο ἔμ γο 66 ἢ δ Κοηθαὰ ἴῃ υ8, ὈΘΟΟΙΏΘ ΙΠΟΓΘ 
ΒΥΓΟΪΥ οβίδ Ὁ] 6. (Θυ68η.).---7} 6 Μιίδίε, (λε δεεί 
δοοῖῦ 707 τεαάϊη οπ α ομγηου--- ποὺ ΟΥ̓ ΟἹ {116 
ἀδβουί γοϑδὰ ἤγοτηο Ψ9ογυβδαίθῃῃ ἰο ὅασζα, υὲ 880 
Μ 8116 ὁ 8Γ6 σαν ]  ἶὴρ ἔσο (π 6 Ῥγοθϑοηΐ ἰὸ ἰῃ6 
οὐθγη8] σψου]Ἱά: 1. Ἧ 6 185» ἤογχοὶ {πὸ αἰ συ 168 
οὗ ἰδ τοδά; 1Π,. 79 οθα8θ ἰοὸ 8:9 οὐ Του Ὀἱ ἀἄθη 
Ῥδίμβ; 1Π|. 7 Τὐσιῃ ἃ ἈΔΡΡΥ δοαυδίηΐδποο τὶ ἢ 
ΤΌΏΔΩΥ ἴοι! ον -ἰΥϑυ !] γα; ΙΡ΄. ἯἪο τοιηδῖη ἴῃ ἰἢ6 
τὶ σοδά, δῃὰ βδύθὶ υΥ σοδοὴ ΟἿΥ ἀδβεϊπδίϊ 0. --- 
Ηὸ δὰ ΤΟΣ ΡΡΘᾶ, δπά πον χϑϑδᾶ [6 Ῥσορῆ- 
οἱ.- -ΤΠ 6 γ6 ν 88 81}}} ὁ ὑπ Πρ ἐπ μἷδ ἀονουΐ βου] 
ὙΒ6Ὼ 86 Υἱδὶ᾽ίοα ἐμ ἰδιωρὶθ, διὰ ἐξ σοπεϊπυρὰ 

ΤῊΒ ΑΟΤΗΙ͂ ΟΕ ΤἸΠῈ ΑΡΟΞΒΤΊΠΕΝ. 

ὙΠ116 Β6 ἮΔΒ τοδάϊηρ ὑπ Βογρί Το ὁ5 δ΄5 τὰ- 
ἴση. Βυΐ ἢς ἯΔ8 οπ ίλε γτίσλξ τοααῦ. ΝΟ 956 688 
Τοϑοἢ [80 Βυγαχηϊί οὗἨ (86 ἸΔΟΟΘΣ ὈΥ 8 βπρὶο ᾿ΘΔΡ; 
76 τηυδί δβοοπαὰ βίϑρ ὈΥ βίερ. 1,οἱ ὃ ΤἸβουεῖοτο 
ΘΙΏΡΙΟΥ, 85 ἰὑ ὝΘΓΘΟ, ΟΡ ἔνο ἔδοί, πδιιοῖν, το ϑαϊ- 
ἰαίΐοπ δηὰ ῬΣϑΥοΡσ. ΤΉΘ ΤΌΤΤΩΘΥ ΙΔ ΪΚΟΒ τ|ια 86- 
αυδἰηϊοα νῖ ἢ} οὔτ βΡ ̓ τ] τδηίβ: {πὸ δία ν οὉ- 
(81}8 Β06ἢ) στασο ἤγοτῃ αοά, μα 86}} ουτ ϑῃῖβ δ. 
ΒΌΡΡΙ 64. Μεαϊταιΐοη ΒΏΟΝΒ υ8 {π6 τῖρμῃί πᾶν; 
ῬΤΆΥΘΓ ΘΏΔΌΪΘΕ ὑ8 (0 τΑ]κ ἱπογοΐῃ. (8. Βοστιατά). 
-λε διεδεύις τολίοἢ αἰἱεπᾶς Παεϊἐῳ ἐπ ἰλαὲ τρλτοὶ ἐξ 
{ι{ἴ6, 'Β Ἔχ τ δε ἴῃ ἴπ6 οαπυςο!. Ηδ δρ}]}168 
{86 Ἰπιοὰ Κπον]οάσο ψΒὶοὮ 6 Ῥοββοββεα δουι- 
οογηΐηρ ὑπο αοά οΥ̓͂ ἴϑστδεὶ, ἰπ {86 ὅτι ῃ]δοθ, ὉῪ 
ἰδκίηρ 8 Ἰοὴρ ᾿οῦΣΏΘΥ ἰπ ΟΥΟΡ ἰὸ ῬΟΓΒΒΙΡ Ηἷτα, 
δηά, βοσοπάϊγ, ὉΥ ΓΑΙ ΠΥ οροΥίης Βῖ5 εἶτοθ 
ἀυγίηρ 6 ἸΟΌΓΠΟΥ ἴῃ Τοδαϊηρ [86 Ῥγορμοῖ; ὙΠ 
δανὸ Βογα [6 οὐ άσπορ ἰπαὶ ἰμ6 ἱσ ἢ 88, ἰὸ ἃ 
σαγίαϊ οχιοθηὶ, ἰὼ Εἴη, δπὰ ἐμδὲ 6 σου] υ0}ῈΕ- 
τηδίοὶ Ὀ6 σοπαποίοα ἰο 8 }]1] Κπον]οᾶρο οὗ 5Ξ4]- 
ναίἱοη---οὨ 4]} ἰγσγαῖἢ. (Εἔτοωι Καὶ. Η. ἈΊερευ). 

ψεΕ. 80. Αῃᾶ ῬὮἘΣΠΡ στὰ ΤΒΙΤΠΘΣ - - δπᾶ 
Βϑεσᾶ - - δ) ἃ Βεβ]ἃ.---Τοῦ σουγβε 8 1Ὸ 8 ῬΆΠΡ 
Ῥυγβυθα ἴῃ {Π6 6886 οὗἨ ἐπ δυυςῖ, ΔΓ ΥΘΌΥ ἢ- 
Ἰυδίγδίθβ (86 ΣΏΒΏΠΟΡ πη ὙΠΪΟΒ 8 Ῥϑδίοσ βου 
ἀ64] νῖ(ἢ δυνδ κου θα Ῥογβοῦα. Νοίϊοα {86 δσοεὶ- 
ἴοπί σοῦ 86] το ΡΟΠΟΣ ρσῖνοβ: “ΑΔ Ῥδδίου 
Βμου ]α ποῖ ἀονοίθ 8 τ 016 δ επίϊου ἴο Βαγἀθποὰ 
δὰ ἀδδὰ βίπποσβ, πα ῬδΙΠ ΠΥ ἸΔΌΟΣ Ι͂ῸΣ ἐμ οῖτ 
σοργογδίο οχοϊ αϑῖ υοῖγ, Ὀτ δουϊὰ ταῖθοσ αδἰϊοβὰ 
ψἰ0}} στολὶ αἰ] σοποθ ἰο (Βο86 ὙΒοΒ6 Βεασίβ Θοὰ 
888 ΤΣ ΟΣ  ΔΙ]ΠΥ ῬΥΓΟΡΑΤΘα ὈΥ 15 7866 [ῸὉΓ ΘΟΏΥΘΥ- 
βίου." Τὴ6 βραυῖκ πιο 888 ἴδ᾽] οῃ ἱπὶο δπ08 
Βουἷβ 6 Βῃου]ὰ αἰ] π )γ ἴδῃ. [1 (Π6 ῬΒγϑ᾽οΐδη 
ἷ8, ΔΓῸΥ 8}} Ηἷ8 οἴουίβ, ΒΊΣ Ὁ]Υ δ πείπύσίεγ οὗ πιδίατγο, 
186 ῬΤΘΔΟΒΟΣ ΟΥ̓ {π6 αοδΡ 6], οῃ Β15 Ῥδσί, 18. 0Π]7 8 
πιϊηϊδίον οἵ σγβοοὺ. θη {86 ΘΟ] ἃ 18 σοῖο ἴο ἐδ 
δισίἢ, μοῖρ 18 ποοάθά. [1 πιδΥ 800]5 ΡΟΣ ΪΒῈ υὰ- 
ἀον βιιοἢ οἰσουτηδίδηοοι, {06 σαῦδβο ἐπὶ ἘΒΟΥ͂ 810 
πο Ὀτουμρπὶ ἔοτίδι, τηυδέ, ἴῃ τοϑΙ γ, Ὀ6 ἰγαοοὰ ἴῃ 
Ῥασὶ ἴο ἐμ σδγθὶ οββΏθαβ δηἃ ὉΠ 5 ΚΙ] Ππ 688 οὗ 
Ῥαβδίοσθ. (Ετσοσῃ Αροϑί. Ῥϑβί.).---ΡἈΠΠΡ ἀο68 ποὶ 
τδὶὶ 1}} ἢ 15 αὐ τεββοὰ δπὰ ἰηυϊίοα ; τ] Πουϊ 6Χ- 
Ῥοηαΐηρ μἷ8 ἰἶἰτπηθ ἰῃ ταὶ σΟΙΏΡ πιο ἰ8 ΟΥ̓ ΘΧΟΌΒΘΆ, 
ὯΘ ΤΟΥ δί οὔσα ἰο δα δἰδίθ οὗ 86 Βεασχὶ οὗ {89 
ἸΏδη (0 ὙΠ αοἀ πδα οοηαπυοίοα Εἶπε, δηθὰ 
αἰ} ἀονουῦυὶ ὕγοοάοτῃ δηὰ {86 Ὀοϊάτιοδβ οὐἨ ΒΟΪΥ͂ 
ἦογ. Απακοηθᾶ βουβ δα οἵϊοῃ υἰπιϊὰ, δηᾶ Βοσὶ- 
ἰδἴ6 ἰο ΔΡτοβοῖ ἐμ ραβίου ; ἰξ 8 Β18 ἀυγ ἰο βεεῖς 
ἰβοῖη ουΐ, ἰο ἴΔ8Κ6 ἃ ἄθδθρ ἱπίογοδί ἱπ (ΒοῖΣ, δηὰ 
ὈΘΒΘΘΟΙ αοἀὰ ἴο στγδηὶ δΗἶπι τυϊϑάοτα, (μὲ ἴῃ σπο 
σΆΒ68Β, δ6 ΠΙΒΥῪ ΤΟΔῚ ἤπὰ δ δυθῆτο ἰο (86 Βεατί. 
ὉΠ ΈΒΤΕ Ηἶτη τϑδᾶ ἴ89 ρσορῇῃοῖ Ἐδαΐβα. 
-- θὰ {86 Ῥδβίου, οπ ν᾽ διε 8 ἔδυ, ἄμ ὴ8 
{ποι οηβαροὰ ἴῃ σοδάϊηρ Θοα᾽ Β ποσὰ, Ἰεἰ Βἴτω ποῖ 
αἰἰοπιρὶ ἰο ἱπίγοάποο {80 ατοδὲ βυθ)θοὶ ὈΥ τὲ- 
ΤΑΔΥ ΚΒ ΟἹ (δ6 Ὑγοδίοσ, οἰο., δυΐϊ δὲ ὁμςθ (66 ἪΡ 
[16 νογὰ οὔ αοά ἐδμδί 168 ὁροὶ Ὀεΐοσο Ηἷπι, 85 15 
αυϊάα πῃ οδονίπς Ῥαβίογαὶ ἱπϑίσιοίίοηβ. (10.).--- 
« ὕπαετείαπάεεί ἰλοι ιολαὶ ἰλου τεασεει3᾽ ἸἘΓλαΐ ἀη- 
δοῦν δλαὶϊ τοὸ σίθε ἰο ἰδὲ χιιεείοπ 3, 1. 1ἴ ῬΓΕΒΌΡ- 
Ῥοβϑδ ἐμαὶ γὸ τοδὰ {η6 ΒΙὉ]6. 18 {π18 ἔστιε 'ἢ ΟἿΣ 
6886 Οἵ ἀο68 ἐπὶΒ ΕἰδΙορίαπ, πὶτ δἷ5 Ἰἰπι δὰ 
οΡροχίαπ τἶθθ, ρυΐὶ ὰ8 ἰο ΒΒαιηϑῖ Π]. Τὶ γοῦθ8]8 ἰὸ 
ὉΒ ΟΡ ἡδίυταὶ ὈἸπποδα. ΟΥ̓ δ ποὶ, τεῦ ΟὗἶἾΕ, 

οὖς τηοᾶο οὗἩ γοδάϊηρ (86 Β10]6, ὑπννϊ56 [5 ποὶ 
{π6 ΒΟΙΥ νοϊυσαθ οὐζθη απ 6}}}χ10]6 ἢ ΠῚ. Τὺ ἱπε- 
Ῥ618 18 ἰο βαεὶς δὴ ἱπίθσρσδίοσ διὰ ρυΐάθ. Νον, 
(μαὲ συϊᾶς ἰδ ΒΘ τὮΟ δρᾷκο ἰβγουρὰ ῬὮΠΡ, {Ὑεσ. 
29), διὰ γὲ0 δι}}} δοῖἀθβ ἰπὶ 89 ΘΒΌΓΟΝ, δοιὰ 008- 
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ἄπυοα 8 σγδοϊουβ ορογδί! 0}2.---- Τσδο ἐϊοπδ 
σὐάγεεεεα ἐο ἰλε σοπδοίεποο, ἔπ τόγεγδηοε (ὁ ἰλε τοοτα ο 
Οοά: 1. Κεαάεεί ἴοὰ ψϑαὶ (μου μϑδβὶ7 (γον. 28); 
Π. ὑἱπαεγείαπάεεί ἰοὺ τ ηδὶ ποὺ τοδαθβυῦ (νοσ. 
80); 11. ϑοβὲ ποὺ ἀο ἐμαὶ πμῖοὰ ᾿μοὰ ὑπάογ- 
εἰδηά οοὶ ̓  (τον. 86--38.) 

Υξκε. 81. Δπᾶ Β6 βαϊᾶ, Ἐΐϊονν οδῃ 1, οσ-. 
οορὶ δοὴθ τῇϑιι δΒοι])ᾶ κυΐϊᾶθ πο 7---ΤῊο 
ἰθδοθοῦ ὙΠῸ 8 ΓΟΔΑΥ [0 δοιημηυπίοδίθ Κηον]οᾶζο, 
δηὰ 1Π6 ρυρἢ] ΒΟ ἰδ ΘΕῸΣ ὑ0 ἸΘΆΥΤ, 5006 ὉΠά6γ- 
δίδη 6808 ΟΕ Β6γ. (ϑιίαγιϑ).----- ἍΠ ἢ (ἢ 6 δον ρίυ γα 
ἰΩ 1} δΒαπᾶ, δηὰ {88 βδοσοὰ οἶος δὶ ὑδγ 5ϊάθ, 
ἰδοὺ οαπϑί ποί τῇ ϊθ8 ἐμ ΑΓ. ---ΑἸΒουρ ἰμ6 
ϑυδυο ἀἰὰ ποῖ απἀοταίδηὰ (8 ραββαρο ἴῃ ἰβαΐδῃ, 
ἴθ ἀΘΟΡῚῪ πιονϑὰ ἷβ μεατί. 1 νγὰβ ἷ8 σῃοβθα 
οομρδπίοη ἢ 80] 1146, αὐ ποπ!6 πὰ αογοδά. (Β68- 
8ι1).--Ἴ ἢ ΒΟΙΥ͂ δογὶρίιγοβ ἱπίοσοϑὺ δπὰ ἀοὶ ἰμμὶ 
86 τεδὰοσ, οὐθὴ Ὑβδὴ ἢ6 ΟΠ]Υ͂ ρΔΥ 1} ὑπάᾶογ.- 
δίδπὰβ ἱμοπὶ; ἰῃ6 ΔΙΌΠΙδ ΟΥὗἨ Βρ᾽668 ροποίγαίθβ ἴῃ 6 
ἐρνοῖορα νυ σὰ 6 πο] 868 μη. (Β6ηρε)).---Τ 8 
δοτρίυγοβ ᾿πίγοάυοο [866 ἰπίο ἰὴ8 ὁοδυτοῦ, δηὰ 
δε ΒΓ ἢ τη 68 .Π 60 δοηυδὶπίοὰ νὴ 186 δοτῖρ- 
ἰατοα. (ΒΒ. ἀ6]086}).---Αἢ ἃ μ6 ἅθπβίσϑᾶ, οἷο. -- 
Τὸ ζασδὶ πῃ (π6 ομαγίοί, στο μδὰ Ῥθθῆ 80 δσουτγ- 
ΠΟΝΣΥ ἰηγὶϊοά, Βοοὴ ὈΘΟΟΙΙ68 ἃ συΐάο ἰο {86 ἰσχὰθ 
0126. 
ει. 832, 88. ΤῈ Ρ]809 - - νγὰδβ τΐα, ΕΘ 

ἯΔΒ 168 88 8 ΒΉΘΘΡ, ο6ῖο.---ἰἰ γγ88 {π9 δημοῦ οὗ 
60 νεῖσι Ροϊπίοα ρῥγθοΐβοὶυ ἰο {μ18 ραββαζθ, [ὉΣ 
81} Ο τ βίη ἵστα 15 σοποοηςγαίδα ἰὴ Ο τ δὶ, τ 086 
Βα ϊἰδεΐοη τγβ δυσοοεάρὰ ὈΥ μῖ8 οχαϊἰδίΐος, 
ΡΆΪ]. 1.. ὅ- 9. Απὰ 8}} ραβίουβ ΠΔῪ ΒΘ ἤηά 8η 
διϊηοη!ἴοη ἐο σοπμτηπῃϊσαία ἰο (86 800}9 ἱπἰγαβίοα 
ἰο {δεὶγ σδυθ, ῬΧγΙΉΑΥΙγ, ἰλ6 Κποπ]οάρο οὗὁὨ ΟὨσβὶ 
ἴλο ὐτυοῖῆ δα δηὰ Βίβοηῃ Οη6. Τ]8 ΘοῦχΣΒΘ Ἀ8118}}γ 
Ῥγοάυςεβ 8 στοδίεσ οἴεοϊ (μ8ῃ ὑπαὶ τὶ οὴ Τ0]1 0078 
ἴθ ἀο! ἸΥΘΓΥ ΟΥ̓ ΤΔΩΥ͂ ΠΙΟΓΟΙΥ ΠΟΤᾺ] ΒΕΣΙΔΟΏ8. Μὶ8- 
εἰοηδτῖοα 80, ἀΣ Ὡς ΒΟΥ ΘΡΑ] γϑατθ, μδα ρῥγϑδομοάᾶ 
ἴῃ ατθοηϊδηὰ ἰο θδσβ ἰπδὶ νόου ποὶ ἢ 68, 4]- 
ἰβοῦρἢ (ΠΥ δροῖκο οὗ {86 Ἰἰνίυς αοα δπὰ ἢΐ8 Βοὶγ 
φοδη ἀτηδηΐδ, δί ἰοησί Ὀγοναὶ]ο, τ θη (ΒΟΥ 
εὐ οποοα τ ῖτ {Π 6 δοοοπὰ Αγίλοϊο [οὗ {π6 ἀροβ- 
εἰε9᾽ Οτεϑά: “Απὰά (1 Ὀ6]16ν6) ἴῃ 9 6808 Ομ σίβι, "δ 
ον ὅοη, οἱς., διὰ ἀδὶνογϑᾶ (86 ουδῃβο}168) 
Ιβεϑϑάζο; “Β6Βο]α {86 16} οὗ ἀοἄ, το ἰδ οὶ 
ΔΎΔΥ (6 5δ[ῃ οὗἩ (0 τοῦτ], 

Υεμ. 24. ΤΣ ΌΥΑΥ ἴ869, οὗ ΒΟΟΣ ἀρϑαϊζοῖῃ 
186 ρχορδοὶ μὲ57 --ἴἰ 15. Ὀδιζον (9 οὐμἴεββ ΟΌΓ 
ἸξΒΟΓΔηΟΘ οὗ ἀϊνίπο ἰδ ἰπρσΒ τ Βυτ }}1{ὴηγ. (8 ἴο 
θοῃο68] ᾿ὲ ἰΒτου ἢ το. [{ 8 ῖδοσ [0 881. αι168- 
οι φοποοζηΐηρ ὑπὸ τη γβέογὶθβ οὐ (86 δοτίρίυγθδ, 
(λδὴ ἰ0 τηοοὶς δὲ {μι 61η.--- Το Θυπυο 8. αὐοϑίϊοι 
ἐοπάυείδ υδ τοι (6 ΟἸὰ Τ᾿ Θείδιηοπὶ ἰο ἴπ6 Νενν. 
κε, 8δ. ἘΠ Θ ῬΒΠΕἘΡ - - ρΡσϑθδομβϑᾶ πηῖο 

δῖπι ὕθδη5.--ΤῊο Κπον]οάρο οἵ ἐμ6 ϑαυΐουν οοπι- 
ῬΓΊδ65 (86 Κπονπ]οάμο οὗὨ ἐπ 6 016 Ρ]δῃ οὗ 88]γ8- 
(ἴοι, 1 ον. 1. 2. 68Ώ.). 
χε, 86. 860, Βϑσθ ἰδ νυδῖοσ!--- Εν συ (δίς 

ἱμμὲ θδοῃ κὸ ογά γα 88 ἰ0 δαί] 15} ἐμ 18 δὰ ΤῸ] 
'π [86 (δἰ; 1οἐ (89 Ῥαϑίοσ. οὨἷυ οοπίϊπυο ἰο δά- 
Υδθσα, τὶ ἃ Ὀ6] νης δηὰ ἐσυβιΐπα Ὠοαχέ, ἴῃ {89 
Ρδὶ ππϊο αοα Β65 ἰηάϊσδίοα; ἰδ6 ρ]δοθ, 86 
86, (86 εἰτοατηπέδησοϑ, νν1}] 411 δοίη, 88 ἢ 6 
ΜΠ ὀχρογίομοθ, ἱπ δἰάϊης δἰ, τ ΒΘῺ Π6 ἸΔΌΟΥΒ 
ἴον ἰδο κἰηράοιι οὗ Θοὰ. (ΑΡ. Ῥαβὶ.).----""ϑέθ, ὅδγδ 
'᾿ Μαίεν ""--τἢς 7οι με ἐχοίαγεαζίοι 977 (λε ἰλὲγοίΐησ 
Ῥάρνωκ ἔπ ἰλε ἱεττεδίγίαἱ ἀξεενί: 1, Ἢ ΒΘ δὲ ρταδίο- 
(ΠΥ ἸοΟΚΒ Ὀδοῖς ἰο ἰδ θαρίίδιηα τὴ πίον; 11. 
ἌΒοῖ Βὸ δρρυόδομϑβθ ἴῃ ζδ1 1} (μ6 τ 6118 οὗ βδῖνδ- 
οι ἰῃ (6 ἀϊνίπο ποσὰ; 111. ΤΠ δὴ ᾿ὸ Ἰοοῖτϑ ἴου- 

ΜΑΙ ἴῃ ΠΟΡΘ ἰο ἐμ ἔουπίαϊπ [Ἐδν-. νἱϊ. 17] οὗἁ 
οίβῦπαὶ 11ἴς,.--- 8 αῖ ἄοῖδ Βἰπάᾶθσ τ ἴο ὈΘ 
Ῥεαρτὶποἃ 72.---Τὃ0ὼ οτὰ δπα ὑπὸ Βδοσδιηθηϊθ ἈΓΘ 
ΤΉ68}8 ΟὗὨ ζ,|Γ8Δ06 Ὑ816 ἢ ΤΘΟΙΡΓΟΘΔΙΪΥ σοι ]οῖ 6. Ομ 6 
δΔηοίθου; ἰ 18 ποὗ Ἰαν ὰ] οἰ 6 ἴ0 Οὐ συ} 6 ΟΥ̓ (0 
ὉΠάργ τα] 6 {80 006, 88 σοιηραγοα νυν τ ἰδ 6 Οἴ ΒΟΥ. 
ἭΒΘΩ (86 Βδοσδιλθηὶβ ΔΓῸ ἀοδρὶδεα, (6 δοάν οἴ 
(8 ΘΒυΓΟΙ 1818 δδυπάογ; πθῃ (6 ποτὰ 8 δοὲ 
88146, 1.8 δρίγιί ἀορδτσίβ. 

{(ὕ Επ. 817, δοσογάϊηρ ἴο {86 ἐεχέωμδ γεσορίμδ. [8.66 
ὩοίΘ 2, δΔΌοΥΘ, δρροπαϑὰ ἰο ἐπε ἰοχὶ. 7).---τ του 
Ὀοιίονθαοῖ Ὑἱτ 411 τ :θ μϑασῖ.--- ΤῊ) 6 οὯ86 οὗ 
{π6 ΒΥΡοοΥ 168] δίπηοι (ΥοΓ. 28) Ἰηδυ δᾶνο ἰδυρεὺὶ 
ῬΆΠΙΡ ἰο Ὀ6 σϑυίλουβ, δΔηά, νι θη ἰοβίϊηρς {μ6 ΓΑ 
οὗ δηοίδοσ, ἰο ἀοηδληὰ 811 116 ἢϑασῖ. Βυὶ γὰοι 
Β6 νγῶᾶβ βα ]8ῆ 4 ἐμαὶ ἐπ αὶ ἢ οὗ (89 Θυυσοἢ, οὐ θῃ 
{πουχὶι ᾿ὸ τνᾶ8 ποὺ 1} ἀθνοϊοροά, τν88, βουθυί6- 
1688, ζϑῃυΐμο ἴῃ 1185 παίυσο δηἂ δββϑῆοθ, Βα ἀϊὰ 
ποὺ ψὶ Β ο1 ἃ {π6 βδοσταιιοπί. ΤῊ 016 σου - 
ΓΌΠΟΘ ΒαΙΠΟὨ 8} 68 {10 Ρϑ5ἴου, ὙΠ μ6 18 χοαποβίοα 
ἰο δαπιϊηϊβίοσ {πὸ αγδοϊουβ σοηβο]δίζοηβ οὗὨἩ {δ 
ΟΤὰ δηὰ {᾿ὸ Βδοσδιμθηΐβ, οα ὑ86 ομα ᾿δπά, ποί 
ἴο φγοοθοὰ ἴῃ ἃ Ἰοοβο δηὰ ἱμουρμλ]698 ἸΏΔΏΠΟΣ, 
8δπα, οα (6 Οἰ ΠΟΥ, ποῖ (0 ογθϑίθ 8} υ  ΘΟΟΒΒΑΡΥ͂ 
ἀοῖδυ, οὐ ἀϊβοουγᾶρχο δηὰ ἰηὐτηϊἀδίθ {ῃ 6 βοοκίης 
80} ὈΥ͂ ΘΧΟΘβδῖγο 1698] ἀοπιδηα8.--- Αοοογάϊηνρ (0 
{πὸ ρῥαὶτηϊεῖνα ουβίοπι, ὑπ σΟΠἤβ᾽οὴ οὗ ζα 1 ἢ Ὧ6- 
Ἰο8 ἰο Ὀδριΐ8ῃ).---““ Τ6 οἰχουτηδίδησθ ἐμαὶ {9 
ΘΠ 0} γ͵88 ηοὐ δαἀτηἰἰοἀ ἰο ὈΔρ ϊθτα, 081} 6 δὰ 
οομἔβϑϑβοα ἷβ 118, ἔΌΓἾΒ 68 ἐΐ6 σΘηΘΥ Δ] συ]θ 
{Βδΐ ποθ οὗ ἴ{᾿ο86 ὟΙΟ βίοοα οσἱρίη δ} Ἡϊιποαΐ, 
ουρλὶ ἴο Ὀ6 τϑοοϊνρα Ἰωΐο {π6 ομυγοῦ, ἈΠῚ1 ὑπ 6 Υ 
ἴνᾶνθ ὈΟΓΏΘ ἩΪπ688 ἐμαὶ ὑπὸ ν Ὀο]ϊονο πὶ ΟἸγ]βί."} 
--τ “Βὰι Βογθ ἴδηδί 08] θὰ ἤπά ἃ ῥχοίαχί [ὋΣ 
᾿πρυρηίης ἰπΐδηΐ Ὀαρίΐδιη, δηὰ ἔπ8 δοΐ ὉΠ ΒΟΥ 
δη υ]υβιὶγ. ΜῊ Μγ88 ἰ ποοββδαυυ" (Πδΐ, ἴῃ (89 
6886 Οὗ [86 Θυπθοιι, ζα ιν δου] ργθοθὰς Ὀδρί 8: 
Βοοδιυδο ΟΠ τἰδὶ ἃ χϑβ {818 βίσῃι ἰο 0868 810π0 ὙΠῸ 
Ὀαϊοπς ἰο {86 Βουδβομοϊά οὗἩἉἁ ἰμ6 σβΌγοΙ, [8086 ΔΓ6 
ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΥ ἱπργαίϊοα ἰηΐίο 86 ΟΒυΓΟΝ, ῈῸ Δ Υ9 
Ὀαρίϊζοα. Βυῖ οὐϑθὴ 88 ἰΐ ἰδ ϑυγοὸ {πὶ δά }18 ΤῸ 
ἱπρταιοα ὈΥ ἔαὶϊιλ, 8ο, ἰοο, 1 τηδἱ πίϑὶ αὶ (μὲ {86 
ΟἈ]άσοη οὗὐἨ ὈΘΙΣΘΥΘΓΒ ΔΥῸ ὈΟΓΏ 88 ΒΟΠΒ Οὗ ἰδ9 
ΘΟ ΣΟΙ, δηα δτο σοιιηἰοα διμοης ἰ(8 ΤΠ ΘΠ ὈΘΥΒ ἔγοσα 
16 ποπιῦ."-- ον ἀγα υπαουθίοα ] }Υ σΟΠΒΙΟΥΒ 
π6 οἰ] άτοη οὗἩἨ ἴμο88 δ8 ἷβ οὐ] άσοη, ἰοὸ ΟΒΘ 
8664 π ἢδ88 Ῥχοιηϊδβϑα ἴο Ὀ0 8 Εδίμοσ.᾽᾿ - - “πὰ 
Β6ποθ, δου ζδιῖ 18 ἀοιηδηἀοά, (818 18 γ68- 
ΒΟΒΔΌΪΥ ἰγαπδίοστοα ἰὸ ᾿πΐδηίβ, ΠΟΒ6 6886 18 ΥΕΓΥ͂ 
αἰ γοπί." ((Ἰνῖπ). [ογοὶς ΒῸΓΘ ΘΟΙΠ ὈΪΠ6Β 6Χ- 
ἰταοίβ ἥγοχα δ νἱ π᾿ 5 Οὐπι. ἐπ Αεία 4. αὐ. 8: 87, 
δὰ 7π2|. Οἦν. Ἀεὶ. ἵν. 16, 24. ΤΒ.].-- ον οδῃ 
ΔῸΣ ῥγοάμοα 86} στοδί οβθοίβ ἢ [ὑ 18 ποὺ {δ 
ψαίοῦ ἱπαοοά ἐμαὶ ὑγοάμσοβ {π680 οἴεοίδ, Ὀὰί ἰδ 9 
νοτχὰ οὗἩ ἀοα ννΒῖο ἢ δοδοιρδηΐοβ δπα ἰβ οομπηθοίοα 
πὶζὰ (86 τγαῖοῦ, δὰ οἂσ ζαϊί τ ΒΟ ἢ Γ61168 οἢ (μ9 
ψογὰ οὗ αοα οοπποοίοά τὶ ὑπ ψαίοσ." (1ὰ- 
860) [8π|8}} Οδίϑομ. ἰν. 8.1. Βοίδι δγὸ Βϑγθ ΪΞουπὰ 
ἴῃ σοπποοίζοῃ ἩΪῚ ἐπὸ τνναίου, υἱς.Φί 6 τοχὰ οἴ 
6οά, 'π ῬὨ1ΠΡ᾿Β πιουίι; αὶ ἢ, ἰὼ {86 Θυπυ ἢ ΝΒ 
Βοατί, (1μϑοπῆ. δπὰ 8}.).--- βίη σα δ Ὀούνσθθ 
{16 ζδῖυ τ ΐθ} »γεοεάες, δα {6 ἔδὶ 1} 16 ἢ 70 .- 
ἰοισα Ὀαρίΐδια. 786 ζα 0} τ 16} »γϑοδάοδ Ὀδρί Β.ι, 
ἀϊοίαίοβ {86 {0]ονίπρ ἰἸδηρυαρχο: 1 6] ΐουο ὑπ ὲ 1 
81 8 ΒΙΠΏΘΓΡ, δπὰ {αὶ Φ68δὺ8 ΟἸσὶβὶ, (πΠ6 ὅοι οὗ 
Οοά, ἰδ {86 Ξϑανίουγ οὐ βΒίπποσβ; 11] ἐμ γ ὍΓΘ 
6 ὈαριἐΣοα ἴπ μἷβ ἤδη, 80 (πὲ 1 τηδὺ οὈϊ δίῃ ἰδ 9 
ον σίνθμ 688 οὗὨ βῖπ8, 1178 δηὰ δαϊυϑίϊ ο.--- -ϑυ 6} Ἰδη- 
ἔυδρα, ΟΥΔΙΪΥ ὀχργοββοα, (6 ΘΒ ασΟἢ γα 08 δά] 8 
ἴο ΘΗΡΊΟΥ, 0 ἀθδῖσο (0 γϑοοῖνθ Ὀδριϊβηθβ. {ζω1{{]0 
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δ] άτϑη, το σδηποί 5ΡΘ ας, θυ Β616885 ΘΙΠΡΙΟΥ͂ 
8 Ἰαησύδρο ὙΠίοΝ 15 πιο 1} 10 ]6 ἰο αοἂ ; {8 6]Ὁ 
ΒΡΘΘΟΔ]ΘΑΒ ΤΪΒΟΤῪ ΟΥΪῈΒ δ]ουά, δ 1ΐ γθ, ἰο (89 
Βαυϊοῦν, νο διὰ ἷ8 Ὀϊοοὰ 4180 [ὉΣ ὑπ θη, δηὰ 
888 Ῥγοπιϊβοὰ ἰο ἔπϑῖὰ μ6 κίηχάοτῃ οὗὁἨ Βοδυθῃ ; 
Ὦθπδα [89 σΒΌΤΟΙ ἄοο5 ποὶ τὶ Β0]α ὈΘρ(ϊδηι ὕγοστῃ 
{πθ. ΟτΥ, ἀο τὸ ουὐοὺ ἄδην 004 ἰο οἰ] ΓΘ δηὰ 
ἴο (86 5'οἰκ, γο οαπποί οσκ, Ὀδοδυβθ γ6 86 ἰο]ἃ 
ἐπὶ “1 ΔὴΥ που]ὰ ποὶ νοῦ, πο βῃουϊὰ Β9 
οαἱ ἢ [2 ΤΊοββ, 11. 10]. Οἱ {86 οὐδοῦ μδιᾶ, {μ6 
αὶ πο “οΐοις Ὀδρίλδιι, ἀϊοίδίοβ (15 Ἰδῃ- 
Κύδρο: ἴἱ Ὀοϊΐονο ὑδδὲ δεπδ5 ΟὨτγβὶ, (86 805 οὗἁ 
αοά, ἰδ τιν ϑαντίουν, γβο δδ8 ἀθ᾽ γογθα πιό, 0Π60 8 
Ἰοβὲ βίπηογ, ἤσγοιαῃ ἀδδαῖμ δηὰ πὸ ἀουΐὶ, δηὰ ἢ 88 
Βαυοὰ τὴϑὸ ὈΥ ἰμ6 ΤΟΥ ΊΎΘΏ 688 οὗὨ ΤΩΥ̓ δἷπδ, [Ὁ]. ἱ. 
18; 1 ΦΖοΒη 1ἰϊ. 8; Τῆϊ. 111. 6]. 0 νᾶϑ {818 ἔδι ἢ 
ὙΠ ἢ δου ταγὰ δ)]ο ἃ {86 Ὀαρ ϊΣοα Θαπυσἢ πὶ τ 
ἦγ, γνογ. 89. (Β65567). 
γε. 88. Απᾶ ΒΘ θαρΈ κοαἃ Ὠΐτ.---Ηοὶγ Βδρ- 

ἐἶθπι ἢ88 ΠΟΥ, ἐκ 8 Ποοὰ οὗἉ ᾳτδοο, Ὀθθὴ ἱπηραγίοα 
ἰο ἰἢ9 δυπυοσῖ,, 85 ἰδ δτρί.-ἔγυϊί8 οὗὁἨ δ Β Τϑοθ, 
ψΒΙοἢ, δίποο {μ6 Βοοά [δμα. ἶχ. 26] πδὰ ᾿ἱνρὰ 
Ὁπάον ἰῃ6 οὔγ86. (Γϑοηΐι. δηὰ 8}.). 
εκ. 8380. 19 Βρίγίτ οὗ ἴΠ9 Τιοστᾶ οδυρδὶ 

ΑΥΤΑΥ ῬὮΪΠρ.--- θη [89 ἀροπίδ Ὑ Βοτ Θὰ 6ῃ- 
Ῥίογβ, ἢδυϑ σοηρ]οὶοα [86 τοτὶς δδεϊρη θὰ ἰο ὑμ θη, 
{86 ΠΙΔΥ͂, τὶϊπουὶ αἰδαάναπίαρο, Ὁ6 τοαιονϑα ἰοὸ 
δηοίθοῦ βοϊά οὗἩἉἍΪΙΔΌΟΥ Οὐ οδυίἢ, ΟΥ ὃο ὑἱγαπδίοτνοα 
ἤγοτα ἰμθ οδυσοι πα] δηΐ ἰο ἐμ6 σμυγοῖ ὑγαπι- 
᾿ιδηΐ.----ΜΑᾺῪ ἰὸ 6 ΟΣ ἘΒΡΡΥ ἰοὶ, ἴοο, ἰο τοίη 
ΘΥΡΟΔΙΟΣ ἰο ΟΡ ογὰ, δῃὰ Ὀ6 δοϊθ ὁ δβδὺ τ 11} 

ἀγα : Τογὰ, ννὸ δαγο ἀοῃθ ἰμδὲ ποῖ ποὺ δϑι 
οσοιηληάρα ! (ΑΡ. Ῥαβϑί.).--- 86 ϑυύπμυ0}} δαὺν 
Βίτι ΠΟ ΤΟ16.---ῬΒ}ἘΡ δὰ Ὀθεη (86 πη68}8 οἴ 
ΘΟΩΥΟΥ Ωρ ἴΠ6 Θυππσῖ ἰ0 2658, δηἀ ηοί ἰο Εἷπι- 
80]. Το 80] {μὲ Π85 ἔοπηὰ “6808 ἴῃ ζαἰ 1, σ8 ἢ 
ὑβογ δ Θαδὶἱγ ἀΐβρθηβο τὶ ἢ ΘΥΘΡῪ Οὗ ον συΐάθ. 
(ΑΡ. Ραβί.).--- 9 νυϑῃῖ οἱ ἰδ νὰν σϑλοϊοΐῃρ. 
-- θη νὰ δυο ἠουῃὰ ἰδ Ἰογὰ, γὸ οδη ἸοΥ ΓἾΪΥ 
ἰγαυοὶ οηνγεσὰ (0 ΟἿἿΡ Θἰ ΓΔ] ΒΟΠΊ6.--- ΘΟ 18. [ἢ 0 
ἔγαὶϊὶ οὗὨ δῖ ; (86 ποδί 8 {ΠΟΓΘΌΥ πιδάρ Ὀοὶ]ά, ἰ8. 
δηδὈ]οὰ ἴο τοὐοΐοθ δῃὰ 06 ρἷδά, ἰο πα ἴογ πὰ αοἀ 
δηὰ ἴῃ 8}1 ἷβ ογθαίιγοβ, δηὰ ἰ0 ῃ σοῦ 8811ο- 
ἰΐοη τἱνδβουὺ ἴα οὐ ἀτοδά. ([Ὸ 8 6γ.} 

γεβ. 4. Βυῖ ῬὈἐΡ τα ἑουπᾶ εἰ 4.δο- 
ἴπ8: δῃηᾶ ρϑδαείπρ, ΓΠΣΟΌΤ ΚΙ, οἱο.----Ηὸ τγδϑ ποὶ 
οοπέοῃἰοθα τ (ἢ ([Ἰ6 ργδοὶουϑ Ὀσὶζο τνὶσῃ Β6 δὰ 
Κεϊποά, ποῖ μον ἀϊὰ ἰὰ ΒΑΥ͂ ἰο ἰπιθε]ζ: Του δαὶ 
ΠΟῪ [0186110ἃ (ΠΥ ἀυίγ, δηὰ τοϑγοδὶ ἰακοὸ {{ῖπὸ 
6886. (Αρ. Ρϑβί.).---Ἴ ο ἡΟΌΓΠΘΥΒ οὗ ὮΙ Ἰ ἜΘΟΥ Β 8 ΓΘ 
ΔΙΑΥΒ Ὀτοδίδοϊο; (ὈΘΥ͂ ΠΟΥΘΡ ἰδΔκθ ἃ βίϑῃ, τὶ ἢ- 
οαὐ Ὀοΐηρ ““0η10 αοἀ δ δυνδοί βϑυοῦ οὗ ΟἸ τὶδθί." 
[2 Οον. ἱ1, 16]. (ϑίδυκο).-- -Ἴ 9 .γυ8}15 οὗ ρασ λιϊοη 
ψϊοῦ αἀἰνϊὰθ παίΐοῃδ, απὰ ατὸ 6 ὈυαΡκα οὗἁ 
πϑίϊ 0.8] θαϊουκίοθ, σγδ  8}}γ ἴ4]1, δ ἰὴ αοΒρ6ὶ 
δάνδηοοθβ. ῬΒ1ΠἘΡ Βαὰ σοῦ 800}5 ἴον Ομ γῖδι ἴῃ 
βαιηδτία; 86 ΠΟΥ͂ ῬΤΟΔΟ 65 ΟἸγίδι ἴῃ ῬὨ ἰδ 18. 

ΟΝ ΤῈΣ ὙΉΟΙ ΒΕΟΤΙΟΧ.--- 7λε οοπυογδίοη ὁ ἐλ 
Ἐἰιλίορίαη ἐμπιδὴ, απ εἰϊιείγαἰίοη ὁ (λ6 πιοάδ ἐῃ τολίοὴ 
ἐδλε Οοερεῖ ιτοαΦ ογσίπαὶϊν »γορασαίοά: 1. Τὰδ αἀυΐπο 
»τοοεάμγε ὮδτΘ ΤοΥθϑ]θα; Ααοὰ 5ὸ ἀϊγϑοίδ {δ6 
Ῥγεδοδίηρ οὗ ἰδ αοδροϊ, {πδΐ (6 ατοδίθαοὶ ροοὰ 
8. Βοσοιῃ δοὰ ἴῃ {μ6 βῃογίοδι ρογὶοα οἵὨ {1π|0. 
1,οὐἱ ΘΥΘΓΥ͂ Οη6 ὙΠῸ ΒΏΔΡΘΒ ἱπ (9 Ὁ] δβίηρβ νν ΒΙΟἢ 
δον ἔγοιι {μ18 ἀἰγηθ δυσδηροιηθηΐ, οσοηδβοϊθηἰου8- 

πιαπ ΘΟΌΤδ6 07 ἀείϊοπ ΟὈΒΕΤΥΔΌΪΟ ἴπ (8 Βασγδίΐνο. 
ῬΒΠΠρ᾽ 5 Θχδιρ]θ ἰθδοῖ 68 08 ἰο [ΟἸ]ον ἰδ Ἰοαϊηρα 
οὔ 186 ϑρίγὶι, τ ΒΘ 'γἋοό ὈΘΟΟΠῚΘ ΘΟΠΒΟΙΟΘΏΒ Οὗ {ΒΘ ΤῸ, 
δὰ, δρδΐη, θη (ΠΟΥ ἃγὰ ποὶ ρεγοοίυοα, ἰο ῬὉτο- 
οΟϑα οΔΙΠΗΪΥ ἰῃ [ἢ 6 ΟΥΪΠΟΣΥ ῥδὶ οἵ ἀυϊγ. ΗΣΦ 
σΟΟΓΒΘ 8180 ἰθδοῦθδ 08 ἰ0 τηθοί ἩΠῚ8 οογά Δ} Σγ 
δηῃὰ ῥτγοιωρὶ δία {6 δάνϑδῃοοβδ (μδὶ 8.6 τπδὰδ Ὁγ 8 
800] τ ΒΊΟἢ Β66 [ΚΒ βαϊναϊϊοπ διὰ ἰθκοβ μ᾽] ϑδϑῦσο 1 
(η6 νογὰ οὗ ἀοά, πιιουὶ Ὀοίπρ Θμα ασγδαϑοὰ οὐσ- 
ΒΟΙγ65 ΟΥ̓ ῬΙὨ[Ὁ] ΒΟΓΈΡ]68 Γοβροοίΐηρ 18:9 Τη0 ΓῸ 
Ἰοϊίον οὗ 86 οσϑϑὰ, Ὀὰυΐ σδίπον ἰγυδίϊηρσ ἐμαὶ Θοὰ 
ἐπ] 8617 Μ1}}, ὈΥ [80 ῬΟΤΟΣ οὗὁὨ ἢὶβ νογὰ δηὰ {86 
ὈΪΟΑΒΙηρΣ ἐμαὶ αἰλοπὰβ 86 ὑδαροβ οὐ Ομ γιδεδη 
ΟΥ̓ ον, ΣΙ ΤΥ οοταρ]οίς ἰδ Ἰτοτὶς τ πὶοι εἶ ρ,δοΘ 
ἢδα Ὀοζαη. (6 Β] Θ᾽ Θστα δ 60).--- Τὰε οοποογείου οὗ 
τλο Ειλιορίαπ: 1. Οοσδδοίοηϑα Ὀγ {89 ἱπιογροαϊ σα 
οὗ ἀοά; ΠΠ. Αοοομρ] δ ϑα ὑβγου ἢ ὑπ 6 Ῥτοδοδίης 
οὗ (μ6 αοπροὶ; ΠΙ. ϑβθαϊοὰ ἰδβτοῦρσ Βαρί 5η). 
ἰπάμον .-. ἥ[]λὲ δίεε5εὁ ριϊστύπασε: 1. Τηο ἀδραγίῃσο 
γοσὴ ἰπ6 που]; Π. ΤῈ ἰπαυΥ ΔΗ Σ {8ὸ [οτὰ; 
ΠΙ. ΤῈῸ ποδυθ)ν ὕγίοηα; ΙΥ̓. ΤῊ ᾿ΟΌΣΠΘΥ ΠοΙηθ- 
ψῶγὰ ἴῃ ΘΟΙΏΡΘΩΥ τ Μἷπη (Ὑοῦ. 839). (10).---7ᾶς 
ἀϊδίου οΥΓὙ ἐλὲ οοπυεγείοη 9. ἐλὲ απ ο., Εἰλίορία, 
υἱειροα αΦ α ρίεάσε ἰλαί ῥτεοίοια ρῥγορεέβει οὗΓἹ Οοά ὧἱὲ 
δὲ Μυζπιεάα: 1. 86 ἱποίοϊ ἃ Ῥγοτηῖβο ψ ΐο (86 
Ἑαίδοῦ ἴῃ μϑαυθῃ μ88 ρίνθη (0 μὶβ ἀθὰρ ϑοῃ: (α) 
“1 ν"}}} χῖτο [8:66 [0Γ ὁ ᾿ἰχδὶ ἰο ἐμ α΄6πῈ1165, δ." 
[δα]. Χ]ὶχ. 6, (δὴ) “1 νι} ἀϊνἀθ μι ἃ ροτιΐοι πιὰ 
16 στοδί, οἱο." 1βαἱ. 1111. 12. 11. Α ἱποίοϊὰ Ῥσο- 
ΓλἾ80 ὙΓΒΙοΙ. 18 ρίνθῃ [0 π8 4]}: (α) ““Βοῖογθ ἐδ αΥ͂ 
08}}, 1 γ !}} δῆβισεσ, οἷο. [5ἱ. ἴχυ. 24. () "“Ἵ7,ο- 
ΒΟΘΥ͂ΘΥ 8881} 604}1 ὁπ (19 Ὠδηθ οὗὨ (πὸ [ογχὰ 5}}8]} 
9 ἀοϊϊνογοα,᾽ 4206] ᾿ϊ. 82. (δ ρὈοϊ) .---ΤᾺε ἀἷ- 
υἷπά πιοάς οὗ οοπαάπμοίξηρ (λὲ δου ὠπίο ἐψ,ε: 1. αοὰ 
Δ Ὗ ΒΚ 68 δὴ ΔΡΑάΘπὶ Ἰοηρίης ΔΙ͂ΟΣ ῥϑδοθ, τοῦ. 27; 
Π᾿. Ἐπκίηα 165 ἃ ἀοδῖγο δἵθον εἷβ ποσὰ, δῃᾷ Ἰουὸ ἰὸ 
ἰϊ, τον. 28; 111. ὕπύοϊἀβ ἰο ἐμ υπὰοτγδιδπάϊηξ, 
ὉΥ ἔδὶτ, ἷ8 ρ᾽δὴ οὗ βαϊναίίοῃ, γον. 8δ: 1Υ. ΕΠ]8 
186 δουϊὶ, (του σὰ [86 ῬΟΥΤΟΣ ΟΥ̓ (80 δδογδιηθηίδ, 
ψ|} 186 σοιηΐογίδ οὗ ᾿ἷ5 στϑοο, γον. 88. (1θου. 
δηὰ 8ρ.).---Ζ79}ο τοοπάεγζωλῳ αἱ ἐπβωξησεε ατε οοπι. 
δὲπεά, ἐπι σοπαϊμοίίπ α δεεχέπς δοιὰ 10 δαϊναίίοπ: 1. 
αἰοά; ὉΥ Εἷδ δηροὶ (νοῦ. 26), διὰ μἷ8 ϑ 0  γὶϊ (γθν. 
29); 1. απ; ῬΆΪΠΙΡ τηϑοῖβ δηὰ συϊάδβ {πὸ οὺ- 
ὨυΘἈ; 111. 7ΤῪ δογίρίωτες; 16 ῬΡΥΤΟΡΏΘΟΥ οἵἉ φλΐδδ, 
{πν 28 8.); 10. αίωτε; 80 δῖε οκ (86 τδὺ, 
ΥΟΥ. 26).--- ον ποδῖε συωΐάδε οπ ἰλά τοᾶν ο7 εαἶσα- 
ἰοπ: 1, ΤῈ τοῖσο ἰπ ἴδο λεαγέ (αὶ βϑοῖκβ δῦ 
αοὰ; 1. Τα. Ἰοββοῖβ οὗ (86 ϑογέρέμγος, τὰ ΕἰΘἢ Τδ- 
ἴον ἰοὸ Ομ νίδι; 14 ΤῊ ἰηδιγυςεϊοοβ ἀοτί γοὰ ἴγοτα 
186 νεῤπίδέοτίαὶ οὔῆδε, ἀιὰ ΟΧΡΊ δ δίουυ Ὀοὶὴ οἵ [88 
Ἰοηκίη δ οὗ {9 Βοασί, δηὰ 186 ἀδθορ ἰσυιμδ, οὗ [86 
ϑοτγὶρίαγοβ; ΙΚ. ΤῊΘ ῬΡΟΝΘΥ Οὗ ἰῃ9 ϑ'σογαπεηίς, 85 
8688 οὗ ἀἰϊνγὶῃθ ζῦϑδοο, δηὰ το οὗ οβίδὈ ἰδ ϊης 
δηᾶ Βυδίαἰηΐηρ πὸ ἀϊνίπο 118 πὶ (86 δου].---ἶονν 
ἐλε ΕἸλιοριίαη ἰγσοαδωνον Τοωπα (λ6 για ἐγεάσωγε: ἷ, 
ΤῊΘ ρίασε ΜΆΘΓΘ Βο ζουπὰ 11: ὁ Ἰομοὶγ τοδὰ ἰβ (89 
ἀοβοσί; 11. ΤΠ δλγίπε ἴῃ δῖοι 1ξ 16 Υ σοποοδ]οά: 
(86 βογ!ρίυτοι, τὶ μοὶ ταγβίοσὶοβ δηι 86818; 
Π|Ι. Τ8ὸ ἀεν ποι 6 τοοοϊνϑα ἔγοσα ἐδ Ῥγοδοβίηρ 
οὗ {6 αοδβροὶ, ἰο πιΐοῖ δ6 θα ΚΟΥῚΥ Ἰϊδίεποά; ΕΥ̓͂. 
ΤῊο ῥγϑοίΐουβ 2ειοοὶ τυ ῖσ ἢ Βρδυκὶ θὰ Ὀθίογα δἷπι: 
Ομσί δὶ, ἐσ μὸ νγ88 ἀοἰ γογοὰ ἴῸΣ οὐσ οδδποοδ, δηὰ 
28 ταϊβϑαὰ δρδίῃ [ῸΓ ον )υϑιϊΒοαίου.᾽" [Βοπι. Υ. 
26; Υ. Ηἰδβ εἰ ἰο (86 ἐγϑᾶδυγο, δϑδὶ χῃϑα ἰὸ εἷπι 
ἴῃ ΗοΙγ Βαρίΐδηι; ΥἹ. Ηἰἷδ οη)οψπιεπὶ οἵ (80 ἰΓ68- ἸΥ͂ ΔΡΡΙΥ δυο μἱ δ οὐ σγὰοθ; ΠΟΥ 8.6 ἰπίγυβίοα 

ἴο Βἷπι, ποὺ βία ΡΥ 70: ἰδ οὐ δαί, Ὀπὲέ οἡ δο-  δ0γο ὙΒΙσΩ ἢ6 Ὀτουρδὺ ἰο πἷ5 Βοῦιο τ ἢ 8 ΒΔΡΡΥ 
οουηὶ οὗ ὲβ σοηῃιθοίίοι τ ῖ[ {86 ἸΟῪ Ρ]δὴ δοσοχά-] μϑδγί.---λϊρ 95 ἰλε τοαᾶ ἰο Θαξα, α πιοάεϊ, 65 ἃ 
ἴῃς ἰο νι ΐσι, πὰ ἰπ6 Ῥτονίάθηοο οὗ αοὰ, ἐπ Ῥγο- | “αϊλι νι δέον 97 ἰλὲ τοοτά: 1. ΒΥ ἰδ ἀογνουῦὶ 
τα] σαίϊου οὗὁὨ ἐλθ Θοδροὶ ργοοοϑάβ. 11. ΤᾺΘ λω- ἱ οὐσαΐσποα τὶ τὲ δ9 γίοϊδ ἐο (π6 ἱπιρυ]δο οἵ 
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ἰδὸ ϑρὶτιἑ, τογ. 356, 29: 11, Βν {86 δροβίο]οδὶ 
οῦγασε πὶῖ ΐο ἢ Ὧ6 ΒΡΡΓΙΌΒΟΝΟΒ ἰΠ|6 ΒίΓΏ ΟΡ, 
τοῦ. ὃ0:; [Π|. ΒΥ 86 ΘΥ̓ΔΏΖΟ]1641] εσίδάοπε Μ1 
ποῦ ἢ6 ΘΟ ΪΒ.68 (Π6 ΒΡΑΙΙΞ οὗἉ δι} πὶ {πΠ6 ου- 
ΒΌΟΝ᾽ 8 8018}: ΚΡ. ΒΥ ἰδὸ ῥγιοβὶὶν αἀποίπέϊπσ ὉΥ 
πλῖοδ, δὲ (Π6 τί κμὶ πιοτηθπὶ, μ6 868]5 6 γοβοι θα 
ἐὺ] υπίο ("6 οτὰ; Υ. ΒΥ (πε ΟἸ τἰβίϊδῃ ἀμπεεν 
πὶ τ πῖσ ἢ, δὗζοσ ὑπ σοτῃρ] οί 05 οὗ 1.18 οσὶς, ἢ 6 
βαδιἶα (86 ΣΕΘῸ] ἰο 89 [οχα. --- ὐεη ἐλς ἀδδογί ἐδ 
εοσπρετίεα ἱπίο ἐλε σαγάρη οΥ Οοα, ἐπ ἐλα οαδὲ ΟΥ ἐλε 
ὡοουί ρεϊσγετα.: 1. Οοα᾽δΒ πογὰ 18 ᾿ν18 τῃβ}}8 ---ἢ 6 
πῸ ἸΟΏΡΟΥ ΒΌΏρΡΟΙΕ; ΠΠ]. αοα᾽β ΟὨΣ]αγΘη 8.6 ἢ 8 
ΟΟΙΏΡΘΗΪΟΠΕ--- ἢ 6 ΠΟ ἸΟΏΚΘΥ 5068 ἀΒίγαν; 11. 6ο(᾽8 
ἔτδος ἰ8 8 ον Σ-δονίῃς Του ηΐδῖη, ΤΠ ΘΠ 66 ΒΪΒ 8δοὺ] 
ΘΟΠΠΠΏΔΙΥ ἀΟΥΪΥΘΒ ΠΟῪ Βίγθηρίν; ΙΥ. αοα᾽ Β οᾶ- 
τοῦ 18 εἷ5 σδπδϑη, γβῖο ἢ ὨΘ 18 ΤΔΡΊ ἸΥ ΔΡΡΣΟΔΟΣ- 

ἴηρ-- 7.ε πιΐδείοπατν ἰαδοτε 90} Ῥλὶρ ἰλε ἘΕυαηροϊέ 
(χχὶ. 8, 9): 1. Το δυϊδουῖν ὉΥ τ Βέσ 6 Ρ6Γ- 
ἑοτιηϑα (μι 6πὶ: (α) 18 ΟὟ σομγοσβίοῃ ὈΥ ὑμ6 ᾳΥ86θ 
οὗ ἀοἄ; (δ) δὲ8 Δρροϊπίπιθῃΐ Ὀγ ὑμ6 Ῥχγουϊάθμοθ 
ΟΥ̓ αἀοά, γον. 4, ὅ, θ, 26, 29; 11. ΤᾺΟΙΡ ῬΘΟΌΠΙΑΥ 
ἕοτια ; (α) 6 Ἰδδογϑὰ 85 ἃ ἐγαυθὶ ἱηρ τὰ ΒΒΊ ΟΠΑΓΎ, 
τον. 40; (ὁ) δῃὰ νγὰ8 οῃηήδονοὰ τὶν τ γβοΌ]ουΒ 
ῬΟΥΘΥΒ, νον. 6, 7; 11. Τα βρίσγιν ἴῃ πο {ΠΟΥ͂ 
ΘΣΘ ΟΡ οτηθά; (α) 8 ᾿ἰνίηςς ἔδιίἢ ; (δ) ἃ ΒΟΙΥ 
Ἰονθ; 1Υ̓. ΤΠ οἷν γθβυ]ίβ; (α) ἱταπιοα  δἰοὶν νἱβῖ}]6; 
(δ) ΠΥ ἀἰϑοϊοδθὰ ΟΠὨἸΥ ἰπ οἰογηίίγ.--- λὶρ απά 
(λὲ Εἰλιορίαπ: 1. ΤῊΘ ῬΘΥΒΟΒΔῚ Ὠἰδίοσυ δὰ οδδ- 
τοίου οὗ ϑδοῖι; 1, ΤΟΣΡ ῥγουϊ θη] τπϑοϊμς; 
1Π. Τμὸ παίυγο οὗἩ ἐμποῖν ἱπίιογνυίον; ΨΚ, Το ἀϊ- 
ΤΑῚ Ῥύγροβο; Υ͂. Τὸ τϑδυὶὶ οὗ ἰμ6 τηθοίηρ.--- 

Ἑ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΙ. 

ἘΠῈ ΟΟΝΨΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΒΑΙ,; ΗΙΞ Π᾽͵ΑΒΟΒΒ ΑΝῸ ἘΧΡΕΕΓΕΝΟΕ ἹΜΜΕΘΙΑΤΕΈΠΤΥ ΑΕΤΕΒ- 
ΔΑΒ. 

ΟἜΑΡΤΕᾺ ΙΧ. 1--30. 

Ἀ.---ἸῊΞ ΞΕΑῚ, ΟΥ̓ ΒΑΌΣ, ΙΝ ΡΕΒΒΕΟΥΤΙΝΟ ΤῊΒ ΟΗἩΒΙΒΤΙΑΝΒ, ΟΟΝΌΌΟΤΒ ΗΜ ΤῸ ῬΑ ΒΟ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΧ. 1], 2. 

1. Αμπὰ [Βα] ὅδυϊ, γοὺ δγοδεμίηρ οαὖῦὺ ὑπγοδίθἸΠΡΒ 
2 ἀραϊηϑὺ ὑμθ αἰδοῖ ρί6Β οὗὨἩ (9 μοτά, πϑηὺ ἀπίο 086 Εἰρὰ ῥγιθδῦ, 

τορ μῖπρ, ΤΏΘΏ8067 8 πα 5]αιιρ ὐοΣ 
Αμπὰά ἀεϑιγοα [5166] οὗ 

δῖπι ει ογβ ὑο Βδχηδβοὶβ (ο ὑ86 ΒΥμΑρΡΌρΡΘΒ, ὑμαῦ 15 Β6 ἔοαπα [8μου]ὰ Βπ4] δὴν [σ80 
πεῖα, ὄντας] οἵὗὨ (ἢ18 ψΑΥ}, ἩΒΟΙΒΟΣ ὑΒΘΥ ὝΘΙΓΘ ΠΙΘἢ ΟΣ ΠΟΙΙΘΏ, ἢ τπαΐρῦ Ὀεῖηρ [οοπά ποι] 
{δα Ὀουπὰ ὑπὺο Φ6γυβδ  θ. 

Υ̓ ι 2. ΓΙῸ τοᾶγρίη οὗ [πὸ ἘΠ ΡῚ 6 ἢ) ΒΙΌΪο (τ οἢ ἰὰ {πὸ ἰοχὶ (ΟἸἸονα Τγηᾶ,, ὕγαητη., αθῆονα, δηὰ ἘΝοίτη8) ΟἿἴΣΒ τῃ 9 
ψοσὰε οὗ ἰλε ταν, 88 ἰλο 1ἰἴθ γα} ἰγδμδίἰοη οὗ ἐπ6 ρῇγωδθ σϑηἀογοά [πὶ ἴπ ἴοχί 07, ἐλέε ιτσαὖῦ; ΘΓ. τῆς ὁδοὺῦ.--ΤῈ.] 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γξεξε.1. Απᾶἃ [Βα] 5411 .---ΤῊιὁ ΓΟ] ον ρ πδτ- 
γϑῖῖτο ἰ5 σοηποοίοα Ὑ]Ὶ} {Π6 σΘΠΏΘΓΆΙ ὁουγ86 οὗ (818 
ἰἱείοτὶ 8] ττοσῖς ΟΥ̓ τιθδὴ8 οὗ ἰδ Ραγί οἷο δέ δπὰ 
ἔτι. Τὴ ὕἤοσυτηοσ Ῥδτιίίοῖο [Βμί, ποὺ Α οχὰὶ- 
8118 ἐποὸ σοπίγαδί δοΐνοοι ἰμ8 Βοβίϊϊα δπὰ ἀοβίσυο- 
ἔτο ὑτοοοάπγο οὗ 580], δπὰ ἐμ Ἰαθουβ οὗ ῬἈΠῚΡ, 
ἩΠΙΘΒ ὈΠῚῚ ὑὉΡ δηὰ οχίθηδδὰ ἰμ6 ομυτοῖ, δηὰ 
Ὑδίοι δὰ πὶ Ὀθοη ἀοβοτϊ θεὰ. ΤῈ ραγιϊοἷδ ἔτι, 
ὁ (86 οἱδεῦς πδηῃᾶ, οοπποοῖβ (ἢ 6 σουγβο οὗ 5.88}, 
ΔῈ ἴἰογο δαὶ Του, τὴ! ἷβ δον] ον δοίβ, οἢ, Ὑἱ!]. 
8, δῃὰ Ἔχ! δὲ ἐ5 {μα 88 8 οοηϊἐπυδίΐοη οὗ (μ6 ροτ- 
δεοαϊίοη οὗ [μο ΟἸχὶ δἰΐϑηβ Ὑ ΒΊΟΝ ἢ6 ὀοτηπλοποθὰ 
δὶ ἰδς {πιὸ τ Βδὴ ΒΙΘΡΆ θη τγ88 βἰδίη. Τῇ ἰηίοτ- 
γ4] θεΐτγγθοη (8:6 ΠΟΙ Πσθιημαπὶ δηᾷ (Π6 Ῥγαϑοηί 
ὁοπεϊπυδιΐοη οὗ 5.40} 8 ὨΠοβί1]6 οοῦγϑο, ἄοθβ ποί 
ἜΡΡΘΑΡ ἴο 'δᾶνθ ὈΘΘΗ ὙΘΤῪ ὈΤΙοΥ, [ὉΣ [|κ6 πηυϑί 
δδτο ἀδβίῃαγ ἱπβοτί θὰ (86 ὑψο πασγδαίϊνεβ οοη- 
ἰδϊποὰ ἴῃ οἰ. Ὑἱἶδ, ὅ-40, Ὀεύνγεθη οἢ.. Υἱΐ. δ8 (οοπι- 
δίποὰ νεῖ οἷ, Ὑἱ]. 1, 8,}) δῃὰ οι. ἰχ. 1. Ἡθοο, 

Ῥτεβοοὶ Παυσδιϊνο 15 ποὶ ἰηἰτοἀιοοα ΔΟΓΌΡΙΪΥ, 
ες πΠΟΣ Τοβατὰ ἰο (890 οοππϑοίΐοη. 1ὲ 18, τη οΓο- 

ΟΥ̓́ΔΡ, οΥἱάοηΐ, ἐμαὶ (λ6 βΒοη ἱπιθηΐδ δηἃ ζθο] ἢ ΧΒ οὗ 
4.1 ἀἰά ποῖ σοπίΐηαθ ἐο Ὀ6 ὉΠΙΤΟΤΙΑΪΥ͂ {ἢ} 86 ΒΒ1η6, 
Ὀυϊλ χαῖθον ἱποτοδϑοὰ ἴῃ ἱπίθηβιν 88 ἐἰπὶ6 δά- 
γβησοά, ΤᾺ ἔδοὶ 18 ἱπαϊοδίθα ὉΥ (ΐ6 ἰθυτηβ: 
ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου [ἴῸΥ ποῖ σ ΘΗ ΕἼ Υ68Β 8900 
ὙΙΝΕΒ: Οἴτγαπι. Ν'. Τ' ἃ 80. 9. 6. δηα σοτῃρ. 9088}. 
χ. 40. ΧΧ.--ΤᾺ.]. ΤΌΏΘΥ ἸΠΡῚῪ ἐμαὶ τῆϑπδοθ πὰ 
Β᾽διηίον οοπβιϊαἰθα ὑπὸ υἱΐϑ] δἷν σμΐο 6 ἰῃ- 
Βαϊοὰ (απὰ οχμα]οᾶ); ἱμαΐ 18, {πὸ Βοβίϊ]θ βϑῃὶὶ- 
τηϑηίβ τὶ ψ πΐο} 5840] τοχζασχάθα ἰδ ΟἿ ἰβί Δ Ώ8Β, 
δὰ δοαυϊνοὰ δὴ ᾿πίθηβοῖν ἔδηδίϊοα), ἀδβίγιοίγθ 
δὰ ΒΔΗΔΟΪΠΒΤΥ ΟὨΒγδοίοσ, ἩὩΪΘῚ ἀο68 ποὶ γοὶὲ 
ΒΡΡΘΑΥ ἴ0 ᾶύθ Ὀθ6η ἰδ δᾶ86 δὶ ἰὴ ροσίοα ἰο 
ὙΪΘΝ οἷ, Υἱ]}. 8 Τοΐοσβ. [ 18, ἰπάθθα, αυϊία 6ο0- 
βἰβιίοηὐ ἢ πυπιδὴ παίΐιγο, ἐμαὶ ἩΒΘῺ ΔΩΥ͂ Ρ88- 
βου 88 Ἵσογοϊβοὰ δὴ ἰμδιθηοθ ΟΥ̓ΘΡ 8δῃ ἱπαϊνὶ- 
ἀυ8] ἀυγίηρς ἃ οογίαϊη ρου οᾶ, διὰ Ὀθοη ἰππυϊρσοὰ 
ἰο ἃ οοτίδίη οχέρηϊ, ἰὶϊ ϑῃου]ὰ ἰπογοδβο 1 Ὑἱ θη 6 9 
Δηἃ ΓΌΓΥ, ἰἀΟΠΕΥ {86}, 88. ἰὶ τόσο, τὶ ἷβ 
ΘΠδγδοίον, δπᾶ οοπβίϊίαΐο ἐμ6 ῥυϊποῖρ]ο οὗἉ 1176 [ῸΓ 
Ιΐτα ; ἐπὶβ οὐδβοχυδίΐοι βροοῖ δ! ν ΔΡΡ1168 ἴο το]]- 
αἰουβ ἑαπαίϊοΐβη. ΤῸ σουγβο ΜΔ οΒ 83.41.1 ΠΟ 
ἴπίομἂβ ἐο ρατβαθ, ἀοιηοηϑίγαϊοβ ἐπα Βἷ8 ἰδμδὶ- 
οἶβιὰ δὰ δοαυϊγοα δαἀϊ(ϊομδὶ τυἱσγυ]θῃ 66. 
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γεβ. 2. οαϊτοᾶ οὗ δἰ Ἰοϊῖοσα ἴο δ8- 
ΤαλπΟῦΒ, οἰο.---ΗἸΒοτίο 5881 μδὰ οοηϊθηϊοα ἷπι- 
86}{ πῖι} Ῥογβοσουϊπηρ ὑπὸ ΟΒνβείδηβ ἰῇ Δογυδβδ- 
Ἰοῖὰ ; 8 ΠΟΥ͂ 6618 ᾿τπηρ6116 ἃ (0 ροτγβοουΐθ ἐπα αἷθ- 
οἰ 68 οὗ Ζ6δὺ8 ἴῃ οἵδ ὺ γοχίοπϑδ, ουϑῃ Ὀθυοπα [86 
δουπάατγίοβ οὗ ἐπ ΗΟΙΥ [πὰ, ἢο ἀθίοσιηΐῃ 68 (0 
Ῥτοσοοὰ ἰο θεασιδβουβ. 7818 δηοϊθοῦ σαρὶ 8] οὗ 
Ξγτγία, Ἰγΐπρ ποτγίποδδὶ οὗὨ “6 γιιβαὶ πὶ, δπὰ δρουΐ 
140 πι}1]68 ἀϊδέδηϊ ἔγοιι ἰὺ, νγδ8 ἀἰδίϊη συ 56 ΑἸ Κ6 
ὉΥ ἰἰ8 υποουαη }Υ ὈοΔυ  ]} δἰἐυδἰοη, δηὰ Ὁγ Ὀ6- 
ἴῃς (86 οοηΐτο οὗ 8 νϑδϑὶ ἰγσϑὰς, δπὰ οὗ πηροτγίϑηϊ το- 
Ἰἰκίοιιϑ ἰπδυφηοοθα. [ὑ πδαὰ ρδββοά, βίποϑ [8 {ἱπιθ 
οὗ Ῥορου (Β. Ο. 64), υπάον {π6 ἀοπιϊπίοη οὗὨ {89 
ΒοπΔη8, 82η6 δὰ Ὀδθη δἰἰδομ!ϑὰ ἰο (86 ρῥγονὶποθ 
οὗἩ ϑγυίδ. Μϑὴν ὅονϑ "δὰ 8βε]θοίθα {Π15 ΟΥ̓ 88 
ἐμοῖς σοβίἀθησοο δῇου ἰῆθ ἀφρὸ οὗ [80 βοϊϑυοὶὰθὸ 
(905. αν, {1. 20, 2), δηὰ (ῖ8 ζϑοὐ ρυθοΐβϑὶυ δβῖτ 08 
τι 186 ρδββᾶρὸ ὈΘ[ΌΤΘ 8, τ ΒΙΘὮ ΓΟΡΓΟδοηὶβ θ8- 
Ἰη8800}8 88 Βανίηρ σοπίδι δα ΙΠΟΤΘ [8 ὁ0η6 ΞΒγη8- 
βορὰ (τὰς συναγωγάς, διὰ σοταρ. γον. 20). Βαΐ 
80 ἐἰάϊησϑ ΔρΡροδὺ ἰοὸ πδνθ ροδομ! θα 96 γΌΒ8]Θ τὰ 
ἐπὶ ἐμοῦ ΤΟΥ δἷβο Οδυ δι δὴ ἰῃ Ὀδιηδβουδ; 
ἐμ 68ο όσα οοηγογίοα ὑεῖσα, δ'ποο Κ'Δ] γον ἐπ θ τὰ 
88 ῬΘΥΒΟῺΒ ὙΠῸ ὝΘΓΘ οοπηθοίθα ἩΪΠῈ 186 δγηδ- 
ἄοριο8. 786 Ζοτγῖη οὗὁἩ {6 σοπα! 0.8] οὁ18ι.86, ἐάν 
τινας εὕρῃ, ἀἰδιϊπ ον ἐπι ρ} 168 (Πα μ9 δου οπι}Ὺ 
οχροοίοά ἰο μὰ βιυδῃ! ΡΘΥΒοΏδ ἔθοσο. ΤΉΘΥ ΔΥῸ 
ἰογηχθαὰ τινες τῆς ὁδοῦ ὄντες, ἰμδὶ ἷβ, Ῥ6ΟρΡ]6 ψδ0 
ΜΑΙΚ ἰπ [86 ΜΔΥ, οἵ, Ὀοϊρηρ ἴο ὑδδύ σὺ [ὁδοῦ 
ἀοροηπάϊης οἢ ὄντας; 0 (6 α6ῃ, τὶϊ εἶναι 866 
ἍΝ, ἢ 80, δ]. Το ποτὰ ὁδός ἀοθ8 ποὶ οὗ ἰύ- 
860] 5 ΚΩ͂ ἃ δέοί, 88 8016 ἩΤΙΘΥΒ ΒΕΥΘ ΘΓΓΟ- 
ΠΘΟΌΒΙΥ ἰηΐογτγοα ἔγοτη 6ἢ. χίχ. 9, 28; χχὶϊ, 4, Ὀπὶ 
ἀοδίσηδίθβ ἰπ ΚΘΏΘΓΩΙ ἃ ρδυίϊου δ τηοάθ οὗὨ 1178 
δη σοπάυοί; ἴῃ ἰΐβ Δρϑοΐδὶ δρρ]οδίϊοη Βοσο, ἰΐ 
ἀδποίθβ ἰπαὺ ὙΔΥ͂ ΟΥ ΤΏΔΠΠΟΥ οὗ 1116 ψΔΐσἢ το- 
οοἶνοβ ἰΐ8 ρϑουϊαν οἰδγϑοίον γο ἔδι ι ἢ ἴῃ ΟἸὨ γί 
88 ἰὴ0 Μεοββίδῆ.- - Κὸ δκ8 ποῖ ἰηἴογιημοὰ ἃ οὗ 
{86 τηϑϑὴ5 ὉΥ Ὑδίοδ (86 ΟΟΒΡ6] γϑδο θα θαδτηδδ- 
δ8. ΤῊ πιοδὺ ῬΓΟ ΔΌΪΟ ΒΌΡΡΟΒΙ (ἴοι 18, ἐμαὶ 1η- 
ἀἰϊνί ἀπ] ΟἸ τἰβι 85 ὈΘ]οησίης ἰο οΓαβδ τω, 80 
ΜΟΥ ἀγίτοη ΔΎΔΥ δ ὑδο {{πη0 Οὗ [6 ῬΘΓΒΘΟΙ ΙΟΏ, 
μδεοὰ πὶ άγανη ἰὸ ὑπαΐ ἸΑΡχΘ ΟἿ (ὁ. τἱὶ!. 4 
ὀιῆλϑον; οορ. χὶ. 19); 1 βοπιϑ οὗ ἰδο ἔασι (ἶγθ8 
Ῥτοσοράρά 285 ἴδ 85 Ογρτιδ δὰ Αηίΐοοῖι, οὐ μβοτβ 
ΙΩΔῪ ὮδΥΘ, 8111 ΤΏΟΤΘ ῬΓΟΌΒΌΙΥ, γοιγοὰ ἰο Ὠ8π)88- 
οὐδ, ΒΟ Μ8ὃΦ8 8 ΠΟΔΙΟΥ Ροϊηί. [Ιὑ ἴθ απ]9 ὁοη- 
οοἰγ ΌΪ6 ὑπαὶ ὑπ686 8180 Ῥχοοϊαὶηϑθὰ 186 αοιροὶ 
ὙΠ 6ὴ ἐμ ν σοδομοὰ (ἢ 6 οἱΐγ, δηὰ μπ8 ὈθοδμιΘ 6 
ΤΩΘΆΏΒ ὉΥ πΒΙΟΙ Οὐ ΒΟΥ 16 Γ80}1065 γὙ0 αὐγο]ῖ ὑπ 6Γ0, 
ὝΟΥΘ σοηγογίοα (6Ἀ. Υἱἶδ. 4, εὐαγγελιζόμενοι τὸν 
λόγον). ϑαυ] βοϊοοϊοα θδιιδδοιβ 88 ἰδ δοϊὰ οἵ 
18 ἰη θη ἀοα ορογδίϊοῃβ, 886 ἢ6 δὰ βευβδρδ υῃ- 
ἀογδίοοά ἰμαὺ 6 ἸασοΣ ὩυΩΌΟΡ οὗ ΟὨ ΓΟ 8ἢ8 
νου ]ὰ Ὀ6 Τουπα (6 Γ0 ὉΠ ΟἸΒΘΎΤΘΓΟ, ΟΥ̓́, ΡΟΒΒΙΌΪΥ, 
Ὀοσδιδθ ἢ6 88 ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ οοπηθοίοα τ 66Γ- 
ἰδἰη ἸΠΠΔὈἰ δῆ οὗἩ (δ6 γ]δοο. ἴπ οτάδῃ ἰο 80- 
ΘΟ] Βἢ δὲβ ἀοδὶ χη δηα Ὀ6 ΘΔ Ὀ]Θ ἰο βοὶσθ δὴν 
ἀἰ86 1 0168 οὗ Φοβὰβ Ὑ Βότὰ ἢ6 τσὶ δηα ἰη δ δπδ8- 
6.8, δπά σοπάμποὐ {ΠἸ|6 πὶ 8.8 ὈΥΪΒΟΏΘΓΙΒ (0 76 Ὸ ΒΑ, ΘΠ, 
ὙΏ6ΥΘ (ΠΩΥ που]Ἱὰ 0 δι) οἰ οα ἰο 8 ἰγ14], ἢ6 σϑ- 
ᾳυοδὶβ {π6 Βῖρσῃ ρῥγῖοδί ἰὸ {ΓΗ ΪΘᾺ ἷπὶ τ Ἰοίίο 8 
οὗ τοδοιπιποηαδίίοῃ δηὰ δυϊμοσίχζαίΐοῃ. (ΤῈ 8 
ΡίυγΑ] ἐπιστολάς ὁοξτοβροπά ἴο [π6 Ρ]αταὶ συναγω- 
γάς; ἰὲ ψουἹὰ Βθπ6Θ βϑεῖ ἐμαῖ ἢ9 δϑκοὰ ἴὉ1 βου- 
6Γ8] ἀοουμπηθηίθ, ἰπίοπαϊπρ ἰο ργοδοηΐ οη6 0 686} 
οΥ {πὸ βυπδρβοριι8). Τὴ πδῆῖθ οὗ (6 ὨΙρὮ 
Ῥτίθαϊ σαπποὶ Ὀ6 εἰαιοα νῖτ απ τα δοηδάθησα, 
88 [.:6 Υγοδγ ἴῃ πίοι 86 σοηγοσγδίοη οὗ Ῥϑιὶ ο6- 
συττοὰ ἰδ ποὺ ποτ ΜΔ} Θηΐξζο ΘΒ Σοποϊορίοαὶ 

ΤΗΕ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗ͂Β ΑΡΟΒΤΙΈΕΗ͂. 

Ῥτϑοϊδίοῃ, [Βϑη 6] δδδῖκηδ ἰέ ἰο Α. Ὁ. 81; 90- 
ΤΟΙΏ6, ΡοίδΥνϊυϑ, 88; Βαγοπίυβ, 84: Μογοσ, ΤΆΒΟΥ, 
ῬοθδγΒο, Ηυκ, ΟἸβμδυβο, 85; Βαβηδσο, ΑἸέοτά, 
87; ἂο ᾶοίίοα, 87 οὐ 88; Ενγα]ὰ, 88 : [,.. Οδρϑὶυκ, 
89; ΥἹοδβοῖον, 40.---ΤΆ.. Ι7 ἰμδὺ ονθοὶ αϊὰ ποὶ 
ΟΟΘΌΡ ἰαίοσ ἐμὴ (δ 6 γοϑνὺ 86, Οαἴδρ.88, 8 γ)89 
ἀϊβρ] δορὰ Ὁγ Ψ 6} 118 πῃ ὑπαὶ γοδν, 81}}} δοιὰ 88 
Βἰχῃ ῥυοϑὶ. [866 Ὀοΐον,, ποίβ οὰῃ χχῖϊὶ. 4, ὅ.]. 
δ νβ βιοσοραορα Υ Φοπμδίμδη, 8 βοὴ οὗ Απμδηῦβ 
ΕΓ ΠΕΡῚ]: ἴῃ {86 ποχὶ γ6Ά, 87, (86 Ἰδίϊον νυδβ, ἴῃ 
8 ἰαγη, ἀἰβρ᾽δοοά, δηὰ δἷβ Ὀσοίμοσς ΤῊΘΟΡἨΙ]υ8 

γοοοϊγοα (9 οἶοο (705. 4πι. χυῖϊὶ. 4, 8, ἀπα χυιὶὶ. 
δ. 8). Τὸ Ἰαβὲ πδιηθᾶὰ νγ88, ῬγουδΌϊγ, {8 δὶ ἢ 
Ῥγὶοϑὶ ἰο νοῦ 58] δρρ] θὰ. 1ακο ἀσ68 ποὶ οΣ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ βίδίθ, Ὀὰὶ οὈΥ ΟΥΒΙΥ ἱτὰ}}165 (μπδὶ {πὸ ΒΊρἢ 
ῥυοδί οὗ σοῦγβο δι σἸδιοα [πὸ ἀοεῖγοα ἀοοσυσηοπίβ; 
δ οου]ὰ, ἱπάδοα, ἢδνθ ῬΘΥΒΟΏΔΠΥ δὰ πὸ σαοῖῖτο 
ἴον γοΐαϑιηρ ἰο στδί γ ὑμ6 Σοδὶοΐ ψἘῸ δρριτϑὰ ἴοσ 
ΤΏ68}8 ἰ0 δβιιϑίδὶ ἰμ6 δποϊθηὶ δπυἀδῖβι. ΒΕ τοῖκη 
Φεν8 νοϊυ Δ τοοοσηϊσοι {86 δι βου οὗ [Ὲ6 
Βῖσῃ γγίοδι ἰῃ Φο τ βδίθτα, απ, βροοΐδ}}γ, ἐμδὲ οἴ 
{6 ϑδηβοανη, οὗὁἨ τ μῖο Β6 γὙ88 [5Ὸ8}}γ, Ὀὰὶ δὲ 
ἃ Ἰαίον ρογὶοᾶ, ηοἱ Γοζυ]ατῖν, ἤπβσζοου, Κεαί- Επενξ. 
χυ. δ10.---ΤῊ.} [86 ῥγοδβίἀϊηρ οΟἶἾΘΟΥ, δη ἃ Ὑβῖοϑἢ 
86 τοζαγα θα 88 ὑπ εἰ ρθδὲ ἐγ ὈΠΔ], ἴπ πιδίΐοσα 
οὗ τοὶ σίου. [“1π χχνί. 10 (οι Ρ. νον. 14 Ὀδ]οπ) 
Ῥδὺ] βαγβ (ῃδὲ μ6 σϑοοϊτϑα Β]8 δυϊ ποσὶν ἤγοτω 89 
ἀρχιερεῖς, μὰ ἰῃ χχὶΐ. ὅ, ἤγοῃ (86 πρεσβυτέρεον, 
Ὑ ΠΟΙ ΔΙΤΘ ΤΩΘΓΘΙΪΥ αἰ γϑοὶ τηοᾶἂδ8 οὐ ἀφεϊρπδιϊης 
{86 Βαῃοαγἑτη.᾽᾽ ΗΑΟΚΕΤΥ αὐ ἴοος., πὰ 866 ὈεΙον,, 
οΒ. ἰχ. 18, 14, ἔχεα. ποίς.---ΤῈ.]. Απὰ (δὲ 6χ- 
Ῥοτγίθποο οὗὁ {πὸ ὅονγνβ μδὰ ἰδυρὶ ἔπότὰ ἐμαὶ, ἴῃ ἃ 
0886 ᾿ἶϊχο (86 Ῥγοβθηὺ, ἐμ6 οἷν δυιποτὶεοα [Βο- 
τΩ8}} που]ὰ ΟΥ̓Σ Ὧ0 ΟΡοβί(ϊοι ἰο0 ἃ τη ΘΑ δΈ ΣΕ σὲρ- 
τοβϑηϊθὰ (0 ὑπὸπὶ 88 Ὀθὶὴρ αἰτοῦ οσοπποοιοα τὶ 
[86 ᾿πύθγῃδὶ γε] ρίουβ δ δσβ οὗ [86 [ΒΥ86]1068. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

ΟἸσἶβί τυ]οβ ἴῃ (86 το δὲ οὗ μἷ8 οπδθιιϊθα Τεΐδ 
ὑσυϊὰ ἀοΓΙΥΟΒ ἃ δυσὶ κῖπρ 1] δ ται οη ἔγοτῃ ἰδ 6 ἔδβοὶ 
{πὶ 840} 8 ΘΩΤΪΥ δηα τουτάογουβ ρυγροβοϑ, 
6 ἢ. ριον οὰ νὴ} Π61118}} ὅτ, τγθσθ 80 ἸΟῺ Ῥεῖ- 
ταϊιϊοὰ ἰο μΔΥ888, βοδίίου δηὰ σαναζο (μ6 σπυσοξ. 
Το Βἱβίογδῃ ἀο68 ποί Τοϊαίδ ἰμδὶ ἢ γου]Ἱοὰ δπὰ 
ὈΙΔβρΒοιηθὰ {πΠ6 Εϑάοοιηοῦ ἢΐπ86}: πὶ αἱ ἃ ἰδίου 
Ροτϊοὰ Ῥβϑιὶ] σομΐθββθβ ὑπαὶ Βθ δὰ Ὀδϑὴ ρΌ ν ἰπ 
{μ5 τοβρϑοί, 1 Τί. 1. 18, ΤῺ 186 ῥγδβϑοηί πδῖτῶ- 
ἀνθ Ἀ6 ΒΡῬΘΔΥΒ ΟὨΪΥ͂ 88 8 Ῥουβοουίου οὔ πο Κοτ 8 
αἰδβοΐρ᾽θβ, οὐ οὗ μἰὶβ οὔυτομβ. Βυΐ ὶ5 πρὶ τί 04] 
βίαι ὈΘοΟτΩ6Β [ἢ 6 ΤΟΣ ]ασταΐπρ ἴῃ ῬΓΟρΡογοἢ 85 
ἃ ΟΔΙΓῺΔ] 268], Ῥ585ΐ 0, δῃὰ ούϑδῃ ἃ βαίδηϊς ἐὶτεὶ 
ἴον Ὀ]οοα (ἀνθρωποκτόνος, δοθῃ Υἱῖ!. 44), θδοδτηθ 
ταὶ οα τ]ὰ ἷβ ἱρποτδηὶ σθα] οὐὁἁἩ αοὰ [Βοτ. χ. 
2]. Το ἤθβῃ δοαυῖγοδ ἱπογοδϑοᾶ ἱπδυθηοε τ δῃ- 
ΟΥ̓́ΘΡ ΤΔη δ οἶδα δδοοηὰβ ἰὼ ἃ δίχζιον ρταάς, δηὰ 
ἸΏ8Ώ, ἴῃ δῖα Ὀϊϊπὰ ΤΌΓΥ, ὈΘΟΟΙΊ6Β 8 σαυθηΐηρ δηὰ 
Ὀ]οοά ΐγβίν Ὀοδδί. Τὸ δυο 86 ἀδθρίῃ (πὸ ἵοτὰ 
Ροστοΐίβ ᾿μΔΠπ ἰο ἀοβοοῃά, ἴῃ ΟΥΟΡ ἴο τόδοῦθ ἷτὰ 
ἔγοτῃ {86 ΔΌΥΒ5 δῃὰ σἤδηρο δἷδβ πδίῃασο. Ἐ86]οὴς- 
Βυοσης οὗ αοα νγαῖἱδ απίο ἰμ6 οπὰ, Ὀυΐ ἀϊνίηςα 
ἔτδοθ ΠΘΥ͂ΘΡ ἴ0868 δἷρῃὲί οὗὨ 86 ΒΘ Γ, ουθὰ ὙΠ ΘΗ 
6 ΓΌΒΙΘΒ ΙΒΔΟΪΥ Οααγὰ ἱπ ἷβ σατθοσ. 8.80}᾽5 
Ἀἰβίοτυ Γὰγη 88:68 4 ὈΡῚ]δπὶ 11υδίταιίοη οὗἩ Οοα᾽ 8 
Ἰονο ἴῃ Ομ σὶϑὲ ἰο βίῃ} πιδη----ἃ ον τοῦ 5866 9 
δὰ βαύῦ8ϑ ουὐϑὴ ἴδθ χιοδὺ δυδηδοποὰ αἰπηοσ. [] 
Τίπι. ἱ, 16.] 

ἨΟΜΝΜΙΙΓΈΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ,. 

866 Ὀοΐον, νοῦ. 10---1θ ἃ. 
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Ἐ..--ΤῊΒ ἘΧΑΙΤΕΡ ΤΟΒΡ ΑΡΡΕΑΒΒ ΤῸ δΒΑΌ;, ΤῊΕΝ ΤῊΣ ΤΑΥΤΤΕΒ 18 ΝΕΒΛΑΒ ΑΜ ΔΒΟῦΞ. 

ΟΠΑΡΊΕΝ ΙΧ. 8-9. . 

8 Απᾶ [Βι1] 88 ΒΘ Ἰουχηθγοά, ἢ6 ΘΆΠ|6 ΠΘΔΓ ΠΒΙΩΔΒΟῸΒ: δηᾶ βαδάθηγ ἰῃθτο βμϊποά 
4 τουπὰ δρουΐ [8864 δτοπῃά] Ηΐτὰ 8 ᾿ἰρμὺῦ ἔγοτῃ  βϑθᾶνθα: ἘΑπὰ Β6 [8]] ὑο 086 ϑαυί, 
ὅ δῃηὰ μοασὰ ἃ νοΐθθ βαυϊῃρ πηίο δῖπι, Ξ8.], ὅδ], τ ὮΥ Ῥοτβοουίοθὺ πο ποῦ ἘΑπά 
[Βα] μ6 βαϊὰ, ἯΒο ἀτ ἰῃου, ᾿ογὰ ἵ ἀπά (δμ6 Τογὰ βαϊά [Βυΐ μ (οηιξ ὑμὸ Τιοτὰ 
8Δ14}] ᾽,) 1 δὰ “6808 Ὑβοτι ἕπου ροτεοοαΐεβέ :Ὁ [οηιΐέ ἐδ6 τεηιαΐπ ον οΥ᾽ ἐλίβ υετδο, απά 
ἐλαὶ ρατέ 977 (λὲ πεαί, τοι οἶ, ργοοοάεδβ ἐς τιοογὰ ΑΥἾΒ6] ἐΐ ἐδ Βατὰ ἴον {866 ἴο Κιοἷς ἀραλπβὲ 

6 τ8 ῥσῖοκβ. ἘΑμπά Β6 ὑγομιθὶϊπρ δηα δβίοη βῃϑα βαϊὰ, [ωοσὰ, τιμαὶ πι]}ὺ ἑθοα Βαγο τη6 ἴο 
ἀοῖ Απᾶ (}9 Πιοτὰ ϑαΐ υπίο δίπι, [Βα] Ατίβθ, δηά ρὸ ἰαΐο ἐμ οἱδυ, δηά 1ὲ 888}} 

Ἰ [π|} δ6 ἰο]ὰ ὑππθ0 ἩΒδὺ ἔμοὰ τηυϑῦ ἀο. ἘΛπά (Π6 πιϑὴ σι ῖο [180] ᾿οατπογοὰ πῃ 
8 δ΄πὶ Βίοοα βρθδο Ὠ]688, Βοαυίηρ 8 [{π6, τῆς] γοΐδθ, Ὀαὺ Βοοίηρ' ΒΟ τηϑῃ. ἙΑηὰ 8] δΓΌοθΘ 

ἴτοτῃ ὑ86 δδγί; δηά ΠΠΠῚ ΤῊ ΠῚΒ ΟΥ̓ΟΒ ὙΘΙΘ ΟΡΘμδα, ἢ6 ΒΔ 20 τηδὴ [ῃοὐμίηρ]": 
θαὺ ἔθου 164 Βἴτη ἘΥ {88 δηά, δπὰ Ὀσχουραὺ [οοπάυοίο}] λύπη ἱπὺο [0] Ῥαμπλδβουβ. 

9 ἘΑπὰ Ἀ6 γ͵ὰβ ὕμγϑθ ἀδυβ πὶ μουῦ βἰραῦ, δῃὰ ποιῦμον ἀἰὰ θαὺ πον ἀτγίηϊς. 

1ς, 8. Τῇ Ρ]δοο οὗ ἀπό [οὔ [Π96 ἐεπσέ. τες. αἴτον φῶς], Α. Β. Ὁ. 6. [6160 Οοά. 315.] δῃὰ συρογάϊηαίο τοδησεοσὶ 
Ἀ6 ῬΕΎΘΤΩΙ δησίεπί τογβίοηβ, ΘΧ ἈΓΟἰϊ ἐκ, τ] οἢ 68, δοοογα κῖγ, ὈΘΘῺ ὙΘΓῪ ῬΓΟΡΟΓΪΥ ῥγοίογσοα ὮὉῚ 1δοὴ. δὰ 

ἴδ, 28 ὙΟ11 
ΒΟὮ.:; ἀπό 

ἢ ἐὐῥρειος ΟἾΪΥ ὉΥ ΒΕ. Η΄, δῃὰ βόπθ υἱηυδου]οδ. [ΑἹΐ, τοΐδ δ ἀπό, δηὰ, τ] Μογογ, τοχασάθ ἐκ 88 αὶ σοσσγϑοιίου ἔγοτϊα οἱ. 

γος, ὅ, Τη9 ποτὰφ Ὁ δὲ κύ 
Ἰδ[Ὡυδου168 ; (ΠΘΥ͂ ΟΟΓΌΓ ἰὼ ἴο 

εἶπεν, οὔἩ [86 ἐαχέ, γεο. [Ὀπὲ οπἐἰοὰ ἰπ [9 ΨῸ]αΑ16], ἀγο Του ἃ ΟὨἹΥ [8 α΄. Η., διὰ δοσο 
ας νοστϑίοῃ. [π Εἰ. εἶπεν ἰα ταμίην ; ΟἾΒΘΥ ᾿ηδηυδοτὶρ 5 οὐίξ κύριος. Α. Β. Ο. δῃὰ δοῖλϑ 

οἴθαῦ δα Βογὶ 68 μανὸ δἰ πη ρῚΥ ὁ δέ, ὨΪΘΗ 16 ἀπάου δ! ἐπὸ κοηυηο τοδάϊης, υἱξ νδ8 αὐζθγσατὰδ ἸΏ ΘΟΘΒΒΑΣΙΥ͂ δη]αγροὰ 
Ὁ ἴδιο δα είοι οὗ κύ 
--ΟΑυοὰ. Ἀϊη. τεράδ : ὁ εἶπεν.--- 

εἶπεν. [ΑἸ ΠΠκὸ δεῖν. απ ὰ Τίθο. τοζαγὰθ [89 ἔνγο τοῦδ κύρ. εἶπ. γᾷ ἰυτοΓΡοΙΪαὐἰοά, δ ἃ ουδὲ ἔπιθι. 

δ Υ͂ες, ὃ ἀπὰ 6. Ιὲ ἐδ τοπιδσίκα Ὁ19 [μδὲ 89 ὉΠονίης σ]οδ6, τ πίοι Εγδδτητα, δηᾶ, αὔτοῦ μΐ πὶ, ἐπ ΕἸ Σονίτα [ἐεπέ, γεο.] ἀορτοᾶ 
ἄγε δοῖ ὁσσας ἰῃ ἃ ίπιρ! ὁ Θτοοῖ πιδηπδοσίρι; ἐξ 8 ποῖ ἰοπηὰ [ἢ ἴΠπο [ΓΘΟΘΏΓΥ ἀϊθοονογοί) Οοάθχ Βπαϊἰουδ. ΓΕ ττᾶδ ἴΏδοΥ 
δεῖ διώκεις ἐπ ἐΠ)6 86 ἸδττΩ : σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. Τρέμων τε καὶ θαμβὼν εἶπε" Κύ 

ν»-- λαίζειν, πὲ οτἱΐα ἴπ0 χοδσὶ. ΤῊ γαϊχαῖο, οο ἐμ6 οἶδος παηὰ, δηὰ δυπὶθ ογί- 
αὐηοηΐπδ, οχ ἰδ 16 δα άἀϊεΐοπ, τί ἢ 8 οὐ ΘΠ Ὀογτον οα ἔγουΣ ἢ 9 

τὰ δῇ δη]δγζοπιθηΐ ἱπίοηἀθά ἴο ἱπρτονο {Π6 ὙΒΟΪΘ. 

ὁ κύριος πρὸς ἀντόν.-.---- ΔΙοπο μπ4 σκληρό 
ε[8] εσσίους [8γτ.} 8Β Ὑ0]] 88 ἘΠΟΟΡὮ βοΐ δηὰ 

Τί με θέλεις ποιῆσαι; καὶ 

ΤῊθ τοχὰὰδ σκληρόν - - λακτίζειν, ἅτ ἵΔΙΚΘΏ ἵγοιῃ 
«ἃ, χχτὶϊ. 14, νυ 1}6 ἐπ χχί!, 10 τὴ6 [0] ονσίης οοσυγ : εἶπον δέ " τί ποιήσω κύριε, τθῦδαδ ἴῃ 8}} [δ 8 πηδηυδογ ρὲδ γον. 6 θοκίησ 
ψ 8 ἀλλά [Ὀδίοσο ἀνάστηθι.---βιῖοντ πὰ ΤΏ οἰ19᾽5 Ν. Ὑ΄. ΘΠ ο]οΒ68 [η6 ὙΠ0]9 ἴῃ Ὀγδοκοῖδ; ΑἸ, Π|κθ 1.8οἢ., ΤΙ δοἢ., οἷο... 
ἴα ϑ ἢ τ ΠΟ], 88 “' ἴἰ8ὸ δι ἐβογίγ οὗ ἴδ 6 Ἅ453. [6 ἀδοίδένο : ἰξ οουὰ Βανι γ Ὁ6 δέγοηος."-- Οοά. Βἰπ. ομ δ ἐμ ἪΠΟ]9 μὰ8- 
δαξο, ἑ. ε., σκλ 

ΕΥ̓́Ε;. 8. 
ὧν - - - πρὸς αὐτόν, Δῃὰ τοϑῆδ: διώκεις " ἀλλὰ ἀνάστηθι.---ΤΆ.] 
6 ξτεδῖ πιδϊοῖν οὐ ΜΒΆ,, δῃπὰ βοπιοὸ γοζβίοηϑ δπὰ Δ οσα τοδα οὐδένα, ΝΠ ψϑ δἀορίοα ὮΥ τ} ἐεχέ. γές. 

811), οὐδέν ἰ5 (ο Ὀ6 ῥτοίοττοὰ; [Ὁ ἰδ δαρροτίοα ὮΥ Β. δηὰ Οοὰ. Βίη., ἀπά, ὁδροοίδι! γ, δοπλο αποίθῃ:ϊ ὙΘΓΒΙΟΠΒ [βγνυϊε. πίλίη; 
δονέει, Α. ογ κί μδΕν Ἔχ ἰυἱτοὰ οὐδέν, ἩΠΙΟΝ γαϑ αὐτοσνσαγθ οπδηροὰ ἴο οὐδένα ὈΥ͂ Δηοῖ. παπᾶ. 1ἰ 
ὑτοδδθς [δὲ τῆ ΐ8 σογγοοξίοι δῦ ϑυπιραοείοα ὈῪ μηδένα οἴ νον. ἴ. 

[δοῖ. Τϊβοῖ., οἵσ., ψ Ὡ}1]6 ΑἸ, γοϊδίηθ οὐδένα, δηὰ τπΐη]κα (Πα οὐδέν [5 1π6 σογγοοίίοι, ξοηἀδὰ “ ἴο ΓΘ» ὩΘΟΒΑΠΙΟΑΙ ̓) δηᾶ οἵ 

Ά. ΤΟΥ ΘΟΥΘΓ, ὙΟΡΥ͂ 
[6 ἰ8 180 {116 Υἱ οὟ οἱ ΜΟΥΘΥ, ΒΟ ἔουτὴδ δ ΟΟΓΓΘΟΙΟΏ 

ὧδ ἴδμο ἀδδοσί ρῆοιυ οἵὗἩ ἔπ) ΒΓ πάτιθαϑ πιοῦθ σοπιρ]οίθ."--- Οσἅ. Βίη. ὀχ ! οἱ δ οὐδέν ἰπ ΤΙδοΠοπάοσζ᾽Β ἐΐο. οὐϊξίου (1 ρΡαΐδ, 1868), 
ναὶ δο τοίδασίκα, ". ἈΧΥῚ11.): “ ΒΌΡΟΥΡ ν υἱάθεῃν α οοὐρίππι δοὰ βἔδείπι σταΐδδυτα 6880 ἡλοΐῃτη.""---ΤἘ.] 

ἘΧΡΟΤΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Υκε. 8. Βπδάθην ἴπϑῖθ δεϊπϑᾶ χοπηᾶ 
ἃδοτι εἰπὶ ἃ Ἰέρθϊ ἴσχουσι ἤθανθῃ.---85.6401] πδὰ 
ΒΟΔΥΪΥ σοσηρ!οίθα Πἷ8 ἸΟΌΓΏΘΥ, δὰ 88 δ᾽γοδαυ 
ἴῃ ἐμ υἱοΐπιιν οὗὁὨ Ῥαδιηδδοιιβ, 86 Ἦθ τγὰ8 βυά- 
ἀΘΗΪῪ δυτοδίοὰ ὈΥ δὴ ΓΡΡΕΒΓΕΠΟΣ ἔσοτα μοδύθῃ, 
διά ολδὲ ἰο (Π6 στουπαὰ, Α Ἰἰχι, ῥγοσοοάϊης 
ἴγοσι δῦονο, αελε δτουπὰ Ηΐτ ( περιήστραψεν 
{τ| το σοΙηρ. περιλάμψαν, χχνὶ. 187), 88 
διὐάδη ἴπ 1ἰβ ΒΡῬθδσδιοθ, ἃ8 ῬΟΎΘΥαΪ, δπ ἃ 88 
ἀδεσίπρ ἃ8 ἃ ἤ85}} οὗὔὕὁἩ ᾿ἰϊχζδιπίης. [ὑ ἴβ ουἱάθηὶ, 
μονας, ἱπαέ ΠΌΚΟ ἄοσοθ πο πιθδῃ, ἸἰΐθΓΥ, ἃ 
Βεδὴ οἵ ᾿ἰσμέπίης; (86 νοῦ τ Β1ΘΝ 6 ΘΙΙΡΊΟΥΒ 18 
ΟἾΪΥ ἰπίοπα ρα ἴ0 ΘοΙρδσο ἐμαὶ ἸΘΘΥΘΗΪΥ ΔΡΡΘΑΥ- 
8800 [0 (6 κί. Τη6 ῬΣΘΡΟΒι οι περί ἴῃ 
186 οορουπαὰ γοΣ ἱπιρίϊοα {μ8ὲ {86 Ἰφμὶ δωγ- 
τουπ ρα 88], δη, δροοΐδῚ}Υ λίφε ΟὨ]ΥῪ, θα ποί ΔῺΥ 
οὗ μἷδ αἰϊομάδηίβ. [Κα ἀοαβ ποῖ σϑπηασκ ἴῃ 
(85. οοπῃοοιίου ἱμαὶ βαὺϊ βαὺγ 7ϑβ8β Ἀ}ηβο 
ἴῃ (μἷ8 ἈΘΔΥΘΗΥ Ἰ᾿ἰριί, Ὀὰὺ πὸ ἴδοῖ ἰβ βιι086- 
ΦαρΏΟΠΪΥ δἰδιοα (Ἰησοῦς ὁ ὀφϑείς σοι, γον. 17: ἐν 
τῇ ὁδῷ εἰδε' τὸν κύριον, γοτ. 27; ἰδεῖν τὸν δίκαιον, 
χχὶΐ, 14, ἀπά σοιρ. 1 Ὅν. ἰσ. 1; συ. 8.) 

Γ 

γε. 4. Αῃ δο 1911 ἴο ἴΠ9 Θασῖξ, δηᾶ 
Ἠθϑεασχᾶ ἃ νοΐοθ.---Ξ.40}] νγδϑ 8]]106ὰ πὶς ἰοΥτου, 
δηά, ῥτγοβίγαίβα ὈΥ {86 ουθυροσογίης ἴῃ βθθηοθ 
ΟΥ̓́ 8 ΒΘΔΥΘΏΪΥ ΔΡΡΘΆΓΒΠΟΘ, βὰν ΠΟΙ ΒῚπρ ἐγ 6 Γ. 
Βυΐ ἴα Ποδσὰ ἃ σοΐσα ὑψοῖ οδ]]οὰ ἰοὸ δἷπι, δπὰ 
ἴο τ ΒΙσΒ πὸ τορ  164.---ἶὶ 85 ἴδ 6 Τοτὰ 9 6808 80 
ΒΡΟΚΟ. Ηθ βα]α: 5840], 38}, ΒΥ Ροσβοουίοβί ἰμοὰ 
πιο ΤῸ ὙΟΥΒ ΤΟΓΟ, δοοοσαΐης ἰὸ χχυὶ. 14, 
Ῥγοπουπορὰ ἰπ ὑπΠ6 θογον ἀΐα]θοῖ [ἡ 6. (80 Ατϑ- 
ΤΩ 68, ΟΥἨ γγο- Βα] δἷο, (ΟὈἾ ΠΒ0})], δπα νὐὺ ἢ 
(818 εἰγουτηδίϑηοο ὑπ βῃοσίοῦ ΗΘΌΓΘΥ ΤΌΣ οὗ 
(86 Βδῖηθ Ὑσἢ 8 Βότο αίγσοῃ [Σαούλ], ἰῃ Ροἷδοθ 
οὗ ἰμὸ [βοτη ον δῦ ΠΟΘ ὑπυοῇ Ογτροϊζοα ἤοττλ 
[Σαῦλος] ῥγροίθοιυ δρῦθθβ. Τὴθ ἰπίογυγορηίνο 
ΡΥοδοῦς τί ἀθιηδηὰβ δὴ δοοουπὶ οὗ ἷβ τιοιϊΐνοδ 
ἴον οῃ ραρὶπρ ἴῃ {ἢ 8 Ῥογβοοι(ίοι, δοοογαΐηρ ἴο (9 
Ὀδδα 1 ἱπίιογργοίδιξίοι οὐὗἨ ΟὨγυβοβίοια: τί παρ᾽ 
ἐμοῦ μέγα ἣ μικρὸν ἠδικημένος ταῦτα ποιεῖς :----ῆ 6 819 
τοιιὶπἀοὰ ὮΥ ἰΐ οὗὨἨ (6 ποῦ]6 ΤΣΘΡΙΥ Ὑ 6} Ῥοὶγ- 
ΟΔΓΡ τιδὰς ἰο ἐμ Ῥγοσοδυῖ ὙΠῸ Τοαυοα ΕἾτὰ 
ἴο ὈΙΑΒΡΒδθ ΟἸτὶϑὲ : ὀγδοήκοντα καὶ δξ ἔτη ἔχω 
δουλεύων αὐτῷ, καὶ οὐδὲν μὲ ἠδίκησεν. Ἑαὶ πῶς 
δύναμαι βλασφημῆσαι τον βασιλέα μου, τὸν σώσαντά 
με: Μανίντίωπι δὲ. Ῥοῖψκ. ο. 9. [Ετσδεβ. ἢ. Ε. ΤΥ. 
16.]. ΤῈθ αποδβιΐοη δοοογα  ὨΡῚῪ ΔΡΡΘ8418 ἰο 380} 8 
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οοηϑοΐθῃοθ, δὰ 5 ἀοβί σηθα ἰὸ δΎΔΙΚΘ ἴῃ ἷπὶ ἃ 
δ6ΏΒ6 ΟΥ̓ 0 σγίθυουβ ὙΣΟΩΡ ῬΒ1ΟΙ ἢ6 18 6οὰ- 
ταϊ ἰὴ. 

γεπ. ὅ. Ὅὕηο δὧὴ ἴμου, 1Τιοσᾶ  --- 54}}᾽ 5 
ᾳαθδίΐοι ἱπαϊοδίαβ {μΠδὲὶ 6 αἀἰὰ ποῖ ἱτηπηοα δέον 
Τοσοχηΐζο Φ68ι8, δ᾽ μουσὴ 8 γταβθηί πιοπὶ ΓῸ- 
δρϑοιΐηρ ἰδ6 Ὠδίυτο οὗ Ηἰμπι γῆ ΒρΡΟΚΟ, Δ Ὺ ΒδΥΘ 
αἱ ομοθ 00] ὁονσοὰ {86 δῥΡῬ6ΔῚ πηϑδὰρ ἰο 818 οοϑῦ- 
δοΐθμποθ. [““Οοπβοϊθπιὶδ 1ρ88 ἴδ61]9 ἀἰσογοῖ: 7 βυτι 
6880᾽" (Βοηρεὶ). ΤΈΒ.]. ΤῸ σογὰβ οὐὁἨ (μ6 1ογσὰ 
(ἰῃ τ 10} ἐγὼ διὰ σύ δδ6 Θιαρμδι168}}Υ σοπίχϑβι θα) 
ΔΙΘ ποῖ ἐἰρ Ὀ6 τοίοσγθα ἰο 6 ὅΓβί 08}}, ἱπ (ἢ ΒΘ 86 
δαὶ πὸ} ἂγὸ 8 οοῃίϊηυδίϊοη οὗ ἰἰ (οαι γα]θηὶ 
ἰο: “β60],1, πιβοσι ἰοὺ ρογβϑουϊαδί, δῃλ 9 680.8.᾿ 
Βθῃ 61), Ὀὰΐ οοῃϑιϊζυϊθ 4 αἀἰτοοὶ ΔΗΒΎΟΣ ἰο {868 
αυσβίου: “ἯἼἢΒο δεὶ ἱμβουῦ᾽ (οαυϊτνα]εηὶ ἰο: 41, 
ῬὮΟ ἈΡΡΟΔΡ ἰο ἐ86, δηὰ δαῦθ οδ]]9, δὶ ἱπδὶ 
σοδ8 ψ ἤοπι που Ῥογβθουίοβὶ᾽). Βιυΐ 85 {6818 
ΔρΡρεοδγοὰ ἰἱπ 818 ἈΘΑΥΘΗΪΥ ΟΊΟΥΥ͂, ΝἘ116 880] 18 8 
ΡΟΟΡ δηὰ 66 0]9 Ὀθίηρ, ΘΒΒΥ ῥτοβίγαίϑα δπὰ ἰθν- 
τἱδοά, [8:6 ΔΗΒΊΤΟΣ 88 δἀδρίϑα ἰοὸ διυιπι}9 Ὠΐπὶ 
ἀφορῖυ, διὰ Ἰοδὰ ἰο ἷ8 86}}-δδβειηθηί. [ἢδθσϑ 
ἃ Ραγί οὗ (δ ἐεχέ. τες. 6 οταϊ 6 ὈῪ ΘΟ ΟΏ]ΟΓ; 866 
δΌοτο, ποίθ 8, δρροηἀδοα ἰο πὸ ἰοχί, ΕΓ ἐδ 6 
ΟΧρ δηδίίου, 866 Ὀ6]ον, Εχκα. οἷο. ποθ, ὁ οἢ. 
Χχχυΐϊ. 12-14 --ΤῈ.] 
κε. 6. [Β1] ἃσί69, δ ἃ βκο ἰπῖο 189 οἰΐγ. 

.--Τ6 δὐάγοβα οὗ 96πι.8 ΓΗΒ, δί ἰδ τοτγὰ ἀλλά 
[100 νοι 860 ΔΌΟΥΘ, ῃοὶθ 8, Δρρϑῃάβα ἰο (6 
ἰοχ 7, ἴσομι (86 Ῥαϑὶ ἰο ἐμ ζαίιυγθ; οἱὰ ἰδίηρβ 
ΔΙῸ Ρδβ86 ΑὟΔΥ, 4}} ὑπΐπρθ 8ΓΘ ἰο ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΘΥΓ. 
6508 ΒΡΟΔΚΒ 88 ἰδ 6 ̓οτὰ, ΒΟ Βὲϑ8 {μ6 σἱρῆὶ ἰοὸ 
δοιιηδηὰ ὅδ, 80 γὺ7}}} ἰβδυθ ΓΙ ΠΟΥ ἰπδίσιισ- 
ιἴομϑ, δηὰ ψγἰῸὺ οχροϑοίβ οὐθαάΐδβῃσθ. Ῥϑὺ] πουϊὰ 
ποῖ αΥθ πον ὙΠ8ὺ σΟΌΥ56 δ6 Βῃου]ὰ ΠΟΥ ζ0]- 
Ἰογ; 6 ἴ5 ἀϊτγοοίοα ἰο ϑηίθῦ {6 Οἷἱγ δῃὰ δὐγδὶϊ 
ἱπίογιμδιίοη, τἰϊδοαῦ Κηονῖης (6 ΒΟΌΓΟΘ ἔγοιῃ 
ὙΠ ΘΒ ἰ{ ψ1}} ργοσοοα; ἐμ ρδβϑῖνϑ ἴοσιι, λαληϑήσε- 
Ται, ἰδ ῬΌΓΡΟΒΘΟΙΥ ΟΠ ΟΒΘΗ. 
γε. 7. Αμπὰἃ ἴμ6 σθῃ Ὁ ἢ ᾿ουσχηογϑᾶ 

ψὶϊὰ κἷὶπὶ αϊοοῦ ΒΡΘΘΟὮ]ΘΒ8.---Τὴα. αἰϊοπά- 
δηίβ, Ὑπὸ δὰ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὈΘΘῺ Θομπημϊεϑίοποα ὈΥ͂ 
{86 χὰ ῥγὶϑδί ἰο δια ὅδ} ἰῃ (86 αὔγοβίὶ δῃὰ ἀδθ- 
ΕἰνοσῪ δἱ Φογυβδίθη οὗ ἴΠ6 Βδιηβϑοθηα (ἢ ΥἰΒ 188, 
δἰοοὰ Βρ6 66 }}688 δηὰ οοπΐοιπαθά. (ϑυοῖ ἴα ἔτο- 
αυθην (80 δἱμχηϊβοαίίοη οὗἨ ἐννεός, τ ἴοι οτὶ- 
ΕἾΠΑ βἰκηΐβϑα ΟὨΪΥ πιωΐε, Ὀυΐ οἴΐοη,, ἰ00, ΟΟΘΌΤΒ 
ἴῃ [6 56186 οἵ ἐκπεπληγμένος) [18 ἕοτιι ἐνεοί, 
ουπὰ ἰπ Α. Β. 6. Ε. Η., δ ἃ Οοά. 8ϊ:., 18 ὯὨΟΝΥ 
τορασγαϑὰ Ὀγ ἐδ δἰ οϑὶ Δα ΠΟΥ 1165 88 ΠΠΟΓΡΘ ΟΟΓ- 
τοοὶ (ἤδη ἐννεοί οὗ α. δῃὰ {πὸ ἰεχί. τες.---Τ . 1. 
Το οἰγουμηδίδηοθ ὑδαὶ (6866 δἰϊοπαάδϑηίδ Βοδγά [116 
γοίΐοθ, Ὀυΐ, δἱ ἰδ δαπὴθ (26, ΒΔῪ ὯῸ ΟὯ6 ἔσοδι 
ὙΠΟ ἰΐ ῬγΟΘΘοαΘα, πδδ βδρϑοΐδ)ν δἀαδρίθα ἰο 
δα 26 δηα οοηξουπὰ Πα. ΒΘ. Ῥδὺ] Β᾿1 186] 
ΒΡΘΔ 8 οὗ (δΐβ οἰγουϊηβίδησο, ἴῃ οἷν. Χχὶΐ. 9, ἢ9 
ΒΆΥΒ ἴῃ ΥΘΐοΤΘΠΟΘ ἴ0 ἰδ ΘΟΙΏΡΘΏΪΟΙΒ: τὴν 
οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μο. ἘΤμῖθ ἰδὴσυδρο 
ΒΘΟΙΏΒ, δἃί ἤγχϑι νίον, ἰοὸ σοηίτδαάϊοσι ἰδ ἰοσιηϑ ἰὴ 
(80 Ῥσγβϑοηΐ σοῦβο, Υἱζ' ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, 
δηά γοσοπὶ ΟΥἰἰἸ οἶδα ἢ845 ποὶ ἔμ116 ἰο δὶ δά- 
νηπίαχο οὗ ἰΐ. ΤΒοβο αἰϊοιηρίβ ἰο οσχρίδῖη {18 
ΔΡΡραγοηὶ ἀἰβοσορϑπου, Ὑγἶ ἢ ΙΏΔΪκΘ 84 αἰδιϊποί ὁ. 
ἴῃ 89 βθῆδβε οἵ φωνῇ οσουγγίηρ ἰπ Ὀοΐδ ρα 588 568, 
δυθ, πὸ ἀουδί, Ὀδοὴ υηδυσοράϑίυ]; {π8, 5ΟΠῚ6 
ἱ  Θγρσοίοσβ δ᾽ίαχο (μ δ φωνῆς ΒΘΤΟ τοΐοτδ (ο Ῥα}}᾽ 8 
ῬΟΣΑΒ, τ 8116, ἰπ οἷ. χχὶϊ, 9, φωνὴ τοῦ λαλοῦντός μοι 
'ἴ8Β τιθηϊϊοποὰ (Οθουτῃ., Β6ζα, δὰ οἵ βοσβ)Ρ; ὈΥῪ 
Οἰοσδ φωνή, ἷπ {86 ᾿γδβϑοπὶ Ὁ γ86, 88 Ὀ66Π ΒῈΡ- 
Ῥοδοά ἰρ ἀορφβίχηδίο δι ἱπασιουϊαία βουπά, Ὀαΐ, ᾿π 

-ττπακο αΑ͵Ί :Ὲοχιεοὸοὸ,  οτοττοωδ.ο5Ἅ. 1τ1-ὄ,Ὀ.ὕ.....---.-.: -Ἑ-ἅὀ ΞΑὩ Ο----.ς “ Ἄ---. ᾿-ὦὋἰ΄ἷἶ“ΖΟῪ]!ἷἕ΄.΄΄΄΄΄΄.Ῥ͵  “. ΄-΄΄ΠἕΠἷἝἕὃἕἝἕὯἕἷἕΠἕ“«““““ΠΠἷὖθὖΡὖῤΡὖῤΥὖὅ ὅἷΚΚζΚὉΓ.΄ῤῤὖῤὖιι.ι.ω..ι..ιι{.. .......»ϑ ὌθΟΚὁ ὁ ὁ... 

οἷν. χχὶϊΐ. 9, ἰο σοΐεν ἰο δγίϊοιϊδίθἃ νοτὰβ (Βοδοῦ- 
τα ον, Η οἰ τσ δ, δθὰ οἰ ογ8); ΟῚ οὗὨἨἁ {π680 
ἱπ ογΡυοίδ ] ἢ 8 8.6 ἴῃ σομῆϊὶοί ὙΠ Ὴ (μ 6 σομίοχὶ. 
ΤΒΟΓΟ, ͵ἰ8, πουουίμο]θ 88, δ οϑδοῃτἷ8] αὐ οσο ὁ 0 
Ὀοΐίτγοοη ἀεαγίησ [ἃ ΤῈΓῸ ΒΟ Πα], δηὰ ἀεαγίπο 
[{π8ὲ 15, υπαεγδίαπαϊπο ἰλε τηραηίησ, 88 ΘΆΣΙΙΟΥ ἐπ- 
ἰογργοίεσβ, δὴ ἀτοίυβ, Κυΐηοοὶ, Βδοϊκοιί, οἱο. 
Θχρ απ ἤκουσαν ἴῃ χχὶϊ. 9. (Μογ6᾽)--Τπ.. Τμο 
τηθδηΐῃρ οὗ Ρδι}}8 ποσὰβ ἴῃ οἷ. χχὶϊ. 9 15 ΤΟΣΥ 
Ῥ] αἰ, ΥἱΖ.: ἷ8 δἰἰθηἀδηίβ ἀϊὰ ποῖ ΠΘΆΓ ἐδ θ γοΐοθ 
Ὁ ἀΐπι ἐλαΐί δραζκε ἰο ΐπι, ἱ. ε., ἀἰὰ ποῖ γϑοοῖὶγθ ἃ 
ἀϊδιϊποὶ ᾿τπρτοβδδίοη οὗἩ (86 ψοσὰβ ΟΥ Ἰδησῦδίο οὗ 
[80 ΒΡΘΟΑΚΟΣ (φ. τοῦ λαλ. μοι), δπά ἱποτγοΐοτο αϊὰ 
ποὺ υπάδεγδίδπα ἷδ δάάγοβα ἰο ὅδ}. 1π 68. ἱχ. 
7, οἢ 1:6 οὐ Βεὺ Βδηα, τῷ Δγ6 ΒΙΠΏΡῚῪ ᾿πήοστηϑα ἴδ δὲ 
{86} Βοασὰ {μ6 γτοΐσθ, τ ιῖσ σου ]ὰ 68 8}}γ Ὦδγὸ 
Ὀδοη {Π6 6886, Θτοι ἱΥ (η6 τογὰδ οὗ ἰδ [τὰ δὰ- 
ἀγοδββοά ἰο ὅδ] πδσὸ ποὶ ἀϊβιϊποῖ]γ πηἀοεβεοοά 
ὉΥ ἰΒοῖΏ. 1ὲ ἴβ, Ὀδβϑίθβ, ἩΟΥΓΌΥ οὗ ποίϊοο, ἱπ 
(8 Θοπποοίξοη, ἐπὶ ἀκούειν ἰ6 οΘορποςοίοα 18 ἐδ 
Ῥγοβοηΐ ρβλβδροὸ ὙΪΓ0 (86 σοηϊνο, δὰ ηοὶ 88 1 
χχὶϊ. 9, ἢ 186 δοουδαίϊινο. Τ8ο ἀϊΒιυηςίου 18 
ΒΘΩὴ86 ἰϑ ἰῃ8 δχρ]αϊποὰ Ὦγ ἰμ6 ϑαϊίογα οὗ ἐδμ8 
Τλεεαιτις Ἰλησιϑ ὕτος οὔ Η. ΒιοΡμδηυ [ΗΘΌΤΥ 
ΒιΘΡὮΘΏ8, ΟΥ, ΙΏΟΥΘ ΒΟΟυΓΔίΘΙΥ, Εδίξοπηο, 5 ατδοά- 
δ0ὴ οὗ {ἰμ6 ὅταεί ΗδΏτΥ, (86 ΤοῦΠαοΓΡ οὗ {Πὲὶ8 66}9- 
Ὀγαίοα ἔδιηῖν οὗἩἨἁ Ῥαγίβίδῃ ῥυγίηίοσβ. Ηπδσου, 
Ἀεαΐ- πη. ΧΥ. θ4 8..---ΤἈ.}: ““αδηλάναβ ππδχὶπιθ 
Ῥοηὶ νἱἀθίαν ἱπ σθ, αὐ ϑηὶ ἐπ σέπεγε δι άἀϊτατδ, δαὶ 
ἐς Ῥατίε ἰαπίμηι, δαὶ ἱποετίο αἰέσωο τηοίο,-- ΑΟΌ58- 
{ἰνὰβ Ῥγορτίθ σέπε οογ μα ἀεἠπιίαπι ἱπαϊολγε οορὶ- 
ἰδπάμβ οδὲ." [1π ἰμἷἰθ οη86, Βοηροὶ που]ὰ ὃ6 
διβιϊδοά 'π βαυίηρ: «υάίοδαηί θοσδηι δοίαπι, ποι 
υοσόπι σμπὶ υετό. Απὰ {π6 οὈ]οοϊοἢ τπϑὰθ ὉΥ͂ 
ΜΕΥΘΥ ἰὸ βιισἢ ἃ τἱοῦν, υἱζ., {πὲ ΠΊΘΓΟΙΥῪ δεείησ δοᾶ 
ἀοατγίπφ τὸ ἴῃ ὈΟΪἢ Ῥαϑβαοβ τη Ἰοπθα απ ἐτ}ι6ἰ- 
168}, ἰβΒ ποΐ ν6}} Του θα, ποῖ μ. Ὁ ἀοθϑ δὶ ὕσουῦθ 
[λδὺ ἴῃ Ὀοΐἢ σ8568 {6 ἀεαγίη ἨΔ8 ἰΠ6 δΒ8ιιθ, [0 Σ 
186 δεεῖπο Ὑ88 Ὡοὶ {86 ΒδΔ16: δοοοταάϊΐην ἰο ἰχ. 7, 
{Π6Υ̓ ΒΒ Ὧ0 τῇ, Ὀὰΐ δοσοσγαϊΐπρ ἰο χχἹ!. 9 1860} 
ΒΔ ἰδ ᾿ἰρῃῖϊ. ΒοΙἢ Ῥδββδροθ 81} ΒΟΥ, δ8 
Βδυτηραγίοη (1. 198 ἢ.) 485 ΔΌΪΥ ἀοιμοπείχαιοα, 
ἰδὲ Ῥδὰ] γϑοοϊνϑα 4 ἀϊβδιϊηοὶ, θὰΐ Ηἷδ σοι ραιΐοῃδ 
δὴ ἱπάϊδβιϊποί, ἱτργθββίοη.--[ ὅθ ἔχπο. ποίθ οα 
χχὶϊ. 6-1}, υἱῖ.--- ΤᾺ. 7.---ΑἸ ΟΣ ταυίδιϊοη ἰδ 
Τουπὰ ἴῃ {πὸ ἔν βία θη θη δ, σου σσίπρ ἴπ 6}. ἰσ. 7 
δηὰ 6Ἀ. χχνὶ. 14: δοοοσάϊηρ ἰο ὑδμὸ ἔοστωθν, 86 
δἰ μά δη(8 δίοοά, Ὀυϊ, Δοσοταϊηρ ἴο (8 ἸδίίοΓὙ, (86 Ὺ, 
88 ὙΟὀἸΪ δ Ραϑυὶϊ, [611] (ο ἴ[Π6 οδγὶ!. Ἦδοσο, ἰοο, 
ΒΟΤῚΘ ὙΓΤΙ(ΘΥΒ ΠΑΥ͂Θ ΒΌΡΡΟΒΘΟα ἰμαὶ ἃ αἰϑο ΓΟ ΡΔΠΟΥ͂ 
ΟΣ ϑίβ ὙΠ ΟΙ σδηποί ὈῸ Θχρί δὶ πθά, πὰ Σ᾿ Υ͂ ΓΘΏ 65 
δα ἰἤθηοθ Ὀ66Π ἀγα (0 8. οοσίδίη οχίθηὶ, 
ΜΒ1ΘᾺ δδοοί {86 οσϑα Ὁ} οὗ ΓΚ. [ἱ 8δμου)ά, 
ΠΟΎΘΥΘΓΡ, 00 ΟΔΥΘΙΌΪΥ ποϊοα ἐμαὶ ἢ Ὑοσὰβ ἐπ 
χχνΐὶ. 14 (πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γὴν) 
ὈΠῚῚΪΒΙΔΙΔΌΪΥ τοῖον ἰο [8.6 ὅτϑὶ τοοχαθηὶ 6 (86 
Ἰίσιιι 5 δυἀάοην βοθὴ 10 888}, αὐΖεγς Ὑπῖσι (ἢ 6 
υοΐοο οὗ 6δὺβ οδ]]οα ἰο 886}, Ὑότοδϑ, δοοοσάϊης 
ἴο ἰχ. 7 ἐο το ϑἰοοά βρϑϑολῖοδβ δὲ 116 {1π|0 
ὙΠ60 Φο8ὺ8 δῃὰ 8.81.1 ψοσθ βροδκίηρ. Οὐ, ἰὼ 
Οἴΐοσ πνογάβ, οἢ. χχυὶ. 14 χοΐοσβ ἰο δὴ δδυϊὶογ, 
Ὀὰΐ οἰ. ἰχ. 7 ἴο ἃ Ἰαίϑσ. ροϊηΐ οὗ {ἶἰπ|ὸ. [ἰ 185 
ποὶ 6 γ6 δα τι β81}}]0 [0 8 ΚΘ εἰστήκεισαν ἴῃ ἃ ρἷυ- 
Ῥογίδοι βθη86 (θαυϊτα]οηὶ ἰο: ΠΟΥ ἀσα ϑιοο, Οὗ 
οοπίϊηποὰ ἰο δἰδη4), [ῸΓ βίποο 86 ρογίοσὶ ἑστηκα 
88 (06 δ60η56 οὗ ἴμ6 ῥγοβϑῃΐ ἰθη8ο, 86 ρ]υροτγίοοι 
εἱστήκειν ΟΟΟΌΤΕ ἰπ ἐμαὶ οὗ ἰπθ ἱτηροτίεοι [Ἡὐἢ᾿ἉἩἸΙΝ. 
Οσταηι. Ν᾿ Τ.΄ κἃὶ 40. 4. υἱι.---ΤΒ.]. Μογροτοσ, 
(δαὶ {16 πιθῃ δἰοοά, ἴΒ ποῖ ἴδο ἔδοι 0 τ δίο ἰΐ 5 
ἰπἰομάθὰ ἰο καἷγο δβρϑοΐδὶ Ῥσοιαίμοηοοα, αὶ ἰδμδὶ 
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ἰδοῦ ψ6ΓῸ δροεολίεδα οὐ οοπίοιιη θα, ΔΙ Βου ἢ τὴ 
δῖα ποῖ δ Ποτῖζοα ἰοὸ ουου]οοκ οπιΐγοὶγ [Π6 ΡοΒ- 
ἔαγο (δἰ πα ϊηρ) ἴὰ ποῖ (ΒΟΥ ἃτὰ ἔουπμα, [10 ἰδ 
ἐσθ, ἰμδὲ 1 ἰδ6 Ῥγδβοηΐ ὑϑσθθ 810η0 ὝΟΓΘ 60ῃ- 
εἰἀετοὰ, νγ σουἹὰ σϑοοῖνθ Π0 οὐδὸν ἱπηρ βίο 
(δὴ ἰδὲ 58} 8 σΟΙΏΡδηΐοηΒ δὰ σοπιϊπυρδα ἰο 
διδι ἀυσηρ (ἢ Τ80]6 ἰγαπβαοίϊΐοη. Βαυΐ 88 186 
οὐδεν Ῥδβϑαρο ᾿ΠΥΌΓΙΩΒ δ ἰδὲ ὑπ 6 8]] [6]} ἰο 186 
ἐδυῖ 88 ΒΟΟῚ 88 ἴο ᾿ἱσμύ τ 88 δ6 6, νν ὁ 6ΔῺ ΘΑΒΙῪ 
οοποοῖγο {νὴ ῖ 1} Βοηροὶ, Κυΐποοὶ, Βαυτηραγίθῃ) 
(δαὶ, δ᾿ Βοῦση ἰὰ ἰβ πο ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ βίδα, 5.64}}}}8 
δἰἰεπάδηοία τοοονυοσγοὰ ἤγοτῃ ἰμοὶσ {τὶ κῦ ΒΟΟΠΟΓ 
ἰδδὴ βο αἰὰ, δὰ ἐβὸπ δοβο. Ἦφ [6]] ἀονη τ ἢ 
ἰδεπι αἱ ποθ, δῃὰ, πῆ θὴ ἰδ νοΐοθ ο68]]οα ἰο Ὠΐτω, 
οοπἰυθα ἰο 116 85 [ἢ 6 ΓΘ ρΡδγαϊυζοὰ; Ϊ8 αὖ- 
ἱεπάδηϊβ, στο Βοασγὰ ἴῃ γοΐὶοο Ὀυὲ ἀϊὰ ποῖ ὑπᾶοΓ- 
ἰδαπὰ ἃ ποσὰ, δηὰ ψῆο ψ6ΓΘ, ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΪΥ, ποί 
ῬΟΓΒΟΠΔΙΥ ἱπίογεδβίθα, ὙΟΥῪ πδίυγα! Υ τοοογογοα 
δὶ Δὴ ΘΑΥ ΠΟΥ τηοθηὶ. ΤΠΪ8 18 ποὶ 8 ΔΥΌ ΓΑΤΣΥῪ 
ΔΑΒ Ϊ0Ώ, 88 ΜΈΟΥΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟΒ, βίποθ ἰΐ ἴδ. 80ὺ8- 
ἰδἰπεὰ ὈγῪ ἃ οοτωρασίβοῃ οἵ (16 ρ8γ8}16] ρδββδᾶζϑε, 
δηὰ ἴβΒ ῃὩοΐ Υοπάσγοὰ ἱΡΥΟΌΔΌΪ6 ὈΥ ΔΩ ἔδοί 
πο ἢ (ΠΥ τοςοτγά, 

γεμ. 8,9, ὍΒθα Πα ογϑα τῦθστθ ορϑῃηϑθᾶ, 
ΒΘ ΒΆῪΨ ΠΟ Σπ81 [ποιμἱηρ].--- 8801 δΥΌοβ6 ἔγοτῃ 
(86 δασί, ἰῃ οὐνοάϊοποοθ ἰο [6 Θοτητηδηᾷ [γϑγ. 6], 
δα ὙΘη ἢ6 Οροπϑα μἷ8 ΟΥ̓68 Ὑδοἢ δὰ ΗΓΒ ΟΣίο 
Ὀοεπ εἰοδοα, μὸ οου]ὰ 566 ποίίηρ, δπὰ σοπ(ϊπυθὰ 
ἴῃ (819 βίδίο ἀυτγίηρς ὑμ6 ζ0]] οί ἰμτοθ ἄδυβ. 
Βο ςου]ὰ ορϑὲ 18 6γ6β, θυΐ δσουἹὰ ποί 866.---Κ(ΤῊ6 
Ῥάᾶγδϑο οὐδὲν ἐβλεπε ᾿πυο 768 Δ ΟὈ͵ οἰ ἶγ 9 πορδίϊ οι 
[ἀδηγίηνς δὴ δ᾽] ερεοὰ γπο1}:; μὴ βλέπων ἰὰ γοτ. 9, 
18 ποὶ ἀϊδίϊη στιϊβιιοα ἔγοτσῃ 11 Ἰορίσα]]γ, Ὀπὶ, Τί μοσ, 
ΟὨΪΥ στδιησηα  8}}γ (πον [σταπι. Ν. 7. κἃἃὶ δῦ, ὅ, 
ὉΠ -αδοα δι ΘΟ ΣΎ ΟΙΥ, ΟΥ, ἀθηνης 8 σογίδ᾽ ἢ οοπ- 
ἠνμησυπκην οὐ ἢν Β10: 69 (86 ΠορΘΓΥΘ ὈΘ]ΟΙ ΒΒ ἰο (89 
Ῥδειὶς!ρ]6. 6 ἰδίου ἰβ ΤΏΘΓΟΙΪΥ ἃ 1688 ΟΡ δἰ10 
ΕΥΡγοβδῖος ἐμ δὴ οὐ βλέπων, 16} που]ὰ δὲ ὁη66 
ἐΠΡῚῪ δοί 4] ὈΠΣἀποδδ; Ὀυΐ ἰἰ ἰΒ ποὶ 0Κ6᾽᾿8 ρυγ- 
Ῥοεα ἰ0ὸ ΘΟΏΥΘΥ δ06} 8 ΘΟΠΟΘΡΙΙΟΏ, Βῖησ9 6 ἀο68 
ποὶ ΓΕργοδοπί ὅ80}᾽8 Θοπα 1 0}. 88 ἃ ἀϊνίηο ρωπὼδ- 
πεπί.).--- 15 ἰΘΙΩΡΟΓΆΓΤΥ 1068 οὗὨ δὶ σι, ὙΒΙΘᾺ μον- 
οτες σοι π64 αὐτὶ; ΒΟΥΘΥΔ] ἀΔΥ8, νγγ88, πὶ πουΐ 
ἀουδί, οοσδϑϊοηθα ὈΥ {μ6 ἀδ22) 1ηρς ᾿ἰρσιιὶ ὑπαὶ δο- 
ἐοιιρδηϊοὰ ὑπ ΔΡΡΟΔΥΒΠΟΘ οὗἩ “2688 [ΘΟΠΡ. 6. 
Χχὶ!, 11.---ΤῈ.}; 8.111, ἃ βρθο 8] αἰνίπθ δοί πιυδί 
Ὧδ δεευπηθα δα {μ9 ογὶ ρὶ πα] οδυδθ, δίποθ {Π 6 Τ᾿ 6ἢ 
πο τότ ὙΠ} 880], δα 6]βὸ βοθὴ ἰδ Ἰρσμῖ (χχὶ!. 
9), ψπουΐ Ὀοΐηρ ὑμοηθοῖνοθ ἀοργίνοα οὗὨ κι. 
Ῥοτ ἰΒ6Ὺ ὝΘΓΟ 80]6 ἰο Ἰο8δ4 κἷπι, Πἰϊπ6 ἃ Ὀ] πὰ πηδῃ, 
Ὁγ (ΠὩ9 πδηὰ ἱπίο (86 Οἰϊγ.--δθδυγίπρ (8686 ἴῃ γα 
ἀδγε Ξ'δὺ] δη ΓΟ τοΐγαϊποαὰ ἔγοτιλ οδϑίϊηςς δηὰ 
ἐγ πκίηρ; Β6 88 ὁσουρὶθα ὙΪῈ Β18 οι ἱμου 8 
δηά (Π6 ὀχδιηϊπδίϊΐου οὗὨ ἷβ βρί γι] βίαίο; δηά 
ἪΠ116 Πὸ νγαϊίθα ον {πὸ ἱπβί γα οἰ οη8 τ Ὠἰ οἷ 6 τν 88 
ἴο τϑοοῖτο ἔγοτῃ (80 [οτὰ, ΓΑ δίῃ ρ δη ἃ ὈΓΑΥ͂ΘΓ 60}- 
εἰϊαϊοὰ ᾿ἰ8 Ῥσορασγδίϊοη [ῸΣ ἔμ6 ἔαίαχο. 

ῬΟΟΤΒΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. Τὶ τᾶ υοὶ {111 58] δὰ τοδοβιοα {πὸ τἱοϊηϊν 
οὔ Ἀαϊηδβουβ, δηὰ ΠΟῪ ἀγοῖν πἰχὶι ἰο {Π6 χαίθβ οὗ 
{86 οἰέγ, {μὲ ἷϑ ΡΥορτοδδ ἯΔ8 σδοοϊκορα δηὰ ἢθ 
ἯΔ26 ΔΝΔΚοποὰ ὈΥ ΟἸγτὶδι. ΤῸ ἀδῆρχοῦ ΜΒΙΘΒ 
ἰδτοαϊοποὰ {6 δτιδδϑοθηθ ΟΝ Υἰδίθ 8 τᾶ 5 ἱπγπιῖ- 
πέηί, [ὉΓ ὑπο Ὁ ΘΏΘΠΙΥ͂ ὙὙδ8 δ μαπᾶὰ, Ὀαύ (86 Π6]Ρ 
ψπϊοῖ αοα αἴογαμ ἰβ ταοβϑί βου ον ΒΥ γουθα]οα ἢ 
(}6 πιοϑὲ βούογὸ ἐγ". ἮΒο 858.} τοδομοὰ {δὸ 
ξροὶ ἰὼ τ ΐο 6 Βορϑα 0 ΘΟ] ΘὈΓαίΘ [86 Ὑἱοίοῦν 

δ ΤῊΣ 2081, Π6 88 δ᾽πη5617 βιρθαυοὰ ὮὈΥ ἐδ9 
ογὰ. 
2. “εδιια ρεγδοπαῖἥφΤαῖ αρρεαγεα ἰο ϑαμΐ, αἱ ἄτϑὲ ἴῃ 

8 ΠΟΑΥΘΗΙΥ ᾿ἰχμὺ 1 ἢ Π 68] 1ι6α δγοιηὰ {Π6 Ἰαἰο Ὁ 
1κὸ Ἰσ πίηρ, {μὴ οα] θα ἰο (10 ῬΓοδίσϑίθ τηδη, 
ΤΟΡΓοδο θα πἷπλ ἴο Γ᾽ Ὀοΐης 8 Ροσβοουίου, γουθαϊὶϑὰ 
818 ΟὟ ΠΆΠ|6, δηἃ ΒηΔ}}γ ἀϊγοοίοα Ηἷπη ἰο δπίοῦ 
186 οἰΐγ, σβόγα 86 Μὶ}} οὗ αοα ββου]ὰ 6 πιδὰθ 
Κπόνι ἰο δἷπι. Τθ686 ΔΥῸ {86 Θββϑῃί αὶ Γθαίη το 8 
οὗ 89 οσσΌΣΣΘΠΟΟ τυ 1 ἢ ἰοοὶς ᾿͵Ϊ8 69 πο. Πδῖηδ8- 
6υ8. δσν Ἰηδίδ {ΠΥ ῥσγοαιιοςοὰ ἰμ9 ἄθορ δοηνΐσ- 
(ἴοι ἐμαὶ υἱέσι ἰυεα. ἭΒΘΝ 84.} ρογβοουϊοὰ {86 
αἰβοῖρ]θβ, μΘ 88 σουοσῃϑοὰ ὮΥ {86 ἀοϊυβίοι ταὶ 
Δί(ΟΥ 76885 οὗ Νεαζαγοί} δὰ θθθη ογυοὶ θα 885 ἃ 
τηδ]οίδοίου δὰ Ὁ] ΒΡ ΘΙ ΘΥ, ἢ6 δὰ γομπιδ ποὰ ἴῃ 
186 ΡΟΥΘ οὗ ἀφδίῃ. Βυΐ 7688, Ὑδὸ ποῦν Δρρϑδγδ 
ἰο ἶπι ῬΘΓΞΟΠΔΙΪΥ, ἰδ τπιδὰθ ΚΠΟΎΏ δἸ1κὸ ὈΥ 189 
Ἰσδὺ δὰ Ὀγ ἐμ ψοσγὰβ πο ἢ ἢθ ῬΓΟΒΟΌΠΟΘΒ, 80 
[δὲ 580] οὐΐαὶῃβ ἃ ἀἰσοσί, ροβί(ἧνϑ δῃ ἃ ῬθΥΒΟῸ 8] 
Κπον]οάρο ἰδ δι 7 6806, ἐμὸ στο βοὰ Οπο, ΔΙ Βου ἢ 
᾽θ δὰ ἀϊοὰ, ἰ86 αἰΐνο. [“Η6 βιονοὰ δἰ τηδοϊῦ 
ΔΙ ο᾽ 6Ἀ. 1. 8]. Ιὑ 18 ἃ ἐπ διηθηίδὶ ἰσυ ἢ οὔ (89 
Ομ γιδύδη σοὶ κίου {(μδὶ ἐλὲ εάδεπιον σε. ὙὍὯ9 
ΒδΥύθ ποὶ ἃ Κ'δυΟΌ Ὑπὸ Ἰ᾿ἰνοὰ ΟἿΪΥ δὶ 8 ΤΌΓΙΙΟΡ 
{ἰτη 6, ΟΥ, “ὙΠῸ γγα8᾽,, Ὀαΐ νὸ Ὦδῦθ 956 “ὙΠ0Ὸ ἰδ, 
δπἃ 18 ἰο σοτῃ6.᾽" (νυ. ἱ. 4, ὙΠΟΤΘ ὁ ὧν ἰδ ἀοδῖρη- 
66]ν Ρ]δοθα θοίογο ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος) ΟἸἈ τί 18 
ὁ ζῶν (Βον. ἱ. 18). Απάίδπο ὑσαίμ, οὗὁἩ τ βίο 560] 
β. ΠΟΥ͂ σΟΠΥΪπο6α---ἰ δι ΟἸτἰδὶ 8 ἃ} 1γ6.----ἶθ ὁη6 οἴ 
{16 Ἰοδάϊης ἐμ οῖμ68 οὗἨἩὨ δὲβ βυ δβοαοηῦ Ῥγθδοίη 
-- 8 ῥγοιϊηθηὶ δγ(1610 οὗ ἰδς [8118 τ Ὠ]Θἢ μ6 Ῥγο- 
οἸ]αἰ πηϑα, 

8. ΤῈ18Β ΔΡῬΘΔΣγδηοα, οί 68, σον ογοα ἰο 888] 
ἃ ἀ6ΟΡ ἱπιργοδβϑίου οὐ ἰδε σίοτῳ οὗΓ υεεμ6 ἐπ λὰ 
δίαίε οΓ ἐχαϊίαίΐοη. ἾἮπο Πρ τσ] Βα Θ}}Υ 
βαβῃθὰ δγουπὰ δἷπὶ τ ἰδ 6 ΤΑΡΙΔΙΥ δηὰ [ἢ 9 
ὈΣΙ ὨΓΠ688 οὗ ᾿ἰχἰ ἰπρ, γ)͵88 ἃ ᾿ἰχαὺ ἔΤΟΤῚ ΒΟΔΎΘΩ, 
86 ΘΙ οποΘ ἴῃ ψδῖοῖ αοα Βἱτηβοὶ ἢ ἄνγ6 118. Ιἰ 
ὙΔΒ ἸῺ 1818 ΘΙ Ζοησο ἐμαὺ ΨΦ 6808 δρροδγοὰ ἰο 
ὅδ}, ἀμ 80 ΡΟΝΟΓΙΪ ττ88 ὑμ6 εἴἶεοί, (πα, 11κ6 
81} 80 ψ͵6Γ6 ΣῈ Ὠἷπὶ (χχνΐ. 14), 6 ἱτητηοαϊαίθ- 
Ἰγ 1611 ἰο ἐι:6 οασίῃ, δῃὰ ψγδ8 ἀδρυϊνυοα οἵ εἰμὶ 
ἴῸΣ ΒΕΥ͂ΘΓ8] ἀαγϑ. Τὸ υοΐοσο, ἰοο, οὗ 9668 ΕΧΘΟΓ- 
οἰβοὰ 8}: ἰγσοβὶβὶ 1Ὁ]6 ἱηδυοηοθ ΟΥΟΥ ἶπι; ἰ6 δὺ 
Ο66 Ὀδοδιὴθ δΟμϑοΐοιΒ Οὗ [86 ΒΌΡΟΥΙΟΥΙΥ πὰ 
δουθσγοί ζῇ ΡΟΣ οὗ Ηἰπὶ ὙΠῸ ΠΟῪ ΔΡρϑδσοῦ, διὰ 
Ὀονγοα. ἴῃ ἀθορ βυπιϊβαίοη ὈΘΌΤΘ ἶπι. «6808, 
᾿πάορά, ποὶ ΟΠἸΥ ἐέυεα, Ὀυΐ 18 χαϊίεα ἴῃ ΒΟΔΥΘΏ, 
Ἰἰνῖπῷ δπὰ σοϊρηίης ἴῃ ἀϊνῖπο σου. ΑἸ} ἰδὸ ὁχ- 
ἰχδου ἴα ΥΥ δηὰ τόμ Υ} Τοαίυγοβ οὐὨἨ {6 Βοθῃθ 
ΘΟΙΔΌΪΠ6 ἢ ὈΟΘΔΥΪῺΡ ἩΠΠ6088 ἰο ὑπ6 τιδ͵ ΒΥ δπὰ 
ΕἾΟΓΥ οὗὁἨ “688. 

4. [0 'ἰΒ δρρασοηΐ 88 γ0}} ὕγομι οι. ἰχ. 17, 27, 
88 ἴγοτη ὅ'80}}8 οὐ ἀθο]δυδίϊουΒ (6. σφ. 1 ΟΟΥ. ἰχ. 
1; χυ. 8), ἰδαὶ 6 δαὶ 72 68ὺ8 οὐ ἰμ18 οσσδβίοῃ, 
Βεδσγὰ 8 τοΐοθ, δῃἃ βροῖκο ψὶὶ ἢ ἶλ. Απα {818 
ἀἰὰά ποὲ ὁσσὺΓ ἰῃ ἃ ἄγοαιῃ ; ἰΐ νγαϑ ποὺ ὀχ] αἰ οἷν 
ΔῺ ᾿πίρυ 8] ῬγΟΟΘΒΒ ἴπ ιἷ8 800}; [ἃ 88 ποὲ {86 
ΔΡΡΑΥΙΟη ΟΥ̓ δ βρίτῖί, θὰὺ ἃ σα], υἱδ Ὁ]0 δηὰ 
Δα 10]6 ππδπὶοβίϑιἰοὰ ἰπ ἰμὸ ποι] οὗὁἨ Β6ΏΒ6: 
δεθυβ δρρθαγοὰ ἰο 58.}] ῬΘΥΒΟΠΔΙ]Υ ἱπ δἷ8 γίογβεά 
σογροτεαζιίῳ, 88 ἰχὰθ Ιη8ῃ, 88 {816 Βδῖο6 96 8.8, ῈΟ 
δὰ ἅν οὶ οἡ οαγὶ, πὰ ψὯῸ πουογί 6 1685 8Ρ- 
Ῥοδχοα δἱ ἐμὲ8β ἰ1π|0 ἔσομι ἤθάυθη ἴῃ ἀἰνῖπο σ]ΟΥΎ. 
ΤῊ ἔδοι ὈΘΑΣΒ τ [ἢ 688 (0 ἐς δορί ϊηρς υπιαηῖ οὗ 
{89 α]ον  βοα Βθάδοιηθγῦ, δηὰ ἰο κἷβ σου δοα σογρο- 
ΤΘΔ}γ. [ὑ νγδ8 (18 οὐδ ἴῃ 86 Θχρογίθποο οὗ 
(86 δροβίϊο Ῥϑὰὶ ψ σοὶ ἐοσιηθα {μ6 οτἰ χῖμ8] δπὰ 
ῬΓΪΠΟΙ͂ΡΑΙ βουσοθ ΨΠθηοΘ μὸ ἀογίνοα δΐβ ἀθορ 
γον δὰ ἀοοϊχίηθ8 οΘοποογαΐης ἰμ6 σοι ᾽ μδί 0. 
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οἴ ὑλ6 παρ᾿ τἰίυ.6] δηα {πὸ ΘΟΙΡΟΓΘΒΙ ἴῃ {πὸ δρὶ γἸἐ0.8]- 
ΘΟΓΡΟΓΘΔ] ρδίμα οὗ υτηδῃ ἰἰΐ6,---ἰλο ὑσαηδθρυγα- 
ἐΐοη οὗὁὨ ταϑηΒ ὈΟάΣΪγ πδίῃγο---ἰὰ 9 Γοβυσυϑοίϊοη οὗ 
ἴο ὈΟΑΥ, οἷο. 

δ. ΤῈ Ὑ ΥῪ ἰδ ἰπιδὶθ σοτιπιπηΐοη οὗ 116 τ ΐ ἢ 
οχὶβίβ Ὀοί 66 96808 δηα 8 ἀἴ801}}68, 18 ᾿ }]1οὰ 
Ὀοΐὴ ἰπ ἰπ6 ἤταϊ 641}: “ὙὙὮΥ μογβοουΐοθίὶ ἱμουὺ 
“6 3, δηὰ ἰπ {86 δΒυ θποαυθῃὶ ΓΟΡΙΥ: “1 δῃ ὕέδυϑ 
ποῦ ἰδοῦ ροσγβοουΐοδί.᾽" 8.80] δὰ ἱπιδρίποα 
δαὶ Βθ ροσβοουϊθα πόμα Ὀυΐ ὑπὸ ΟΕ ΓΙ β( 88, τ ΒΟΙΩ 
δο Σοζαγα θα δὲ ἴδιδίοα] βοοίδτῖοβ τὶ ουΐ ἃ ΘΔ οΣ 
ΟΥ ΒΡ Βογὰ, δπὰ δα δροδίδιϑβ ἔγομι ὑμ6 ἰγδα  ἰοη 5 
ΟΥ̓͂ ἰδ ζλίμογα; Ὀαΐ Πο μαᾶ ποὶ Βαρροδοὰ ἐδμαὺ δὴν 
ΤΟΙδ 08 ὙΒΦΙΘΥΘΙ ὩΟῪ δβυ δ᾽ βίθα Ὀοίνγθθῃ ἷπὶ- 
Β017 δηὰ ϑοδβυδ οὗ Ναδσζαγοίῃ, ψῆο δὰ Ὀθοη μυΐ ἰὸ 
ἀθδί, δπὰ ναβ ἰδ Γομιονθα ἵγοϊῃ δἷβ ραΐῃ. Βαὶ 
Φοθυδ Εἰτη 8617 ΠΟῪ ΔΡΡΘΑΓΒ Ο Εἷπὶ δηὰ ΔΒ {18 
ἩἰΠ685: “ποὺ ῬῬογβθουίοδὶ π|6---ποὺ ΒΙΠΙΡΙῪ ΤΩῪ 
ἀἰβοΐρ]68, θαΐ τὴ δἷβϑο.᾿᾽ ὙΤδοῖσ βυ ουίηρθ, Θ0η86- 
αυθηίγ, τὸ λὼ βυ δον ρ8---ἰπ 97 σδπποὶ ὈΘ δ6ρ6- 
Ταϊοὰ ὕγομπῃη Ὠἷπι, 80 ἰδ (Π 60} οδϑῃ 6 δϑββδιϊϑὰ 
πὶϊπουὶ 48) οἰ Ηΐπ. [π σοηβοαῦθῃοο οὗ (86 
δου πΐοῃ οὗ 116 ὙΒΙΘΩ ΒΘ πιϑὶηΐδὶ8 τ ἢ 85 
ῬόΟΡΪ6, 6 ἰδ οΥον ἰῃ πο, δῃὰ βυϑοτδ, 18 σου ]Ἱϑὰ 
δηὰ Ρότβεοαϊοὰ αὶ ἢ ἴθ. Απὰ διϊβ δχα]ϊίδίϊοη 
δηἀ ἀομΐ ποῦ σΟΠΪΟΣ ὈΙΘΒδΙ ΠΧ 5 ΟΝ ἰμθῖὰ ; τυ 1} 6 
Μὸ φγοίοοὶβ ᾿ἷβ [ον οβ, ῃ9 8115 {πο Ὁ ΘΠ 68 
ὙΠΕὮ ἰοσγοσ. ΤῈ ΟΠΘΏ6ΆΒ οὗ ΟἾτΙδὶ 8 ΟὨγὶ8- 
ἐϊαη5---ἰα σοταμηπΐοη οὗὨ ᾿ἰἴδ δα ἱπιϊπιδίθ 60Ὲ- 
ΒΘοίΐο ἢ οχ βιΐης Ὀοίγοοπ [λ6 [οτὰ δηὰ Ὀ6]ΘΥΟΥΒ 
--͵ὰὸ συγ ἢ ΟΡ Ομτίβι 9η6 Ὀοᾶγ, δηὰ {πο [,ογὰ 
ἐϊ5 ᾿ιθ84---ἰ088 ἸΟΙῪ ὑγαϊμβ, τ αἸΘὮ ὈΘΙοΩρ (0 Οὺγ 
ἔα, τοῦ (μ6 παϊπὰ οὗ (80 δροδὶ]ὶο Ῥϑυὶ 
ξιδβροά τῖιἢ Τοῦ ῬΡΟΝΘΙ πὰ αἱδἰϊηοίη 88, δπὰ 
νι ϊσὰ 6 ἀογο]οροθα ἰπ ἷβ ἀἸΒΟΟΌΓΒΘΒ δα τὶ τ κ5 
Ὑ{Ὶὴ ΟΥΘῚ ΠΟΘ [Ὁ}π658 ὑπ δὴ οἴ ογΒ Βᾶνο ἄομο, 
ΓΘ ΔΙΓΟΔΑΥ ρῥγοδοηϊοα ἴῃ ὑμ6 Ὁ ΖΟΏΘΓΔΙ ἔθδίυ Γο8, 
ΟΥ ἴῃ 8 μουϊμαὶ βίδίο ἴῃ (89 ΔρΡρθδσϑῆσο οὗ 
Φοϑὺ5 ἰο 8580] ἰπ ὑπ6 υἱοῖπὶ τ οὗ διηδβουβ. 

6. Βαυὶ {μ6 70] Ἠὁτΐπς ἱπουρίβ ταυδὺ μαΥθ, ὑΓ6- 
ΙΔ ΠΘΏΓΥ, οσσυγγοαὰ ἴοὸ ἷπι, δηἀ δΒαγὸ τηογοὰ 
ἷπι ΥΘΕΥ ἀδορ]γ: “1 μᾶνὸ ἔμθῃ ρογβοουίθα 7 Ἕπι, 
ΘΥ ἢ ΒΘ 1 11{110 ἱπουρπὶ ἐπδὶ 1 ψα8 ἀοΐῃρ ἰ(; 
1 Βανθ δἱπηϑὰ αραϊπδοὶ ΗΐΪ Ηο ἰδ ϑχα]ἱθὰ ἴῃ 
ΒοδΎΘΙ, ΡΟΒΒΘΒ868 ἰγτϑδὶ δὶ Ὁ]0 ΡΟΎΘΓ, ᾿0.80}γ ΟἿ᾽ 1 τ 
ΒυμὉ]6 δηὰ ἱπηρ] οὶ οὈθαΐϊθηοο (τί μὲ ϑέλεις 
ποιῆσαι), διὰ γοὶ 1 αν τοβἰβίοα Ηἷπιΐ 1 ποὺ 
ἴοεϊ] τι τὐλοπι 1 μαγο ἰο ἀο. Νονοσί61688, ἢ8 
888 ποὶ τηρὶ πιθ ἴῸΣ ἡυπαρσιηθηΐ; μ6 ᾿88 ποὶ σγυδηρθὰ 
1Ὼ6 πῃ ἷ8 ψταὶΒ. Ηθ [ι88, σαί ον, τ ΡΥ 
δα ἸοΥθ, δυγοβίθα Τοῦ οὐυΐϊῃρ δβίερβ, 88 οδ᾽]οὰ 
1ὴ0 ἰο Εἰπι86}7, γοδ, δδβί 8 8. ΒΟΙΪΥ ὝΟΓΚ ἰὸ τηο.᾽ 
(Το Ἰαϊίοσς βουσὶ 18 βυρροδίοα Ὀγ ἰδ6 684]] 
ἩΓΪΘῚ 6 ΣΘΟΟΙγτΘα, ἃ ΓΟῪ ἀΔΥ5 δου γαγάβ, ἰοὸ Ὀ6 
(86 δροβίϊο οὗ (89 αθῃι1168.).--- 8 τ σγασε--- 
[.}}, ἔγϑο, οἱ γίης στᾶσα, σγδηίθα ἰοὸ (89 δίππογ. 
1. ντδβ {86 ᾿ἰρηὶ οὗὨἩ χγδοθ ψ ῃΐο γί γουθα]θα ἰὸ 
380] (80 τηδχηϊίυἀθ οὗὨ Ηἷβ συ}, δηὰ ἰδὸ ἰγὰθ 
ΟΒΔΓΘΟΙΟΙ οὗ δἷη ἰπ ζΌ ΠΟΥ]. Απὰ 818 ἀθορ ζ8]] 
ἰδυχὶ Ηἷμα, οὁυ. ἐμ6 ΟΥΒΟΣΥ Βαμᾶ, ἰο υπἀογείδηά 
ἐμ μοὶχαύ δηὰ μἸΟΥΎ οὗ αἰγίπο στοθ. ΒΥ ϑυσῃ 
ΤΟΥΘἸ δι ο8 86 τϑβ οδϑδὲ ον, δηὰ γοί ᾿ἰΠτοὰ ὑρ; 
ἷ6 [411] ἰο 86 οαγίϊ, διὰ {86 Δ] (0 8.186, 
ὙΠ6Ὼ 6 ΤΟΙ θα ὑπ ΘἸΘΟΌΓΡΑ Ωρ ΘοΙητηδηα οὗ 
26808, ΤΟΣΘ 8 ἱπιδρο ΟΥ̓ [16 ΡΓΟΘΘΒ868 ὙΔΊΘΝ οο0- 
ουχτοὰ 1π ͵8 δοὺ]. Απὰ ὩΟΥ 18 ΟὟ ῬΘΓΒΟΙΔ) 
ΟΧΡΟΣΐΘπ60 ΘΗ ΔΌΪΘα εἶτα ἰὸ πἀθτβίβπα ὑπὸ δαί γα 
Ὀοΐδ οὗἁ 5βἷῃ δῃὰ οὗ χγδοθ, σουθδιίηρ (86 Ἰαί ον ἃ 8 
(9 ῬΥΘΡρομπάογαϊίηρ Ῥόνγοῦ οὗ ἀαοα. Ἐγοῃ ἰἴ δὶ 
δουπαοα, στδοθ ἀἱά το ἢ τποσὸ δρουσπα, (Βοσμι. 

ΤῊΕ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΗΤΊΕΗ. 

τ. 20). Ηθῃηοθ, δβἷῃ διὰ ρτδοθ 8Υ9 (80 ἐνο Βπιβο8 
οὗ ἐπ6 Ο8ρΡ6ὶ, ἱπ 186 Υἱθῦγ οὗἁἨ ἰδὸ δροαί]θ, οἱ 
ὙγΙΘἢ, ἴῃ ἐμ6 αἰγὶ Θ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, 811 ᾿Ἀϊηρα τΌστι. 

Ἴ. 5860} δβαά διπογίο ροσβοουΐθα ἐἱμὸ ἀἰδεὶρ]οθ 
οὗ Φοβὺ8 Ὀδσαυδα μα Ὀ6] ον οα ἐμ θῖ ἰο Ὀ6 ποὲ ΟΠΙΥ͂ 
ἴδῃ διὶΐο8] δηὰ ΟΥσΪηρ ΟΥΒΕΡΡΕΓΒ οὗ 2εβϑυ5 οὗ 
Ναζδαγοίδ, θυΐ 4150 ῬΘΥΒΟΒΒ ἯὙΒῸ αἰὰ ποὲὶ Υδρ ον 
ἄπ ΒΟΏΟΥ ἰο (ἢ 8 ΒΕποίΌΒΥΥ οὗἩὨ ἰβγδεὶ, (86 [μδνν, 
δηὰ (89 ἰγβαϊιϊοηβ. Ηδ γ͵δ ἃ σ:ϑϑϊ]οὶ ἰῃ πιδὶη- 
ἰδϊπίηρ ἐμ 6 ἰγαάὶιῖ0}8 οὗ (86 ζαίμογα (ζηλωτὴς τῶν 
πατρικῶν παραδόσεων, (181. ᾿ὶ. 14). ΑΒ δὺς 8 268- 
Ἰοῖ, ἢΘ ψδυροὰ ὑσὶ ὑμοϑὸ ψο, 88 δ6 ἱδμουχδὲ 
ἴῃ ἷ8. ἀοϊυδίοη, δ δροπίδιϊξοὰ ἔγοια 9 6 οΥ δ 
δὰ μΐὶ8 αν; δηὰ ἱΥ̓ Βο Ὀ6μο]α ἰμθ Ἵσχϑουϊΐου οὗ 
δίορβοη ὙΠῸ δα δίδοιίίοη (οἷν. τὴ. 1), διὰ Ἂσ- 
ογοα 4}} ἷβ ῬΡΟΤΤΟΣ ἴῃ ἀοϑίγογίης ἴπ6 ΘΒ ΌΓΟΝ οὗ 
688, 6 ϑηἰουίδὶ ποα πὸ οἶμὸῦ ορὶ πίοῃ {88 (ἰδὲ 
9 νδὰδ Ῥοσξογιηϊηρ ἃ βορὰ δυὰ σὶχηίθουβ σοτκ, 
οὨ οι αοά ]Ἰοοϊκοα τὶ ρΡ]οδϑῦγο. Βυὶ 6 18 
ΠΟΥ͂ ἰδυρῆϊ, ἰἴῃ ἃ βίδυ ϊης δηαὰ ον ραϊπέα] τπδη- 
ΠΟΙ, ὈΥ ἴ)6 δΔρρϑδσβῆοο οὗ Ψ9εδὺ8 ἔγοτῃη βϑδυθῃ, 
ὑ88ὲ αοάἂ Ἰοοϊκοα οχ [ι18 σουγβο τὶ αἱδρ᾽ α ϑΌγο. 
Ηδ ἰ58 δοτῃροὶ]οὰ ἰο υἱὸν δἰβ δοπάυσὶ 'π 8 ΠΟΙ 
᾿ἰχῦ; ἐμ 6 ον Ἡ μῖσι Β6 Βαὰ Ὀο]ἑονοὰ ἐἰο Ὀ0 δε- 
ΘΟΡίΔΌ]6 δῃὰ φυοὅπιὶ ΟΠ] τρου! ογίουδ, 18, ἴα 
ΤΟΔΙΣΥ, πλοβὶ Β᾽ [Ὁ] ἰπ (Π6 ΘΥγ68 οὗ αοἀ: ἰΐ ἰΒ δο- 
(ΔΠῪ ἃ σοπῆϊοι πιὰ ἰμο Αποἰηἰοα οὗἩ ἀνά, διά, 
ΘΟΩΒΘΑΌΏΘΕΟΥ τῖϊ Οοα ἰταβοὶῖ, ὈῪῚ τ μὶο ἀθοΡ 
Ζ.}0 τγδϑ σοηἰϊγδοίθα. 89 ΟὨγ βὶῖδῃ8 ΔΙο, δοὸ- 
οοΥ αἰ ρὶγ, ποὶ δροβίδίθβ, Ὀαΐ, ὁπ (86 ΘΟὨΕΓΔΥ͂, 
116 οὨϊάγοη οἵ Οοά, πιοὰ ὙΠῸ 8.06. ΘΙ ΘΗΙΪΥ 
ἴανογϑθα Ὀγ ἰμὸ Μοδεὶ Ηἰγχ. Ἐοποο, Βἷδ υἱεῖ οὗ 
(80 ἰανν, δπὰ οὗ {μὸ γἱρῃίθουβηοδβα οὗ [86 Ἰαν, 
ὝΘΓΘ, Οὗ ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂, ΘὨΓΓΟΙΥ δ]ίοσϑα, 

8. Τὸ ἰηῆυθηοο ψμϊοῦ ὑΠ6 δρρϑδύϑῃοα οὗ 
6808 Θχογοϊδοά οπὐ 880] γῶϑ στοδιβί! Ὁ]6. Ηδ 
Μ85 ἰἤσόνῃ ἰο ὑπ6 σγουηά, δηὰ ψ88 δοιῃρε)]οᾶ ἰὸ 
ΣΟ] Ὁποοηαἑομα}} 7 ἰο 8 ἰχθοσ Ῥόονον, (80- 
ΓΟΌΔΆΙΥ οομνϊποοὰ πὶ Πα ΔΥ αἱ ἰδ πιθγοῦ οἵ 
Ηΐπὰ γ8ὸ Ἀδὰ δρροδγοὰ δηὰ δὰ ἀγοβδβοὰ Ηἶπι. Βαί 
ἋΔ18 18 ΤΟΡῪ αἰ δον ὕγοτα ἐμ ᾳυδϑίϊοη : [8 {812 
γον δίΐοι οὗἨἩἨ Ζ296805 ἰο Ὀ6 οοῃηδί ἀοΓοα 85 σταίία ἐγ- 
γεϑίδιϊδι{8, ΟΥ̓ 18 1 ποι ῖ ΟἸΘΒδυβοῃ Ὀοϊϊονοὰ ἐμαὶ 1 
οὐυσδὶ ἰο Ὀ6 δηϑιυγοσγοὰ ἴῃ ἰδ9 δϑβστιμδίϊτο. ἰὼ 
ΔΙΟΥ Ἔχργοβδίηρ μἷβ σοηυϊοιίου ἐπὶ σκληρόν ὮΘΓῈ 
ΟΟσΌΣΒ ἱπ ὑπ δ6η86 οὗἩ ἀδύνατον, ἀπὰ ἐμαὶ Ἀαυὶ 
οου]ὰ ποὶ ἐλεπ Βαγὸ γοδιβίδα [Π}6 Όγοϑ Ὑσῖ Ἡ 16 Ἀ 
ἔτϑδοθ σηϑὶ δὲ, ΟἾἷ8. δάἀβ: “17 τὸ, ΒΟΉΟΘΥΟΣΊ, 
ΓΘΟΟΚΏΪΣΘ ἐμ18 80η890 ἴπ ἰὴ0 ργοϑϑῃΐ ρβϑδββδβε, 
ἀο ποῖ οἱ ἐΠπδὺ δοσουπί ὈΥ΄ ΒΏΥ ΓΒ 8 ΔΡΡΓΟΥΘ οὗ 
(86 Αὐφαδβιϊηΐδη ἀοοί πο οὗ σταίία ἐγτεεὶδιἰδὲϊϊ6."--- 
ΤπᾺ.]1. Τα Ἰδῆρυδρο οὗ ἰμῈ ᾿οσὰ (πϑΐοὶ, ἰΐ ἰδ 
ἔσυο, 'δ δὴ ἱπιουροϊαιΐου ΒΟΓΘ [866 ποῖς ὃ, δὀΡ- 
Ῥοπαρὰ ἰο 80 ἰοχί δθου9], Ὀυὶ 6 σοηυΐης ἰπ οδ, 
ΧΧΥΪ. " ἄορβ, ἰπ ἔδοί, ΔΡΡΘΣ ΩΓ ἐπιρῚῪ 8 ἰγ- 
ΓΘ 515|101}10γ.---αϊ ΟὨἿΥ ΦΡΡδγθηῖγ. Ἐοτ δὶ] 
86 ]7 ΤΟΙΏΔΥΪ 8, οἢ 16 οσσαϑδίοῃ οὐ Ἡ ΒΊΟΣ ἢ6 
τ ροδίβ ἴμοβο ψογάβ, ἐμδὶ Β μδὰ ποῖ δεεη ἀπειϑής 
ἰο {88 ἈΘΘΥΘΕΪΥ͂ υἱβίοι (6. χχυΐ. 19), {λ 8 Ρ] δία] 
ΡῬΓΟΒαρροβίης (6 Τγοϑάομ οὗ μἷβ νν1]]},---ἰδο ἱπάθ- 
Ρομάρφμι ομδσγδοίοσ οὐ ἈΪ8 οὐϑάξΐθησθ, τ οἷ ΒῸ 
δου]ὰ Βαᾶγο 8180 γοΐυβοᾶ. ΤΆΘΣΟ 18 Ὡοί ἃ 8160 
ἔοδίυγα οὗἁἩ ((0ὸ ψγ8ο]6 ἰγαηβδοίΐοι τ ΒΊΘ ᾿ηαϊοδίθδ 
8 ᾿ἰγγΟδΙ δυο Ὁ]0 οδδηρα οἵ (86 ν᾿}. Απᾶ (86 
ΒΡοδί]9 Ῥδ0}} ΠΟΥ͂ΘΥ ΒΡΘΔΚα οὗ δῖ8 ΘΟΒΥΟΓΘΙΟΙ, δὲ 
ΔῊ Βυβοαυθηΐ Ῥογϊοα, ἱπ δ 6} 8 ΤΩΘΏΠΟΥ 85 ἰθ 
ἀθηγ (89 Τγοθάοπι οὗὨ δἷϑ 86}{-ἀοίθχσαϊ πδίϊου, τ Β6α 
6 ξο] οσσοὰ ἐμ αἰνίπο αἀἰγϑοῖϊομβ. ἩόνοΥοῦ 0}- 
γοβιγϊοἰϑὰ {μ6 ορογδομβ οὗ 3Υ86θ δσθ, (Π6Υ 810 
αϊγοοίθα ΟὨἹΥ ἰονγασὰδ ἃ ἔγϑο δυ δ ᾽)θοῖ, ΟΥ̓, [0 080 
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ΜΠῸ δ 85 ὙΓΠ1 δοοδαρὲ 88 σοροὶ σγλθο. ΤῈ6 
Θμοῖοθ ἰ8 χίνοη ἴο β4}}, οἰ ἐμὸν ἰο γίοθ]ὰ ἰο (86 ᾿πι- 
ΡΓεδδαίου 81 (ἢ}8 ΔΡροδσδησθ τοδὰθ οἱ Βΐπι, 
δυὰ ὀροῃ 18 ἰδδυύὲ ἸΏΟΥΘ δὰ πιογὸ ΓὉ}]Υ, ΟΥ (0 
οἶοϑαο ἐβ!ὸ Δνυθῃῦοδ ἰὸ ἰζϊ. Βυὶ ἐμαὶ Βα οἰοβο (ἢ 6 
ἤογταθῦ, ΟΓ, νγ88 Ὑγ Πρ ἰο γί ] ἃ ἰο [μ6 ἐπιργθββίοι 
πο δ δα γοοαϊγοα, 18 ΔΙγοδάγ 1] θὰ ἰπ 1ῃ 6 
ψφαοδίϊοοδ: “Ἧ[ΠΟ δζί ἰδοῦ, 1ογτὰ ἢ) “«ὙΒδὶ νῖ]ώ 
ἐἕδου ἤδΥθ τὰ ἴο ἀο7᾽ 

9. 7μο ἐπέεγπαξ Ῥγοόσθββθθ δοπποοίθα τὶ (86 
ΘΕΔΌΓΓΘΩΘΕ, ῬΟΓΘ [ὯΓ ΙΩΟΓΘ ἱπροτίδηϊ {Π8ὴ (Π8 
ΕΣΙΘΓΙΔΙ. Ηονονοῦ Ὑοῃἀοσία] ἰΠ6᾽ Υἱ5᾽ }}]6 δρ- 
ῬέΔΙ8:06 Ῥ85, ὑπὸ γχουοϊδιϊοη οὗ Φοδβ ἰὸ ἰδ9 
ερἰτὶὶ οὗ Βαυ], νγδβ, πουογί ῃθῖθβθ, ἰδ ἀθοϊδὶνθ 
πἰτϑοῖο; δηθὰ ἱπ {μ18 Ἰἰκὶ ὑμ6 δροϑί]θ Εἰπιβοὶ 
γΥἱοντβ {π6 δ 7]66ι. [1 159 ἔγσυθ ἐμ δὲ ἢ6 γϑρϑδίϑαϊυ 
᾿οη(10Πη8 {86 ΟἰΓΟΌ Πηδίδηοε ἴῃ 5 Ε΄ δ8ι165, ὑπδὶ 6 
Ββεὰ δοοὴὺῦ ἰμ6 [κοτὰ Ψ6888 (1 ΟΣ. ἰχ. 1; χυ. 8). 
Βυὶ ψθ ἐπ 6 οοσϑβϑίου 6848 Βἷμη (0 ΟΧΡΓΟΒ5 18 
Ιηοδί ὑργοίουπα σίονε οὗ (86 ουθηΐ, ἢ8 ἀοβουὶθθ8 
[16 σοὨ ΓΔ] οἰτουτηδίαδποο οὗ ἐμ 6 8016 88 Ὀοίης 
8ὴ Ἰδίεγπ ] ἀποκάλυψις (εὐδόκησεν ὁ Θεὸς---ἀποκα- 
λύψαι τὸν υἱὸν ἐν ἐμοί. 648]. 1. 16, 106). Ι{{δὸ τιδίῃ 
ἀοείχη οὔἩἨ (86 νῖο]9 ΟΘΟΌΣΤΟΠΟΘ δὰ Ὀθοη 70} 
δοσοιρ διοὰ ΟΥ̓ ΤοδΔὴ6 οὗ ἐμὸ ᾿ἰχζῦ δὰ {6 
δοαπά, ἰδ αἰἰοπβη8 (Δδβυσηΐηρ ὑμδὺ {Π 61 Ὁ ΒΘΏ 808 
ΜαΓΟ ρετίοοί), το] ΠΑΥΘ ΠΟΟΟΘΒΆΓΙΥ ὈΘΘῺ ΔῸΪΘ 
[0 Ρετοοῖνο δπὰ πα ογϑίλῃηα ργθοΐβον 85 τηοΐ 88 
ἀϊὰ 848] εἷταδοὶῖ. Βυΐ οί ἐμ υἱδὶ Ὁ] 6 ἀρρεδγ- 
δε δπὰ (8. 08}} οὗ Ζ26850ὺ8 πιδ46 ΟΠΪΥ δὴ ἱπάϊΐδ- 
εἱποὶ δηὰ σου διβοα ἐπι ργθβδίου οὴ ἐμ οπι, δηὰ ζ01- 
Εἰδῃ οὐ ἰμϑπὶ ὙΠῸ πὸ ἀοβηϊθ δηᾶ ΟΙΘΑΣ Ομ ΘΡ- 

ιἴομβ. Τῆΐθ ΓΟΒ}}} τηυδὺ ΟὈνΪΟΌΑΙΥ 6 δϑογὶοᾶ, 
ἢγϑὺ, ἰὁ ὑπὸ δ᾽ υρ δ θδθ οὗ ὑμποὶρ δουβ, ἢ] ἢ 
ΟΓΟ ποῦ Βυϑοδρί Ὁ]6 οὗ δύσι ἐπργϑββίοηϑ, δηὰ, 
ΒΟΘΟΠΩΪΥ, ἰο ἐδ ο ἴδοὶ ἐμπδὶ (185 ΣουοἸδίϊου οὗ 7 6808 
αἸὰ ποὶ ΒΘ] οΩς ΒΙΠΡῚΥ ἴἰο ἐλ του] οὗἩ δβδϑηβο, δαί 
88, δί {160 Β8πὶ6 ἰΐπιθ, οὗ 8 δρὶ γ [118], ΟΣ δρ' γἰἰι8]- 
ΘΟΥΡΟΓΘΑΙ ὨδίυΓο. . 

10. ΤΙιΘ ἱθιιρΟΥΑΥΥ διϊπάποδε οὗ ὅδ] νὰβ ἀ6- 
βἰχτιοὰ ὈὉγ ἐδθ ν}}} οὔ Οοα ποί 8ὸ τωυσἢ ἰο Ὀ6 δῃ 
ἰτῦαρο οὗὨ {86 ποσὰ] ὉΠ Πάποθ5 ἰπ το πο πδὰ 
Βι μογῖο ᾿ἰνθα (88 ἰΐ 185. ζόπΟΥΘΙΥ 6] ονθα), 88, 
ΤΔΙΠΟΣ ἴὸ τ Πά ΓΑ δδα βϑοϊυὰθ Αἷπὶ ἔγουῃ ἰΠ 0 6Χ- 
[6 Γ8] του], ἀυγὶπρ [88 ραγὶοα 'π τ 6 ἢ 6 ρο;- 
ἀογοά, δηὰ ᾿ἰϑασποὰ ἰο υπάογβίδηά, ὑπ 6 ἀθοίβῖγα 
ονϑηΐ (μδαὶ δὰ οσουγγοα; ἰὲ ΣυΓηἸβη θα Ὠΐ {1 
8 Ορρογίι πὶ νυν ἴ0 Ὀ6 ΔΙοπθ Ὑἱΐὰ πἾ ππ56]7 ἀπὰ τὶ 
8 ἀοα δὰ ϑαυίουσ. ἀδοοτάϊηρ ἰο ἰμΐ8 γἱονν, 
ἷβ ὈΠπάμ 988 γ͵1δ8 ποὺ ἃ ρΡιιπίβῃτηθηΐ, θὰ τυ 8 
ΤΆΙΠΟΥ 8 δἰὰ ἰοὸ σεβϑοίϊοῃ διὰ ὁ κχἱἔϊ οἵ στϑοϑ.--- 
θυχίηρς ἰμθ80 ἔσθ ἄδγβ Ῥϑηὶ ΠΘΙ ΠΟΥ δίθ ΠῸΡ 
ἀγδηὶκς δὴν ἰΒῖης ναίογου. ΤᾺ δδίϊης οσ Ὀοά- 
117 Ῥγορδαγδίζοῃι, γχδ8 ποὶ ηροβαὰ Ὀγ ἰδο ανν, Ὀυΐ 
ἯΔ8 Δ] ΟΖ ΟΙΠΟΓ ὙΟΪΑΥΥ͂, δηα νγὰ8 αἰοἰδ θα ὉΥ δ 
ἱπνγαγὰ πηρυ]βο: ὁ Ῥγ88, ΘΟὨΒΟΘΌΘΗ(Υ, Ββ γ]οἱ} 7 
ΘΥΔΏΖΟΙ1ο66]; ἰὑ τοΐουγϑα ἰο ἐπ ἀϊνίηο ᾿πϑέγαοίοῃ, 
δὰ {86 πιοϑβᾶμο τ λιῖ6}} 9 δα Ὀθθη αἰτϑοϊθα (νοΓ. 
θ) ἰο ανγαὶὶ. :- ΔΥῸ ἰῃήογιηθα ἴῃ τὸσ. 11], ἰμδὲ 
ῬΓΔΥΟΣ 8, ἰῃ ἐμ18 ὁ886, ΘΟ θα ΠῚ} ἔδβιλῃ κα. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟσΤΙΟΛΙ, 

866 Ὀοϊον, γοσ, 10.-1θα,. 

Ο. -ΊἸΗΙ ΟΟΝΥΕΆΣΙΟΝ ΟΥ ΒΑΌΙ 15 ΟΟΜΡΙΕΤΕΡ ΙΝ ῬΑΜΑΒΟῦΒ ΤΗΒΟΌΘΗ ΤῊΒ ΛΔΟΕΝΟΥ ΟΥ ΔΝΑΧΙΔδ. 
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19α ἀτοββ, δῃὰ γγχὰβ βαρσοὰ. ἘΔπὰ πβθὰ ἢ6 Βα γχϑοοϊγϑὰ πιϑαὺ [που Βμτη θη], 

ΟΠΆΡΤΕΒ ΙΧ. 10--1θα. 

Απάὰ ΓΒ. {86 γ6 τγὸδδ 8 δοσίδὶῃ ἀ18010]6 δὲ Ἰϑαϊηϑβοῦβ, ἠδιηθὰ Απδηΐδδ: δπα ἰο πἷπὶ 
βαϊἃ ὑπῸ [οτὰ ἴῃ 8 νἱβίοι ἃ, Αηβδηϊδ8β. Αμπάὰ 9 βαϊὰ, Βϑῇο]ά, 1 αρι λεγε, σὰ. Ἐλπὰ 
[86 [τὰ εαἰά πηίο Εΐπι, ΑΥῇβ6,7 ἀπ ρῸ ἰηΐο (86 βύγοϑῦ τ 10 ἢ 'Β 684116α βίγαὶ Ἀῦ, δῃηὰ ἴῃ- 
ααῖτα [866}ς7 ἴῃ 86 πουβα οὗ πά488 ἴον [οηι. [00] οπδ οδ] θὰ 8341], οὗ ΤἸδγβυβ: ἔου, θ6- 
διοϊὰ, Β6 ῥγδυϑίῃ, ἘΔ πα μι} βθθῃ ἴῃ ἃ ΥἹβϑίου [οηι. ἴῃ ἃ ΥἹβίοι 7" 8 Ἰλδ παιηθα Α ΠΔἢΪ88 
οοτηΐηρ ἴῃ, δῃηα ραυϊίϊηρ λΐ Βαηὰ ὁ ου ΐπι, ὑμδῦὺ Β6 ταῖρι ΓΘΟΘΙγ 6 ἢ]8 βῖρμὺ [πηϊρἢὐ 866 
ΜΕΝ]. ἜΤ θη [Βαΐ, δὲ] ΑΠδΏΪΑΒ δηβνογοά, ογὰ, 1 βανο δοαγὰ δ ὈΥῪ τηδηγῦ οὐ (818 
ΤηΔΏ, ΠΟΥ͂ τη Π0 ἢ 6Υ]] Ὦ6 Βα ἢ ἀοῃο ἴἰοὸ {ΒΥ Βαϊπίβ αὖ 6 υυβα θα: ἘΛΔπαὰ ΠοσΘ ἢ6 Βδἢ δ- 
ἐμοΥ Υ ἔγοπι ὑπ ΟὨ] 6 ῥγιοδίβ ἰο Ὀἰηά 4}1 ὑμδὲ 981] οπ [Ἰηγοκ6} (ὮΥ πᾶθ. ἘΒαὶ [86 
Ἰωτὰ βαιά τπιοίο πἰμι, Ὁ (ΠΥ ΜΑΥ: ἴον 6 [(Π}18 τηδῃ, 17}. 8. ΘΒΟΒ6Ὼ γψϑββϑὶ [1Ἰηβίτα- 
ΤΩ 6} πῦο τη6, ὕο ὈΘᾺΓ ΤΩΥ͂ ὨΔ16 Ὀοίογα ὕμ6 [οηὲι. {Π6] (ἀϑῃξ]68, δα ΚίηρΒ, δαὰ (6 
οἰ] άτθη οὗ ἴβτδοὶ: ἘΡῸΥ 1 γ1}} ΒΘ Ἀΐτὴ ὁ ΠΟῪ ὁ Ὁ]. [ΠΟῪ τη 6}}} Πα τηυδὺ ΒΌ 
ῈΥ [ῸΓ ΤΩΥ͂ Ὠδπι6 8 Ββᾶκθ. ἘΑΛΔπᾶ [ΤΏ πη, δὲ] ΑἸδΔΏϊΑ8 τϑηῦ ἢ18 ἩὙΔΥ [ὁηι. Ὠ8 ΜΑΣ}, 8πᾶ 
δηΐαγοά ᾿ηΐο ὑπὸ μοσβ6; δηά ραυϊϊηρ, ἷ8 Βδη 48 οἢ ᾿ἰπὶ βα14, Βτγούπου ὅδ], (6 Τμογά, 
ἐνεη, Φ 6808, ὑμαῖ [Ὑ1|0] Δρρθασγϑα ππηίο {π66 ἰὴ ὑδ6 ὙΑΥ 88 [1π Ὑ ΒΙΟΝ, 5] ὑμοι οϑπχδδί, 
ΒΔ ἢ βοηῦ 16, ὑμπαῦ ὑμοὰ ταϊρὐδϑὺ γθο θῖν εἾ β'ρῃὺ [Ἱρ ἢ θδὺ 866 ΔρΆ 1], διὰ θ6 Βἰ]οὰ 
πὶ (6 ΗΟΪΥ Ομοαί. ἘΛΔπά πιο αϊδίθ Υ ἔμοτο 16}1 ἔγοτῃ 8 ΟΥ̓ΘΒ 88 10 ἢδαὰ Ὀδθη [88 
Ἰῦ Τ6Υ67 564 168: δῃὰ 6 σϑοϑϊγϑα βίρεμὺ [Β4Ὁ δρϑὶ}} ἔοτυ ἢ [οπι. ἐου τ 1}}}}, δηᾶ 

8 τϑ 
δισθηριοηοά. 



168 ΤῊΒ ΑΟἸΞ ΟΓΡ' ΤῊΒ ΑΡΟΞΤΊ ΕΞ. 

Σ γον. 10. Το (οΟἸοπίηκ ογάογ οἵ ἰὴ πογάδ, ἐν ὁράματι ὃ κύριος, ἰ6 ἔτ ὈοίέοΣ διἰοσίοα [Α. Β. 6. Ἐ-, Οσὰ. Βία., δρνὰ 
δάορίο Ὀγ [μμ|]}2., Τίβο., δπα ΑἸΔ.] ἐπ π ὁ κύρ. ἐν ὁρ. [ἴῃ ἴΠ ἐεχί, γες. διὰ (. Η.] 

3 Ὑέεγ. 11. ΟΠ μη, ἰπ βοσογάμκποο τί ἢ Β., ἢ84 δἀορίοα ἀνάστα ΠΡ ΡΕΓΑΗΤΡ ἴοτπη, δ τ. Οναπι. ὃ 14.1. Β.. ὕπιι 189 
Ἰοῖρ! 9 ἀναστάς [οἵ ἴμεὲ ἐέχέ. γες.}] ἰδ ΘΓ, ΔΒ ὙΠ} δ ἰῇ οἢ. χ, 15, 20, ΓὉΠῪ δυδίδίποὰ [Ὁγ Οοά. Βία,, οἔο., ἀνὰ ἐδ ἴοὰ Ὺ 

ἴδο}ι., δη ΑἸ[.--ΤᾺ.] 
8 ὕργτ, 12. ἃ. Τ]ι0 πογὰβ ἐν ὁράματι ὕοίογο ἄνδρα τὸ [(οπηᾷ, ἰη ἰπΐ6 ογάογ, ἴα ΕΒ. α. Η., ναΐ ἴῃ Β. Ο. Ὀείοτο εἶδεν; [86 τὸ 

ἩΔΉΓΚΚ ΠΕ ΓΟΙΥ ἰπ Α.. [8 ηἀ (οἡἥ. Ά[η.] Δπὶ} κοῖηθ υογβίοπθ [ὕ]2.. οἷς.), δῆ δαγνο ὈδδῚ ὙΟΓΥ͂ ΡΓΟΡΟΤΙ͂, σδΏςο]]ο Ὀγ ἴδοῖ. 
ΤΙοοὶ., [ἀπ ΑἸί. οἢ δβεοοῦπέ οὗἩ [6 νδγίοι δ ΡΟΒΠ ΟΠ]: πον πόΓο ἰΓδηβίογγοα, δ δ ἐχρίδηδίίοη, ἔγοια υοσ. 10. 

4 Ψοσγ. 12.}». 1π| ρίδοο οἵ χεῖρα [οἵ ἐεχί. τος.}, Ἡ Ηΐσἢ 15 ἰσαπα ἰῃ ἃ. Η., δ Ῥ͵6}} δα ἰῆ δοϊὴδ τογείοιβ διὰ ἑδίποτα, Α. δηὲ 6. 
[δηὰ Οὐά. Βίη.} ὀχ εἰ τ χεῖρας : Β. δηὰ Ε.. Ὀδπϊάοα, ργοῆχ [Π6 δγιίοϊθ, τὰς χ,, ἀογίνο ἴγοτῃ υοσ. 17, ΓΟ ΠῸ τασίου γα ηξ 
Οὐσαγα. Τηη6 Ρ] 0ΓᾺ] ἰδ τπαυ ΑἸ ΟΏΒΌΪΥ τἢ6 τηογο ἀπ δ] ΙΌΓΠΙ [“ ΔΙΑ ἰῃ ΤΗῈ ΑΟΤΒ, ὁχοορί Πογο᾽ (λές γ6γ)), δινδ τσϑλὶ ὑτό-, 
αἰβοῖν ἔογ ἰῃδὲ γοϑδοῦ, διιραοίἐ εις 828 ἃ οογγοοϊίοη οὗ [86 αἰ πρτι]δγ. ἶ 
γα κ ΤᾺ 

εἰρα ἰα αἰορί οὐ Ὁγ Μογος διὰ ΑἸζ; [δ ΡΣ δὶ ὃὉγ [δοἊὰ΄, 

Υοσ. ζ. ἀκήκοα [οἵ ἐεχί. γος. ἰΒ Βρροτγίθα ΟΠἹΥ ΤΥ 6. Η. [Ὁ γγεῖ. οἵο.), τόγοαδ ἥκονσα [Δἀορίοὰ ὮὉγ 16... Τίρο 
Μόγοτ δηὰ ΔΊ ᾿οσουΓΒ ἰΏ Α. Β. Ο. Ε. [ἀπ6 (νά. Βἰἴη.]. 

5 ογ. 16. αὑτόν [Ὀοΐοτο ὅσα] ἐπι μίισο οἵ αὐτῷ [ἰεΖέ. τεῦ., Οοά. Β8[π., ὁῖς.} ἰ6 ποί συκίαἰ πο ὮΓῪ εἰ ΚΓ δαϊποσί θα [σατν ̓α 
Ο., ὕπὶ ποῖ γοοομηίϑά ὈΥ αἴ Υ ογί τ|08.-- Ν.} 

ἼΨοΓ, 18. Το ἐσχέ. γεο., ἰπ δοσυγίλποο π᾿ ἢ Ε. Ο.. [ἀπὰ Ά.γτ.} ἰπβογία παραχρῆμα ἤτον ἀνέβλεψέ τε; Ὁσὲ [ὴ6 ψοτὰ ἰᾳ ποῖ 
Ὦ 

--- 

θυηά ἴῃ μ᾿ Β. Ο. Η. [Ουά. Βίη. γὺ1κ.} ἀὰ ποΐπυβεου!οδ, αηὰ ἐδ Οὐ ΟΌΒΙΥ Δ 

ἘΧΕΘΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΠΙΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 10-12. α. Απᾶ ἴθ 16 τνδ8 - -Δῃδηΐδδ. 
---Ἴ Βοὲ πιδπηον ἴῃ ΒΟ ΑΠπδπΐδθ ἰ ἤθ ΓΘ ἱπίγο- 
ἀυσοά, ἀϊδιϊηοΥ ἱπιρ] θα {πηΐϊ, Ργαν: ουΒ]Υ, δ δηὰ 
8581] δὰ ποὺ Ὀθθῆ ῬϑγϑοηΔ}}ν δοαυδίηιοα νι ἢ 
6λ0 8} ΟἴποΡ; ἰδ ΔΡΡΘΟΔΓΒ, δὶ ἰθδϑὶ, ἔγοιι υϑῦ. 18, 
ἐμαὶ Απδηΐδθ πον 5381.}1 ΟἾΪΥ ὉΥ͂ τοροτί. 1116 
Ῥαγίϊσυϊδν ἀσβοσιρίΐοη οὗ [Π6 Ἰδίίο ν 88 ἃ ἡλίἷνο οὗ 
Τάγβυβ, δηὰ 80 ποσὰ ὀνόματε δρροπάρα ἴὸ 18 
Ὦδη6, ΘΟΠΟΙ 5 Υ6]Υ ΛΟ ἰμδὺ ΑΠδηϊ88 αἰὰ ποί 
Κη ἷπι ΡΘΓΒΟΏΔΙΪΥ. 80, ίοο, ἰῃ γον. 12, (86 
Βροσία] πιοηΐΐοπ οἴ (η6 ἤδη οὐ Απδηΐδβ, ἀθηηοη- 
δἰγαίθα ἐμ ἢΘ ἴἷ'ωμωηοη " ΚΠΟΥ ἰ0 ὅδ]. [{{Πὸ Β18- 
ἐοτίϑδη Πδὰ ποὶ οοἰογίαἰηοα (ἢ ΐ8 Ορ᾿ πίοι, ἰὲ νου]ὰ 
Δ δΥθ ὈΘΘῊ ΓΔΓ ΤΌΤ ἢδία ΓΔ] ἴοΓ Ἀ1πὶ [0 ὮδΥΘ ΒΙΠΡΙῪ 
ψτἰζίοη σέ ἰπϑίοδα οὗ ἀνύρα ὄνομ. ᾿Αν. [{ Βοπι6 
ἐπιογρτοίοσ (ΕἸσΒ Βοτη δηα οὐ Π6Γ8) δυο δββυτηϑὰ 
ἐπδὺ ἰὴ ἔγγο 0 ὝΘΓΟ Ὡοΐ ΟὨΪΥ͂ ῬΘΓΒΟΏΔΙ}Υ 86- 
υδίπιοα, θα 4160 ἱπεϊπιδίο γι θη 48, ἐμ οἷν ορὶ πίοι 
6 ποί διιδίδι ποὰ Ὀγ {πὸ ζαϊηἰδϑὶ ᾿πεἰπιδίϊοι οὗ βοῖ 
ἃ ἴμοὶ ἰῃ (86 ργοβοῃὶ βϑοϊΐομ, δηά 18 ἱῃαθϑὰ αἱ νἃ- 
τίαυθοο τῖτῃ ἰΐ [γοόγ. 11, 12, 18]. Απϑδηΐὰβ ν͵88, 

858 ἷα ρυγο ΗΘΌΓΣΘΥ παϊηθ (1722) δγοδὰγ 

δον, ἃ “υἀ90- τ δι δὴ [Ηδηδηΐδι, οὔΐϑη ἕουπὰ 
ἴῃ 186 Ο. Τοβὶ., 6. 9.,., Εττα σ. 28; 7260. χχυΐ. 1; 
Ῥδη. ἱ. θ.--ΤῈ.]. [ακὸ ΒΕΓ δἰ ΠΡ] πιθηι] 008 
ἷπι 88 8 μαϑητῆς τις πὶ ουΐ δαάϊπρ 8 ρϑγίο- 
ὉΪΔγ5. ὈοΘΙοηρσίης ἰο δὲβ Ρ6ΥΒΟΏΔΙ ἰιἰἰβδίοσυ. ἢα 18 
Βα Βοαυ θοῦ ἀοβονὶ 64, ἱπ οἷ. χχὶϊ. 12 [ὈὉγΥ Ρ80) 
Ἀἰπι861} 85 εὐσεβὴς κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος 
ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων ᾿Ιουδαίων; Ὧ6 88, 
Βοσογαϊηργ, οΥ̓Θῃ δέου μὶ8 ΘΟΏΥΘΙΒΊΟΏ, ΣΘΔΙΟὺΒ ἴῃ 
Ἰοδάϊης 8 βοῦν {6 δοοογάϊηρ (0 ὑπ δῦ, δῃὰ 
88, Οἡ ἰμδὶ δοσοιπί, Βο]ά ἰπ [π6 πἰᾳμμοβί θβίθθῃι 
ὈΥ {πὸ 76 8 Ῥορυϊδίΐου οὗ Ῥδιμδβουβ. 

ὁ. Το πὶ δαὶἃ ἴ86 Ιιοτᾶ ἐπ ἃ νἱαίοῃ, οἰο.--- 
ΤῊο Ιιοτὰ πο ΠΟΓΘ ΔΡΡΘΆΓΆ, ἰ6 ποὶ Θοα (9 Εδ- 
ἐμὸν, Ὀαΐ Φοβυβ ΟἸγὶδὺ: ΓῸΓ ΑἸδηἷ88 ἀθβοῦ Ὀ68, ᾿ἢ 
γογ. 14, (86 ΟἸ ΓΙ βιϊδὴβ 88 ὑπ ο80 80 ἰηγοϊεο [89 
δῖ οὕ (89 Ἰοτγὰ ; ἴῃ ἐδΐ5 Ἰδῃσυδίζο ὄνομά σον ὁ8ῃ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 υπάοτβιοοά 885 γϑίθυσί πρὶ [0 9688, ποὺ ἰο 
Φοθόοτδι, 88 αἰδιϊηχιυϊβιοα ὕγοτμ 9888; (86 ΒΔΙῊΘ 
Το τὶς ΔΡΡ 165 ἰο τὸ ὄνομά μου ἴῃ γον. 1ὅ, 10.--- 
ὙΜΒοίμ ον {86 ὄραμα, {μ6 νἱβίοη, τ ῖ 6} νγγ85 ρτδηύοα 
ἰο Απδηΐθβ, οοουγτοὰ τ θη ἮἢΘ ΔΒ Δ Υ8Κ6, ΟΥ ἴῃ 
ἃ ἄτϑδῃι, οδῃποὶ Ὀ6 ἀοιογϊποα ἴγοπὶ (Π6 Ῥϑββαρθ 
Ὀοΐοτθ ὑπ: ἔοσ {86 ποτά ἀναστὰς πορεύϑητι, γ0}. 
11 [δορ. υἱϊῖ. 26, α.], ἀο ποὶ ἱπιρὶν ἰδὲ Απδῃΐδ8 
γγ88 ᾿γΐη! οἢ 8 Ὀ6ἀ, Βυΐ ΟὨ]Υ ὑπαὶ ΒΘ γ7188 Γϑιῃδίῃ- 
πᾳ αυϊοιγ δὲ Βοπιθ. Ηξς ἰδ ἀϊγϑοιθα (0 ρὸ ἔογια, 
ἰο Ργοσθϑά ἰο 8 οογίδίῃ βίγϑοῦ, (9 ϑῃίοσ ἃ οθγίϑδὶ πῃ 

τογροϊδίίοῃ. [Οπ τε ὈΥ ἴδοδ., ΤΊθοΒ., καὰ 

μοῦβο, δηά ἐβόγο βοοῖς 5δ], πο 186 δχδοίῃ ἀθ. 
βογϊ υθὰ ἰο εἶτα, δηὰ 18 ϑηχαροὰ ἴῃ ῬΥΑΥΟσ. Τμ8 
Βίγοοὶ νψὰϑ οδ)]))οὰ Βισαίὶρῃῖ, πίθου ἀουδὲ ἐπ 
οΥον ἰο ἀϊδιϊπρσυΐθὰ ἰὺ ἔσοτῃ οἴμον βισγϑοὶδ ἴῃ δαὶ 
δΌΟΪΘΠπί οἷν,  ΒΙσ ἢ ἩΘΣΘ ἰπ τηοϑὲ οαδϑδ δηρυϊδίοά 
δα ογοοϊοά, δου (“δ πὰ οὗ ἰΒὸ Β΄0]9)} 
δδοουίδι ποὰ ὑμπδὲ ὑπο γὸ 18 811}} ἃ βίγοοί τῖτὰ (δὶ 
ΔΙῺ6 ἰῃ {16 Οἱἐγ ; οὐϑθῇ ἐ8:6 Βουδο οὗ δι. .88 18 Βὲ}}} 
Ῥοϊηίοὰ ουἱ ἰπ {118 αἰγοοῖ  Ὀὰυΐ ογΘ ἐμ σσοσὶκ οὗ 
τρλαϊιΐοπ ἰδ δἰγιοθὶ οὐοσάομθ. (ΒΑΚ: ἊἍ“ροεί. 
Ζεϊιαίίεν, 1ϑῦϑ, Ρ. 259, 2α 6ἀ.) 

ς. Ἑοσ, Ὀθο]ᾶ, 6 ὑσαυϑῖῖξ.---ΤῊο [,ογὰ ἴπ- 
ἔοστιηβ Απδηΐδβ οὗ (16 Σθδβοῦ [ὉΓ βοϊθοϊϊηρ δβὰ 
βοπαϊηρς ἀΐππ ρυθοὶβοὶν δἱ ἐλαέ ἰἴπια ἴἰο 88}---ὐθ- 
οδῦθο (γάρ) ὑπὸ Ἰαίίον 'νγ88, δἱ (μδί, τηομπηοῆί, 6δἢ- 
βαχοὰ ἰπ ῬΥΔΥΟΥ, δηᾶ, σοπδοαυθηίγ, ποοαθὰ 885 
ΔΏΒΜΨΘΙ ἰο Εἷς ροι (ἰ0Ώ 5, ΟΥ 8 10] ] πιοηὶ οὗ Ηἷ8 ἀ6- 
ΒΊΓΟΒ 84 ΡὈΓΔΥΘΟΙΒ, δΔηα νῦἃ8 4150 ἱπίογ 8 }}} ῬΓθ- 
Ῥαγοὰ ἰο γϑοοῖνθ ϑὺσ} δὴ ΔΒΓ. Ηδησο [89 
ΘΟΙΩΤἰββίοπ 8 ποῖ ΠἾΥΘΏ, δηὰ ἰὰ 8 ἱπίχαδίοα ἰο 
ΑΠϑηἶἷΔΒ, Ὀθόδυθθ 58] δὰ δσγθδαὰγ βϑϑῃ, ἴῃ 8 
Υἱ βίο, 8 τηδὴ πδιηδὰ ΑδηΪΔ5 σουιΐης ἐπ δηὰ μυΐ- 
υἱηρ ΒΪ8 Βεπά οὐ δια. Ὅλο υἱβίου δὰ Ὀθθ ῥγθ- 
υἱουθῖν σταπίθα ἰο 540], δπὰ μθποθ 6 18 ουδὰ δὲ 
{815 τηοτηθηΐ ΟἸΘΓΙΩΡ ΡΥΔΥΟΥ (προσεύχεται, ρτγέξ., 
εἶδεν---εἰςελϑόντα καὶ ἐπιϑέντα, αογ.). 6 νογὰβ 
ὅπως ἀναβλέψῃ ἱπάϊοαίθ ἰο Απδηΐδα ἐμδὲ 88} ἰθ δὲ 
ἰδ18. ἐπι ἀοργίγνοα οὗ βίχί. Βυΐ (Π9 χοτυτοϊδαίξοη 
τοδθ ὈΥ ἰδ Ποτὰ ἰο Απδηΐδβ ἰδ, νἰϊμουὶ ἀουδέ, 
Ῥγοδοηϊθα ἴῃ (818 ὩΔΥΤΘΟΥΘ ΟἾΪῪ ἴῃ 8 ΒΟΣΩΣΏΔΤΥ 
ΤΩΒΏΠΘΥ, 8η4ἃ ποὺ ἱπ 8 σοι ρ]οίο ἤοττ ; ἴον πὸ τυδί 
ὨΘΟΟΒΒΑΣΙΪΥ 8880 )6 ἰμδὺὶ Φοδ5 ποτα Απδΐδ8 
οἵ Βἷβ ΔρΡῬϑδγδαῃοθ ἰὸ ὅϑα1 ὁ 6 νδΥ, δπηὰ 8150 οὗ 
(86 ἔαίῃγο αἰ οὐὗὁἨἩ ἰμὸ ΗΟΪΥ ΟΠοδὶ ἰο ἰδ 6 Ἰδιϊο᾽ 
(τουχὰ ὑπὸ Ἰαγίης οἡ οὗ μαπὰβ οὐ Απϑδηϊΐδδ. 
[Ὁοπρ. νἱ. θ: νἱῖϊ!. 16-17]. Ἐνουυ ἀουδὲ οκ 88 
Ῥοϊμπὲ ἰβ Γοπιονθα ὈΥ͂ [Π6 υγογβ οοσαγτίηρ 1 ΥΟΓ. 
17: ᾿Ιησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῃ ὁδῷ ᾧ ἥρχου, διὰ 
πλησϑῇς πνεύματος ἁγίου. ᾿ 
κε. 18,14. Τθ Δ δη δα ἀπδυνοτσϑᾶ, οἰο. 

--ΚΑα Μοβοϑβ, ἰο σοῖὰ ᾿ϑλου δὴ ἀρροαγοὰ ἴῃ Ηοσοῦ, 
διὰ τουθαὶ θὰ ̓ ΐβ ρυγροβο ἰὸ βοπὰ Ηἷπ ἰο Εκγρὲ 
(Εχοά. 1)..11 8..), δῃὰ 4150 ϑγοιιῖδῃ (76 .. ἱ. 6 ἅ..), 
ὝΟΓΥΘ, ΓΟΒΡΘΟ(ΥΘΙΥ, ἈΠ Πρ ἰὸ δοσορὶ δπὰ οχο- 
ουΐο {π6 αἰ νὶπθ δομηπι βίο, 80 6 Γα, ἰοο, ΑἸ ϊ88 
ΧὨ 18 Ἀοβίἰδιΐο δηὰ εἰ ϊγ, τ μον Ἠ6 6χ- 
ῬΓΘΒΒ08 ὙΠ ΟΒΙΔΝ ΚΘ Δ ΠΟΣ δηὰ εἰπιρὶ οἱ ἐγ. 
Ηδς 18 ὑπΒδΡΡῚν ΟἾΪΥ ἰοοὸ νγ6}} δοᾳπαϊπίϑὰ ψἱἱὰ 
[86 πϑιλο οὗ ὅδ] 85 ἰμδὶ οὐὗἨ δὴ ΘΏΘΙΩΥ οὗ ἰμ6 ἀΐ5- 
ΟἱΡ]68 οὗ ὅοβυβδβ. 10 6 δὰ μβοαγὰ ἀπὸ πολλῶν {δδὲ 
{πὶ8 τίδὴ Ὑ88 ἃ ΡΟΥβϑουϊοῦ; ἔμΠ6 56 ῬΘΥΒΟῚδ ἔγοια 
τῇ οτὰ Π6 τοοοὶνοὰ {Π6 ἰΠ ΟΥτοδίΐοη, το σο, ττἰέμουὶ 
ἀοαυθὶ, ομοδγ ζαρὶ εἶνο8β ἤἔγομι 96. ΌΒΔ]6πι, τῆο δὰ 
βου 8 ΡἾδοϑ οὗ σοΐαξο ἱπ θδιιδϑοῦβ. ',[6Ἰθῶσῃ, 



ΟΗΑΡ. ΙΧ, 10-1θα. 

οὐ ἰΐο 5διὴ8 ἐἶπιο, ὕγοτῃ ὑπ 6 ΘΧΡΤΟΒ91008 ὙΒΙΘἢ Ὠ6 
1865, ἐἰδδὲ Βα 15 ποΐ πἰτη80]7 ἃ ΘΟ τὶ ϊδη τὴ Ὸ π8α 
δεοὰ ἔτοπι Ζογβδίθμ, δῖποθ, ἰὰ δος ἃ 6886, Β6 
ποῦ] ποὶ ΓΟΐδσ ἰο ἴπ6 ἔδοί 85 056 ὙΔΊΟΒ Π6 δὰ 
δϑοογίδ ηϑὰ ἔγοῃι οἱμοὸσ ῬΘΥΒΟυΒ; 6 Μ88, ἰμοσγο- 
ἴοτο, οὐ βΊ ΠΔ}}} δὴ ᾿πδοἰἰδηὶ οὗ θαιοδβοιβ. [“ ὁ 
ΚηΟν ΠΟΙ ΒΙῺΡ ΘΟΠΟΟΓΠΙ ἢ Απδηΐδβ, ὁχοορὶ δαὶ 
Ὅὸ ἰοδᾶσι ἴσο ϑί. ῈΚὸ ΟΥ ἤγοιῃ ὅι, δι]. 196, 
εἰε. οὗ 83ι. Ῥαωδ, ΡΥ Οοηγῦ. δα Ηονδβου. 1. 102. 
Ιοπάου, 1884. Νο γε] ΐδποθ οδη Ὀ6 ρμ]Δ 664 οἢ ἐδ6 
ἐγδά τ οη8 σΟμ ΟΥ̓ ἷπρς τα, τ ΒΙΘἢ μᾶγθ ἀοβοοπαοα 
ἰο οἂγ {Υπι68.---ΤῈ.]. Βαὶ ἴτοιι ψν δὺ Βοῦχοο αἰὰ 
δε οδίδίπ ἐμ ἰῃῇοσπιδίϊ ου ἐμαὶ 888} δὰ Ὀθθῃ θιι- 
Ῥονεγοὰ ὈΥ ἰδ οδμϊοῦ ῥσχίοδίϑ ((86 ῥὶυγα), τῶν 
ἀρχιερέων, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀοποίϊηρ (μΒ6 δοίυ 8] εἰσὰ ρῥγὶοϑί, 
σὰ 186 ΟΧ-ἰρμ ῥυίθδίβ, δηὰ ἰμ9 ϑδημ θάνῃ) 
ἰο ασοϑὶ ἐὸ Ογἰδίδπβῖ [1ἰ 158 αυΐίο ΡΟΒ81]6 ὑπαὶ 
δεγίδίη ΟἸυἐβ δη5 1ὼ 90 Γ85816πὶ, γῦο οουἹὰ ποῖ 
Βατς σοιηδ᾽ πὰ ἴῃ ἱβῃόῦδηοο Γοβροοίϊηρς 580}}᾽8 46- 
Ρδγίωτο, {π6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗἉ 18 ἸΟΌΓΏΘΥ, δηὰ ἰΠθ δὰ- 
ἰδοτῖῖὶγ τ ἘΔΟὮ 6 δα γοοοῖγϑα, οοπηυπίοδίοα (6 
δεῖ ἰο ἐμεῖς δοᾳυδίπίδηοοδβ ἴῃ δι 8500, Οἱ ΠῸΡ 
ὉΥ Ἰοϊίογ8 ΟΥ ἰΠτΟΌ ΙΩΘΒΒΘΉΖΟΙΒ, 80 ἰδαὺ (ΠΟΥ 
τοῖσὶ κἀορὶ (Π6 ΠΟΟΟΒΒΑΓΡΥ͂ ΡΓθοδυ 008. ΑΒ 860] 
δά τεδοβοὰ {μὸ οἱἐν αἱ Ἰδδϑὲ (ἢ γϑθ ἄδγβ ργονυΐϊουβ- 
Ἰγ, (86 γτοϑι ἀϑηΐ Ομ νἰβι δὴ οου]ὰ ἢδαγθ 688}}} Ὀ6- 
οὐ δοαυδϊηϊοα αυγίηρς ἱμαὶ ρμοσίοὰ νῖΐὰ {δ6 
Βδίυτο οὗ ἰθ οὐτϑῃᾶ, [“ῬοΡδρ8---ἰὸ οὈ͵οοῦ οὗ 
860} 5 ἸΟΌΓΠΟΥ ψ͵ὰ8 αἰνυϊρσοὰ Ὀγ ἢΪ8 σοΙΡΔὨΪΟΠ8.᾽} 
(7. Α. ΑἸοσδῆάοσ, ἐπ ἰος.).--- 7 Βαϊ ἴ8.---“ ΤῊ 
ἰδ ἐμ0 ὅγας ἰΐτοο {παὶ {818 δἴλου ψγὰβ νν 6 }}- Κηότἢ: 

ἔοι ΟΟΟΌΣΒ 88 ΔΡΡΙἰοα ἰο {86 ὈΘ6]ΘΥΘΓΒ ἴἢ 
Ομ γὶ δὲ." (ΑἸ ον). “Τὴ ἰθΓη)---Ὀ6] ΟΠ 98. ἴο 4]]} 
ἯΠΟ ῬΓοΐοβα ἰο 6 ἀἰβοὶρ]οβ, δῃαὰ ἀοϑβ ποί ἀϊδβι᾽ἢ- 
ξυϊδῖν ΟὯ6 61455 οὗἨ ἰπϑηὶ 88 ΒΌΡΟΣΙΟΣ ἰ0 ΟἰΟΓΒ ἴῃ 
Ῥοϊπίὶ οὗἨ 6χΧοθ]]6η66.᾽ (Ηδοϊκοὶι). 60 Ὀθ]ΟοΥΥ, 
θοοτπ. δὰ Ετη. Νο. εὐαρί ἢ 
κῃ. 16,16. 9ο τ γ νσαὺ, ἴοσ Βὸ ἰα ἃ ὁοοβθιῃ 

ν 0880] τπΐο 116, οἰ6.--ΤῊὴς Ιιοχὰ, ἰπ Ρἷδοθ οὗ 
ΓΟΟΔΙΠς, Τορϑδίβ {86 οοἸμτηδηά, Ὀυΐ, αὖ [Π6 Βδ1ὴ8 
ἔπαο, 661πὴ5 {86 ἰσου Ὀ]οα τϊπὰ οὗ Απδηΐδ8, ὈΥ ἰῃ- 
ἰογταίης κἷπι ἐμδέ ὅδ] νν1}} ποὺ ΟὨΪΥ͂ ΠΟ ΙΟΏΡΟΥ 
ἴπδῖοί ᾿ΒΊΌΓΣΥ οἱ ἐμ6 στο, Ὀὰὺ [πὶ 6 Β88 θυ θη 
δοθῆ μβοδδη Ὀγ ὑπὸ Τοτὰ Ηἰ Π)56} ἔογ ἴῃ τοῦκ οἴ 
Ῥτοπιοϊϊηρ Βἷδ ΠΟΠΟΣ δηὰ ἱπογοδδίπς {86 ΠΌΠΟΙ 
οἵ ἰδοδοὸ το 888}} οοπΐοδβ Ηἰβ βδυϊηρ, Ὠ8Π|6.--- 
Σκεῦος. ἐκλογῆς ἰ6 ἃ ΟΒΟΒΘΙΙ ν 6889], ἱπδιγυτηοηὶ 
ΟΥ οὐδ [ἐκλογῆς, (μ6 ΗΘὈταϊ τίς θη. οὗἁ χυδ)} 1, 
Ἡξίπεν, ἃ 84, 8. δ]; 8541 18 δρροϊπιοα (ὁ ὍΘαΣ 
[0Γ, ΘΥΤΥ ; ““εοπέσιμαίεν νιείαρλοτα, παπὶ υαδὶδ εξ - 
"ἢν αὐ ροτίαπόμπι.᾽" (Κιωϊποεῖ, Δα 106.}; τοῦ ά- 
σαι, α6η. οὗ ἀεδίση, Ἡ πεν, ἢ 44. 4. ὁὅ. ΤΒ.]. Ἀν 
ΠπΔηΙ6 “ἰδ δὲ ἰδ (0 ΒΑΥ͂, .6 Β88}}, ὉΥῚ οσὰ δπὰ ἀθϑά, 
δρτεδὰ δυγοδὰ ὑπὸ κπονϊοάρσο δῃηὰ οοηέθβαὶ ου οὗ 
Φεδαβ, 88 ἐ!6 Βοράθομιου δηὰ Μοββίδῃ.--- ΓΟ ΓΘ 
ἴΆγοθ βοθῆθδ ΟΥ̓ δοίΐοῃ διποηρ το ἰο ψὨΪΟᾺ 5880] 
δ Τὰ ρον ἴο ΟΔΥΤῪ 86 Π8πι90 οὗ 6808 : 1. ἔϑνη, 
ψεϊεῖ πογὰ, 88 86 υἱοὶ ᾿Ισραήλ ἃτὸ δΔοΥΤαγ 5 
ΟΧΡΓΟΑΒΙΥ ἀϊδέϊη συ θα ὕγοιι ὑπθτι, Θ8 ἢ ΟὨΪΥ Ὧ6 
υπάερείοοά 88 ἀθποίϊπρ ϑασαηδ, δ ἃ ποῖ πδίϊο 8 
ἶπ ξοπογδ): 2. βασιλεῖς, τοὶσηΐης Ἰοτάπ, ὈυἸπΟοΥ 
Ῥετβοῦ [Ηοτοά Αστίρρα, οἢ. χχυΐϊ. δῃὰ ῬγΟΌΔΌΙΥ 
Νάτο (ἀο είίε; Α11.)--Τ1Ὰ.}; 8. υἱοὶ ᾿Ισραῆλ. ΤῈΘ 
᾿ϑοηἰΐοη οὗὨ ἐμὸ ἔϑνη φῥγοσοᾶρε ἐξα οὗ ἴδγϑο], ἴῃ 
ὍΓΟΓ ἰο ᾿πιρῚῪ μι 60} 8 υοσαίζοι 88 ἃ τὶ ῦμ 688 
ῬΥΪΠΔΤΙΥ Τοΐοτβ (0 ὑἢ9 ασομι1]9 του], τ ΠΘΓΟ ΒΒ 
δεϊὰ οὗ ἸαυοοΣ που]ὰ ὃο Τουπὰ : [Βτδοὶ 8 οί 6ὁχ- 
εἰαάἀοα ἔτγοπι {86 ϑρῆιοτο οὗ "ἷ5 ὁρογδίίοῃβ, Ὀυΐ στο- 
οεἶτοα διίοπεϊοη ΟἸΪΥ 1ῃ 1.6 βεσοπὰ ρ]δοθ. 8,80] 
5 δἰγσεδάγ. ἴπ {1956 Ἡογὰβ οὗ 86 [ογά, ἰδ. ΠΟΘ ΌΥ 
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ἀοβουϊ θα 85 {6 δροβί]ο οὔ (π9 Οθῃί1}68, δηὰ 1 18 
ΒΙΓΆΡῚΥ 6 πϑῖηο οὗ αροϑίΐε ἰαὶ 18 ποὶ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 
κίνθῃ ἰο .1π|.---Ἴ πὸ Ἰδηρσύδρο ἴῃ του. 10, ἀο068 ποί, 
88 γὸ Πρ Ὠΐ δἱ τὶ οχρϑοὶ [ἔσομαι {9 ἱπέγοαιποίοῦν 
γὰρ], ἐχρ]αΐῃ 6 ΤοΆβοῦ [ὉῸΓ ψΠΪΟὴ 8340] 18 ἃ 
σἤόθϑη ἰπϑίγυμμοηΐ (ΜΟΥ ΘΓ), Ὀυΐ ταί ποῦ (8}6 ΓΟΔΒΟῺ 
ἴον συ] 6 8 {86 σοϊηιδηα (πορεύου) 18 ᾿ΙΒϑιιοὰ ; (ἢ 9 
Β6Ω86 ἰδ: “ ὅο, [ὉΓ (γε ᾶγο ποἰμίηρ ἰο0 ἔδαν ἔγοια 
Βῖπα: γὁ ψ»1}} ποὺ βυ δον δυρῆι ὑμγοῦρὰ 5 ΔΡΘΠΟΥ ; 
ΟὨ (86 σοῃίγαγυ) 1 ὙΠ0ΠΠῪΒῆον ἶτα μον πιο ἢ 
τηϑὺ βυοσς ἴῃ ἷβ ΟὟ ῬΘΥΒΟῺ ΤΟΥ ΠΑΥ͂ ΠΒΠ1Θ᾽ Β 
Βακο., 76 ἴθττῃ ὑποδείξω ἀ068 ποὶ ΓΟΙῸ ἰο ἃ ῥτο- 
Ῥμϑιῖο σουοϊδίλοη (ἀ6 Ἡ οἰ(6), Ὀαΐ ἰο ἃ δλοιοίπσ ὉΥ͂ 
ΤΏ68 8 οὗ οὐδηίβ ἴῃ {μ6 δοίυ8] ὀχροσίθῃοο οὗ ὅδ). 
--ΤῊ 6 ἸΘΓΙῺΒ: ὅσα δεῖ αὑτὸν παϑεῖν, ἅτ, ἰῃ ἐμοὶν 
ἔοστα, ΔΡῬΡΔΥΘΕΥ δὴ δ᾽] υδίοη ἰο ἰβοβθ τ ἴοι Απα- 
ἷδΔ8 δὰ ομρ]ογοὰ ἴῃ γο γ. 18: ὅσα κακὰ ἐποίησε 
τοῖς ἁγίοις σου. 
γε. 17. Δπἃ Απϑηΐδα υυϑηῖ Ηἰα αν, δη ἃ 

ϑῃϊοσϑᾶ ἐπῖο ἴ86 ΠΟΌδο.--- ΑἸδη 88 ἰϊηπιοαΐαίθ.- 
ἸΥ ΟΌΘΥΒ, δὰ ρῥγοσοϑᾶὰβ ἐο ἰδ ἀοδί ζῃδίθα ἤουβ8 
(ἀπῆλθε---καὶ εἰςῆλθεν). ΤῊ Θ ΤΩΒΏΠΟΥΡ ἴῃ ὙΠΟ ΒΘ 
δἀάγοββοα 886] (Σαοὺλ ἀδελφέ) ἀ068 ηοὶ τοῖον ὁΧ- 
ΟἸυΒΙΎΟΙΥ, ΠΟΣ ΟΥ̓́Θ ΓΑΙ ἰο ὑμοῖν ΘΟΙΏΠΣΟΕ 
ΠΑ ΙΟΠΔΙΥ 85 [ΒΥ 80] 1168, Ὀαὶ ἴο {τ σοπποοίΐοι ΟΥ̓ 
[6]]ἸΟ ΒΡ πον οχ  βέϊηρ Ὀούνθοη ἐμ θτὰ [Ὁ ΟἸΥ δὲ Β 
δα Κα, οὗἩἨΨ ΕΘΝ (6 ΓΟΥΤΩΘΡ δα ΔΙΓΟΔΑΥ ὈΘΘῺ 88- 
βΒιγοὰ Ὁγ {μ6 ποτὰβ οὗ ἰὸ [ογτὰ. Ηρ βρϑβδκβ ἴὸ 
584}, τὸ 18 ΒΟ ἀ6ΟΡῚΥ Βυμῃ]6α, τι 8]} (16 6 ῃ- 
ἀογπθ88 οὕ ἰουο, ᾿ὩδρῖτοΒ δἷτη τ ϊἢ δοηδάοθποορ, δῃά 
ΘΟΠ 5068 ἶπὰ 88 8 ΙΠΘΒΒΘΏΖΟΥ οὗ {πὸ Ποτὰ ΨἘΒῸ 15 
ΘΙΏΡΟΥ ΓΘ ἰοὸ τοϑίοτα 18 βίψῃί, δηὰ ἱπρατ ἰδ 9 
εἰἴτ οὗἩἨ()6 Ηοὶγ αἰιοδί, Ηδ ἀοοβ ποὲ Ἀρρϑδν ἰο 
ἢδγθ δ ὁπδὸ δοϊητηηἰσαίοα ἰο 840} (86 ἰπίονπδ- 
(ἴοι τσ π6 δά Εἰτηβοὶ, (θη 6 ἜΧΡρΓοβθοά 
Ὧ15 ὕδθδυβ,) τϑοοοίνϑα ἔγοιη ΟἾγἶδὲ ἴῃ 8 υἱβίου [ὉὉΡ 
ἷβ ΟὟ ΡὈΘΓΒΟΠΔ] ΘηδουΓδροιηθηΐ, γον. 1, 16: 
δηἃ Βοτο 6 δοἰθα ψἱἢ Ῥτορυ ἐν δηὰ ἰσὰο ΟΕ γἰ5- 
(ἰδ Ῥγπάοποο, ἴῸΣ, 88 ΒΘΗ 6] ΟΧΡΓΘΕΒ6Β5 ἰτη86} 7: 
ϑαιμῖξ πο ἐταΐ δοῖγό, σμαπίξ ἐρδ6 7απι 668ε,. [ΤῊ}8 γ6- 
τηδτῖὶς, ΒΟΎΤΘΥΟΙ, ΒΟΒΘΙΟΘῚΥ ΒΘΘΙη8 ἰ0 ὃὉ6 Βυϑίδ᾽ η6α ὈΥ͂ 
ῬΔ0}}85 τοροτί οὗ 6 δά ἀσγδββ οὗ Απδηΐββ, οἢ. χχὶϊ. 
ΤΕ Φ 
γε. 18, 1ρα. Απᾶἃ ἐπητηθάϊδῖοΙν 8 610 

611 ἔχοσῃ ἰδ ονθα 88 ἐῖϊ μΒεᾶἃ ὍΘ6ῃ) 808]168.--- 
ΤῊΐβ δίδιοτηθηΐ σδῃ ΠΔΡΪΥ πηθδὴ ἰῃδΐ ἃ ΒΟΔΙΥ δΒυὉὺ- 
βίδποθ δά δοίῃδ}ν Ὀθθη βοραγδαίθα ἔγοιῃη ὅ381:.1᾽8 
ἜΥ6- 08}}18 (Βοη 6] δηὰ ΜοΥυΦΡ); ἰξ τί μ᾽ ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 
ἀοβουῖθο ΤΔΘΓΟΙΥ 8 οογίϑὶη βοηβεηίϊ οι 1 6ἢ ἢ6 6χ- 
Ῥογϊοηοοὰ δἱ {Π6 πιοιηοηΐ, ἐμαί ἴβ, ἢθ ζ6]} 85 ἰΐ 
δοιπ οί ἸῺ ΓΟΒΟΙὈΪ ἢ ρ; 808]68 [611 ἔγοτα ᾿Ϊ8. ΟΥ̓6Β, 
ΔΙΌΟΡ τ ΒΟ. 86 Θοι]α 866 δραίΐῃ; δὰ (18 σδη 9 
οὐσουττοα Βυαάφη]γ, ΔΙΘΥ ΑΠΔπῖ88 ἢδὰ ]Ἰαϊὰ ἢΪ8 
Βδπὰβ οὐ ἷμῃι. [716 οΥἰ χη] νον, λεπίς, δρρ ϊοά 
ἴῃ 1μογ. χὶ. 9, 10 δερί. (ΒΟ ΏΒοπ᾿ 8 [,6χ.) ἴο {80 
808168 οὗ 84 ἤβ[), ΤΏΔΥ 8180 Ὀ6 “ΔρΡΡΙΙοα ἰο οζῷ- 
88..6118, δῃὰ {μ6 τᾶ ΟΥ Ὀδτκ οὗὁὨ ρ]δῃΐβ, δῃὰ ὀύθη 
ἰο τιρί8}} ὁ Πα ῖζοβ ΟΣ Ἰδηηΐηθο.᾽" (ΑἸοχδπᾶον, αὐ 
ἰοα.)---Ἑ.7. ΕΥΟΤΥῪ ἀπρτοὐυ!οθα τοβά ον οδπ γοδά- 
1γ Ῥοσοοῖνα ἔγοπι [86 Ὑγ7 010 ὑθῇον οὗ ὑπ ὩΔΥΤ- 
εἐἶνο, δηὰ 4180 ἤγοταῃα ἰΐθ ποτὰ εὐϑέως, (δαὶ [Ὁ1κ6 
ΒογΟ ἱπίθη δ ἐο ἀθβοῦθθ 8 πλὶγϑου]ου 5 ονοπί, ὑῬΓΟ- 
οΟΘας ἔΥοτ ἃ ΒΌΡΟΓΠδίΌΓΔΙ ΡΟ 6Γ.--- 8.1} αἱ ΟΠ 66 
τοοοϊνϑα Ὀδριΐβηι ἤγοτι ΑὩδηΐδθ. Απὰ Βοῦθ ἀνα- 
στάς ἀοοδ ποὶ ἐπρῚΥ ὑμαὺ ἰῃ6 ἔοττοοσ δὰ Ὀδϑθηῃ 
Ἰγίῃ οὐ ἃ ὈὉ64, Ὀυὺ ταίμον ἰμδὺ ἢ τγὰᾶβ Κπθοὶϊηρ, 
δηὰ δὰ οοπίϊπποὰ ἰῃ (Π6 αἰ ὰἀθ οὗ Ῥγδγοσ. 
Ηονγονυοσ, ἰ{ 5 ὑΠ9 τπηοϑί ῬυοθΘὉ]6 βΒΌΡροβίτοι οἔ 
8}. ὑπαὶ 18 τογὰ 18 ΤΩ ΓΟ ἱπίομαἀοθα ἰο ἀορίὶοὶ 
8801 8 ταρί ἃ ἱγωδβιὑΐοι ἴσοι ἃ βίδιϑ πῃ ΒΟ ΒΘ 
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πδϑ οσουρίοα τὶ 18. ᾿πί ογ 8] οχροσίθησο, δὰ 
ἴῃ νοι Βὸ ΨὙὼ8 ΟὨἿΥ 8 Τοοϊρίοθηί, ἴο 8 ῬΘΓΒΟΙΑΙ 
δηα οδῃοσροιὶς οουγβο οὗ δοίϊΐοη. Ηρ νὰ8β ρὑσοθϑ- 
ῚΥ ΒΑΡ 264 ἴῃ ὁΠ6 οὗ {86 τίνοσ [οὗ ϑ'γίβ] νυ ῖοῦ 
Νδϑιίηδη δα οχίο]]οδὰ ἴῃ ἢ158 ἀλγ [2 Κίπρβ νυ. 127, 
1ῃ0 Αὐδὴδ [πιαγ΄. ΑἸὴ8}84}] οὐ ῬΠΑΥΡΑΥ. [7860 
ἰἀοπεϊν οὗὁἨ οοΥγίδὶη βίγΓθδΙηΒ ἴῃ {86 νἱοϊ εἰν οἵ 186 
ταοάσσῃ θαοχηδβουβ ΝΠῺ (ἢ 086 οὗὨ ψΠΪΟᾺ ΝαδΙηδῃ 
δροῖκο, ἰβ ποὺ ΓᾺΠΥ οβί δ] βμοὰ (ΗἙΈΆΖΟοΟ: ἤεαΐ- 
Ἐποεγκ. 111. 261; ΧΥ͂. 808; Ο. ΤΉΗΕΝιῦΒ: 2216 
Βῶελεν ἃ. Κὐπίσο, αα ἰοο. Ῥ». 286 Υ; ΟΒΙΝΒΟΝ᾽ 8 
Θεβενιυβ: Τεὸν. απὰ πρὶ. 1... 8ὰ. οἄ. Ρ. 868 .); 
ΟΡ ἰβ ἔμ 6 γα δὴῪ ἱπάϊοδίίου πὶ 86 ργοβοπὶ 088- 
Βδρ6 ἰμαὶ 6 βυϊοϊοπί αὐδηϊν οὗἩ ψδίον ἰο Η]} 8 
ΒΟῊΝ] ΟΥΓ οἴοῦ γ6886], ἃ5 ΜὙῸῚ]Ὶ 25 (ὴ6 ὕοοὰ τηρῆ- 
ἐἰοποα ἴῃ τον. 19, οου]ὰ ποὺ Ὀ6 οὈϊαϊποὰ τιϊπουὶ 
ἀορασγιΐϊπα ἤγουν {86 Βοικ8.---ΤῈ.. 84] ἀϊδοοη- 
ἀἰπυθα 8 ἴδδὶ αὐΐοσ ἢ "δὰ Ὀδθθῃ Ὀδρίϊξοα, δπὰ 
Ῥϑγίοοκ οὗ οοά, 80 ἐμαὶ Ἀ6 Υδρία]ν γοραϊηθα ἈΪ8 
δίτοηρίἢ (ἐνίσχυσεν [πίη 8. 88 ἰπ θη. χἸνἹἝ[ἕ. 2. 
(ἀ 68 Ὑ ΘΕ ΘΕ ΤΕ Ὶ; 86 δογὶί 18. ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ 6πι- 
Ῥὶογοᾶ, ᾿πϑίββα οὗ 86 ᾿πηρογίδος {588 ΔΌΟΥΘ, ΥἹ 1]. 
156--17, 1.1.7; (6 τογὰ 18 4180 δρρι θα 0 δον 8}68- 
668). ἴὑ Δοσοτα ὨΡῚΥ δθοπιβ ἐμΠδὲ ἰῇ ΘΟΠΒΟΑΌΘΠΟΘ 
οὔ ἐπ ΒΕΔΥΘΗΪΥ ΔΡΡΘΆΓΘΠΟΘ, ὙὙΠῚ0ἢ] Β0Ὸ ΡΟ ΘΓΙΔΪΙΥ 
αἴἰοοϊοα 5840}, 838 νν6}} 88 οὗὁὨ ἢἶδ ζαδὶ, Ὑ Ἀϊοἢ δο- 
ἐἰϊηυοα (Ὦγ06 ἄδΥβ, δπὰ οἵ ἷ5 ἱπίθ πὶ βίγυ ; 168, 

., Β8. ὈΟΑΙΥ δίτοηρί π8ά, ῥγϑυϊουδὶγ, ὈΘΘΩ ὙΘΥΥ 
ἄύθδὶΥ ἱτηραϊγοα. 

ῬΟΟΤΒΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Ἠὸ νο ἰδ, βίτι ον δροακίηρ, ὑπὸ ἔχ αμίδον 
ΟΥ̓͂ Δ} {πὶ 'ἴΒ ἀρβουῖθοὰ ἰῃ ἐπὶβ βασίΐοι, 8 ΠΟΠΘ 
οἶμον ἐμὴ Ολγίδέ ἀἰπιδοῖξ, {86 ὀχ] θα ἃπὰ τοϊχηΐϊης 
Τοτὰ οὗ 6 ἰησάοι!. Αὐδηὶδϑ 8 ΟὨΪΥ ἃ "6 586}- 
ἔετ, σομητη δ οηθα δηἀ βοῃὶ (0 ἄθοϊϑγο δηά ἰὸ ρθῦ- 
ἔοτια ἰμαὺ τὶ τ ΠΙΘΩ Π6 ἷβ σμαγροα, [{ὑ ἰβ 9 6508 
ΟἸτῖβὶ πὸ “που κοί Ὀοὶἢ ἰο ν}}} δηὰ ἰο ἀο"-- 
ὙΠῸ ἰπϑθυοθησοδβ δηα δοίβ. Βοίῇ αὐ {86 {πιὸ ὙΠ6ῃ 
Βδυὶ νγᾶ8 βὸ σοι] ΟἸν ΟΡ ΒΟ] τη6α, δὰ τ Π θη 
εἶδ ΘΟΩΥΘΙΒΙ ΟΣ οἩρίηδιν Ὀοζαῃ, δηὰ αἷ80 ὨΟΥ͂,, 
θη (Πδὺ ΘΟΠΥΘΥΒΙΟ. ΔΥΔΏΘΘΕ δηα ἰδ οοτηρ]οἰοα, 
ῃη6 ΒΟΑΥΘΏΪΥ ΒΘαΘΟΙΊΟΣ ἢ ̓ τηΒ6]Γ ΔΡΌΘΑΥΒ ὈΘτΒΟῚ- 
ΑἸ}]Υ δηὰ ἰδ σβϑ} οηραροά ἴῃ δοίίοῃ. Ἦο ἀϊ- 
Τοοὶβ Απδηΐδδ, ἴῃ 8 υἱβίοηυ, ἰο ργοοθοα ἰο ἢδυ], 
Ὑ80 ἰ8 Π᾿Κονὶδο ἱπϑίσαοιοθα ἴῃ 8 υἱϑίοῃ ἰο σϑοοῖνο 
186 ἤογτιοσ, τον. 10, 195. ὅδ] δὰ Ὀδ6θη διακοποὰ 
ΌὌΥ ἸηθΔῃ8 οὗ δὴ δχι γΒΟΥ ΟΙΠΔΥΥ δηὰ πη τδοι]οῸ8 
ΔΡΡΘΑΓΔΠ06--- εἶθ σοηγου βίος 18 ον ΘοΙΩρ]ο θα ὉΥ 
8 ΟΧΙΣΔΟΓΟΪΏΑΤΥ τονοϊδίΐϊοη. Ηθ νγ88 οδ᾽]ϑὰ δηὰ 
ἡπαιιοίθα ἱπίο οδῆοο ὉΥ ὑπὸ Τογὰ Εἰσαβοὶζ, ποὶ ὈΥῪ 
Ἰθη; ἴο ἐπὶβ ᾿ρογίϑδπέ δπὰ ἀθοϊδῖνο ὕβδοὶ Ῥϑὺυ] 
ΟΠ Σ ὨΌΔΠΠΥ͂ ΔΡΡΘ 818 τῖ ἢ 8 ροσίοοιὶ γἱ χη δὰ Ὑ 10} 
Θῃΐγο συΐι. 

2. Βαι ΟἸγδέ στονϑδ]οαἂ εἰ πιδβ οὶ ἐπιπιοαϊαίεῖν 
[π|ϊπουἱ ἱ οτυ θη δφοηΐ8] ἰο 848] ἰὰ {π6 νἱ- 
οἶπὶ τ οὗ Πρδιλββουθ, ΒΘ ἢ ἢ 6 ΔρΡροδγοὰ ἴῃ {80 ἸἸΐ, 
δὰ δαάτγδββοὰ πὸ Ἰδαίου ; ἰὰ 86 οΟἱἱγ Β6 ΒΡΟΚΘ 
ψῖ ἢ ἰτὰ δηα ᾿πδυοησθά Ὠΐτη ΟἿΪΥ πιεαϊαίεῖψ, ἐ, 6., 
ἑλτοισὴ Απαπίαδ. ΤἸδμαὶ ψΒΙΘᾺ γ88 δὲ ἐμῃ6 Ὀδρὶπ- 
αἰ δ᾽ίοχοίθοῦ ἃ ΒΌΡΟΣ παῖ γα] ορογδίΐου, 'νυ8ἃ8 
ἱπιοηἀαά, ει πηαίοϊγ, ἰο μγοσθοὰ ὮΥ ἄδρτθοθ ἰὴ 
ἐπ6 ἡδίυγαΑϊὶ, αἰγὶ π6- υτηδλὴ οοῦΓΒα: ἰδ ̓5 ἰγδηϑ] (100 
ἦθ 8660} ἰῃ {86 οοτητηυπί αίΐοι ἰο 5840} δη πἷ8 σοὸ- 
διογδίίοη ἴο δἱχῃὺ ἐβσγου σα ἰμ6 ἱπίογυθηίίου οὗ 8 
Δ. [νϑδ, δὖ (16 δβΆτηο ἰΐηθ, δ 6 νν01}} οΥ̓͂ (86 
1μοτὰ, γγῆο δυγοβιϑὰ 5.8}] ἰῃ Ἀἷδβ ρϑυβοοι πᾷ ΘΟΌΣΒΘ 
διὰ γουϑαϊθὰ Ἀϊπηβ6)}7, ἐμδὺ 80 ἸαίιοΣ βουϊὰ Ὀ6- 

ΤΠῈ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΤΙ ΕΗ. 

ΘΟΙΏ6 δϑδβοοίϊδιί οα τ ῖνὰ ἐπὸ στον, (δαὶ 18, Ὅ6 ἴτα- 
Ῥἰδηϊοὰ ἴῃ ἰμ6 Ὀοὰγ οὗ Ομγῖϑέ. ἔρον [88 μὰγ- 
ΡοΟΒ6 ἴμο Ἐθάθοιμθυ θη ρ]ου θά οπθ οὗ εἷβ ἀἐδβοὶρ]ε 
ἴῃ [Π6 πδῖῃθ οὗὨ 41}; ἰμδὺ ἀΐδοῖ}}]9 βογσυθὰ δἴτη ἴῃ 
πογὰ δηὰ ἀθεα---ἰτηροϑδῖης ἰδ δαπάβ, δδριΐσπιρ, 
δὴ ἀφοϊατίης ἰἢ6 ποτὰ. 

8. Απαπῖαε ἰ5 ποί αἢ ἀροδίΐε, Ὀὰπὶ “44 ἀϊβΒοὶρ)ς,᾽ 
ἐμαὶ 18, ΒΙΠΙΡΙΥ 8 ΠΩ ΠΟ Ρ οὗἩὨ {0 σΠΌγοΝ, ποῖ ἴἢ- 
ἰγυβέοα ΟἸΓΠΟΡ ΜῈ 186 τηϊηϊδίουῖδὶ, ΟΣ ἢ ΒΗΥ͂ 
ΟἾΒ ΟΣ σοῃρτοζδαίί οὶ οἷο. Τμδί Ῥσθοΐβε}γ 568 
ἃ ΙΏΔ ΟΘΔΠ|Ι6 (0 3.811}, 88 τηοδὶ Ἡ 156 οταἀογοῦ. 
ΤΙ δῷ δροβϑί]ο 11κοὸ ΡῬοίου δὰ δϑοῃ βϑοῃὶ ἰο Ηΐτη, ποί 
ΟὨΪΥ τηΐχί ἢ πᾶν Ὀθοπ ἰοιηρίοα ἰο γἱο]ὰ ἰὸ ἃ 
ἔθοιηρ οὗ ὑγὶάθ, θὰϊ μ6 ψοῦ]ὰ 4180 αν ἐδπε ὃ6- 
οοπιθ ἀοροπάθηΐ οἢ Βυτηβη δυϊῃοΥΥ : ἢ 18 ἃρο8- 
1011084] οἴἶδοο δὰ ἸδΌοΥβ σου Ἱὰ αν ὈΘΟῚ 80 60ῃ- 
δἰ αἰοα 88 ἰο ἀοροπα οἡ [δ Οὐδὲν ἀἱβοῖρὶ οβ, τ βοτο- 
88 ᾿ὑὺ γγδ8 Βρϑοΐδ}}ν ἀοδβίρῃηϑα δδὶ ο βῃου]ὰ 5 0ῸΓ 
ἴῃ δὴ ἱπάδροπάθην θη θ. Οη ἱἐδὶ5 Ἰαϊξοσ ἔδοί, 
ἰηὰοθα, Ῥϑὺ] οὗἴοιηι 1Δγ8 8 βίσοϑδϑ ὙΠ6Ὶ 6 χηδίη- 
ἰαΐπδ ὑπαὶ δο τγχΣβθὶ. δὴ ἀπόστολος οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων 
οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, αλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 618]. 1. 
1, διὰ οἸθο Π 6 ΓΘ. 

4, Τι ἴθ δὴ ἱσχηρογίδπίὶ τὶ δίοϊοσίοδὶ ρμοΐτς ἐμὲ 
ὙΒΘη ΑἸδηΐδΔ8 ΒΏΒΎΥΟΘΓΥΒ, 6 ἐθΣΊὴ8 {86 ἀ160}Ρ}685 οὗ 
Ζεδὺ8 ποὺ ΟὨΪΥ οἱ ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομά σου, νον. 
14, θυΐ 4150 οἱ ἄγιοί σου. Ὑ6Υ. 18. Ϊἴπ ἰδ6 ϑερίῃδ- 
εἰπί, δὰ Βοσθ, 8180, ἐπικαλεῖσϑαι [Μ|ά. ὄνομα ἰδ 

(80 αγοοῖκ ῬὮΓΘΒΘ ἴῸΣ ὈΦ3 δ 2 [Δ ἀο- 

ἢποά ἰπ ΒΟΒΙΝΒΟΝΒ ΟΕΒΈΝΙυΒ: Ἡεῦν. ες. 988 
8ηα 1067: ἰο οαἱΐ ὠροπ ἰδε παπιε (9 Θοάλ), ἰο ἴη- 
νοΐ Ηΐδ ΠΆΤΏΘ, ἔ. 6., ἐο »γαΐδε, ἰο σΕἸΘΌγαίθ, 0 Ὑ0Γ- 
διιὶρ αοάἁ, αεμ. ἰν. 26; χὶϊ. 8: Ῥε. Ἰχχῖχ. 6, εἰο.-- 
Τε.]. Ηδγοὸ ἐμὲ ὕβοὶ 18 ϑίδαίϑὰ 88 ὁ ἯΘ]] ἱγπόνσε, 
παῖ ἰὴ6 ΟΠ χίβεϊδηβ 68}} ΟἹ 2668, ΟΥ, δά σθαϑ 
ῬΓΆΥΟΙΒ ἴο Ηἷπι, 88 1:6 [56.86}116 οὔ 86 οα δογεοπδηί 
δαἀάγοβδοὰ Ζθ μόνῃ, (6 σονοπμδηίδὶ αοὰ. Απὰ 
ὙΠ6η Απϑδηΐδα ἀοδουῖ 65 ἰδ 6 ΟἿΥΙ δ 88 85 ἐδ9 
“86 ϊη 8 Οὔ {πὸ 1ιογὰ 9688, Βα δραῖῃ οι] ΟΥ̓ 8δἢ 
Οχρσγοββίου ἩΒίοΝ, ἱπ ὑμ6 ο] ἃ οονοπδπΐ, οΘου]α μῶτὸ 
ΓΟίογοποο ἰο ΘΒ ΟΥ̓ δ]οπ6. [ΓΟ δὶ μ885 λὲν δαΐηίε, 
(86 Βἰδιοιηθπὶ ἐ{8617 οὗ {πὸ ζδοὶ δδοσῖθοβ αὐνπθ 
ΒΟΠΟΡ ἰο πω. 786 ΟἸ τί δίϊαμδ ἃσο, δοοογϊηρ (ο 
(18 γίονγ, τ ἢ ΠΟ ΔΣ6 ἱπεϊτηδίοὶν δὴ ἃ ΘΒ ἢ 1 4}} 
υὐἱϊοὰ τῖϊ ΟἸγὶδὲ 88 ἃ ἀἰνίηο Ῥϑσβοι, δ, δ5 Β6 
8 ΒΟΥ, {ΠΟΥ δ. 8180 δσοῃβθοσδίθα ὈΥ ἐμοῖσ οοπι- 
τηυηΐοι τὶ τ Εἶμ. [" Τοῖς ἁγίοις σου, ἐδλε εαϊπίς τοῖο 
δοῖοπρ ἰο δες, ἱ. 4., ἴλ6 ΟἈλτγίδίίαπε; ἴοΥὶ [8686 δγυϑ, 
(του ἢ 186 δίοποιηοηΐ, ὙΠ ῸΝ ΔΡΡτοργίδίθα ἰὸ 
{Βοιβοῖνοδ ἑβσοῦρα ζαΐτ (οορ. Βοπι. 1. 7), Ὀθ δα 
βοραγαϊθὰ ὕγομλ ἐμ κόσμος, δηὰ Βᾶτο ὈθΟοΟπιθ 60Σ- 
βοογαίοα ἰο 6θοᾶ: μον Ὀοοηρς ἰο Ομ τὶβί, γ8ὸ ρυτ- 
ομβαβοὰ ἰμβοῖὶ τι δἰἷβ Ὀϊ]οοὰ, (Αοίθ χχ. 28)," 
(Μίογον, αὐ ΠΟΤΕ" Ηδδοο, Ὀοΐὰ δοποορίξομβ, 
οἱ ἐπικαλούμενοι τὸν κύριον, πὰ οἱ ἅγιοι αὑτοῦ, ἃγΥϑ 
οὗἩἨ ΒΌΘΝ ἃ παίυγο 88 ἰὸ ἱπάϊοαιο ἐμ ἀοἰἐν οὗ ΟὈχίρί. 

δ. Τῆς ἱπιροεϊἑοη 97 λαπᾶς ἰ8 ἀοβουϊ θὰ ἰῃ οἱ. 
γΠ!, 17 6΄. 28. 1:9 Ἰηϑδὴ8 ὈΥ͂ ὙΒΙΟΒ ὑπὸ ϑ'ρ᾽τῖ νδ8 
οοτμτηαπϊοαίοα, νι ΐ}6 μ6ΣΘ, γοσ. 12, ἐμ δοί 18 τ οσὸ 
ἱτηπιοά δ οἸγ τηθηϊϊοποὰ δ ἐμ 6 τπηθδπβ ὈΥ͂ ΓΒ ΪΘᾺ 
80} 8 β' ζΐ 88 ἰο Ὀ6 τοδίοσθά. [{ ἀϊβ πον δΡ- 
ῬΘΔΓΒ, ΒΟΥΓΟΥΟΡ, ἤγοσα υον. 17, ὑπαὶ {86 γἹ ΠΝ οὗ 189 
ἨοῚΥ αμποβὶ νψδβ Ἰἱκονῖβα ἰο Ὀ6 ἱτυρατίδα ἱπγουρΒ᾽ 
186 ἱπιροβίίίοι οὗἩ Βαπὰβ. Απά, ἱπάϑοα, (μ6 ὙὉΥῪ 
Ὠδίαχο οὗ {μ0 δοίΐου, ψ 0} ἷβ, ῬΤΊ ΠΑΙΣῚ Υ, σΟΣΡΟ- 
Τ68], Ὀαΐ 4180 δρίτἰίυ δὶ, δἀδρίβ 1 ΓἼΠΙΥ ἴ0 ΘΧΟΓΟΙΒΘ 
πο ΟἹἿΥ Βρί γί], θαΐ αἷδο σοσροσϑδὶ ᾿ηβυθῆοθβ. 
1 ἰ8 4180 ὙγοΣ ὮῪ οὗἉ τοιιδτῖ, {μὲ Απδηΐδϑ, Ὑ8Ὸ ἷἰδ 
ΒΙΠΙΡῚΥ 8 ΟἈσἰβιλδη, Ῥσήοστωβ (86 δοὶ οὔ ἐβο ἱπιρο- 
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δἰ ἐἰο5 οὗ Ιδπβ, δὰ 16 ἐδ6 δροπί ὑμπσοῦρ τ ΒΟΣὰ 
ἰδ καἰ οἱ με Ηο]γ Ο)ιοϑὶὲ ἰ8 ἱπιραυίο ἃ. Ηθδοθ 
(15 ιποίΐοη ἀοθδ πο Ὀθ᾽οΩς δΟβοϊαἰο}]γ δηὰ ὁχΧ- 
Ο]υδίνοΥ ἐἰο {86 βδογϑὰ οἵἶἕϑθ, βἰ}}} 1688 ἴο {86 ΔΡοΒ- 
(ο1]ς Ταηκ. 118 αοὐά, ποῦ τη, 0 ᾿ππρδσίδ ὑ86 
ΗοΙΥ ϑρίγιι: δ Ὀοδίουβ ἰμδὺ οἵ ὁπ ΔΩ ἰπαϊνὶ- 
ἄυδὶ δηὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΤΩΒΏΠΟΥ, δοοοχγάϊηρ ἴἰ0 Πὶ8 ΟὟὮ 
ψ}}}. Ηο ἰ8 ἀδροπάθῃηξ οὉ ὯῸ δυπηδὴ ἰμδί γυπλθῃ- 
ἰΔ}}}} ΟΓΥ 6οο]οβὶδϑίὶ θα) οἵοο; Ὀαὶ 6Υ6, ἰοο, δοὶβ 
πὰ ἃ ἰγοοάοτα ἡ 16} 18 ΔΌδο]ΐθ δηὰ ὑποομπάϊ- 
ἐἸ08 8]. 

6. 1ι τὴὸῶϑ τοὲ (1}} βδυ] σϑοοίυοαὰ δαρίζδπι, ἰΒαὶ 
ἰδὸ ποῦῖὶς οὗ ᾿ν18 σοῃυ βίοι νγαϑ Θοιρ]οιθα, οὐ ἷ8 
ΤοβΟΏΘΣΔΙΪΟΏ δηὰ ἱπρ]δηίδιοη ἰῃΐο ΟΕ γὶβὲ ΤΟ ΓΘ 
Διο οι] δηο. Τῃ αὐοϑίϊοη ΠΣ 8.868: [π ὙΠδὶ 
τοδί οῦ ἀοοα ἰδ Ὀδριΐδπι τὶς {86 ϑρ᾽γῖς βίδα 
ἴο (δες Ὀδρίΐδτα ὙΠῈ ναΐοσ ἢ 10 ἰδ ποί δβιδίοα ἴῃ 
[6 Ργοϑοῶξΐ ρββδββρὸ ἴῃ ἜΧΡΣΟΒδ ὑθγῖηδ δαὶ 881} 
ἸΔ8 δοίυ}]}ν δ]1]οὰ ννἱ8 ὑπὸ ΗΟ] ΟΠοδί οἰ μον 
δοΐογθ ΟΥ δϊονς ἢΪ18 Ὀαρίϊβπι τὰ ἢ γδίου ; δηὰ ἰδ9 

,. βδγ σας οἰγουπιδίδηοο ἰδπδὶ 18 ὈΟΑΣΥ γοδίοσα- 
ὥσῃ ἰ5 ποιϊοοῦ, Ὀυΐ ποὶ ἐμο ἴδοι ἐπ δὺ 6 νγ88 ἢ]]οὰ 
πὶ (6 ΗΟΙΪΥ ΟΜοϑί, 18 ἃ τιδίἐθῖ οὔ δυσρσίβο ἰο 
ἀὸ ἤἥπείΩ. [Τ8ΠῸ]ΔὑοὙ δα 8, ΠΟΊΎΤΘΥΟΣ, ἱπ 18 ΟΟμ- 
ΒοηίῶγγΥ (84 οα. 1848) ἐμοὶ ἐμ9 ἔδοὶ ἐμὲ ἐδ ἰπ)- 
Ροπὶεΐου οὗ ἐπὸ μδηἀβ οὗ Αῃδηΐδ8 885 70] ον θα ὮΥ͂ 
86.158 Ὀοΐηρ δ]1οἃ πὶλ ὑμ6 ΗΟΙΥ ποδί, ἰ8 βΒ 086- 
φυθδὶ]γ ἀδηιοῃδίταίθα.--7.}. Βυΐ ὑμ9 016 ὁ0- 
ἰεχὶ ὨΘΟΟΆΒΑΥΣΥ ἸοΔἀ5 υ8 ἰο δϑϑιιηο ὑἐμδὶ 580} νυν 88 
85 ΘΕΓΙΔΙΗΥ Δ]16ἀ τ ἴμ0 Ηοὶν ΘΒοδῖ, 88 Βθ νγ88 
τεαϊογοὰ ἰο δἰ χιιὶ ἰτηπιοά δίο]γ, 889 {8:9 Θομβθαῦθμοο 
οὔ ἰδο ἱτπυροδίϊοι οὗ ἰμ6 δηὰβ οὗ Απδιΐδα. ΒῸΓ 
186 Ἰδιίορ, τγδο, ἱπ τόσ. 17, τορϑδὶβ ἰὴ ποσὰβ οὗ 
Φεβῦβ, τωϑηϊΐοηϑ Ὀοΐδ ὀνυοπίβ 85 οσοῦγαϊηδίθ, δὰ 
88 οοῃδιϊϊοηρ ἐμθ ΡΌΓΡΟΘο οὗ [18 τηϊβδίοῃ. Βαυὶ 
1 ιλ6 δογροτϑαὶ αἱῶ (ο]]ονγοα εὐθέως, νοῦ. 18, ννὸ 
Ἰουδὲ δΔδβι τ ὑπαὶ {86 δρὶ τἰίυ8] κΥ ἢ, 8180 δἰϊοπά θὰ 
(86 ωροδιίΐου οὗ μβδπᾶάβ. [[{{{Π|8 υἱοῦ 18 οογγϑοί, 
(86 Ὀαρεΐδηα τῖϊἢ ἰδ. ρ᾽τῖΐ ργοοοάοα ἐμαὶ 1} 
παίοσ. Ετστδῃ ἰἴ βυοἢ!. νῶϑ μοὶ {πὸ 8118] ΘΟΌΓΒΘ, 
(εορ. ἰὶ. 88), πουδσί61688, 41} ἱμὰὶ αοα ἀοθδ, 
ὀοπδιϊιυῖ68 ἃ ΕΙΘΠΟΥ ΣῸ]6 δὰ ογάϊηδηοο; Ὑὁ ΔΓΘ 
ποὶ Ρεγπ θὰ 0 ΒΌΡΡΟΒ6 ἱπδὺ αοἂ 18 βυδ)] οἰοὰ ἴο 
ΔΗΥ͂ Βρδοΐδὶ οτγάογ, δ ἐμου χ ἢ 106 ΔΥῸ Ὀουπαὰ Ὁγ ἱἰ. 
Τίιο ϑϑ}9 Ὀυϊποὶρὶ δ ΔΡΡΙΥ ἰο Ὀδρίΐβι)8] ἱπβίγαο- 
ἐἰοῦδ: ΠΟῸΏΘ ἌΘΓΘ ἱπιραγίθα Υ Απδηΐαβ ἰὸ ὅδυ)], 
δι μουρἢ ἐμὸν δου] ἃ ὩΘΥ͂ΘΡ 6 οὔλιἰοα ἱπ {89 
68865 οἵ ργοβοϊγίθαβ. [Ι͂ἢ ἴ16 ργοδοῃΐ ο886, πον- 
ΕΥΕΓ, ΔΩ ΒρΘΟΐΪΔ]Ὶ ῬγΘΡδυδίἰ 008 [ὉΣ (86 Ὀδρίΐδηι 
ῬΕΤΘΟ, ἴῃ ΓΟΔΙΥ, Βυροσθυουβ, ἔοσ τοροηίϑηοθ δὰ 
8 ἐη (η6 Γογὰ 9 6808 ΟἸγὶδί μαὰ Ὀδοὴ δ᾽γοδαν 
πτοῦρσιὶ Ὁγ Ηΐπ ἴῃ 884}. ΕΔΒΠιι5 ἀθο] γθ8 (80 
ἰγαῖ δ, τ δὴ ὁ ΒΔΥΒ ἴῃ 818 ῬΔΓΑΡὮΏΓΣΑΒΟ: αι 
«ἤεεπα λαδιεταί οσαἰεολίδίαπι. 

Ἴ. 86] 16 ς4Ι]οα ἰο Ὀ6 ἐλδ αροδίϊε 9 ἐλε Ο΄επέϊϊεε. 
Βὸ ἀοφδα ποί γϑοοῖτο (μ6 {1116 οὗ αροεδίϊε 'πὶ ἱμ6 ΡΓθ- 
δομὲ βοοίΐοη, ἰἰ 8 ἰτιιο, δηα, ἱπάθοά, ᾿ΐ 18 ΟὨΪΥ ΟΠ66 
δρΡ θὰ ἰο Ηἷτῃ ἱῃ ΤΗΒ ΑΟΤΈ, δὰ ἰμ θη, ἰῃ ουηὐπο- 
ἰοῦ πὶ ΒατηδΌδε, οἷ. χῖὶν. 14. 5.111}, 18. νοοϑ- 
[ΟΠ 88 (ἢ9 Δροβί]θ οὔ ὑπὸ αϑῃ 1168 15 ἀ1 δι ποῖ] δηά 
Ὀπιη δ ΚΔ Όἷν ἀοδβοσι θα ἴῃ γοΣ. 1ὅ. Απδηΐδ8 μδὰ 
ἀοαθε!ο88 ΔΙ σοδαν ἰηζοχιηοα Βἷπι ἐμαὶ πὸ ᾿οτὰ δά 
δρροϊηιοα Ηἶπι ἴ0 ΘΑΙΤῪ Ηΐδ πϑδῖῃθ ἰο (86 αΘῃ{1168. 
ον Ῥαὰὺ] Ὠἰτηβο  σοηποοίβ, πὰ 66]. ἱ. 15, 16, ἐπ6 
Ῥύυγροθο οὗ αοἂ ἐμαὺ μα βουϊὰ Ῥγοδοὶὺ ὑμ9 6ο8ρ6] 
“' δΏΟΗς ἰδ6 ΒοΔΊΒΘΩ,᾽" ἴῃ {6 πιοϑὺ ᾿πἰἰππδὲθ πη8ῃ.- 
86 ΣΡ π| 18 ΟὟ 681] ἀπὰ οοπγοσδίοῃ. Απὰ ἴῃ 
οἷν. χχνΐ. 16 7., 6 (6115 ΗἩογοὰ Αρτίρρα ἰϊδὶ 86 
δά, δὲ ("6 θεοὶ πηΐηχ, Ὀ6οῺᾺ ἱπέοτγιμοα οὗ αἷβ κηΐβ- 
βῖοα ἰο (δὩο ἀ6πῃ(1168 : Σὲ ἷ8, δὲ ἐδ δδῖηθ ἰΐστηθ, ἰχσθ, 
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{πὲ ΒΘ ΒοΥΘ σϑροσίβ {πὸ ᾿πίουτηδίϊοη, (ν ΒΊΟἷὶ νὰ 8 
πὸ ἀουδὲ οοπηηυπίοδίοα ἰο ἶτα ὈΥ̓͂ ΑΠΗΠΪ85,)} 88 
Βαυΐηρς Ὀθθη ΘΠ οὶ ἴῃ ὑπὸ ἀϊγθοὶ δα άγθββ οὗ 
ο88. ΗἱϊΪδβ 68]] ἰο Ὀ6 [88 ΒΡΟΒΙ]9 οὗ ἰὴ Οααηι 110: 
"σοἰποϊἀοα ἰπ ἐἶτηθ τ (μ6 σομηρ]οἰΐοι οὗὨ ἷ8 οοἢ- 
γοχβῖ οι: ἐμαί 68]} ἀϊὰ ποί γοβίσγιοί ελτ ἰο ὑπ6 6 8- 
8698 ψονὶὰ, Ὀυὶ ργθδιι ΠΟΘ ΏΓΥ γοΐογτοα ἴο 1. [πῃ 
(818 τοβρϑοί Ρϑὺ] ἀοϑβ ποί ΤΟ ΟΌΡΥ »γεοϊδεῖν ἰλε ξαπὶα 
ἄταας πὶ ἴῃ 6 οΥἰκὶπ 8] ΔΡοβί]68, 88 ἱΓ 6 οτο (ἢ 9 
ἐπ᾽γίθθηΐ ἢ, ΟΥ οὐ ἢ 186 ὑπ ο ἢ (88 ΒΟΙΠ6 ΒΌΡΡΟΒΘ), 
οΟσαργίης ὑδ6 ΡΪδο9 ΟΥ̓ ).ὰ 88 ϑοδγὶοί, ἱπ 80 ἴδ Υ 
88 ἰδ ομοῖοο οὗ Μαί(ΐδ8 18 δϑϑβυϊηθᾶὰ ἰο ἤδυϑ Ὀθ 0 
Ῥγθιμδίῃγο, ἀπά ηοἱ νὰ] ἴῃ 80 ὁγ68 οὗ αοα. 7Υέεν 
ὝΓΟΙΘ ΓΔΟΥΘ ἱτητη Θαἰδίο Υ ὑμι6 ΔΡΟΒί]68 οὗ [ΒΓγδ6] ; λέ 
ΓΔΒ ΙΏΟΓΟ ἱπητηοἀἰδίογ (86 ΔΡΟΒ[]6 οὗἩ μα α΄ 6η11168. 
Βαυὺ ἴῃ δροδίοἹ!Ἱοδὶ ὑυϊτη  ἐυθηθ88 δὰ αἀϊρηϊγ, 6 
ἰδ. ποὶ βυθοτάϊπαίο ἰο βοῶ. ΤΉΘΥ ΟΣ αἰ ΓΟ ]Υ͂ 
σΘμόδοα, 68]16ὰ, δηὰ ἱπνοδίθαὰ τὶ ὑποὶν ΟἿ οΘ ὈΥῪ 
ὅθδβυβ; 80, ἴοο, 88 αὶ. ΤῈ οΟΪγ αἰ ἴθ γοῃ 6 ἰδ, 
ἐμδὺ {μ0 ΌΣΟΙ ΤΟΥ 681168 Ὀγ ὑπ6 Βοάδοιηον ἴῃ 
8 βίαϊο οὔ μυχιὶ]διΐου, τ ἷ16 Ηο οδ]]οα Ῥ8ῃ] 'πὰ 
Ηἰβ βἰδίο οὗ δχαϊίδίίοῃ. ΤῺ ΨΌΓΟΣ ΜΟΥ 8ἢ- 
Ῥοϊπίβα ἴἰο Ὀ6ΒΣ τϊ. 688 ΘΟΠΟΘΓΏΪπρ ὅοδι8 ΟὨγτὶδί, 
88 τὴ6 1:1 Ὑ80 δὰ Ὀοίδ δέέη δῃὰ ἠεαγχγά. ϑασῆ, ἴοο, 
88 Ῥ80}᾽ 8 ἀν (οοτρ. χχὶΐ. 1δ, ἐσῃ μάρτυς αὑτῷ 
πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας; οι. 
χχυὶΐ. 10, εἰς τοῦτο ν σοι προχειρίσασϑαί σε---- 
μάρτυρα ὧν τε εἶδες ὧν τε ὀφϑήσομαί σοι.). Τὰ οΥ- 
ἀν ἴο τηδἰ αἰδῖη (89 ἱπάεροηάθηςθ δὰ Γϑδ] ΠΥ οὗ 
Ηἷ8 δροβίο]Ἱοδὶ γϑηϊ,, Ἀ6 Εἰτηβ6 ἢ ΔἸ ΔΥΒ ΒΡΘΔ ΚΒ ἰῃ 
1:0 πιοβὶ ΘΙ Ρ ἢ δίϊο ὑθυπη8 οὗὨ ἰδιὸ οἰγσυτηδίδησο (πὲ 
0 δὰ Ὀθθῃ οδ] δὰ ὃν αοά, ποὶ ὈΥ τηϑῃ, δηά, ἀἱ- 
τοσί]γ, ἑῤγουσὴ δοδὰβ ΟΠ τὶβιὶ, ποΐ ἐπγου μὴ ΠλΘῃ, 6. 
9.. 68]. 1. 1 [8900 ΔΌογο, Νο. 8, υἱὲ.]. 

8. 7ΤΆλε ἐπίῖγο πατταίΐοο ὁ ἰλε σοπυοτγδίοη 07 ϑαι.--- 
Ιῃ υϑαὶ ᾿χιΐ το Μγ͵ὸ ἰο Υἱὸν ἰὑ7 [18 γγΥ6}} ἱπζπόνγα 
ἰμαὐ βοὴ δύ δοπδιἀογοᾶ ἰὸ ἰο Ὀ6 6 ἀοβουῖρ- 
(10 οὗ ἃ ΙΠΘΓΘΙΥ ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ ΟΟΟΌΓΤΘΙΟΘ, Μ᾽ 116 ΟΝ ΘΓ 8 
αν σοὐοοιϊοα 1ὑ 88 8ὴ υπῃ}ιἰϑίοΥ168] πὰ ὨἰσὮΥ ὁο- 
Ἰοτϑὰ Ἰοροπά ; Ὀοΐῃ ορ᾽ πίοῃβ οὐἱ σ᾽ Δ}}Υ δββιπιο ὑμ6 
ἡ ΟΒΒΙ ὉΠ ν οὗἁ ἃ τοϊσδοῖο ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ, ἰΒδὶ ἰδ, οὗἉ 
ἃ ἀἰγοοὶ ἱπιογροβίίου οὗ αοὰ ἐπ πδίυτο δῃηά 1}18- 
ἰοσῦ. Βοίδ ορίπί ἢ Β 8116 οὐἱχί παίο ἰῃ Ναίυγαὶ- 
ἦδπι [σοὶ ποσὰ, Π6Γο, ἴῃ κόπο γδ] ἀθῃοίθβ {Π 080 
{ΠΘΟΥΊ68 δοσογαάϊπρ ἰὸ ψ Βῖοῖ αοἀ ΤΟΥ͂Θ 818 Εἰτηδο] 
ΟἿΪΥ ταϑαϊδίθὶ Υ ΟΥ πίῃ γα! γ, δηα ποὶ 'π Δἢ ᾿τη πθ- 
ἀΐδίθ ΟΥ ΒΡΟΥΔΌΓΔ] ΠᾺΘ ΠΏ 6Σ.---Ἐ.}; 0 ἰδ. οἢ] 
ὙΒΘΩ ἰμ686 ΟΡἰπΐομβ 8.6 πιοτὸ ζ]Ϊγ ἀδνοϊοροά, 
ἐδ δὺ {Π07 δσὸ ουπά ἴο ῥγχγοσθϑᾶ ἴῃ αἰ δοσθηὶ ἀἶγοο- 
(0η8. Τ8ο δάμογθπίὶβ οὗ {86 ἔΌΣΙΟΥ αἶγα βυο ἢ Δ 
ἱπίογρτοίαιίοα ἰο (86 παγγαϊϊυο Ῥτγϑβθηίθα ἴῃ ἐὴῃ9 
ΒΙΌ]16, ὑπαὶ 1 18 δὶ 1αϑὲ ἀϊγοϑίθα οὐὕὁἩἨ ΘΥΘΥῪ τιΐγϑου- 
Ἰοὺ ἔδαίυσγο, δ ἃ δἰ ΡΥ ΣΟΐΟΣΒ ἴο δὴ ΟΟΟΌΓΥΓΘΏΘΘ 
ΘΟΙ ΟΣ 0 ἐμθ ΟΥΙΠΑΥΥ͂ σουγβο ΟΥ̓ Ὠδίυχο. 
ΤΏοδο οὗ ἰδὸ ἰδίϊορ, ψὴὸ τὸ ἰπδυρησοά Ὦγ ἐἢ9 
ὑγσυΐ ἴῃ 8ὸ ἔδυ ἐμαὶ ὑμ Ὺ τϑσορηζα ἴῃ {86 δοΥὶρ- 
ὑΌΓ8] Ὡδυσαιἷνθ δὴ ἱπίθηίου ἰοὸ Ἔχ ΒΣ Οἱ τ Σδου]ουβ 
οἱγουχηδίδησοδ, ΠΟΥΘγ  μ 616 88 8]16κ0ὸ ὑπαὶ ἰΐ [88 
θθθα ΘΙ) 6}} 864, {πὶ 18 ἴο δᾶγ, ἀἰδῆρσυγοὰ ὮΥ 
Ἰοζοιδάδυυ δηὰ ἐσδαϊιϊοπαὶ δά ἀἰτοηβ. 1116 παίυ- 
ΤᾺ] ᾿πιογργοίδιϊοῃ ((λ6 βδυρροτγίοσβ οὗ τι ἢ Δ Υθ 
Ὡδιηθα ὮΥ Μογοσ [Ρ. 202, δὰ 6ἀ.7) ἷἱπ ΚοΠΘΓΑ] 88- 
ΒΌΙΩΘΒ ἐμαί ἃ ἰπυ 6 Γ-δίοσια δπὰ οοτίαἑ ἢ ῬΣΟΘΟΒΒ68Β 
ἴῃ ἰδ δοὺ] οὗἨ 884}, ἀγὸ {16 ὑγῖποὶραὶ) δοίβ. Η] δ 
ἱμουριβ ΟΓΘ 81} δυβογυοά Ὀγ Ομ σὶδὶ δπὰ πἷβ 
ΘΒυχΟΙ; Βο Βδὰ γχοροϊνοα οογίδὶ ἢ ἱτηρ τ ββί ὁ η8 δὲ 
80 ἀδδί οὗ βίθρμϑῃ, οἱσ. ἴῃ ἐμὶβ ὀχοϊ θὰ βίδίθ 
οὗ υὐμά, 9 ᾿τηαρὶ ποᾶ ἐμαὶ, ἱπ {86 845} οὗ σι ὺ- 
πίῃς, Βα Ὀομο]ὰ {6 Δρρϑδσϑῃοα οὗ “6818, δηὰ, 
8διη1α ἐδ9 ΣΟ] ς ἰδυπάοσ, Βοασχὰ μἷ8 ποσὰβ. Ηθ 
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ὙΓ88 ὑπογθΌρου δἰζοροί ον τοὺ ὕοτ ΟἿ ΙΒ ἢ} 
ὉΥ Απδπΐαϑ, τ] ἢ τ βοσὰ δ6 πδὰ Ὀθθη Ῥγαν ΒΥ 
ψ6}} δεχυδίηἰοα. δἀπὰ ὈΥ Ὑ οτὰ Βἷβ βἰσῃί, ΒΟ ἢ 
πδὰ θδ6θὴ δδοοιοα Ὀγζ (6 ἀκ2:) ηρ ᾿ἰρμὶ, 8 σ6- 
βἰογσοὰ. ἍΊΝ {818 βέδιοιηοηΐ, ἴῃ 118 οββθηί 8) ἔθδ- 
ἴαπτοβ, ἐμ 6 δοη͵θοί 9 ΤΘΟΘ ΠΟΥ Ῥγοροβοα Ὁ Εν 4] ἃ 
(4.». Ζεϊιαϊ. 1868, Ρ. 848 86.) δἀρτοοβ, νυἱσ., ἐμαὶ ἃ 
Ἀοὺ δπ4 ἀοδάϊγ νἱπὰ δὰ (σόν ὅδ] δὰ 8]} ἃἷ8 
ἐγαυ οὶ πη σΟΠΡΔηἾο0.8 ὙὙΪ11} Στ δὶ β.10]6 ἔογοθ ἴἰὸ 
ἐμὰ φτουπάᾶ---ἰΠαΐ, δἱ (8:6 Βδ116 {{1πη6, Βί ΟΥ̓ΩΥ͂ Θ120- 
εἶοπβ ταροὰ ἴῃ μῖ8 ποαγί, ἱπβοηι ἢ {ὑπαὶ ἴῃ (86 
ΒΡΡΡΟΆΓΒΩ6Θ ὙΒΙΟὮ τῦ88 Υἱβὶ Ὁ1]6 ἱπ {86 δῖτ, ἢΘ ΒΕ 
Ομ νῖβὶ ἀοβόοπαϊπρ ἔγοτῃ βϑᾶυθὴ δηὰ 8.888} πᾳ Ηΐπὶ 
-«-ἰιαί, )8. Β6 Δ οἢ (Π6 στουπάᾶ, Ἀ0 ποδρὰ {0 
(πγοαϊθπΐηρ ογὰβ οὗ [16 ΗδΑΎΘΪΥ Οη6, οἰ6. Βαὶ 
811 {π686 γὙδργοβθηίδίϊομβ ἤᾶγθ νο ἔδαί 68 ἴπ 
ΘοΙηπιοῦ: 1. ΑἹ] ἐδ παίυγαὶ βίδίθβ δηὰ ὁσοῦσ- 
ΤόΠΟΟΒ, Ὀοίἢ ἴῃ Π6 βου] οὗ 5860] δὰ ἰῃ ἰμ6 ὀχίογ- 
Π4] νοῦ], τηυδί τοὶ 6 ᾿ἱπνοπίοα, δηὰ οὐ {μ 6 ἢ 
{86 παγτδαίϊνο ὈθΌυΘ υκ ἀο65 ποὺ ῥγΓοβοηΐ ἃ β' 616 
Ῥοϊπί οὗἩ οοπίϑοί δ ὙΒΙΘΝ {ΠΟΥ σ8η Ὀ6 οοηδὶ ρα 
πὶ ἢ ἢ. 2. ΤῸ νἱίδὶ ρμοϊῃύ οὗ {ὴ9 8010 δυθηΐ, 
Ὠδπιοῖν, (ἢ 6 ΤΟΔΙΠΥ ΟΥ̓ δ ΔΡΡΘἝΔΓΑΠΟΘ οὗ {16 ρ]ο- 
τὶ δοὰ Βοάθδοιμοσ, οὔ τσ ϑῖο ἢ ἰλ 6 ΒΙΌ]6 Β6ΓΟ, ἀπά ἴῃ 
6. ῬδΓ8116] ραββαροβ, ὈΘΔΥΒ τ π0 88 ροβι ἴγοὶν, 
ὉΠ ΒΔ ΚΔ Ό]γ, δ πα ΒαΥΙπ πο 5], ταιιδί 6 ἀθηϊοα, 
ΟΥ δἱ Ἰοδϑί Ὀδ 8116 πι}ν βοὶ δίς. ὙΠ ΔῊ γοϑροοί (0 
{6 3ογπιοῦ οὗἁ {686 ἔνχο δαί γοβ, (ἢ 66 18 πὸ ἰηϊϊ- 
ταδίΐου ἰη (86 ψΟΡα8Β οὗ [1κ6 [ἐπ (6 [ΓΘ 6 ΡΔ8Γ8]}16] 
ῬΆββαχοβ, ) οἷ. ἰχ.; οἢ. χχὶϊ.; οἷ. ΧΧΥΪ., {πμ8ὲ ἱμυη- 
ἀδν δηὰ Ἰἱριϊηΐης, 8 ἐπ π ἀογ-δίοστη, ΟΥ 8 ΒΙΤΊΟΟΙΏ, 
μδὰ οσουτγοά. Β.ο, ἰοο, 1ὲ ἰΒ δαβυτιοα ἰἢδὺ ἀουδί8 
᾿δα δἰγθϑ αν δυῖβοη ἰπ ἰδ Βοι}] οὗἉ ὅ42], Ὀοίογο [89 
ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΘ ΘΓ ΠΔΙΏΔΒΟΙΝ ΔΒ Β606;, 8η4 Πδὐ ΒΒ 
Θομβοΐθη66 ΜγὙᾺ4Ὶ8 Θηρηκχοα ἴῃ 8 υἱο]ηΐ βίτυρ ρὶο, οα- 
οδϑί πο ὈΥ ΟὈβογνδίῖοπβ τ βίοι Β6 μα τηδάθ ἴῃ 
8:6 6.568 οὗ δίαρ! θη δηᾶ οἵ ποῦ ΟἿ τ βί 8 Π 8. Ἡ ΒΌΤΩ 
6 δα ρμογβοοιυίθα, Βυΐ ποί {π6 Ἰοδϑὶ ἰγϑοθ οὗἍ 
ΒΊΟΝ 8 βἰδίϑ οὗἩ τηϊπα οδῃ 6 Τουπα πὶ {10 ΒΘΥΘΓΑ] 
ὨΔΓΓΑ ΘΒ: Ὑ6 ΓΘ, Οἢ ἰδὸ ΔΟΠΙΓΑΤΥ, τηοϑὲ α18- 
ΕἸ ΠΘΕἸγ ἱπίοτιηοα μα 5.40} 5 ἰδηδι οἴη τοίδ᾽ πο 
411 118. ν] ] 6 ποθ, δηὰ ἐμαὺ δ᾽ υἱοννα δηὰ βου πη 8 
ὙΟΓΘ ὈΥ͂ ΠΟ τηθ8ῃ8 ομδηροᾶ; νυὲ ὑπαὺ {ῃ 9 ΔΡΌΘΔΓ- 
8Π66 84 βυδά θην δυγοδίοα Ηἷβ βίθρβ, ἰδυ ρα τὰ 
ἐσ γεβεοςίΐ, δὰ ἰπτηδα Ὦἐπὶ ὕσγοπι ἷβ σοαγβο. Ὑ1Ὰ 
{πῖρ βίδί μη θηΐ ΘΥΘΡῪ ΤΟΙΔΑΤ 11} θ6 ζουπὰ ἰο πδΥν- 
ΤΟ ΠΪΖΘ, το ἢ ΡῈ] ΕἰτΏ 861} τη Κ κα ἰπ ἷβ ΕἸρ  βι168, 
ΤΟΒΡΟΟΙΙ Ὡς 18 σΟΠΥ τ βίο δηὰ {86 ῥτουΐϊουβ βίδϊα 
οὗ ἷ8 τη ϊηἃ. Βεβίάδβ, (ἢ 6 8οΪΘ ομδυϑοίον οὗὨ (86 
ΤΠ, ὙΠῸ δὲ 8}1 {πη9ὸ8 ὉΠ δ ἰδ ΑῪ δπά ἴηνα- 
ΤΙΔΌΪΥ δοϊθα ἰῃ δοσογάδησο τνἱτ Ϊ8 σομν οί 018, 
ζοτὈϊά8, ΔΙσοδαυ δἱ {πὸ ουΐδοῖ, {86 δϑβυιῃρίί οη οὗἁ 
ΥΔΟΙ ἸδίΪοἢ Οἢ 8 ρασί, ΟΓὁ υπϑίοδα ῃ685 ΟΥ̓͂ ρυγ- 
ῬοΒ6.---ΠΠᾺ σοβροοῦ ἰο ἰμ6 ζαίξίεν ἴθαίαγο, {ἢ 6 
ΣΘΑΙΣΥ οΟὗὁἨ (6 (οὈ] οὐ ν 6) ΔΡοδγϑῆσα οὗ ΟΠ σὺ ἴδ 
τοργοβοηϊθα 88 (ἴ6 πιδὶη Ῥοϊηΐ ἱπ {86 τ80]6 οα- 
ΘΌΤΤΘΠΟΘ, ποὺ ΟἿ]Υ ἰῃ ΤῊ ΑΟΤΒ, Ὀυΐ 4180 ἰῃ Ῥ80}᾽Β 
οὐ ΕΡί βι168, ὙΒΘΏΘΥΟΥ ὑπ ἔδοὶ οὗ 818 ΘΟΠΥΘΥ- 
ΒΙΟΏ 8 πιθρηἰϊοηθὰ. Νον, (6 διϊοτηρὺ ἰοὸ ὀχ ῃ]δὶῃ 
1.6 οηὐχα ὑγδηβίοσιηβί οὴ ΟΥ̓ (Πὶ5 Δ, τ ΠΙΟΘΝ 15 
᾿ἰβίογ 64}}}7 οβίδ Ὁ] 1564, δηά, αὖ ὑπ6 βδῖμθ {ἰΐπιθ, ἰῸ 
Βοὶ 458116 ὑπ ΔρΡῬθαγδποα οὗ (ἢ γἰ δὲ, 88 1 1 δὰ ποί 
δοίι 8}}} ΟΟΟΌΓΡΓΘα, ποὺ ΟΠ]Υ͂ ἄοο5 υἱοϊθῆσο ἰο (86 
ἐδϑιϊπηοηΐοβ ὈΟΌΓΟ 8, Ὀυὶ νουϊὰ 8180 ΓΟΌ οὁΠ6 οὗ 
{η6 σγοδίοδβέ δηα τηοϑὲ τηοϊηθηίοιβ οὐθηἕβ ἐμὲ ΘΥ̓ΘΥ 
οσσιινγΓοά, οὗ 18 Ὠἰδίον 64] Ὀδ818, δηὰ ἱπνοῖνο ἰδ 6 
Ὑ80]6 ἰΓαπβδοίΐοη ἰῃ ἃ ἀθοροῦ τηΥδίογΥ ἰΠδη ἐμαί 
τ ΙΘὮ αὐξοπ 8 (ἢ 6 τ Υ86]6 1861}, [8 10 σοῃοοίνδ0]6 

ἱπιτη θα δίθν βυσοροαορα ἴῃ {86 οἱἐγΥγ) ὑ8 δον ΒΊο 
οἴ Ῥαϑὺ], 4}} ᾿ἴβ8 γαϑί ἸβΌΟΥΒ, μ18 βυδοσίη χβ, ἴο0, 
ἔοΥ ΟὨΥ βι᾿Β βακο, δηὰ ᾿ἷ8 8016 ἀοσίγἷ 8] βγβέθφι, 
Θβδϑα Δ} ἀσροηά, βου] δύο Ὀθδ; 8 τῆοτο γὰ- 
ζΑτΥ οὗ ΠὶΒ ἴΆ ΠΟΥ, (μὲ 18, 8 ἴδῃ δι ἱο8) β6]}- οἱ δου 
διὰ 85 ΟΙΏΡΙΥ οοποοϊ ὃ Απὰ μον οου]ὰ Ῥδυ] 
αν ἀσαυϊτοαὰ δυο} ἰπδθθηοο, ΟΣ ἢδνθ ὈΘΘΏ 680 
ΓἸῪ τοοοχηῖϊσθα ὉΥ ἰμ6 ΟἾΟΥ ΔΡΟΒβι}]68 δπὰ ἐδ9 
019 ΘΠ ΌΓΘΙΝ, ποὺ ΒΙΠΗΡῚΥ 88 ἃ σουνοσίϑα ΟΠ γὶθ- 
(8, Ὀυΐ 885 8 ΘΟΙΏΙΩ ἰΒβίοηοΣ οὗ ΟἸ σἑδὲ, 88 δὴ 8᾽Ροδ- 
116, (411 το ἢ 18 πάθη Δ Ό}]Υ ἰγα6), ἱΥ πἷβ 631} ἰο 
[80 δροβίο]ϊο οἶἕοο δὰ ποῖ Ὅθϑῃ, οδ]ϑεοίΐνυ ον, δὴ 
οΒἰ Δ Ὁ}15} ἃ δηὰ υπάουδιοα αεί ἢ πϑυγτηοθπίδ]ο 
αἰ ου 168 τηοοὶ ὰ8 αἱ ΟΥ̓́ΟΣῪ δῖον, θ πὸ ἀϊ8- 
οϑγὰ {μ6 ουὐἹάθποοθ ὈΘΌΣΘ 8, ἀο ΠΥ [86 γοϑ] γ οὗ 
(86 ΔΡΡΌΘΔΥΔΠΟΘ οὗ {ἰδ οχα)]οὰ Ομ γίδί, δβπὰ δἰζδιυρὶ 
ἰο ἱπυθηὺ δηὰ βυρροτὶ Α αἱ θυομί σου ΓΒ οὗ ουθηίβ, 
ογΥ ψ 1] ἢ Ὧο ῥτοοῦ ἰβ δάἀυοσοά. Τ7Τ0)6 σΟΠΥ ΘΥΞΙΟᾺ 
οΥ̓͂ ῬΡϑ0] δπὰ 5 68}}] ἰο Ὀ6 ὑΠ6 δροβί]ο οὗ πὸ 6 οη- 
{1165, σδῃ ποὺ ῬΟΒΒΙΌΪΥ 6 τιδὰθ ἐπίο ΠῚ Ὁ]6, το 
ΠΟΥ Δ16 Γοργοϑοηϊοα ἴἰοὸ Ὀ6 Θχο] νον {89 πεαίυ- 
ΤᾺΙ ἀογοϊοριποπὶ οὗὨἨ δ18 οὐ ζΊΠΔ] ὁμδσδοίου δὰ 
τοοθηΐῦ οχροῦΐθθοθ. Βυΐί ἰῃῆ0 ποθ Ἰγαμπδβοίϊοη 
ὈΘδοΙΏ6Β ΟἾθαΓ ΒΘ ΜἯἘΛ Υἱοῦ ὑμ6 ΓΑΕ ΟΥτ δι 0 8 
ἐμαὶ οσουγτοά ἰὴ 5411}, 88 {16 Γοϑ}1 οὗὨ ἐδ ποΐϊτδου- 
Ιου ᾿ηιογροβίἰοη οὗ αοὰ ἰὰ [π6 ρΡδίδεα οὗἩ {86 Βυ- 
8η Βρ τὶ, δπὰ ἱπ ἰδ6 Ορογδίϊοῃβ οὗὔἨ ἐπ βονοῦβ 
οὗ δίῃ γθ, ὩΔΙΠΟΙΥ, ΟὗἨὨ ἃ γ08] Δρρδαγδπος οὗ [89 
οσχα] θα Βϑάθοιοῦ, οὐ 056 ἩΔΊΟΒ [Π6 δοῆ 5694 οσπ]ὰ 
Ῥογοοῖνσο. 3ἅι σϑπηοῦ, τὶ. βοὴ τυϊίοσβ, δηὰ 8 
Ῥοβιενο ῬΓΟΡΑγδίϊοα (ῸΓ (18 το θπίοιβ οτοηί, 
Ὀυΐὶ στὸ ἀο πα {86 οοηάϊιϊοι οα τ ΐοὰ Βοῖὶ ἴἢ6 
»οδειδιϊείν οἵ ᾽ἴ18 ΟσοῦΤΓΘηο 6, δπα 5380}᾽ 5 εμδορρίξ. 
διϊέψ ἴῃ Υοίογοπσα ἴο ἰδ, ἀαρεπαοά, ἴπ {86 {0110 »- 
ἴῃς ὑνο οἱ Γουϊηβίϑησθ8 : ἔγβι, ἰῆς οτἱρὶπδ) ἰθῃ- 
ἀδῃοῖθβ οὐ 818 ἸΏ ΓΤ] Ὡϑίῃγο, ἰῃ 80 ἔκ 45 ἢ Ρο8- 
ΒΟΒΒΘα Βἰποοτ(Υ οὗ Ἰδατί, ἀδοϊβίσῃ οὐὗὁὨἨ ἁ ἐδθ π|}}, 
ΒΟΏΘΒΙΥ δηα δα 6] γ ἰο ἷὶβ οοηνίοιίοπβ, δὰ ἐμ 
ἴοαν οὐ ἀοά; βοδοῃάϊυ, {86 Ῥγθ τ πασῪ Κπονσ- 
Ἰεάχο οὗὅἁἩ 76δὺ8 οὗ Ναζαγοίῃ δπὰ {86 σβύσο, πτπῖοὰ 
Β6 δὰ οδίδαϊποα. 

ἨΟΜΙΣΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

γεε. 1. Αμπᾶ 6υ], γοῖ Ὀσθαϊδίηρς οὐ, 
οἰο.---ἂὶτοὰ οἴδθιῃ ῥοῦ ΐ(8 ποθὴ ἰὸ Ῥγοσθοὰ 85 
ἔν 885 ἰμοὶν [66] ρσβ νὶ}} Ἰοαά {ἢ θπι, ἴῃ οὐοῦ ἰὸ 
8ΠΟΥ (ἢ στοδί ἀορίἢ ἤγοτα τ ἴοι 6 σ8η οχί γσδίο 
{Π6πι. (Φυε6Βη.).--Τὴς Τογὰ οὐν Θοὰ 5 8 διί- 
ἤΘΟΥ Ὸ ἰδ Κο8 Ρ]ΘαθΌΣΘ ΟΠΙΥ ἴῃ ῬΟΓζΟΣΙΩ τη ἃ 
Υ̓́ΘΣῪ αἱ ΟΌΪ: ΤΟΥ, ΟΥ ΟὯ6 ἰδαὶ 15 ηοὶ οὗὨ ἃ ἰγί υ]δ] 
Θμδυασίοῦ; δῃὰ Ὧδ τηοβὶ οὗ 4}1 ἀθ] 5 ἰοὸ τοῦ 
οὔ ἴμ6 Σἂν Ιηδίου αὶ. Ηδ 88, ἐμοσοΐοσγο, δἱ δ]}} 
τη Ῥγοίουτυθα ὙΟΣῪ ματὰ ᾿γοοᾶ δηὰ ὙϑσΥ δορὰ 
βίομϑϑθ δηὰ {μδπὶ {Πη6 ταϑδιοτρίθοοδ τ οἢ δ ᾿Γχὸ- 
ἄἀυοο8, Θχ Εἰ 1. 18 στοδὶ 8Κ1}}. (1860). 

γεβ. 2. Διηᾶἃ ἄθαϊτοᾶἃ οὗ δίτα Ἰοῦῖθτα.--- 
Τοἴίοσβ δηὰ ἀοοσυμηθηίβ, αηἃὰ {9 βοσυνυΐδοβ ὙἩΒΊΘΝ 
(ΠΟΥ ο8η ΤΟΠΟΘΥ ΘΥ̓ΘΏ δἱ ἃ ἀἰδίδησο, ἤδυο οἴϊδῃ 
οχίοηἀοά {86 ] ββίηρβ 1 ἢ {86 Κίησάοπ οὗ αο 
πηραρίβ. Βυΐ ϑεαίδη ᾿88 δυδὶ]ϑὰ Ηἰτηβοὶ οὗ (86 
ΒΒΠΠ6 ΠΠ6ΒῺΒ [Ὁ βοαίίουῖπρ ἢ18 Βοοα απὰ δομηταῖ- 
πἰσαίίης 18. βρὶ γί. (Κ. Η. Ἀΐορον).- -Βαΐ - - 
δ στρ ῖϊ Ὀσίηρ ΤΏ θη) Ὀοτιῃηᾶ.---Α͂Ἀ]86 Τα) - 
Εἷοῃ ἰβ Ὀ]οοα  Εἰταίγ ; ἰπ6 ἔσθ ομυχοὶ δυο στα 
Ῥογβοσυίίοη. (ϑιίδυο). 

ΨΕΚ. 8. Εἶο οδῆθ Ὡθᾶσ Ὠδσαδβοῦδ.- - ἴδοι 
ἐδδὶ 86 δοί 8] Δρροδγδῆοο οὗ Ομ γΥὶβὶ ἤθδν Ὠϑιηδβ- [ἰ σα πὶ δὶβ ΒΟΌΣ ἢ (ὉΡ δ0 Βοαχὶ ἷἰβ 8ὸ Βαγά, ούβῃ ἴζ 
608, ὁῃ ὙἩ ἰοῖ (1 δά ϊιίοπ ἰο {86 ἰγδῃβδοίζοῃβ ἐμαὶ 1 10 ΤΟΥ 1ἴκὸ ρσυδηΐΐο Οὐ δ ἀδιδηί, ἐμ ἰὐ σου, 
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ὉΠᾺΟΡ βυο ἢ οἰγουτηδίδησοβ, σοαϊδί τὶϊπουΐ ὈΣΟΔΙΚ- 
ἵδφ. (8 6Γ).---ΝῸ Δρραγλ οι 18 ΟΥ̓ΘΥ 866} δὶ 
πϊά-ἀαν (οἷ. χχῖϊ. 6); θῆδα ὁ ψγ88 ποὺ ρο5881}]6 
(λδῖ βδὺ} βῃου]ὰ 6 πιϊ9]9οα ΓΚ [ι18 ἱπηαρὶ πϑίϊοιι. 
(ὙΠ ρ6γ).---ῆν οὖν στεαίεδί πεεα, ἀϊυΐπε αἰά ἰδ πεατ- 
εἰἰ αἱ λαπάᾶ; ἀοτηομππίγδιοα, 1, Ιῃ ἰμ6 6880 οὗ 
ΒΔ}; βοὴ ἰῃ9 ῬΟΉΘΙΣ οὗ δῖπ δα τοδομρὰ 1.8 
κεῖραι, (86 ᾿οτὰ βαυϑὰ ᾿ἶπι; 11. Ιῃ ἰμ9 6886 οὗ 
(86 Ομ γ βϑιΐδηβ οὐ θδιρδβουβ: ὙΠΘῺ ἐΐθ ΘΠΘΙΩΥ͂ 
ΔΒ ΔΙΓΕΔΑΥ αὖ {πὸ μαίο, ὑμ6 Ιοτὰ δβαϊὰ: “ἩΠ}- 
ετίο---θυ! πο ἔᾳσί μον. [ΦοὉ χαχυ]!. 11].--, ἩΟΠ αι ἅ- 
ΘΩ}7 ἴδοσθ διῃϊἰηϑᾶ χουπᾶ αρουῖϊ Εἶτ 8 
ει οσ θανθ1 .--- γ88 αἰ ογοηΐ ἔσο {86 
ΦΕΊΟΥΥ οὗ ἰ8δὸ Ζογα ̓ τ ΒΘ “8 οη6 τουπὰ δου 
86 δδορβογὰβ ἰη {86 8614 ποὺ ΒοιβΊο οι ; 8}]], 
ἱ τδὲ θαβϑῃ 1 8}}} ἰΠ6 δδῖηθ. Ηδχγο, ἴοο, Οτῖδὶ 
πῶλϑ ὈΟΓΏ ἢ {89 ἀδ ΡΠ 688 οὗ ἃ Ὀοηὶσ ἰοα ΠΘΑΡΙ.-- 
Βνοη γοί ἃ ἱποζοϊὰ Ἰχθξ βδίγθδιῃβ ἔγοϊῃη βθδύθῃ 
Ἰηίο ἰὴ9 ραγέ, ὙΒΟΩ 8 δΙΠΗΘΡ 8 σοπγογίοα: 1, 
Το δἰαστοίῃρ ρίοδιι οὗ ἱμ0 ἀἰϊνπο ἰαν; 11. ΤῈ9 
ὁμοοτίπρς ᾿ἰσμὶ οὗὨἨ ουδηρθ}108] ρΓἈΟ6. 
γεβ. 4. Απᾶὰ 869 1611] ἴο τἴ8 6 ΘΕ: ἢ.---Ὧο, 

ἯΠΠῸ Δ΄Ὸ ὮΥ παίῃγο δυχσῃί δηὰ ρχοιά, οδηποὶ 
τεροῖνο 14, 0π11} νϑ 781] ἰο {86 χτουπά. (ϑίαγκο). 
-- ὅδ], 844} |---Τ)Ὸ τοροδίοαὰ διὰ ἱτπργθββῖντα 
ἸΔΘΒ(ἶοπ οὗἠ ἰμΒ6 Ὡδὴθ (88 ΑΓΔ, ΑΡΥ διὰ! 
θοη. χχὶΐ. 11; δδιγυοὶ, βδιαυ 61} 1 ὅ8π. 111. 10; 
δεγυβδίοπι, Φοσιδαίοη! Μαίί. χχὶϊὶ. 87; δίτωοι, 
διωοι! 1. χχὶΐϊ. 81), δαάπηοηΐδῃοθ 580] ἰο το- 
βεοὶ, 1. Οἱ [19 ΡΟΥΎΘΓΒΟΏΘΒΒ οὗ ἷβ μβοασί. “Τ}18 
Ἰουὰ δῃηὰ διωρμδίῖϊο τηϑηίοι οὗἁ 18 πδιηθ, ἯΒ8Β, 
ῬΕΡΒΔΡβ, ἱπίθη θὰ ἰοὸ χὶγο ἃ αἰδβιϊηοὺ ἱτρ τ ββ Οἢ 
ἰο ὅδυ] οὔ Τδτϑυδ, τὸ 88 ἃ Βεη͵διϊίο 88 ν 6}} 
88 88}, (6 βοὴ οὗ Κίβα, οὗἩ νἷθ γοβθι Ὁ ]Δη66 ἴῃ 
Ὡϑίυγο πὰ ομβασβοίου ἰοὸ {86 γοὐοοίοα Κὶπρ οὗ 
ἴδτῶεὶ. ῬῸΓ 88 86 Ἰαἰϊΐου υυϑηΐ ζοσί, πὰ 06116 ἃ ὉῪ 
(80 ΕΥΪ] δρίτὶς, ἴπ ογάον ἰο βοῖζο δῃὰ 6͵δυ [8.8 6}᾽8 
διοϊηἰοα οη6, 80 {86 ζΟΥΤΩΘΥ, ουοσβονίπς τι ἃ 
ἀεβϊν σθ], ργοοθοάθα ου 8 ΨΔΥ ὙῚᾺ ἷδβ χοίἐ- 
886, ἴῃ ΟΥΟΣ ἰο ρογϑοσυία ΟΠ γὶδὶ, (16 Αποϊηϊοα 
θΘπθ6, ἴῃ ἷβ τ  ὮΘΥΒ, δηὰ ἰὼ σοπδίρῃ (μ 686 ἰὸ 
ἄφϑίι." (Βουτησατγίοη). 11. Ου ὑπο ᾿ογά᾽ 5 στϑοίοιιβ 
ῬύγΡοβο ὙΪΓῊ χοβρθοὺ ἰο Β᾽Τη8611. ““58..1}᾽" δ᾽ χῃϊ- 
ἤε8: “Αϑδκοὰ ἴοσ (οΓ[ ἀοά)." Νον 9688 Πεσθ 
Τοἀειηδη 8 5801, 88 056 ὑπαὶ δὰ θη δδϊιρὰ οἴ 
βθοὰ, διὰ νδὲ Ηἰἱ Ῥσοροσίυ, 80 ἰδδὶ ὑπ ννογὰβ 
Δ͵ΙΘ ΔΡΡ]1680]6: “ξἔ6 58}14}} Βατο (80 Βέίγοῃᾷ 858 
ῬΓΕΥ [15]. 1111. 12, αοττῃ. υϑσβίοῃ. ].-- - δα], 
ΒΔ], τν ροτιδοουῖθαϊ ᾿ΠΟὉ Τὴ6 727--- 6818 18 
ἴδ δῦοτο 811} ἐμ βοδυθῃβ, Ὀυΐ δ θα ὅσο οἡ (86 
ἐδτίι; μ6 Βοδὰ 18 'π βοδυύϑῃ, (ἢ ὈΟΥῪ οι θδσί. 
Νον σϑη 5868] βίστοῖς δπὰ ἰσοὰ οἱ (ἢ ζδοί, [816 
μοδὰ Ἵσοϊαϊπιϑᾶ: 8.801, ὅδ], τ ΒΥ Ῥογβοουϊοαὶ 
(δου πιο’ (Αὐφυδίΐπο).---ΤῊυ5 αοα Βεΐζοβ 880) 
ἰδ δῖα αἰπϑ, δι ὰ σβαῦροθ πἷτη ἢ Βανΐηρς δβιοὰ 
(δε Ὀ]οοὰ οὗἨ Ηἷ8 Ομ γίβιΐδηβ, ᾿πϑοιπυοῖ ἐμαὶ ἐΐ 
που] ποὺ δύο ὈΘΘΩ βίγϑηρο ἢ 3401 μδά 718]16π 
ἄονε ἀφαὰ οὐ {μθ δβροῖ; ἴῸγ ἰμθ τιϑδὴ Ὁ] ἤπὰ 
1816 οοπδοϊδίζου στ ο86 Βϑαστὶ δηὰ ταϊπὰ βυἀἀΘ}}γ 
δηὰ σὴ} τίς Ὀδοοιλθ δοπδβοΐουβ οὗ {86 φυ}]ὼ 
οὗ μενΐηρ ρογϑοσουίοα αοὰ. (11 61).---86}]} - - 
1Ὼ 7.--- 54} ρμοσβοουϊοα 726δυ8, δπὰ 768ὺ8 Ρογ80- 
εξυἰοὰ μια. 5.8} ρΡογβεσυϊοαὰ 7658 ἴπ τυ 685, 
δηὰ βουρμί ἰο οχίἱγρϑίβ ΗΒ ἤδη, ΗἾ8 νοτγά, δὰ 
ΗΪβ8 ομυτοῦ ; 7650} ρεγβοσαϊδα Βὲτῃη ἰπ ζτδοο, δηὰᾶ 
οδἰἰεὰ ἰο ἷπι: 84}, ὅδ}, γΥ ρογβοοιυϊθαὶ ἴμοὰ 
6} Ηδ δοοιηϑὰ [ὁ πδΥὺ: ἤμαί ἢαυθὶ ἄοπο υπίο 
(866: Ηον Βαυθὶ ἰπλυγοὰ (66, ὑμαὺ ἔδου δὸ σθ- 
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(866, Δηὰ, ΜΙᾺ 8 βίη ρία ἐμ πάοΥ Ὀο]0, οδδὺ {66 ᾿πίο 
..6}}} Βυιῖ] ν}}1 ποῖ γϑοορϑῃβο ἰπ 66 δοοοσάϊπρ 
ἰο ὑἰδγ ἀδβοσὶ. 1, ψβοῖ (μου μαδὶ ΒΙ(μοτίο μαιοὰ, 
Βανυθ Ἰογϑα ἰπθ6, ἰο0, ἔγχοτη οἰδγηϊ γ; 1 μᾶγνο βῃοὰ 
ἸῺ Ὀ]οοὰ οΥθ ἴον ἰπ66, ΔΙ Βουσὰ ἰδοὺ δΒαδὺ 
ἐὶγβί ρα ἴον μι ὈΪοοά οΥ̓́ΤΙΥ Βδϊπί8.--- Τ}6 ΔΡΟΒί]6᾿ 8 
οὕ Ἰαησυδρο ἰδ: “1 δὴ δρργοποπάρα οὐ ΟἸγὶδὶ 
688." (ΡἈΠ]. 111,12); [κατελήφϑην, οδυσιῦ πὰ 
Β6Ι2064 ἴῃ {πμ6 σοῦγβο, (Ἐ ᾿εβί ρον); Βο]ὰ ἴδϑι 
(βομ θη Κο}); δὰ Βοϊὰ οἵ. (Βοθίμβοῃ ἘΈΤΕῚ: 
ὙΠ 6Ὲ 1 Ἰοδβὶ οὗ 8}} ἱμπουρῃὶ οὗὨ ἰὑ--ῦὸ βδγ8---δηα, 
ἸΣκὸ 8 πιδάπηδη, νγἋἋὰ8 πδδίθηϊηςς ἰο 61}, τῇ τοδὶ 
Ῥγθοίοιβ Βθάδομιον βοὶζϑαὰ της, δῃηα ρΡ]υοἸ θα 126 88 
8 Ὀγδπὰ ουί οὗ ἐμὸ ἔγο. [ΖΘΟ0Ἐι. 111. 2]. “Ἡονθεῖϊ, 
ἴον {818 ὁδβο 1 οδίαϊ θα ΠΙΘΓΟΥ͂, (μδὲ ἴῃ τὴ6 ἤἦχαι 
ὅοδυδ ΟἸγὶδὶ τοῖρῦ βηονν ἔοστί 41} Ἰο σϑυ οσίπς, 
ἴῸΥ 8 Ῥδίίοσῃ ἰο ἐμοῖὰ ΜΟῚ Βῃου]ὰ ΒΟΥΘΑΙΟΣ Ὀ6- 
Ἰῖονθ οὐ δΐτῃ ἰο Ἰἰἴο ϑυουϊδβίϊηρ." 1 Τίμ. 1. 106, 
(βονῖνου). -- ἢ} δύ ἰοστοσ β'δαϊ τηυδὶ μᾶγθ 
Βοδσὰ {πῃ ψογάβ ργοπουπορᾶ: ΠΥ ρογβοουίοϑί 
ἰδου π6} Ηο διδὰ, ἴῃ δὶβ τῆ 016 δουγβθ, 1ἢ- 
ἰδπάοὰ ἰο Ῥγοιηοίθ 186 Βοποὺ οὗ Φομονυδὴ, δπὰ 
ΤΩΔΥ ΠαΥο οχροοίοα ἰο τοοοῖνο {86 ΔΡΡγορδίΐοι οὗ 
Βοαυθῆ. Βυὶ,- 6 Πο]ὰ, ἷβ γον δύο ὑσοπουποοὰ 
ΔΟσΌΓΣΒΟΩα, ἀπά δἰ 1608] ἴον ἀοἀ 18 ἰοτγηθα ἃ ρΡ6Γ8Β6- 
ουϊΐοη οὗ Ζεβοναῖι. Απὰ {πΐϊ8 18 {6 βοῃίθποο οἔ 
ἰὴ ἴρογὰ ἰτηβοὶ, βοϑο γσοΐδο ἔγοτη θαυ Ὼ Χ6- 
γ768]5 ἰ0 880] ἰμαὶ 176 Βρθδκβ. (1θΌη. δπᾶ 8ρ}.). 

ΨΕΒ. δ. ὮὨο ατὶ ἴδου, ΤΙ οχᾶ 2---Ποη 8840] 
858 {18 αποδίϊου, 6 ἰδὶκ65 8 βίῃ ἴοσψαγὰ; ἢθ 
ἱπαυΐγοβ οἷν ασοά. Ηρ βυδιιἰοὰ ἰο {ἐμ6 ἀΪ8- 
Ῥοπβδίΐοι ψ μῖοῦ μοαχοὰ ἊΡ 18 ἩΔῪ Ὑ1Ὲ (ΒΟΤῺΒ 
Ηο5. 11. 6], δπά, δἱ Ἰοδβὶ, οἴεγοά πο γὔεβίβίδποα. 
ΔῊΥ͂ οὗ γοῖ πᾶν σϑδομβοὰ ἐμ βϑῖὴηθ ροϊηί ἴῃ 

ΥΟῸΓ ἵππορ 116. Τὴὸ ῥἱοσοΐαρς ἴοπθ8 οὗὨ {118 048]} 
αν σϑδομβϑά γοὺ 8]δ8οθ. ΤΟΥ ἀκ π γοῦ ἴῃ (116 
τηογηΐηρ, δπὰ ἀϊδίυσ γοὺ ἰπ {μ6 ϑυθηΐης ; (ΠῸῪ 
δίίομὰ γοῦν οἢ ΟΣ ἰΟΌΣΠΟΥΒ, δια ἱπ 6 Υ γοὺΣ 
ἀγοδβ. Υὕὔου 736] 8 διἰΐπρ ὙΠῸ γοῦ, ἔγοσα, 
ΨΑΪΘΒ γοὺ σδημοὶ ΘΒΟΔΡΟ; ὙΟῸΣ ὙἘ80716 1116 18 
Ῥογυδαρὰ Ὀγ ἃ ἀθϑρ βθη86 οὗ ἀϊβίτοβϑ, γ᾽ ΒΙΘἢ γοιὰ 
οϑῆμοῦ ΥὙΟΌΓΣΒΟΙΥΘΒ οχρ]αὶη. Υου μαῦα δὴ 1Π6}8- 
υἰποὶ δοῃβοϊουβηθ88 ἐμαὺῦ οὐ βαϊ γδίΐου ἀθρθηάβ ἴῃ 
ἃ οογίδὶπ ΤΥΒΙΘΓΙΟῸΒ ΤὩΒΔΏΠΟΣ Οἢ ΟἸ τὶδίὶ, Ὀυΐ γοῦ 
ἴδ] ἰδοὶ γοὺ 8.6 β8.}}} βοραγδαίοα ἔγοιη {118 
βανίου;.---Αδὶς, 1 θοβθοοῦ γου, δϑὶς, δὶ Ἰθδϑί: 
“Πο δὲ ἰδοὺ, μοσὰ " Αβὶκ 'π ῬΓΘΥΟΓ, ΒΘΔΤΟΣ 
{πὸ βογὶρίατοβ, δὰ ἰδ Τιογὰ ν»1}} γουθαὶ ᾿Ἰπη86] 
ἴο γοῦ. (7.8ρ]8).--ἰ δὰ ὅϑαυβ, συ βοσῃ ἴμοτ 
ῬΡοσβοουῖοαι.---Α ᾿ἰριὶ Βοτο ἀδνποα οὁη ὅδ] 
ἐμὲ ἑογγι βοὰ εἶτα; μο Ἰοδυηϑά, 1. ἢ σοβροοὶ 
ἰο {86 Ἰιοχὰ Φοδα8: (α) {μ8ὲ μὲ Ἰἴνγεβ, δπὰ 18 6χ- 
α]ιοὰ ἴπ Βοδυθῃ; (ὁ) ἐμαὶ 6 ἄν ε}]β. στῖἢ 8 
ῬΘΟρΪΘ οἢ ϑδσίμ, δῃὰ σομκαγὰβ ἐμοῖσ 8 τ] 58 88 
8 οση. 11. ΜΠ τοβρϑοὶ ἰο Εἰπιβο]ῦ: (α) {πὶ 
Βοὸ δά, ἴῃ ἷβ βίῃ] ἀοϊυδίοη, βἰσίνθ τὴ Θοά; 
(δ) ἐμαὶ Βο Βαά, ἴον ἐμαὶ σϑϑβοῃ, ἰδδοχϑὰ ἴῃ ΥὙδῃ, 
--Εἰδ]} - - - ροσχβοουῖθει.--- 6 Ἰὰνν δηὰ (89 
ΘοΒρ6] δσϑ οοτιδίποα ἴῃ ἐμὲ8 δὰ ἀγ 688 οὗ {μὲ ογὰ ; 
Ι. ἴπ ἰμο ᾳφυρδίϊοπ: ““ἩᾺΥ Ῥογβθοαί δὶ ὑμοὰ τὴ ἢ 
86 ἴατν 8 Ῥγοοϊαϊπηϑᾶ, δοηνυϊποΐης 5801 οὗ" δἰ8 
δἷῃ. 11. 1 ἰδ6 ἀοοϊαγαίϊοι: “1 8 2658, (86 

ΘοΒδροὶ ἰβ ῥγοοϊαἰπιθᾶ, ἱπ 80 δ 88 (6 [μοτὰ 
ἐμ οτοῖπ σΟΥ6818 ἀπά Οἴοτθ Ἀἰπιβοὶῦ ἰο ὅδ], 88 ἰδ6 
Ἀδάθοιμου οὗ ἰμ6 ψουϊὰ, δπά, δομβοα θη, 8180 
88 ἷβ οὐγῃ ΒθάθοιηοτΣ.---Ἰ τὶ ὅθδακ.---ὖ) 8 σ8 ἢ 
Ρδυ 18}}}7 υπάονβίδπά μον ΡὈχϑοΐοιιβ ἐμ 18 ΠΔΙΩΘ οὗ 
ει Ὅ88 ἰο ἰμ6 οοηνογίοα 5801 ἰβσουρῃ 18 

Ἰεμι οδοὶγ ρεογβοουίοδί δπὰ δϑίοίοβέ τὴϑ ἴῃ ΤΩῺῪ 8016 Ἰἴἴ8, 1 νγο, ἴοο, μᾶῦθ ΟΥ̓͂Σ Ὀθθῃ ΘΟΙΒΟΙΟῸΒ 
πΙΘΏ ΡΟΣ; ΒΟΒΟ], ΠΟῪ Θαδίὶγ 1 οου]ὰ ἀθδίσου | 'ἰπ οὐχ ὀχροσίθῃοθ οὗ δὴ ΒΟῸΣ ἴῃ ΜΆΙΟΝ 186 Βεατί 
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Ἧ85 κὸ τηονϑ ὈΥ ἴῃς τογὰδ: ““Ἶ δὴ 7688, (8δὲ 
ἯΟ Βα ὈοΪὴ {παὶ ΟἿΥ δἰ δυϑουπαοα, δηὰ αἷποὸ 
δαὶ Ηἰβ στδοο αἰὰ τους τοτὸ δρουηά. (6556). 
--Ἰὐ [6 Βατᾶ ἴἔοσ ἴ866 ἴο Ἰεἰοῖς δραὶπεῖ ἴδ 6 
Ῥιίοῖεα.- -[ἔον Εἔχεα. 566 Ὀ6]ΟΥ,, οἸ. χχυΐ. 12- 
14.-- ΤᾺ... 914 {86 Γκογὰ {86 σοιαροὶ πἷπι ἰο τὸ- 
εἶτα ἤγοιῃυ 1η6 ΘΟΌΣΒΟ Οἡ ΜΕΘ πὸ δδά εοηἰοτοαῦ 
ΒΥ ΠΟ ΠΙΘΔΠΒ; ΤῸ δἰ αἰ ὮΥ σταοθ ἀο68 ηοὶ ἴδΚε 
Βο]ά οἵ υ8 πῃ Ορροβί[ἴοῃ ἰο οὐν' Μ|]}, Ὀαΐ 1ε ἰδ ῥσὸ- 
οἴδοὶν οὔν νὙ1}} ἐμαὶ ἰδ ῖκοβ μοϊ]ὰ οὗ ζτδοθ, βΒο ἰδδί 
ἯΘ ΟΥΓΆΪΥ δηὰ Ὁποο αἰ ο 8 }}}7 δυθτϊὶ ἰο 1ἰ, 
ΒαΥΪη ΠΟῪ αἾβι 1 ΠΟ Υ βοϑι [6 ἮΔΥ οὗ δαϊναίϊ θη. 
(Ῥα]πιεν).---ἶῖ 6 Βεασᾶ, εἰο.--- ΤΠ οβά ογὰβ δ ΤΏ 
ἸΏ 0 ποί ἰο γταβὶϑέ ἰῃ 6 Ῥόνον ΜᾺ]ΟΝ τῸ]6 8 {πὸ 
ποιϊά: 1. Τη): 6 ΤΠΟΔΏΠΟΥ ἰῃ τ ΒΊΟὮ (ἢ 6 τ ΔΥΠῚΠΡ ΜΔ8 
εἴγε ἰο 8ὅ80]; ΌὈΥ πηοδῃβ οὗἩ δὴ δχίοτηδὶ, τυῖϊτδο- 
ὉΪοῦΒ ΟσΟΌΓΤΓΘΩΟΟΘ, ᾿ὐ ἰδ ἔσο, Ὀπὶ αἱ (ῃ6 κδπιο {ἷπια, 
ποὺ πιϊμουϊ ἀδὸΡ πίθου) ἱπηρυοββίοηβ ΤΟΝ 
ἀϊτοοϊθα Ἀλτὰ ἴο ἐπ 6 ΜΔΥ οὗ συ. 11. ΤῊ ρυτγ- 
Ῥοτγί δπὰ ἱηίοπίϊοη οὐ 186 Ὑδυηΐης; πο ἐπὶ Βὸ 
Βου]ὰ γίοϊά ἴο δὴ οχίογηδὶ, ΘΟ Ρυ ἸΒΟΥΥ͂ ῬΡΟΎΤΟΥ, 
ἴῃ ορροκίζϊοῃ ἴο δἷα σοηνϊοίΐοπδ, Ὀυὶ, ὅγϑι, (δμδὶ 
ὸ βῃου]α Ὀδοοῖηα οοηυϊποοὰ οὗ {π6 Γ0}}} οὗ 5ὺΡ- 
Ῥοδίης ἱμαὶ αοἀ ἀεοείρποὰ ἰο Ὀοβίου βδνδί οι 
ΒΟΪΟΙΥ οὐ ἰδὸ ρῬοορῖίὸ οὗ [ἴδσγδοὶ, δαηὰ ποὶ οἱ 8]], 
δηὰ βῇουϊἀἁ πὸ ἸΟΏΡΟΡ Ὀ6 σοηῃίγοϊ δὰ ὮὉΥ βυςὴ 
8 Ῥτγουάϊοο; δβϑοοδάϊῃυ, ἐμαὶ μΒὸ βδῃου]ὰ ποὶ γτϑ- 
δἷϑί {πὸ ἱΡΌ]80 ἰο αἰδἶαδο διοοι οΟἰΟΥΒ ἴδ6 
Ἰχιὶ τ πο Δα ἀδιτνποα οἢ Εἶτῃ, (μὲ '8, δῃου]ὰ 
ΟΌΘΥ ἷβ τοσδίϊΐοῃ ἰο 6 {86 δροκίϊς οὗ (6 σ6η- 
4165. (βοβ]οίοστη.).-- -τἰ 16 Βεατᾶ ἔοσς ἴ866.-- 
ἾΟ ΤΥ ΡΪδοβ εἷβ πακεὰ ὕζδεΐ οἱ Ὀυτηΐηρ; 608]9, 
ΟΥ δἰϊϑιρί ἰο ὈΓΘΔΚ ἰη9 αἰδιοοπά νὴ} ἃ ὉΪΟῪ οΥ̓͂ 
18 Βδῃα ῦ Τμοδο πογάδβ, βουγονον, ἀ0 ποὶ ΤΠ ΘΓΟΙῪ 
ἀοβοῦῖθο {86 γα ΠΟ βΒΏ 688 οὐ δὴν Πυτδη δον ἰο 
ΤΟΡΘ] {86 ροδὰ οὗὨ αἰνηο τγδίῃ, Ὀαΐ 4180 ὀχ ΕἸ ὶὶ 
8}} (6 Υἱοῦ 68 οΟΥ̓͂ ἀϊνῖπθ ἸΠΟΡΟΥ͂ δπὰ ρτδοο; ἴον ἰἰ 
ἶ8, πὶ ἰγα ἢ, τοῦ αἰ ουἷ ἰο ὀχεϊπαυΐδιι {86 θυ γη- 
πρὶ 608]5 οὗ 604 5 ́οτϑ ἰο μἷ8 θη ηνΐθ 8, Ὁ δάορί- 
ἱπς (86 τοδοϊαϊΐου: “1 υ}} ηοὶ Ὀὰ σοῃγνονγίοα."" 
(Β6886:). 

γεε. 6. Δπᾶ Βο6 ἸΘΣ ὈΪηΚ δηᾶ δῖοι 8ἢ- 
θά, καἰἃ.---Τ}6 ἴοττοῦ το δ]1οὰ [Π6 δου] οὗ 
Ῥδὺ] δὲ ἐπα τηοτηοπὶ, δασγηϊδϑὰ ᾿ΐπὶ 4180, ἱπ ἃ 
Ὀγϊοῦ Ῥογϊοά, πιὰ (μὲ οχρογίθηοθ τ δῖον {86 
οἶδοῦ αἰδοΐ 165 δοαᾳυϊγϑοὰ ἀυτγίηρ 89 ΒΟΥΘΓ 8] γο ΔΓ 
οἴ ὑδοῖν οσοηἰπδησο πὶ ΨΦ6δὺ5 ἴῃ ἷδ ἰοιηρίδ- 
ἰἴομβ. [1ὲπ|. χχὶϊὶ. 28]. (Βἴοκον).---8)9 τοδτίης 
Ἰίοῃ 8 ποῦ οοῃγοσίθα ἰπίο ἃ ρδίἰϑηὺ Ἰωπῦ; {86 
Ὀγοδι βίης ουὐ οὗἩ {πτϑαιθηΐϊη ρα 888 ρίνου ΗἾδοθ 
ἰο ἰγοιη ὈΪΪπ δὰ δδίομ πιο. ϑαμζ 8 ὨΟῪ 
ομδηροά ἰηὶο αωΐξ, (αὶ ἰδ, ἐξἶε [παῦλος, (ποὶ 
Ἰοππὰ, ἴῃ ὑμ18 δ6ι89, ἰπ {8 Ν. 1.), ϑααϊναϊοηὶ ἰο 
παῦρος, δηιαϊϊ, ἱποοηδιάεγαδίδ. ὍΡΟΥ ΤῈ] διὰ 
Ἰηυδί οοῃΐεοθδ: “0 Τιογά, δου Παβὶ ροσγειδα θα 
Οοστη. Ὑὑογβίος 800 ΒΟΌΪδοΝ᾿ 5 ἰοδοηΐυδ, ἢ. 
1δ, Ρἰεἷ, 1.--- κ. πιὸ, δὰ 1 νᾶ ἀρήϑανερ ἘῚ : 

(δου αὶ βίγοη ον ἰμδὴ 1, δῃὰ πδαὶ ργονυδι] θα." 
Φογθηι. χχ. 7. Ηἰΐδ ἰγοι ὈΪπρ δὰ βδιοπἰβμπιθηΐ 
ΓΟ βἷσηδ οὗὐἠ οοπίγί οι δηἃ ροῃϊίθηος, Ραΐ {π6 
ὈΓΡ( οὗὨ ζδῖι ἢ 6160 οοσυγτοῦ διά ἐδ 656 10.481] ὑ6- 
ΤΟΥΒ, Τ0Γ πο ἱτπυη δίοΥ ἰϑσιηδ ὑπαὶ 9 6805 τ Βοπὶ 
ἢθ δα ρογβοσυίθα, Η18 “"1,ογά,᾽ τδοβο τ .}] βου ]ὰ 
Ἠθπσοίογί σοπίτοὶ ἷδ ᾿1ἴθ. (ϑοπ. δπὰ 8}.).--- 
Τὴε Ολγιίδίίαπ᾽Σ ἰὼ υἱϊαΐ συδείίοπα: ΠῸΥ τοῖοσ, 1. 
Τὸ ἰ80 Κηον)]οῦσο οὔ Οοα: ““{11ο αί ἰδοῦ, 
Τονὰ Ὁ"; ΠΠ, Το ἷ8 Ὑ|]}: “1,ρογὰ, αὶ τὴ ὑπο 
ΒΑΥ͂Θ τὴ ἰο (0 7 (τοῦ. 6).---σΘ0 ἐπῖο ἴ86 οἱϊγ 
διὰ ἰΐ 58.811} Ὀ6 το] ἴδ96,ι οἱο.---Ῥ 8} τοοοϊγοα 
μἱδ ἀροείοζιοαΐ ἀϊκοὶϊΐγ δηὰ {Π|ὁ ΠΘΟΘΕΘΘΓΥ 4υ8]1808- 

ΤΗΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΒΤΊ ΕΒ. 

ὑἰοπΒ δου ταγάα, ἤγοα ἐδ [ον ὮΪπβοΙζ, θυ ἱξ 
825 ογτήογοα ἐπδὶ ἢ βου]ὰ Ὀδοοτηθ ἃ Ολγίςίίαι 
ἷπ ἰδ9 ΟΥΑΙ ΠΒΥΎῪ ἬΔΥ, ὦ. 6.. ὉΥ {86 τοϊπἰπίση οὔ 
οἴβεσβ. (ΒΊορου).--- ΑἸ ουρ ΘΟοὰ βροδῖκβ πὶὶὰ 
Ῥαδὺϊ ἔγοια βδανθῃ, ΒῸ ἴδ ποί νοὶ] πρῦ ἰ0 ΡΟ ΣΒΒ 
186 ταϊ ἰδ 6.14] οἷ 66, ΠΟΥ δορί 85 ὑππδ118}]} σΟῦΤΆΘ 
ἴῃ ἔδυου οὔ ΔΩ οὐδ; ἢ ἀϊτοοίβ 81} ἰοὸ ἴπ6 Ῥῃ]ρὶ 
ΟΥ {86 ρδδίου 'ἴπ (ῃ6 ἰοττῃ : {ΠΩ δια ἰοϊὰ ἰο ὮΘΆΓ 
δὰ ᾿οδτη ΘΓ 411 (πὶ 8 ἰο Ὀ6 Ἰοατῃοὰ. ΤῈ6 
Ιοτὰ ον αοὰ Μ1}}} ΘΙΡΙΟΥ κροοΐδ] διὰ β᾽πΌΪΔΓ 
ΤΏΘΔΏΒ ἴῃ ΠΟ 6886, Ὀϊ Ὀοβίονυβ ᾿ιἷ5 Ὀαρίϊ πη δηὰ 
Θοαροῖ οὐ {86 ὙΒοῖθ νου], οπ ἐδ 916 88 τγ6]} 88 
οἢ ἰδ οἴδον. (108 61). 

γεβ. 7. Δπᾶ ἴ89 τϑ νυ ΐοδ ἡουσπογοᾶῦ 
στ ΒΊ ΤΩ .---ἰἰ 88 δὸ οσάογοᾶ ἐμαὶ δ Ὸ}᾿ Β δαϑο- 
οἰδίθθ ἱῃ βἰη, δῃουἹϊὰ 6 ἐμ τἰῖιοβϑοϑ οὗ 1ιἷ8 
σμδηρο; ἰὰ δ διίπρ ἐπὶ {ἢ 8 σσῃνογ βίο οὗ ἃ 
ΤΏ8}, ῬΠΟΒΟῈ ΘΣΟΘΑΒΙΥΘ ΘἸΤΏΪΥ δραὶπδὶ ΟἸσὶδι δὰ 
ἰοδπηοα ἴδ δηὰ νἱᾶθ 1}κ6 ἃ Ὀυτηΐηρς ἰοτοῖ, βΒουϊὰ 
ΟΟΟΘΌΓΣ, Βοὶ ἴῃ ἃ τοίϊγοὰ σματ ΟΣ, Ὀὰ1 ἔπ Ῥυ]]ο, 
ἱπ (86 ῬΓΟΒοοα ΟὗὅὨ ἸΏΔΕΥ Ἡ]ΓΠ685865. (ΘΟ. δά 
3..).--διοοῦᾶ 5ρ6θο  Ἶδδα ---ΒοΒοΪὰ ἐμὸ οἴεσὶ 
οὔ [86 Θοβρθὶ] ἢ ΑἹ] Βοὰγ ἴΐ, Ὀπὶ ἦεν υπδοτείδπὰ 
1 τ (εἰν Ὠοατί. (ϑίατκο).--- Τε δοπυετϑίον οὗ 
Ῥαμΐ, α τεῖγτον ἐπ τολιίοὐ εὐεγῳ οοποεγίεα Ἀεατγῖ πιαψ 
δὲ δεόπ: ᾿ἰ γουθαβ, 1. ΤῊὴΘ σϑϑ] δὰ ρτοδῖ δἷτη οὗ 
1πὸ παίωγαξ δαιτὶ, Ὀυϊ Δ1580 ἰ6 1 ,οτα᾽ 5 τοἶῖοσδ: 
“ἼἾΥ γμογβοσυίοδί (δου π|6 11. 76 αυσδίῖοῃ 
οὗ ἰ80 “εῆαπί Ὠοατὶ: ““ἯὯΌἢο τί (δου ἢ ὉὈσυΐ αἷδὸ 
{86 [ογα᾽ 5 ΓΟΡΙ: “1 δὴ) θβυβ, σβοιι ἴπου Ρ6Σ- 
δοουίοδι.᾽" [1Π,.. ΤῊ αποβίϊον οὗ ἰμ6 λωκῤίρε 
ποσὶ: “ἯὯΠαοὶ νι] ἰδοὺ να πὸ ἴο 403" ὉὈασὲ 
αἷ5ο 16 Ἰοτὰ᾽ κ ΓΟΡῚΥ: ““Βοροπί, δὰ Ὀδϊΐουο ἴῃ 
ἴῃ πιθ.᾽ (ΕἸΟΓΘΥ). 

ὕει. 8. Δπᾶ εἶδ} δτοδϑ ἔτοτῃ Γ᾿ Θδσίῃ. 
--Α κοηυΐῃθ σΟΠΥΘΙΒΙΟῊ ἱπι0}}65 ποί ΟὨἹῪ αἰπίγοδδ 
οΥ̓͂ τὐἷἰμὰ δηὰ ροοὰ τεβοϊυἱΐοηδ, Ὀὰὲ 4180 δοίϊτο 
οὐεάϊεποο. (ϑίανγκο).-- -ἘΓὸ δαὰνν ὯῸ 8: σὲ 
ἴδον 1οἅ δῖπι Ὁγ [86 δά «---ΑἹ} (86 Τοαίατεθ 
ΟΥ̓͂ 16 ΘΣΙΘΓΠΔΙ τηΐγϑοὶο το ἱπιδζοβ οὗἨ (8060 
ἩΠισὮ (Π6 δομγυθρδίοη οὗ ἷ8 μοατὶ οχ ἰδέ, Τὶ 
τῆδη, ἯΠῸ δίἰϑιηρίθα ἴο συΐϊὰδ 4}1 οἴβοσα, Ὀθίοτθ 
αοὰ οδδὶ εἶτα ἰο ἰὴ6 στουηὰ, πον ποοὰβ ἃ κυϊαθ 
πἰτϑοῖϊῦ. ΟΥδ γα Ἰοδὰ Εἶπε ᾿1Κα ἃ οἰ ἑ]ὰ; δὶΒ πδὶυ- 
ΤΆ] δβίγοηρίῃ ἰδ κοῃο, δὰ Β6 1] ΡῚΥ σα Ὀτΐ8 ἰὸ 
(μεῖς χυϊάλῃσοο. 7.6 7186 ᾿ἰρεὶ ἴθ ὨΪ8 508] ἰδ 
ἘΣ ΒΕ Εὐ ΕΟ, δη, ἰπ ("6 ἀδτΚΏ 658 τ ΊΟΒ δηγ οἶοΡ δ 
ὲπι, 6 δυθηῦ γ΄ Ἰοηχβ ἴο βΒ6ὸ6 ἴδο ἰγὰς ἰκδι. 
(6 6γ]86})}.--Α)δῈ ὈὉτοῦυρσμῖ Βἷτα ἰμῖο 1.6 πι886- 
οὔε.---Ηο Βδεαὰ ποὲ ὀχροοίοα ἰο θῖν (ἢ 6 ΟἿἿΥῪ ἴῃ 
(818 τῆϑῆποῦ. Ηοθ δαδὰ ἱπίθηδεα ἰο Ὀϊηα {}0 
ΘΟ γἱδιΐϊδηβ, δηὰ {(Ἰθὴ Ἰοδὰ (πο πὶ ΤΟΣ ἢ ουἱ οὗ θ6- 
τλλβοῦβ, Ὀαὶ πον (ἢ 6 ̓ζοτὰ 1686 Βὲτῃ 88 ὁΒδ Ὀουπὰ, 
ἰπίο {89 οἰ. (ϑιανκο). 

γκεκ. 9. Διυᾶ δ6 νγδβ ἴγϑο ἄδυα υσνἱτϊδους 
εἷκδι.--ΤῊ 5. Ὀ] άπ 685 τῶ ἰηοπ θα ἰ0 ΡΓΟΥ͂Θ ἃ 
ὈΙοβδίης, ὈΥ δἰάΐηρ Βἰπι ἰῃ δατυογίης ἴθ δῖ6 ϑοὺυϊ 
αἶ ἀθὸρ αἰϊοηίίΐοπ ἐπαὶ ϑανίουῦ ὍὙΔ0Ὸ δά Γοὸ- 
νοδϊοὰ δἰπιβοὶῦ, δηὰ ἰῃ δοαυϊγίηρ 8 βρί γί πὶ 
Κηον]οᾶρο οὗ Βἷἶπι. 4268ὺ8 ν88 γουθαδϊϑὰ ἴῃ ἹΟΣΥ͂ 
ἴῃ ἰδ οδτί, διὰ ἤφη66 δ'6 νγα8 ποὶ αἰϊονγεὰ ἰο 560 
{89 τηϑὴ πα ἰμ6 νδΐῃη οὐ᾽δοίβ δτουπά δῖαν. (ΑΡ. 
Ῥᾳβί.).---ο τουδὶ ὈδοοῖΏ6 ΠΌΠΡΤΥ, ὈΘίοτο γᾶ 810 
δδαιϊδδοῖ τι Τοοα : δἀπὰ ὈΠπὰ Ὀοίογα νγῦ 68} 566. 
(ϑίανκο).---Βοθο (γθ0 ἀλγδ ΓΘ 8 ὈϊΪοδδοα Ρ6- 
τἱοά, νυ ς}} δυυϊ(οα ἴον οο]] οἰΐπς (86 ἐπουριία. ΥΘ 
οἴη ἀονοίδ ἀγα δηᾶ υϑοὶκβ (0 ΟΟΥ ῬγΘΡΑΥδίϊ 0.8 
ΤΟΥ ἃ ᾿ΟΥΓΏΘΥ ἰο τηθαϊοί δὶ δργίπρβ, ΟΥ [ῸΓ 8 υἱεῖ 
[0 ον ἔγίεπάβ, δηὰ πορὶϑοὶ ἰδ ἀαιο5 τίσ ΟἿΓ 
οδῖοθ οὐ. Βουδοιοϊὰ ἱπιροβοθ. Βυβ γδο Μδ δὲ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΙΧ. 10-1θα. 

ΔΩΥ ἰἶἰπ|6 ἀονοίθα ἐγοα βιυσοοδδῖνο ἀδυδ ἰο 86]7- 
ἐσδιιἰηδέϊου δηὰ (0 18 6 Βοα] ἰὴ οὗ ἐμ βου] (Εἴε- 
εετ).-- 6 δαηυοῖ, {86 ΚΟΟΡΟΙ οὗἁὨ 6 Ῥσίβοῃ, 
(οτπε] 8, εἰο., ΓΟ ποὶ δυ Ὀ] οἰ Θα ἴο Β 6} ἃ Ἰοης 
ἀεῖαγ. Βυὶ αἀοα ἀδεμπιρὰ ἰΐ τνῖδο ἰο νγαῖῦ ἴῃ {89 
6156 οἵ Ῥϑαϊΐ, ἰπ ογᾶθσ ἰοὸ ἀδἰΐνος Ἀἶπὶ οϑθοι ιν 
ἴτοιι 815. ῬΒ ΑΓΒ 68] ὑυϊὰθ δηὰ ἢ18 ἀθορ-τοοῖϊρά 
λαιγοὰ οὔ [86 ΟΥΙῸΒΒ οὗ ΟἸ γὶ δὲ, (Δ. Ῥαβί.).-- -υ- 
της ἰΒε86 ἰΠγθ ἀδγβ ῬϑῈ] Ὑχοβϑιϊοὰ πιὰ αοὰ 
ἔχο {δοοῦ; πὰ μ88 Ὠϊπιβο} ἀοδβογὶ θθἃ (Πδϊ βίσυρ- 
εἶς ἰὰ Βοπι. νἱϊῖ. 7--2ὅ. (ροη ἢ. δηὰ 8}.).---7 λὲ 
ἀππεν πιά, δεγιεά ἀμτῖπο ἰάτεο ἄαψε: ἵ. ΟἸὰ πίη ρβ 
Ῥ6Ὲ5 Δὰν [2 Ὅον. νυ. 17] θη σοὶ ἀυχίηρς {18 
Ῥεποά: 180 ο]ὰ ἐέσλὲ 18 οχςῖησυϊθμοα; 16 οἱὰ 
τλογπιεπ 8 ΔῸ ἸΟΏ ΘΙ δ ϊδῖν; (Π6 οἷα νέσογ 18 ἴτὴ- 
Ραϊγοὰ; [86 οὰ ,)γίεηάδ Ἀαγτο αἰβαρροαχϑά. [1]. 
ΑἹ] τὐΐπξϑ ΔΓ ρεδοο Ὁ} ὈΘΟΟΙΙΪΙΣ ὩΘ: 8 ΠΕΣ 
ἰψὰϊ ἴΒ ἐπ πα]οὰ ἴῃ [0 Β0}}}; ἃ ΠΟῪ δαίυαίίοη 
δεχίηθ ἰο ἀδνπ; 8 ὩΘῪ υοσαίϊοπ ἰπΐυ 868 ΠΟ 
δίγεησ : ΠΟῪ 7γίθηδ Χο δἱ μαπά. 
Υεβ. 10. Διπυϑᾶ ἴδοσο τνδδ ἃ οϑσίαΐῃ ἄϊδοὶ- 

ΡΙ8 - - Ββασαϑᾶ ΔῈ: 8}182.--- 5401 88 ΟὨ]Υ δ Ρ- 
ῬΑΣΕΏΓΥ ἑοτροιϊίθη ἀυγίης [86 ἰμΓῸ6 ἀδγβ οὗ δὲ 
Ὀϊπάποαβ. ΤῈ ζι 87] ΒΒορῃογὰ ἀο068 ποὶ [ὉΣ 
686 τηοτηοηΐ πορῖθοί [86 ΒΏΘΟΡ ἰπδὶ 18 ἑουπά δαί, 
ναὶ 885 δἰσοωὰν ῥγουϊ θὰ δου ΔΗ ἸΥ ῸΓΣ 1(8 
ποηϊδ. το δἵΙ͂ (18 ΧΌΪΥῪ τιϊτδου]ουβ 60ῃ- 
γοσβίοη οὗ ὅδ}, 6 18 ἀϊγεείοα ὈΥ {μὸ [οτὰ ἰο 
Ῥγοσδοὰ ἰπ (86 ΟΥ̓ ΠΑΤΥ Ρῥδίῃ οὗ ἐπθ τηθϑῃβ οὗ 
ἔτεοο, ἰῃ δοοοσζάβποο ψῈ (86 Δρροϊπίοα ογάον οὗἁ 
84 ὙΔ|1 00, --- ΑἸΔΗΪἷ88 Ἧ828 ποΐ 8 αἰπδίϊηρσυϊδηοὰ 
ἰδλσ μον, δὶ ΒΙΤΩΡῚΥ “8 ἀἱδβοὶρ᾽θ.᾽ ὙΤ8ὸ ὈΪ]οΒβιη 
προἢ διϊοπ 8 {μ6 ραβίογαὶ οὔἶοθ ἀοθβ ποὶ ἀδροπὰ 
οἢ ἴππ ὈΓ1]]ΠὋα πὶ ἰδ] θη 8 δὰ ἰδ Ηἰχὴ τάκ, Ὀυΐ 
ΟΌΪ ου ἰδς Βαο]ϊίγ, οὐὗὁἁἨ 8 βοῦύϑδῃι, [1 Οου. ἰγτ. 
2, Το βοϊοοϊώοῃ οὐ Αῃδη 88, ᾿γ88, ἸΩΟΤΘΟΥ͂ΘΣ, 
ἘΒΟΙ τηδλάς, ἴῃ Τοΐίργοβοο ἰοὸ 884.]. [1ὑ νδ8 ἰη- 
ἰαβάφά ἐμαὶ ἰῃ6 Ἰθδυποὰ Ῥμαγῖδθθ [0Ἀ. χχὶϊ. 8; 
ΧΧῊΙ, ὃ; χχυϊΐ. δ] 8δῃου]ὰ θ6 Βυϊη]6α ὉΥ γϑοοϊνίης 
δὼ ὨΒ]οδτποα ΟὨΓ ϑ Δ 88 δὶ8 ἰθδόῦοσ. [1 Ῥείοῦ 
ΟΣ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΙ διηϊηοπΐ Δροβί]ὶο δὰ Ὀδοη δβοηΐ ἰὼ 
δία, 6 ταῖχμὶ Βᾶτο, οα ἐμ ὁπ δδῃάᾶ, Ὀθοοση 8 
Ῥγουὰ, δά, οὐ {ἴΠ6 οἰμασ, δῦ βϑοπιοὰ ἰὸ ἀδρεηὰ 
οα δυδῃ δι μοσὶίγ. (ΑΡ. Ῥαβδί.). [8.69 δΌΟΥΘ, 
ἤροτα. δηὰ Ετη. Νο. 8.] 

Υεμβ. 11. Θο ἱπῖο ἴ86 εἴσϑοοϊ ΒΙΟΒ ἰδ 
οδ᾽ϑὰ δισχαὶκῃμῖ.---ὅο ; ἰμ6 ὈτὶοΥ Ὀυὶ ἀχρυθββῖνθ 
πογὰ οὗ ἐπ6 1οτὰ ἴῃ δα ἀτοβδίης ἷ8 βογσυδπίβ: 1. 
ἴε ἀεηδπὰβ ᾿πρ]ϊοϊῦ οροάϊεποο; 11. 1 ρΡυὶδ ἐμ 
ἀουθίβ οἵ ἃ οαῖκ ἴδιϊη ἰο βῃδιηθ; 1ΠΠ1. 11 οου- 
ἰδἰἢ5 ἃ ῥγοιηΐβο οὗ {πὸ ΙοτὰΒ δἱὰ δὰ Ὁ] ββίης. 
(σαι. νογ. 1δ).-- - ἘΠ 9 εἴσϑοϊ τ Βἱο ἢ 5 οα]]16ἃ 
Βυαίεκδι.- -αοἀ 186 γ6}} δοχυδίπιοὰ τὴ ΘΥΟΙῪ 
δισοοῖ, ἜΥ̓ΘΤΥ͂ ΠΟΟΙΚ, ΘΥ̓ΘΡΓῪ ΟὈΒΟΌΓΘ Βροῦ; 6 ΚΠΟΤΒ 

(δὲ οοσῦγβ ἰὼ ἰμθηι, 811 {9 οσσυρδμπίβ, γθ8, 
8}} (ποεῖν δουκχίθ. (δίδυο). --- ΒομοΙᾶ, Β6 
Ρεαγοῖδ: α σεγῳ δεαιί μὲ δαψίπς τεερεοίίπς α σοπ- 
ϑεσίεὦ εἰππεν. 1. 1ὰὶ 'ἴ8 ἀδβοῦὶ ριϊνο οὐὗἨ [80 δβίαίβ οὗ 
δ βεαστί ; (α) ΒΘ ῥγαγϑ'--ἰἤθῃ ἢ9 170 Ἰοημοτ Ὀ]48- 
Ῥβεξοβ “668, Ὀυΐ, 88 δὴ ᾿υτηὉ]6 ΒΡ] ἰσδηΐ, 6- 
ἰτεδίϑ (86 [ογὰ το 86 δα ῥγΘυΣΟΌΒΙΥ Ρ6Γθ6- 
εὐἰοὰ; (δ) ΒΘ ρ δγϑ8---ἰ βοὴ Β6 18 ὯῸ ἸΟΏΚΟΓ ἃ Ρ6Γ- 
Βοοῦϊον οὗ (π6 ΟἸ γ᾽ βεῖ8η8, Ὀκὺ 888 οαδί αΑΥ (δ0 
δινοσὶ, δηὰ [0109 18 υηϑυιηθά μοπὰβ ἰῃ 6800. 
ἮΙ τ δἰέγαοὶδ Ἰονίης μοοσίβ ἰὸ ἷαι; (α) [19 
Τωτὰ Ἀΐπιβοὶῦ ἸοΟΚΒ ἀονὴ Ἡ1Ὰ Ἰοτο ὕσοτα “189 
δέρῃ ἐπὰ οὶ ρἰδοθ᾽ [158]. 1νἱ. 16] οῃὰ {86 οοη- 
(εἰ Βοδγί, ("δὲ Βυπι Ὁ. Δ ἀγο 8868 κἷ τ 'π ῬΥΆΥΘΤΥ; 
ὁ) ἰει Ὀοοοπιθα (886 ἀυΐν οἵ (Π6 ΟΒΌΓΟΝ οὗἉ (86 

ἴο ΔΡΡῬΣΟΔΟΒ τα ἩΠῈῺ ἰθηάοσ οἱ, δὰ Ὧ0 
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ἸΟΏΟΡ δοπδίαον εἷπὶ 845 ἃ ἀδηροτοιβ δηὰ Ἰοβὲ 
ΤΩΔΏ, Οὗ ν᾿ Βοῖὴ ἰὶ 18 0506 βαϊά, ΒομοΪα, Π6 ργυοί! 
γε. 12. Δῃᾶἃ Βεαῖδ δβδθ0ὴ ἰὴ ἃ νἱδίοῃ ἃ 

ΤΏΔΕ.---Ὡνγ ἀοεΒ (πὸ Ἰ,οτὰ δάἀορύ 80 ἸὭΏΔΩΥ 6χ- 
ΥΔΟΓΟΪΏΔΥΥ͂ ΤΠ. 688 ἴῃ (ἢ 6 6886 οὗ ὅδ], παι] οἾγ, Υἱ- 
ΒΙΟΏΒ δηα ἀϊγοοὶ σουθὶαἰἱουβὴ 1. Οἢ δοοουπὶ οἵ 
ἷὶθ {αΐυγο δροβίο]ϊο οδῖοο, (πὲ Βὸ πιϊχίς Ὀ6 
ΔῸΪΟ ἰο ΒδΥ: “1 δΥ6 τοοοϊνοα οὗ {πὸ ἵροσὰ, εἰο.᾽} 
[1 ον. χὶ. 28]. 11. Οπ δοοουπὶ οὗ μἷβ ῥσγουίουβ 
ΡΠ ΑΓΪ88108] τηοάθ οὗ δουρί, ἐμαὺ ΒΘ πιϊχῦ υπ- 
ἀογβίδαπα ἰμδὲὶ ρσσγδοθ 18 ποὶ Ῥγοάυσρα ὈΥ Τ᾽ 8 
ΟὟ ῬΟΎΟΣΒ Οὗ ΤΟΆΒΟΠ, ΟΥ̓ ὈΥ̓͂ ΟΔΤΏΔΙ ἸΘΑΓΠΙΏΚ,-- 
Ηαῖ 506} ἃ 181) - - ΟΟΣΐἣρ ἰπ, δᾶ ρυϊ- 
τἰἶηρ δία δβοηᾶ οὐ ΐπι.---ἰ Βϑοῖηὴβ (δὴ (δὲ 
{π0 ΟΥΑΙ ΠΑΣΥ͂ ΤηΘΔῺΒ οὗ φστύδοθ σοπίϊηπθα ἰο Ὀ6 οὗ 
ῬΥΪΙΌΔΓΥ προγίδποο. Εσθη 6 (89 αν] 4 }8}᾽ 8 
ΘΧΡΟΥΪΘΠΟΘ 18 οὗ ἃ Ῥθοῦ Σ πδίυγο, ἰὑ 18 ΔΙ ΨΒΥΒ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἐμαί 6 βιουϊὰ Ὀς ἀϊγοοίοα ἰο ἰμ6 ποτὰ 
δὰ (86 Τὰ πἰϑίσ, ΟἾγὶδὺ ΕἸ π]86} 7 Βα γ8 ἰο {10 6 ἢ 
ἸΟΡοΥΒ ΠὴΟ ὝΘΓΘ τ ΓΘΟῸΪ]Ου ΒΥ Βοα]οα: 60 ΒΕΘΥ 
ὙΟΏΓΒΟΙΥΟΒ υπίο {δ ῥχὶοβίβ. [1.8. χυὶ!. 14]. (ΑΡ. 
Ῥαβδί.). 

γ ΕΒ. 18,14. Απδηΐαβ δ δυνυθΙθᾶ, οἱο.---Ηἰ8 
Βοβι διϊοη ΔΙΌΒ6 ῬΑΓΟΪῪ ἔσοη ἤπππδὴ ἸΠΗ͂ΣΤΗΣΥ, 
ἔγοτα ὙΠΟ ουθῃ 88] η8 8.6 ποί ἴὟγθο, δΔη ἃ ΡΑΓΟΥ 
ἔγοιη ἃ Ἰἰαυάβ]ο οδυίΐοπ; [ὉΣ νὰ 5 ου]ὰ ηοὐ 
ἐγυδὺ ἐμαὶ 816} Ῥγχοΐδββοβ ἰοὸ Ὀ6 δὴ οδχίγβοσ- 
αἰπΆσυ σουοϊδίΐου, τὶϊβουΐ Ῥχγουΐης ἃ. (Ετοαι 
Βιίδυκο). 

γεκ. 16. ὅο ΤΔΡΥ ΧΑΥ: ἴοχ ὨΘ ἰδ ἃ ΟΒοβϑἢ 
ν 6859] υῃἴο 129.--- 60, (σοΥΡ. το Γ. 1].)--- Εἴθ 15, 
εἰ6.--- 6 ΤΟΥ ΒίΟΓΥ οὗὨ ἴῃ ἀϊνῖηθ 6] θούϊοιῃ οὗ ργϑοθ 
Ὑ88 ῬΟΡΊΙΟΙΥ τπαρηϊδοὰ ὈῪ {86 ῥγοδοβίηρ οὗ (δμὸ 
δΡροβίϊο Ῥαυΐϊ; ΓὉΣ 6 18 Πἰτη86} 7 8 αἱογίοιιβ 1}1ὰ8- 
ἰγαϊΐοι οὗἨ {μ6 ροόνγοῦ οὗ ἔἴσγεθ σῦδοο ἴῃ 8μ6 πεδγίβ 
οὗ Ἰοδὲ βίϑῃθυβ. (Β68867).-- 1) }λὲ ῳοτάδ: Ε6 18, 
οἰο., α σίοτίοιιδ ἀεδοτίρίϊοπ ΟἿ ἐλα ευαῃσείίεαϊ πιῖπῖδ- 
ἰσγψ: 1. Τὸ ἀϊνίπθ δυι οΥ Ὁ ΨἈΙΟΔ ἰΐ 18 βυ8- 
ἰδἰϊηδα: “Ηδ6 8 ἃ οὔ οβθῺ συ88801}] υπίο τηθ᾽": 11. 
Τὴο ἈΘΑΥΘΗΪΥ Ὀϊοδϑίηρ ὙΒΊΟΒ ἀξ σΟΠΪΘΣΒ: “ΤῸ 
Ὅ6ΔΓ ΓΑΥ̓ πδηη6:᾽ Π. ΤῊο ψ]46 ΒρΒοτο οὗ δοίϊοῃ 
δϑδὶ στιοα ἰο ἰἰ: ““ΒοίοΓο (9 ἀ6Π1168 - - - [8186].᾽} 
(ΤΙ6 δχίθυ δ] ΟΥὁ ἰπίθσμϑ] ροβί(οη οὗἨὨ πὸ τιδῃ ἰδ 
80 Οχδ] θα, ΟΥ 80 ἰΟΥ]Υ, ὑπ {1.6 τιϊηἰδίγυ 88 ποὶ 
τοσοϊνοα ἃ τηθϑβδρο [ὍΓ ἈΪΤΩ).---ἘΓΘ 16, οἱο.---Βο- 
Βο]ὰ ὑπὸ ψοπάογία] ρον οὐ αἰνίηθ σταοοΐ [1 
σουγογίβ 8009 χαυθηΐηρ τοὶ, θτϑὶ οὐἨ 8]1, ἱπίο ἃ 
Ῥοδοοῖα] ἰδ, ἀπά {μι 6 ούϑῃ ἰπίο 8 Τ1{8 1] 86 Ὁ- 
δογὰ, ξζΖὲὶ ἢγβὶ Ὀσθδκβ ΟΥ̓ {Π6 ροϊπί οὗἩὨ ἰλ6 ροσβθ- 
ΘΟ ΟΥ 5 τιορηδοίηρ ΒρΡΟΘΥ, δπὰ ἰθθὴ σοηγοσίβ ἐδ 0 
Ἰδιίον ἰηΐο {86 δ ρμογ᾽ Β ργοίθοιἑ πα ὁτοοΚ. 

Ψεε. 16. ΖΦ ττἱἋἦἮῥἹἑἹ. δον δὲπλὰ πονν ρμυϑδὲ 
τδΐηρα 86 τουδὶ δ. .--- ΑΠΔῊΪ88 1Β ΤΟΣΟΥ͂ (89 
ΠΠΟΒΒΘΏΒΕΡ; (Π6 [Γοτὰ Ἀἰπη86}7 τνὶ}} ἀο {86 γτοβὲ. 
ΤῊ6 ΤΟΥΤΙΘΥ ῬΧΟΟΪ δἰ τη {Π6 στδοο οὗ 6οἀ ἴἰο δα]; 
Ζ6βθὺ8 τν}}} αὐδιγ ἰτὰ ῸΣ δὶβ ΟἾΘΟ, δια ΒΠΟῪ 
ἷτὰ (ῃ0 ψῶγ ὙΒογοΐῃ 6 ββμοιϊὰ σο. Β6 ΥΜ]}], 
ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, ΓΟΥ͂ΘΔ] (0 8386] {1.6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ 86 βυΐς- 
Του χ8 νυ δῖ οἢ διναὶς πἷἶπη, δηα τν}}} 81} ἷ8 Ὠθαγί 
τ μὰ οουγαρο οὗἁὨ ἔβι(, δπὰ Ὑἱ} 0Υ. (ΑΡ. 
Ῥαβί.).-- - ον εσϑαῖ [μη μα ΒΘ σα 5180. --- 
ΤῊΘ τοσὸ δου ἀδηι αοα σΡΑπίβ ἰδ Κ1806 ἰ0 8 
δου], [9 φχϑϑίουῃῳς δῖ {μ6 δ] οοη8Β ἩΟΒ ἢθ 
Β6η68. (δίαγο). 

γ8κε. 17. Δπβδηΐδα υυοπῦ - - - δῃ ἃ ρυὉΠΠΚ 
μἰ5 δῇ δ ΟἹ Βἷση, βαϊᾶ.--- Ηον νν6]} 10 18  βθ ἢ 
ἃ ἰοδοῦ δ ΓΟ]]ονγβ ἰμ9 ἀϊτοοί  οἢ 5 οὗ [89 Τωοτὰ τ] 
ΒΡ ἰοἱ ἐγ οὗὨἨ οασὶΐ Απαμὶδθ δπαβ 8}}, ΘΥΘὮ 
88 6 1,οτὰ 8885 βαϊ4---ἰῃθ δοῦκα ἱπαϊοαϊοα ἰο Εἶτα 
--'δα, ἐο ποτα ἢ9 Ἧ88 Βθχιί---ἰ6 πΟΙκ δϑδὶκποὰ 
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ἴο ἰπι----(ῃθ τοϑυὶξ Ἡ ΒΙΟἢ τγδδ Ῥσοιηϊβοά. (ΕἾΟΤὰ 
ΑΡ. Ῥαϑί.).---ΕΚΒΕΒσοῖδοσ Ε’δῃ], οἱο.--- 7 λε αὐ άγεδ8 οὗΓ 
«Απαπίας, α πιοαεῖ 9,7} ραείοταὶ ιυἱδάοπε: ““Βτοίον᾽;; 
ὈΘΒοΪά π6 χϑηί]θηθδα οὗὁἨ ἴον ψῖΐὰ ὙΜΒ16ἢ ἃ 
Ὀγυΐϊδοὰ Βοαγί δοιὰ Ὀ6 ΔΡρσοδοθβθά. “ΤἘῸ 
1,οτα---Βαῖ βοΐ τηὴ6;᾿ ὈΘμοΙΪὰ Βο ᾽9 Ῥοϊηίβ 
μοαυθηναγα, τ ΠΘΠ6Θ 810Π6 (Π0 δα] γδίίου πα ΠΒ6]Ρ 
οὗ ὑμ6 ρϑηϊίθῃί βίπθοσ σδῃ οοῶθ. “Τμδὶ [80] 
Δρροδγοὰ υπἰοὸ ὑπ66᾽; ὈδΒο]ὰ 186 ΟἈϑογίης σχοίοτ- 
6686 ἰο 89 Ὀορὶπηΐηρ οὗ ὑπ νεοῦὶς οὗ στδοθ ψ  ὶοὶ 
Ἰδὰ διγοδαὰν Ὀθθῃ τοδὰθ.0 “"Ἶπ ἰμ9 ΑΥ͂ 88 [πο 
σδιηθβί᾽᾽; 8 χΘη(]10 ΣΘίοσγομο9 ἴἰ0 ΒῚΒ ΓΌΥΠΙΟΣ δ᾽ ηὗυ] 
ἯΔΥ. “ὍΤμδὶ ἰδοὺ τηϊχηίοαι τοσοῖγο ἰδ βἱ χαί, 
δηὰ ὈῸ δ]]οὰ τὶ ἢ 80 Ηοὶγ αΒοδί""᾿; 8. ΘΟ" Βοϊδίοσυυ 
δβίδἰοπιοπὶ οὗἩἨ (86 αἸογίουθ ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ αοἀ᾽ Β κατὰ- 
οἱοῦβ ὑγουΐε. 

γεκεβ. 18. Διπᾶ ἐσπσηθ δῖον 8616 {611 ἔσχοτλ 
16 ογοῦ δα ἰἴ βαᾶ ὍΘΘΠ 508168.--- ΜΔῺΥ Βου]8 
ὑπαὶ ἩΔΏΘΔΟΥ ἔγοτα 006 οΟἰΘὈγδίθα ρυ]ρὶϊ ογϑίοσ ἰὸ 
ΔΌΟΓΒΟΡ, ἱῃ ΟΥον ἰ0 ΟὈἰδὶη 8 ΘϑδΌγϑησο οὗ 88]- 
γαϊΐοη, σουὰ Βανθ οὔἴθῃ οοῖθ ἰο ἰπθ ᾿ἰσὺ ὮὉΥ 
χοϑογίίηρ ἰο ἃ ἀδογουΐ Ἰαγιῆδη. (111 7.60).---Ἴ0 
δίπποῖ 8 ΘΕ] ιοποὰ ΒΟ ἸΏ 6 8608168 ΟὗὨἨὨ δὶε ΟὟ 
γϑΐῃ δ ρΊ παι οἢ ΔΥ6 ἰδ, κο ΔΎΘΔΥ ἔγοτῃ ἷ8 ταϊπα 
Ὁ. ἰμ6 Ηοὶγ ϑ» τὶν, τουκσῃ [86 ποτγὰ δη ῬΓΔΥΘΥ, 
δὰ τσ βοη (μ6 ᾿ἰχεὺ οὗἨ Βοαυθῃ βίγθδπιβ ἱπίο ἢ18 
Βοι!ϊ. (ϑίδι).--Ἰ δύ ῬΥΟΣΓΘΒ5 ἃ 80] 68} πιδ]κ6 
ἢ ἃ ἴδιν Ὀγίοΐ ἀδγϑ, 17 ἰἰ ἰθ ψ1Πἰηρ ο ΟὟΘΥ στϑὸθ 
ἀπ] ΟΣ Ἰν 1 (ΑΡ. Ῥαβί.). - -Ασοδϑ, δβῃ ἃ νσδα ὈδΡ- 
τἰπαϑᾷ, οἱο.---Τ 0 τοδίοσγδιϊοι οὗ 3380}᾽Β βίηί νγὰβ 
ποῦ {89 χηδῖ5 ῬυΓΡΟδΔΟ [ῸὉΣ τ 816} ΑΠΔΗΪΩΒ ΟΘΙΏΘ: 
ἦϊ 88 ΤΩΘΡΟΙΥ [6 ΤΟΤΟΣΌΠΏΘΣ ΟΥ οδυποϑί οὗ ἐμαὶ 
δ ναί οη Ἡ 1Ο ἢ τ 8 [0 Ὀ6 ἱπιρατίοα ἴο πἷπ ἐμοῦ ἢ 
Βαρίίϑι. (ϑό. διὰ 8}.).---ἀποπΐδθ σῖ ΒΥ 
τοζαγάθα ΔῺΥ ᾿ηϑίσυσίῖουβ δ ΔΏΥ͂ ῬΣΟΡΘΓΘΙΪΟΠΒ 
ἴον {86 ὈΔΡίΒπι 88 βυρογῆυσοιυβ. [806 ΏΟΟΤΕ. δπὰ 
Ετη. δῦονο, Νο. 6. υἱι.1. ϑυ0} 8 ῬΓΟΥ ΒΊΟΝ [ῸΓΣ 
6 ΡΓΟΡΟΥ υπἀογϑίαπαϊηρ οὗ Ὀδρίϊδηι ἴῃ ἐδ 6 πᾶ πὶ 
οὗ 6808 δὰ δογὸ Ὀ6ΘῺ Ιη866, ἃ5 δ ΠΟΥΘΥ γοί 
Ὀθοὴ Κηοα, δη ἃ ΠΟΥ͂ΘΡ ὁ8Δη ὃὈ0 τορϑαϊοά. (Βδυχι- 
ξατίθῃ). 
γε. 19. ῬΈΘΩ νυ Εἰ80} οοταΐῃ ἅἄδγα 

ὙΠῸ} 186 ἀϊδοὶρ]θα τυ ῖβίος σοχο αἱ Ώδσδδ- 
οὔδ.---κὸ νον δηὰ ἔοι ϊησδ δὼ ἃ Ὀοπὰ οὗ 
ππΐοη. ΑΥΟΡ Ῥδὺ] δὰ ὕδθϑὰ ἱπατγαῖθα ἱπ 96- 
δὺβΒ ΌΥ͂ Ὀδρίϊδιη, ἢ9 Μῶὼ8 8180 ἱηρταί θὰ ἰῃ {86 
σοτση πίοι οὗἨ (Π6 ΤΩΘΙΌΟΣΒ οὗ {ὑπὸ ΘΠ ΌΓΟΝ ; ἰδ6 
ἡταπιδαϊδίθ ΡΌΣΡΟΒΟ οὗ (818 ῬΥΟΘΟΒ8 88, ἰμδὺ 18 
ὩΘΥ [16 ταϊχαὶ θῸ ᾿ηγἱχογδίοα, δαὰ {πὶ Κὸ τοϊρεὶ 
δ6 γΓϑοομροηΒοα [0Γ Βανίης Ἰοϑὺ {δ ΤΥ ΘΠ Θὶρ οὗ 
{πὸ νον]; Ὀυΐ ἰὺ νγαβ {μ6 υἱυϊπηδῖὶθ ρῬΌΓΡΟΒΘ ὑμδὶ 
86 ταϊχ πὶ δοτμαπιπϊοδίθ (0 Οὐ ΒΟΥΒ, δπαὰ ἰδΌΟΓΡ 1ῃ- 
ἀδρο ΘΠ ΠΥ ἱπ βγη οηΐης ἰλδ6 ΘΕυγοι δὰ 
ΒΡ δάϊης (116 ἀοΒροεϊ, 

ΟΝ ΤῊΞ ὙΗΟΙῈ ΒΕΟΤΙΟΝ, (τον. 1--1θα.).---(8:.66 
Οουλβῃ: ῥγεάϊσίεπ, οἷο. [ΒΟΥ ἢΒ Οῃ {πΠ6 σον - 
δίοῃ οὗ (6 Δροβί]θ αὶ ἢ Βου]η. 1888.). ϑαι (5 
ολαησεα ἱπίο αμῖ: 1. β'4}᾽}8 1δδί Ἰουσηου; 1. ΤῺ 6 
οΥἾ 818 ἴῃ 18 ἰβίοσυ; 1Π. Τὸ Ὀορίπηΐης οὗἩ Ῥαυ]. 
(4 Η16]4).---ὗὐὐέδι σίονίἤεα ὃν (ἦε σοπυονδίοη ΟἹ Ῥαμῖ: 
1. 50 ἴὰὙ 88 Ηθ γουύββϑὶβ, 1. Ηἰβ ραϊϊδηοο; 11. Ηϊδ 
ἸΩΘΤΟΥ͂; [Π|. Ηἰδβ Ῥοντον; 
(Κπδρρ).---Τὐδστασα ο.ΓΓ Ολγῖδί ιολίοὐ οαἰΐς ἐλ δἰη- 
πεν, σίοτιΠεα ἐπ ἰλς σοπυογδίοη ο Ῥαπμῖ---- 8 ραϊίοσῃ 
ἰο ὑμθπὶ τ ΐο Βμουϊα ΒΟΥΘΘΙ͂ΘΣ ὈΘ6] 16 Ύθ οἡ. Ηἶτὰ ἰο 
16 φνου βίη" [1 Τίμι. 1. εὐ Ι. μο νδ8 
68]1.47 11. Ηον γγ88 86 οδ᾽]οα ὃ 11. Ηον ἀϊὰ με το- 
οοἶγο {μ6 04}}} (,, Ηοἴδοϊκιον).----Τε δοπυεγδίοη οὗ 
ϑαμὶ, α πιίταοῖίε: ἴῃ τἱονν, 1. ΟΥ̓ (1ὸ οπδυδοίοσς οὗ 
ἰδο ϑδη; 11. Οὗ ἰμο οἰχουμπιδίδοο5 αἰξοπαϊηρ ἰξ; 

ΙΥ. Ηἰ86 νίβαοῃι.. 

ΤῊΗΕ ΑΟΤΘ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΒΤΙ ΕΞ. 
᾿ 

ΠΠ. ΟΥ̓Β6 ἱπιρνοδβίοῃβ τ ἰΟἢ ἰΐ πιδάθ. (1,1560).--- 
Τὴε ἐπδιτωοίίοπα Μιγγδῆφξα ὃν ἰλε εοηοεγδίοπ οὗ ἰλά 
ἀροδίϊε Ῥαμΐ: 1. ΒΥ ἰμ6 ἴδοὶ ἰἰϑοῖῦ; (α) ἰξ 1]]υδ- 
ἰγαΐθβ (6 ἀορίλ οὗἩ αἰγὶ ψἱβάομ ἴῃ 6 8}11ΠΠῸ᾿ τοῖα 
ἰο ἐμ6 ἔδιίμ, δὰ (δ) 86 στϑαίῃμεββ δηα ομμῃῖρο- 
ἰδπο6 οὗἁ αἰγὶμθ ΓΟ. 11. Βγ ()6 ἀορογίπρῃ οἴ 
186 Δροβέϊθ; (4) ΒΘ μΘ 858.8: “ ἯΒο δὶ μοῦ, 
᾿ονὰ ῦ" δῃηαὰ γχϑοοῖνθβ {6 δῆβγογ: (δ) θη ἈΘ 
ΔΒΚ5: “1 οχὰ, τμδὶ τι} ἰἢοὰ αν τὸ ἕο ἀοἤ᾽ 
δηὰ ΓΘΟΘΙΥΩΒ ἰδ δέον. ([,1500).--- Θουδί τϑ- 
ἐρεοίίησ (δα οοπυεγϑίοη 67 οἰλετε--- τοι, σα δα οἱ 
{ποῖν ῥσγουΐουβ οοπάυοί, δῃὰ ὁπ βρϑοΐδὶ ᾿ἱπβίδηδοϑ 
οὗ δὴ δρραγϑῃὸὶ Ὀυΐ 61]586 ΘΟ βίος; Ὀαΐ, δοοοπάϊγ, 
ποῖ υδι18θα ὈΥ Οὐἦν [αἰΐῃ ἴῃ ἰδ δΙταὶ ΧὨ ῬοῦγοΣ 
οὗ ζτδοθ, ΒΟΓ ὈΥ ὁ8868 ὙΙΟΒ δυο ζΌ ΓΗ Θὰ ἰη- 
ἀυ 180] οὐ θποοβ οὗ ἃ σο;υἷη6 σδημο οὗ μοασί. 
(1ι1860ὴ.---Τὰδ φαϊωίατῳ ἰοδεοηε τολϊοὴ ἰλε οοπυεγοίοη 
οΓ Ῥαωμὶ αῇογάς ἰο εχοοϊἑεπ!, δυὲ ὡποοπυογίοα! πεεη. 
(ΝΙι286}..).---7Τ ες στεαί πεέγαοῖε 97) ἐλε εοποετϑίοη οἵ 
Ῥαμΐ: 1. Ηκ ψῆοὸ δὰ ρμογβοουίθα “2688, ΠΟΥ 
ΘὨΐΟΥΒ 8 ΒΟΥΥΟΟ; 1. Ηὀφ γὴο δὰ ποὶ πον 
Φοδ0.8, ὈΘΟΟΙΊ6Β Ἀ18 ΘΒ ΟΒΘ ἢ γ6866}; ΠΠ͵, ΤΟ Ἰεδτηοὰ 
ῬΒΑσδθ0 ΠΟ δγδὶ Ὀδρ]ΠΒ ἴο Ἰδαση: ΙΥ̓. Ηδ Ἰοβοα 
ἷβ β' σῃί, σβοδβο βρὶ 8] ογθδ δΔῖὸ οραποᾶ; Υ͂. 
Ηο πῆὸ 18 δρροϊπίθὰ (0 Ὀδδν ἰμ9 ΟΣ 8 ὯΔΠὶ0 
[Ὀοΐογο ἀϑηί 1168 δὰ σον, νον. 16], 18 ται τς ἰ 
ΒΟ] 46 δηα β]θπμοθβ. (ΒΕσκ: Ποηεΐεὶ. ΚεΡ.).--- 
Τὰε οοπυεγδίοπ 9 ῬΡαμὶ: 1. 8580], ἰῆ 5 Ῥογϑϑοαίοσ, 
ἴβ ϑυ ἀν οοηγογίοα; ΠΠ. Ῥβυὶ, (89 οοῃνογίοά 
ἸΏΒ, 18 ὀχογοϊβοα ἴῃ ραίϊθποο. (10.).--- 7.6 ἐοπσετ- 
δῖοπ ὁ Ῥαιυΐἷ---ἃ [Ὁ] Β) ποηὶ οΥἩἉ (6 τΟΣὰδβ: ““Α πιδὴ᾿ 8 
Βοαγί ἀουίβοίῃ ἷβ γῶν: Ὀυὲ {89 Γογὰ αἰγοσοίοια 
δἷ8 βίβρβ.᾽ [ῬΡγον. χυΐ. 9]. (Βεοκ: Ολεώεϊ. Κε- 
ἄεη).----Ραυΐ, ἐδ πιαπ το δοϊά αἱὲ ἰλαξ ἦε λαὰ 
[Μαιι. χιϊ!. 447: ἴῃ Ηἷβ 707 οὐ διάϊηρ {πε ἰγο- 
ΒΌΓΟΘ ἰπ ὑπο δοϊά, μ6 βοϊὰ 411 ἐμαὶ ἢ6 μιὰ, δηὰ 
Ὀουφσῶί ἐμαί 86] 4, ἯΒεαὶ ἀϊά ΒΘ δϑδπάοῃ 2ῖῸὉΓ ἐδ 
ΒδΙκ9 οὗ Φοδυ83 1. Ηἰβ οἰγουπιοίβίοη, τἱονθὰ 85 ἃ 
οἷαὶπη οὐ αἀοἀ; 70. ἢθ πὸ χοὐοΐοϑδ ἰὰ ΟἸσίδὶ 96- 
δι8, δη ὦ 88 Π0 οοπδάθῃοθ ἰπ {πο 868} [ὈῬῺᾺ]]. ἢ. 
δ]; Π. ΗΪ8 Ὀἰγίἢ 88 ὁπ6 οὗ (6 ῬΘΟΡΪΘ οὗἩ [δτϑ6], 
οὗ {86 ἰσῖρο οΥὁἨ Βροηϊδηνΐη; ΒΘ 8 ποὺ ὈΟΓΏ δρδίη, 
οὗ ψδῖοσ δῃηὰ οὗ ὑμὸ ϑρίνιι; ΠΙ. Ηΐπ πιδιϊοπδ γ, 
88 ἃ Ποῦτον οὔἰμὸ ΗΠΘΌΓονα; 6 ὶβ ΠΟῪ δ ΟἸ σὶ5- 
ἐἶδπι, δη, ΘΟμβϑαυθηί)Υ, οὗ Αγ μδην 8 βοϑὰ, δὰ 
δ Βοῖν δοοογάϊηρ (0 (06 ργομηΐδο; Υ. Ἠΐβ ροβὶ- 
(ἰοὴ 88 8 ῬΒαγὶβοο; [6 18 ΠΟῪ 8 βοσυδῃηὶΐ οὗ δϑυδ 
ΟἈγῖβί, οδ θὰ ἰο Ὀ6 δὴ δροβίϊο; Υ. Ηβ Ἰοζαί :σϑβδὶἱ, 
νὶ ἢ ΒΘ Β6 ρογβοουϊθὰ πα ΟΒυΣοῖ ; ΒΘ 15 ΠΟΥ͂ 
ἃ Ὀοϊονοα Ὀγοίδοσ, δὰ ἃ ραγίδιοσ οὗ Ὁ γί βϑὲ 8 5υΐ- 
ἔοσίηρβ [1 Ῥοί, ἵν. 18]: ΨΙ. Ηἰΐδ σἱμἰθουβποδβ, 
ψγῖ στοχασά ἰοὸ πο ἢ6 τ)188 ὈΪα πιο 958 [ΡῈ]. 11. 
6]; ΒΘ ΠΟῪ [88 δπθ σὶ ριύθουβποϑαδβ οὗ ἴδ ὉΥ 
ετδοο; ΥἹΙ. ΕἸΏΔΠ]Υ, Β6 γ]᾽ο]ἀοα ἃρ {86 πογὶά (ὁ 
(80 Θγοβ8 οὗ Ομ γῖβί, ὉῪ σοῖα {86 τνουϊὰ νγδ8 οσυ- 
οἱἤοα υπίο ἴπι, δπα ἢθ υπίο {πὸ πνου]ά. ΘΔ]. τί, 
14, (ΕΒ. ΚΑΡ.:, Ῥαβίοῦ ἴῃ ἩΠΒο]τοβάονί: “ἰϑσω, 
Ραιὶ").---Τὴεο αἱ βομδϊοδ υολίολ ἐλε ᾿οτὰ ρίαεες ὅν 
(δε τοαν ΟΥ̓ πιαπ᾿ 5 ἀεδείγμοίίοη 1. ἴπ (16 18, Ηθ 
(ῃσοδίθηβ ἰτῃ τχὶϊι [86 ΘΌΓΒΟ οὗἁὨ δι6}}: 11. [ῃ (868 
αοβροὶ, ἢφ ἄγαν εἶτα ὮΥ {Π}6 ΡΓΟΙΩΪΒ6 οὗ ρτδοθ; 
111. πὰ (86 γγδὶκ οὗ Ὀδἰίθυθσβ, Ηο δαὶ δὶιβ (ἢ 9 
Ὀ]ΟΒβθάῃ 688 οὗ ἔδιι ἢ, [Υ̓ὦὠ, ἴπ (ῃ9 τοπαο γι} ῬταΥ8 
οὗ ΗΪ8 Ῥγουϊάρποο, Ηθ σϑύθα]β ἰο δἷπι Ηΐδ ρον οῦ 
δηὰ ροοάῃοββ; Υ͂, ἴῃ {86 πυϊη ἰβέογβ οὔ {16 ΟΠ ΓΟ, 
Ηθ β6868 (0 Βΐἷπα συ ϊὰθ8 απο 116. (χΘ0Ὲ}.. δπὰ 8ρ.). 
-“-Οπ Μερεπεταίίοπ: 1. Ἰὶβ ἸροΘΒδΥ, τοῦ. 1, ὅ; 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ 80 6880 οὗ ἱμο80 ὙΠῸ ἀο ποῖ, 'Κὸ ὅδ], 
Ὀγοδέμο οαὐ ὑμτοδίθηϊημδ δηὰ βἰδυρδίοσ; 11. 18 
ΒδίΌΣΟ, ΤΟΥ. 8-Θ; ἐπ ὙΔΥ 18 ῥγορασϑὰ ζὸσ 1ξ ὮΥ 



ΟΒΑΡ, ΙΧ. 196.-28. 

ἰδ κποπ]οάκο ἢ] ἢ τὸ δοαυΐτο οὗὨ ΟΣ ΟὟΤῚ 8128, 
δυὰ οὗ ἀνθ σῖδοθ; ἱΐ 18 οομπηρ!οἰοἀ θη δῃ 6ῃ- 
εἶγο ομδηβο 18 οοοιοα ἴπ 81} οὐν τηοᾶθβ οὗ ἱπουρι, 
ἴῃ ΟΌΡ {66 ]} 08, δηὰ ἴῃ ΟἿΓ ὙΠΠ.,; 1Π1. 18 γϑδυ]δ; 
(867 ΔΓ6, δί ἤγεί, οοῃοθδ]ϑᾶ ἤγοτῃ ὑμὸ νου], τϑσ. 
1, δυϊ δ΄ὸ ζΥΒαΌΔ)}Υ τηδηϊοϑίοα ὈΥ Ἰονο ἰο ἰδ6 
Ιοτὰ, πιο οσίθηβ ἴο πὶβ Ῥθορὶο, τοῦ. 1δ, ὮῪ 
}ογίυ ποθδ ἴῃ ΒΌ ΟΣ ΡΚΒ, γοσ. 16, δηὰ ὮΥ 168] [ὉΓ 
{6 ΒΟΒΟΡ οὗ ασἀ δπὰ ἐδ βαϊναϊΐοη οὗ ἰδ πνου]ά, 
τεῦ. 20-22. ([μ1960].---Τλες σίογῳ οΓ «εδιι5 Ολτίοί 
τετεαϊεά ἐπ ἀἰδ υἱείογῳ αἱ δαγιαδοιδ: 1. ἴπ Ῥτγοὐθού- 
ἰῶς Ηἷα ὑγίοπᾶὰβ; 11. Βυνδάπϊηρ μὶΒ 7[068.---7Ὺ6 σγεαί 
ὧαγ οΓ απιαδει: Ἰ. ΟἸουβ δηὰ βίοσιῃβ ἰπ (6 
πογπΐίηρ; Π{. Βυχπίηρ μοαὶ δηά (μυηἀθΓ-ΒίοΓ 8 
δὶ ποοῃ; ΠΠ], ΒΟΓΘΌΪΥ δηὰ ΠΟΥ Ρ68ο6 ἴῃ (Π6 ογ6- 
εἰηᾳ.--Τὰε ἐρσίμαὶ οοηΐεδέ ὁπ (λὲ δαί(ἴ6- Πεϊα ο7 
Ῥαπαδειδ: 1. Τὴο πα ηίν 008 πμο {πο γθ δῃ- 
ΘΟΌΒΙΟΥ Θ8ΟῸΒΒ ΟἾΒΕΟΥ; ἰδὸ ταρίηρ 860} σι} ἷδ 
ΜΙ ΚΟ οδοοσχὲ, δηἀ ἢ ὙΘΆΡΟΙΒ οὗ Βυτηδη ΘΔ Τῃ- 
ἰδ δηὰ ΘΔ ΓῚ8] σϑδὶ; ΟἸ σοί, ἰμ9 Οττιοδοὰ δηὰ 
Ἐχαϊιοὰ Ομ 6, τῦῖ [86 τοαγκα οὗ ἷβ πουηᾶβ, δα 
δ 6 οοἸοδϑὲϊδὶ δἴογυ, 70] ονγοὰ ὉΥ ἐνο Βοβίβ οὗ 
(16 δηροῖβ, ἴθ ἩΓΠΟΘΟ ῬΤΘΒΘΏΟΘ ἐδογο 18 ἸΟΥ͂ ΟΥ̓ΟΣ 
080 ΒΙΠΠΟΣ (πὲ χοροηίοίῃ. 11. Το Υἱο]θπί βίσυρ- 
εἰς υἱιΐοῖ βυσοοοάδ; ΟἸγὶδὲ δ6θδ}}5, γον, 8, 4, 
840] ἀείεπ 5 Εἰ πιο, τοῦ. ὅ. 111. Τὸ αἱοτίουβ 
ὙἹΟΙΟΤΥ; 880} δηὰ ἷἰβ τθϑῃ γἱοϊὰ, ΟἸΥΙ δὲ ἰσὶ- 
ἘΠΡ δ, γου. 6, 7. ἸΥ͂. ΤῊ τοῦ ΒΡρΟΪ 5; “0 8588}} 
μδτο ἰδ) δίΓΟῺ 88 8 ῬΥ Υ"ὅ[860 δῦονο, ΗΟΜ. Υ9γ. 
4]. 86] 18 10 ΔΎΔΥ 88 ἃ σδρίΐνο, υϑὺ. 8, ποί, 
ΒονΟΥΟΣ, ἰο ἀοδίν, Ὀυὶ ἰο Ἰἴἴο, τον. 94. Υ. ΤῊΘ 
ΛοΥι!} 7ὲ ὥευτα δας ὉΥ ἐἰδ6 ΟΒΌτΟΝ, γοσ. 19 ἢ.-- 
Τὰς ρετεοπαῖ ἐχρεγίεπος 9 λὲ αροδίϊς Ῥαιιὶ αἱ λὲδ οοη- 
φεγσίοη, ἴλε Κζομπααίίοη ο7 ἀΐδ ιολοίο διιδεεσιεηῖ»γεαοῖ- 
σ᾿ 1. Οοποογηΐης [86 ΡΟΤΟΣ οὗ δΒ'π; γ͵ἷὸὰε 8.6 8]] 
ὈῪ Ὠδίθγο δἰ ΠΟΥΒ ΔΠ6α Θηριΐοα οὗ αοὰ; (Π6 Δ ῈῪ 
ΟΔῺ ῬΓΟΠΟΌΙΟΘ ΟἿΪΥ 8 βοηΐθῃοο οὗὁὨ ΘΟ ἀοιηπδίϊο ; 
ΟΡ ψΟΓΚ5 ἀο πο ᾿μ8.}}ὮΥ υα Ὀοΐογο αοὰ. 8560} 
8 ἰδ ΟΧΡΟΥΪΘΠ6Ο ἰπ ἰδ6 ΥἹΟΙΗΙΥ ΟΥ̓ ὈΔΙΩΔΒΟΊΒ, 
δη4 ἀυτίπρ (80 ἰδγθθ ἀδγ8 οὗ δὶ ὈΪπάηθ86; 11. 
(οποογοΐης ὑἰδ9 ΡΟΣ οὗ ᾳτ800; ἰὑ ἰΒ χουϑδ]ϑὰ ἰὸ 
(80 τοτϊὰ ἴῃ ΟἸχίδι, (Δ 6 Ῥσίῃοθ οὗὨ ἰδ; ἰὑὺ 168. οἵ- 
ἰετοὰ ἰο 4}} τ πουὶ ἀἰθιϊποίοι οὗὁἨ Ὀἰγὶ ἢ ΟΣ Σ806. 
Βεροπίδποο δηὰ δι οοπά ποὺ ἰο βαϊγαϊΐοθ. ΑἹ] 
686 συ π8 ΠΟΡΘ τηδ6 τηδηΐ θοαὶ ἰο Εἶτ ὕγοι [86 
ὕπιο ἴῃ ὙΒΙΘὮΒ {80 Ἰἰσἂν οὗἁὨ ὕοδὺυβ βῃοπϑ δΌουϊ μὲτι, 
διὰ δ6 Ἠραγὰ {πὸ υοΐοο: “"Ἶ δὶ 796888᾽᾽, υπίϊ] 
Αβδηΐδδ ἰδ ἃ πὶ5 δηὰβ ου ἷπὶ δηὰ οοηΐοσγοα Ὀ8Ρ- 
ἐΐξηι.--- (Οὐ (8Ὸ ἔοδίἑναὶ οὐὁἩ ὑμ6 Βοὔοττπδίϊοι [06- 
ἰοῦ. 8] ῃ τ ΠΙΟΒ {π0 Ῥοτίοορθ, Αοἰβ ἰχ. 1--20, 
δ (56 βοσίϑα δἀορίθὰ ἰπ Ἦ ἀγαθόν, 18 Βοσι6- 
ἔπιε γεδ δ [9 ϑυθηΐηρ βοχὶ ρίυσθ 16580}). αι 
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απά Ζλιλεν, ὑπο οἴ οΒΘΩ γ6886}]8 οὗἩ (π0 Ιοτὰ: ἴ΄ 
ΤῺΘ ΔΉΠΟΥ πῃ ὙΠ]ΟᾺ 6 Ῥσγορδγοὰ ὑποπὶ ΤῸ δὲ8Β 
δουυΐοο; (α) Ηδ 50]θο 8 ἐπ ΔΡρτορσίδίθ τιδίϑσγὶ δὶ; 
8 ῬΒμασίδοο, ΓὉΓ ουδσί σονίης ῬΠΘΥ βδί βιη---ὃ 
ἹΠΟΏΚ, [ὉΣ ΟΥ̓ΟΥ ΣΟΙ ῬΟΡΟΥΥ; 'ἰπ θ868} ο880 
ῬΤΘΟΙΒΟΙΥ ἴ86 δι(ίηρ ἱπβίσυπηθηῦ; (ὁ) Ηδ Ὀτίμβε 
ἰδ οῖι ΤΟΥ ΜαΣὰ δ {ῃ 6 ῬΤΟΡΟΣ ἰὑΐτηδ; 1ὑ τῺὩ5 8 οσ [}- 
68] ἐΐτηθ, 6 ἰπδὶ Βοθὴ9 οσουχτοὰ πον ὨΔΠ|88- 
6018, Ὀαὺ ἱΐ τγδβ 8180 ἐπ ῬΣΌΡΟΣ ἰἶπ|6. Απὰ τ 808 
86 Ιωογὰ οδ]]οὰ Τόν ΤΟΣ, ἐμ 6 ῬΥΟΥΘΥ Ὁ γδδ 
ΔΡΡΙΪ6ΔΌ]6: “θη 86 προρᾶὰ ἰβ ργοδίοϑδι, ἀοὰ δ 
πρδτοδί"; (6) Ηδ ἔουβοβ ἰδοπι ἴῃ (86 τσὶ ἔγο; 
1.6 ὅγο ἴδ (Π6 Βδη6 οὗ Γοροηίδηοο, Θ Κἰπα]οὰ ὉΥ 
186 Ηο]γΥ ϑΡ γι -- ἰὴ ΠΘΙΉΠΊΟΣ 18 αοα᾽ 5 νοϊμεὶ 
νοχὰ [96 γο. χαὶ, 29]. Γἰ νγαβ ὈΥ͂ ΤΏΘ8 8 οὗ Βι10 
ἃ το δηὰ βιιομβ ἃ Βδιρσηοσ (πὶ Ρ80] 88 πιδὰθ 
186 ποδ]οδὲ οὗ θδιιββοθπθ Ὀ]δὰ65 [Δ]]υδίου ἰο ἐδ9 
ΘΟ] οὈταίοα Ῥδπιδδϑόθης βυοσγα Ὁ γῶπρ τ ταῖς [30 
ΒΆΠῚ6 ἦτο δῃὰ {}|6 ΒΒΙὴ6 ᾿ΔΙΏΠΙΟΣ ΟΣΘ δρΡΡΙϊθὰ ἰο 
Τὸν ἴῃ 88 961] οὗὨ {86 τηοπδδίογυ οὗ Εγίαγί. [1Π. 
ΤῊΘ ΤΙΔΏΠΟΣ ἴῃ ὙΔΙΘἢ ἈΘ ΘαιρΙογθα ὑπο; (α) πῃ 
βΒυθαυϊης Ηἰΐθ ΘῃθιηΐθΒ; Ῥϑὺ] δηὰ ΓΠΘΡ Ἧ6ΓΘ 
Ὀοΐἢ 801 ἀἷοτβ οὗὨ ἰμ6 1,ογα-- ΒΡ βνοχάϑ8---ποῖ 
οοπδίξία ρα 116 9}085 [6 Ετδηκ61181] δηὰ Μο- 
Ἰδποδίμου; (δ) 'π ἀοξοπαϊΐηρ κἷ8 ἔγοπαβ; [6 ρ88- 
ἴογ] δά} } 1} οὗ ῬΡ]----ἰ 0 Σ68] οὗἩ Ιου ἱπ ᾿ς 9 Ὁ. 
(ς) ἰπ Ὀϊοββίηρ 8 8}}---ποὶ (μὲ νγνὸ βΒμῃουϊ]ὰ ἀδροπὰ 
ΟὟ ἰΠ6 πδιῖθ οὗ πιϑ8ῃ, ΟΥ διδζαγὰ ΟἿΓ 811] οὐ {88 
πνογὰ οὗ ἃ ΤΠ0γ0 τ8ῃ, Ὀυΐ ἰπδὲ γὸ βῃουϊὰ βι ον 
ΟΌΓΒΟΙγ65 ἰο ὃ συϊὰοὰ ἰο Ηἰπι ττῖο80 βοσυδηΐβ δηὰ 
ΘΠ ΟΒΘΏ Υ6886}8 ὙΘΙΘ 8180 ΡΔῸΪ διά 1.086 Υ.--- Τό 
λιδίοτῳ 97 αυΐζε οοπυογείοπ, α ἰψρε 9 (δε λίδίοτῳ οὗ 
ἐλα Κεϊογπιαίίοη : ἴθ Ὀοΐὴ ΟΔΒ65, 1. ῬχΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰὸ 
6808 ϑυθηὶ (α) ΟὨσὶβί γγ88 ροσβοουΐβα ; (6) Ὀθ]ϊον- 
ΟΥΒ ὝΘΓΟ Πδγδβδοᾶ: 1. οη οδοῖ ονοπί οὁ6- 
ουγχοά, (α) ἰδοῦ γψὰβ ᾿ἰμδί ἔγοπθη μϑδυθῃ; (ὁ 
Τοροῃίϑῃσο ἰῃ ἰῃ0 Βροαγί; 1{Π1. ΤΟΥΘϑΙ͂ΟΓ [ὶ 
ΟΥ̓Δ 6}168] Ργοδοκίπρ ἰπ {86 ΟΊ ΣΟΙ (τος. 20 8..);. 
(δ) ονδῃρο]ῖσ8] πιϊββίομβ 'π (86 τοσϊὰ. (Ῥδι], (89 
ΒΡΟΘΙ]9 οἵ {π0 ἀἰ6π|1}98).---ἰ ΤῊἑε πιϊεδίοπ ο7 Απαπίας, 
ἐλε ἀἰδοίρίς οὗ Ῥαπιαδοιδ: ἰ. 118 Ῥυτροδβο; (α) ἐϊ8 
δΡ6οἾ81 ΡΌΓΥΡΟΒΟ---ἰο ΘΠ οοΌτΤΘΟ ΑΠδ1188---ἰο ἀϊγοοξ, 
βου}; (6) 118 ἄθῆθγα] ῬυΓΡοΒο---ἰο ῥγοπιοίθ (86 ἴη-» 
ἰοχοϑὶβ οὐὁ ἱμὸ ἱπέδηϊ ΘΒ ΌΣΟΙ ---τίο ΘΟΠΟΣ ἃ Ῥ6 Ὁ" 
τϑη θη ὈΪοδβίηρ οὁἢ {86 σδύχοι. 11. Ἠΐε αὐ) σα 
(ἰοῃ8 ζου ἰξ : (4) ἷ8 ΘΔ] ΠἸκο᾽ ἤδ(Β; (6) Ηἷβ θη μγ9 
οοπϑοογδίίοη 0 ἀοά. [11]. ΗἨΐθ πιοᾶς οὗ δεοοϑῃῖ- 
ἴῃ ἰΐ, (α) 1Π]υδίταιοβ (6 τοδί 688 οὐὕὁἩὨ {86 β65}; 
(6) διὰ 88 ρουγοσ οὐ αἰνίηθ χσαθθ. ΙΥ͂, Τί σο- 
8} 18; (α) ἰξ ζᾶνο (δ8 ἱῃβρίσοὰ δροδίϊο δὰ} ἰὸ 
86 ποσ]ά; (6) ἐν νἢ}} οὐθγῃ 8}}}. μουν αι. --- 

15. 

Ὦ.-ΒΑΌΙ, ἸΗΜΕΡΙΔΤΕΒΓΥ ῬΕΒΑΘΗΚΒ ΖΕΒΌΒ ΙΝ ὈΑΜΑΒΟΥΙ͂Β, Β.ΌΤ 1Ὲ ΟΟΝΡΕΙΓΚῸ ΒΥ ΤῊΞ ΒΟΒΈΠΒ ΘΟΝΒῈΣ, 

ΟΥ 7Β8ῈΚ ΦΕΝΒ ΤΟ ΕΒ ΚΥΒΟΜ ΤῈΞ ΟΥἿΤΥ. ᾿ 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΙΧ, 196.--2δ. 

19ὺ ΤΈθη παϑ 888] [Βαὐὺ Ἠθ γ1887} οογίδίῃ [5016] ἀδγβ τὴ {86 ἀἱροῖρ]ο5 πρεβ [π|80] 
20 τετὸ δὲ Παπιδβοῦβ. ἘΑπὰ βύγαὶ ἢ ὑπ ἢθ ργοδομοᾶ ΟἸγῖϑ [ρ τοοϊαϊ πιο “68087"1π 89 
2] πυπαροραθ8, ἐμεῦ 86 [(818 Οπ6] ἰβ ὑμ6 ὅοη οὗ ἀοά. ἘΒαυΐ 4}1 ὑμδὲ μοδγὰ λίπε τϑγθ 

διιαζεὶ, διὰ βαϊὰ ; 18 ποί ἐ}}}8 6 ὑμδὺ [1 «δ γυβα]θι] ἀοβέτογοα ὑδοτι ὙΠ 816} σα ]οὰ 
12 ; 



ἘΑπὰ [ΒῈ] 
πὰ: Βαϊ (Ὠοὶς 

118 ΤῊΗΕ ΑΟἹΤἸΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΙΕΒ.. 

οὔ {18 Ὡδτη6 ἴῃ “6 γυβαίθιι [οηι. ἴῃ .«061., Δηα σατο ΕΙΠΟΥ ἴῸγ ὑπδὺ ᾿ὐθηῦ, ὉΠδὲ ἢθ 
22 παϊρῃῦ Ὀτίηρσ μοι θουπα ἀπο [86 οΠϊο  ρῥτιοϑίβῦ ἜΒαΐ 84] ἰπογθαβοὰ ὉΠ.6 Ἰῆοτθ 

[ποτ δηα τπογο] ἴῃ βίγορσίι, δηὰ οοπίουπάοα {86 “6078 ὙΠΊΟΙ. [80] απο] δἱ })8- 
23 τηϑβουβ, ργουίηρ ὑδμαῦ (818 18 τ ΟἸτὶϑὺ [{πᾶὺ {818 Οη6 18 [86 ΜαοΒβι8}1. 
24 δἴου ὑμδὺ ἸὩΔΗΥ ἄδυβ πόσο [{Ὁ|8]}6α, ὑῃ6 “6 1αὶ ἴοοΚ ΘΟ 86] (0 ΚΙ]] 

ἰαγίῃς νγαὶῦ [ΠΣ Ρ]ο07 γγχὰβ [6086] πόση οὗ [0] ὅδ}. Απὰ {ἘΠ 6} παιςμεα ἰἢ9 
2ῦ ξαΐοβ ἀδΥ δπὰ πίρῃῦ [ἢ οτάθ17 ἰο [1}} ἢ. ἘΤΒ6α {πΠ6 [Π118]" ἀἸδοὶρ]68 ὕοοὸκ Βὲπι ὈΥῪ 

πἰνηῦ, δηᾷ Ἰοὺ λίην ἀοτη ὈΥ [ὈΠτοῦρἘ] 086 γ78}} ἴῃ 84 Ὀδβικοῦ. 

1 ον. 10. [ὁ ζΖανλοε, οὗ {επί. γες. ἀειὰ 6. Ἡ. [6 οπιϊἰοὰ ὃγ Α. Β. 6. ΒΕ. Οοά. β15. 7υ κα. Κγσ. οἵα. διὰ σοοϑϊ οὐὐέοσγα. 1 νεε 
ἐπδογίϑα δ ὑμὸ οουιτηθηοθηθῃϊ οὗ 8 οοοϊοαίδοίδοαϊ! ΒοτρἔτιΓο Ἰθθδοῦ πλρν: Α11..- 

γον. 20. Τὸ τγοβάΐη 
ἔοταῦ]ο ἰο τὸν Χ ν. 

δον, 24. ΜΙ|Ιά. 
ὃ: : 

ΖοΥΔ ΜΒ ΡῸΣ ἱπδοτιδά "αν δ. Ἡ. ἴον ἴμ6 σϑδδοῦ ἰμδὶ ἴδ υογὺ, πὶ 6 ΒΘΏ66 : ἐο Γχ 
. Βίη.--τε δἴοῦ παρ. ἰῃ ἐεξέ. τες. ἰ6 σδη χοὰ ὉΥ Ἰαῖοσ οὐδοῦ ἰὩἴο δὲ καὶ; ἔῃ 1:9 Δοίίνο νοΐςο. [ΤΏ Μ|ά. ἰη Α. Β. Ὁ. Ε. ΚΕ. σοά 

τὸν [ησοῦν [ἰὰ Α. 3}. Ο. Κ.. Οοά. 8. Υπ]ς. 
8 ἰα πο Υἱον οὗ τοοϑηϊ οσ  [ἰδ5 ΠΘΏΘΓΑΙΥ. 

ντὸ ἰα6 ἕκτ ὈοΐίοΣς δἰιοοίοὰ ἐπδὴ ἐπμο Αοἰ. παρετήρουν [οὗὨ ἐεζέ. τοῦ. ἀπὰ 6. Η.]. ἘΠ ἰοξίοῦ 

, ἦν, ἴοΥ ΘΧίο ΓΒΔ δηα ἰ ΟΓΏΔΙ Τοαδοῦδ, ἀδοϊ ἀδ ἱγ ὑτο- 

ἴο ἰΐε ἰπ ιοαίὲ ζογ, ΠΟΠΟΓΣΑΙΥ οὐσΌΓΟ 

Οοὰ. 81|η. αἶϑο ὀχ! [8 δὲ καὶ. ΤΊ [6 Γοραγάἀ θα ὉΥ Ἰαΐογ οτ [ἰ05 δα ἔϊιο οτίκίπαὶ γοδάΐημβ. (4.17.).--Ἴλ. 
46. 26. ατίϑασδο;;: δὰ δ᾽ γοδὰγ γοοοτηπηθη θα, διὰ ΣΟ δ πηι. δὰ Τίδοι. πδνὸ δἀορίθά οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπειδοά οἵ αὑτὸν οἱ 

μαθ., ΟΝ ἰδἴίος γοδαΐης ἰ6 ἰοπηὰ ἰη ἐ}1ὸ ἐεκσέ. γεσ. ἰῃ δοοογάδῃοοϑ πὶ ΒΕ. ΘΟ. Η. δῃὰ ϑοπιὸ νογαίοπβ. Το τοδάϊῃρ μαθ. αὑτοῦ 
οοσατα ἰῃ Α. Ο. Κὶ,, [Β. μδ8 καθῆκαν αντὸν), 825 ΤΟΙ] δ ἰῃ Οοά. Βίη., δηὰ ͵6, ἐπετγείογο, ὑδίίοσ διϊουιοα; 1ξ ἴα, Ὀοδιτα, {86 τηοτθ 
ἀΠου}ῖ τοδάϊηξ ἴδῃοῖδον Τοβδδοῦ ἴου δἀορεπς [1], δ ἴΠ6 εἰγουπιδίδηοο δἰ ἰγαοϊδὰ διἐοηιίοη ἐμαὶ ἀϊδείρίοβ οὗ 84} δβου} ὑο 
ΣΩΘΏοΩ θά, δἰποθ ΟἿἹῪ Οαἐθοίρίες ἰἢ σόποτγαὶ ἴοόγιηδ, ἰμδὲ ἰ6, οὗ ὅοδυθ, δὰ Ὠἰμπογῖο ὈθΘῺ ἐπιγοὰ 

Ὠἴο αὐτοῦ, δο ἐπδὲ [Π6 Ἰαΐξοσ τυδὶ ὕῦ9 ΓΟΙᾺΓ 
ἃ ἴΑ]860 γοβ  ης, δ ἰὲ ἰθ ποῖ ροβϑὶ]θ εἶοι αἰεοίρίες 9 Ῥαικῖ Βμου]ὰἃ ΡὈ86 ἰηϊγοἀηπορὰ 

ΠΟὨΒΙ ΔΘΓΔΌΪΥ, 8Δ8 ἯΙ] δ (δο80 οὗ ἔδο Ψυϊκ. : ἐωπε, ἰὼ (86 υσῦλὶ ὑγίηϊοὰ ἑοχὲ, Ὀπὲ τε ἰη Οοὰ, 

ποῦ] μανὸ ομδηροὰ αὐτόν 

αὐτὸν; [ἢ9 . Π6ΤΘ μρ εἧς 
Αταίδίίυϑ δηὰ οἀ. Βίχι.---Τὰ.] 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ψ εκ. 19 ().--- ΒΘ νν δα 540} οοτίδί ὅαγα 
Ὁ [Π6 αἰδοῖρ]θ5 - εἰ ϑασαδδοῦδ.--- βου ] 
Ῥογίοαμβ οὗἁ (τὴ ἃ. 0 6 ΘΠ ΣΟΠΟ]ΟρΊΟΑΠΥ ἀϊδβιΐῃ- 
Πυϊδῃοα ἴῃ γον. 19-28: (α) ἡμέραι τινὲς, 8 Ῥοετϊοα 
οὗἩἨ υπαϊδίυγ θα γοροβο, ἀυτίης ν 6} 5.8.0] Ἰ᾿ἰνοὰ 
ἴῃ τοι γοιιθηΐ, δη ἃ τγὰβ βισοη σι βοηϑὰ δῃὰ δποουῦ- 
ταροῦ ὈΥ δῖα ἱπίθγοοῦγβο ἱ 1} ὑμ6 ὈΘΙΙΘΥΘΥΒ ἴῃ 
Ῥατϊρδβουβ; (δ) ἐμο ροτίοά ἴῃ νοὶ 6 οϑτηθ ἤοστἢ 
ἤγοτω ἈΪ8 τοι ἐγοιποηΐ, δύο δ] ΟΥηρ [86 6] ]Ο 881 
οὔ {86 Ὀγείμσθη, δὰ Ὀορδῃ ἰο ῬΓΘΒΟἢ Ψ96818 ἴῃ 
1:6 ΒΥπαξοριιο8 οἴ 86 οἱΐγ, γον. 20 Π΄.; (6) ἃ δοπι- 
Ῥασγαί νον Ἰοη ον ρεγὶοα (ἡμέραι ἱκαναί, γον. 28), 
αἀυγίηρ ψ ῖο ἢ Ῥγοδοβδα Ομτὶδὶ ἰο {89 ὅθ νν8 
ὙΓΠῚῸ Ἰπογθδϑὶηρ ῬΟΊΤΟΥ 8ηα ἸΟΥ.] 658, πα ῥτο- 
οοοαρα ἴῃ μἷβ ἰθβοἶη ρα ἰο δοῖ, 88 10 ἼΟΓΘ, οα ἐδ9 
οὔρηδίνο; (4) (80 οἷοβο οὗ ἐδῖβ τῦοτο οσχίθπαθαὰ 
Ῥοσϊοὰ οὗ ἰλιπο, οσσδβιοηοα ὈΥ ἐπ Βοβίδ]ο πιονο- 
τηθη 8 οὗ {Π6 7618, γ80 ἱπγοδίοηοα Ἀἷ8 ᾿ἰ6, δπὰ 
Σοπάογοα δἷ8 δίρ,ιυ ἔγοπι ΒδμΒΟῸΒ ὨΘΟΘΒΕΔΓΥ, 
γον. 28-2δ; (6) ἮΘ ΠΟῪ ΟϑΙῺ6 ἰ0 ΦοΥΌΒΔ] τα, Ὑ6Γ. 
26.---Ηοῦ 18 (18 παγγαίϊλυθ, ἩΒΙΘῚ 18 ΟΌΥΟΙΒῚΥ͂ 
Εἴνθῃ ἴῃ 8 ὙΘΥΥ͂ ΒΕΠΙΤΏΒΙΥ ἸΩΔΏΠΟΣ, ἰ0 ὈΘ σῃΓΟΙΟ- 
Ἰοζίσα!γ οοπιὶποὰ τ} Ῥδι}}8 οὐ δἰδίθιηθηΐβ 
πῃ ἷ8 Ερίδι})68 δοῃσογπίης {μ0 ΒΘΙ6 ῬΟΥΪΟὰΒ οὗ 
.ἷ8 62 Ηο τπρπἰϊοηβ ἴῃ 62]. ἱ. 17, (Βαι δ δὰ 
ποΐ, ἱπηταοαϊαίον δὐζον δ15 σοηνοσδίοῃ, Ῥγοοοϑαρα 
ἰο {μ6 Ο]ἀ6Υ δροβίϊθβ ἰη Φοσυβδθα, θὰΐ ἐμὲ Β6 
δὰ ἢἤγβύ ζοῆθ ἰὼ Ασγδρῖα, θη σοίυγποᾶ ἰοὸ θ- 
Ἰηᾶβουδβ, δπἃ ΟὨΪΥ ΔΙΟΓ [ΠΣ6Θ Υ0ΔΓΒ Υἱδίθα 96 τυ- 
ΒΔ]. ΒΘ; Ἧ ΘΟΙΏΡΑΣΘ (8680 ἔνοὸ δοσου 8, 
Ἧ6 ῬΟΓΟαΙ͂τΟ δ οηδ0 ἐμαὶ ἐμὸν αἰδον ἴῃ ὑνγὸ Ρ8Γ- 
ἰἰουΐαγβ: 1, 7λε ούγπεν ἰο Αταδία, ἩΔΪΟΒ οο- 
ουγτοα ἀυτγίηρ (89 ἰπίοσυδὶ Βοΐγθθη (Π6 Θομγογβίοη 
οὗ ϑαὺυ] δὰ 18 υἱϑὲί ἰο 96 0 ΒΑ] 6 μι, 18 ραδβοὰ ΟΥ̓ΘΣ 
πη ἰοἰδὶ βί]θποα ἰὼ Αδίβ, οἷ. ἰχ.--, 0 Κ ΒΡ αΚΒ οὗ 
ανε ΟἿἹΥ (ἡμέραι τινὲς, ἡμ. ἱκαναί), ἈΘΥΘαΒ ἰμ9 
ΒΡΟβέ]Ϊ6 Εἱτ ΒΟ] οουπία δοοοσαϊΐηρ ἰ0 ψέατϑ, δπᾶ, 
ἱπάοοᾶ, πη ϑ 00}8 ῬΣΘΟΙδΟΙΥ ἴπγθθ γοᾶσθ. ἘΒ 
Τοβροοὺ ἰο ἐμὶ8 Ἰαϊίον ροϊπί, 1ὑ Βῃου)ᾶ, ἐπ [86 τϑβί 
Ῥίδοο, Ὀ6 δοιδβίἀοσοα δαί, αὖος (6 δοοομὰ οσἤμδρ- 
ἰϑσ, ᾿υκὸ ἀο685 δοῖ ΓΗ ΪΒΆ 8 Β' 916 ῬΥΘΟΙΒ6 βρθοῖ- 
δοαίίου οὗ ἐδμο ἐἐπιθ., 9 ποϊ χϊ ΒΌΡΡΟΒΘ, 88 ἴδ 

υοοὰ. Οαγίδίηιυ, ἢ οοὐγίοι 
ἀϑὰ δα {9 εὐφαν σὴ τοοὐίηρ. [“ αὐτοῦ ἐδ οὑνίουεὶ 

6Γ6." (ἀο  οτἴ6). ΑἸ, τεδᾶς οἱ : 

88 ἴ16 ἰοτὰδ οὗ ἰδ Πδυγαίΐδτο ἀρὸ οοποουπο, ἐδδὲ 
8}1 μαὺ δ9 δα δι: Πποτίο γοϊαι θὰ, δα Ῥοβϑί Ὁ Υ οὐ- 
ΘΟΓΓΘΑ 1ἢ ταρί ἃ βυδοθβδίοη ἱπ 8 υ σὺ Ὀχίοῖ ροτὶοὰ 
οὗ ἐπι. Ὑοί {μ6 ἔογοζοὶπα μα ρΡίοσΒ ΘΣΩΌΓΘΟς δί 
Ἰοδϑὲ 0 ὙΘΘΓΒ, ΟΥ ΡΟΥΒΔΡΒ ἃ δ(}}} Ἰοῦρον γροτγὶοά; 
ἰϊ ἰ6, δΔοσογάϊσῖγ, αὐ Θοπδίβέθης τ 1} 1818 
σα ἐπδί 8 ἔθ οὗ ΒΟΥΘΓΆ] γθδΥΒ Βῃουϊα Πόσα, ἰοο, 
86 ἀοεογί θα ἴῃ ὙΟΥῪ Ὀσίοῦ ἰοστοβ. [ἢ {δ δοοοῃὰ 
ΡΪδοο, ὑπ ὀχργϑβδίου ἡμέραι ἱκαναί, γον. 28, 5 οἵ 
ΒΌΘΙ 8 δι Γο, 88 ῬΡΟΒΒΙΌΪΥ ἰο ΘΟΣΡ ΣΟ ΒΘΠ ἃ βεύοσαὶ 
ΥΕΔΥΒ. ᾿ΙἹκανὸς ΟΘΟΟΌΓΒ ΥΟΥῪ ἰγοαυθδίν, ουθ ἴ8 
ο᾽δδβὶο ΟΥ̓ Κ (860 ΕἼ ΒΡΗ. ΤΆοε. οἱο.), ἴῃ [6 ΒΘΏ56 
οὗ στεαί, πιμοῖ, σοποιαεγαδίο, ἀπ, τ θπ σοπιυϊηοὰ 
ὙΠῊ χρόνος οΥ ἡμέραι, ἴῃ τ᾿μαὺ οὗ α οοπειάεγαὐίε 
ἔπιε. πὸ ὑδᾶρὸ ἱπ ἰδ ΗΘΌΓΘΥ ἰβ8 δῃδίοσουβ: 
γγὸ ἤηά, [ὉΓ ἰπδίβῃοο, ἃ σοί δίη ρογοα ἀοβογι υοὰ 

ἴῃ 1 Κίημρβ ἱϊ, 88, νυ ον εἰαθτδοοβ Ὠ 3 Ἢ Ὁ’ 

[“ΤΠΔΩΥ ἀΔγ8᾽) ψ 116, ἱτητιοαϊδίο Υ αἰλεστγαγὰϑ, 
ΥΟΣ. 39, (6 δβᾶτηθ Ῥοχίοα ἰβ βδαϊα ἰὸ ᾿ιδγθ οὐῖ- 

εἰδιοὰ οἡὁ 3) τὸν ἤΡρΏ. [“ (αἱ (δ πὰ 

ΟἿ) {το γϑδυβ.,"]. Ἡδησο, ἐμ ὑδᾶρὸ οὗ [ὈΚ6΄ 
ἷπ ΤΟίδχθθοθ ὅο ΟὨΥΟΒΟΙΪΟΙΙο8] βροθοϊ οδίϊ οΩβ ἴπ 
ἘΘΏΘΓΑΙ, δηὰ Α͵8δ0 {80 ῬΔΥΟΌΪΑΙ ΟχΡσοβδίος ἴῃ 
γον. 28, ἴον 5 ἰὼ ΔΘΒΌΤΩΘ ἐπαΐ ΒΕΥΘΓΆΙ ὙΘΔΤΒ 
ΤῸ ΒΟΓΘ ΟΡ ΙΒοα.---Ξ..}1}}, (80 οἶμον αἰ ΘΏ]Υ 
ΤΟΙΙΔΙΏΒ, Υἱς., {πὶ [ΚΘ Τὰ] ΔΊΚΘΘ ΠῸ πιϑηἷοπ τ Βδὶ- 
ΕΥ̓ οὗ 8380}᾽8 Βο)οῦσπ ἷἱπ Αστϑοϊδ. ΤΠ αποβίῖϊοι 
ΔΒΒΌΠ168 ἰδ ζ0]] οἱ ἴΌΓ : Οδῃ ΔῊΥ πίσμο 86 
ἴουπὰ πῃ ἐδ 6 016 Ῥαδβᾶζο, γοσ. 19--26, ἴῃ τὸ ΒΘ ἢ 
ἐπὶ ᾿ουγμου, πῃ ΐῖοὴ ῬΑ] ΕἾ ΤΠΒ6]7 τὰ ΘΠ ΟΠ ΒΞ, οδα 
Ὅθ ἱπϑβουίθραῦ Ῥρδγβοῃ [.{ππαΐες Ῥαεϊιηϊ, εἰς., 
ΑΥΔΠΕ], ἱπίο Ἐπρὶ. ὉΥ ΗΥΠΠΙα πα, 1826.--- Τὰ], 
ῬΙδοθθ ἰὺ Ὀοίοτο ἐμ ἡμέραι τινὲς ταθῃιοποά ἴπ 
γον, 19, θαὶ ΗοϊητοΒ δπὰ Ἐν 8] ᾿πηιραϊαῖον 
ΔΙζοΥ (πο δηἀ ὈΘΙΌΓΟ γον. 20; ποῖ ΠΥ ΔΙΓΒΏρβο- 
τηρηΐ ἰβ ἴῃ ΒΑΤΙΠΟΩΥ ΠΕ {μ6 δοηίοχὶ, (μῶῖ 15, 
ψὶϊ ἐπὸ ἤαοίβ ΠΟΙ δβἰδίθα, δηὰ {ἴθ (θγπῚ8 {δαὶ 
δ΄ οιηρϊογοὰ, Θβρθοΐδ!ν (86 ποσὰ εὐθέως. Ο]8- 
Βδυδο δὰ ΕὈσγοσγὰ ρῖδοο ἰΐ Βοΐτγθθη τον. 25 δπὰ 
26; πὶ (πὶβ Δυγδηχοιμθηὺ ἀἄοθβ ποὶ ςοπιπιθμὰ 
ἰοῦ, ἤθη τὸ σοηδι ον ΠΟῪ ἱπηρτοθαῦϊο τ ἐ5 
(δαὶ 54} 5 τοίυτη ἰοὸ Ὀεδιιββουὺβ (108 ἕαςι [8 
Ῥοδίϊλγο!ν δἰαίθα ἐπ Οδ]. ἱ. 17) δου δαντθ οο- 
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ουττοά αὐόνρ ἐδ ἤϊσλί ἵἴτοπι ἱμδὲ οἷΐίγ. 9 δ.Γθ 
λιοποθ σοπδίγαϊποὰ (ἢ } Νοδηάον, ΜΟΥΟῸΣ δὰ 
οἰ μογΒ) ἴο δϑβῖρτι {160 Αὐδοῖδη 7ουσπεΥ ἴοὸ {μδὶ 
“ΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΟ ρογὶοα οὗὨ ὑἰπιθ᾽᾽ ἱπαϊσαϊ δα ἴῃ Ὑ6Γ. 
22 (., ἴῃ {6 ζ0]]Οντὶ Πρ ΠΙΔΏΠΟΥ :---βόοη δὗἴἶοσ 580] 
μεὰ ργοβοῃιοα ἢ τη86]7 ἴῃ (6 Βγῃδζοβιιθδ οὗ θ8- 
ἸΒΔΒΟΌΒ, 6 ἀορατγίοα ἰο ΑΥδοΐα:; ἰζ νγ88 δΔέοΥ ἢἷ8 
Γείυτη ἰο {86 Οὐἵγ (δὲ δ ρσχοδομβϑὰ ἰὸ 86 960078 
πῖῖ ἱποσθαβοὰ βίγηρίῃ, ὑοῦ. 22; (ἷβ δΟΌΓΒΘ 
δυλκοηοαὰ Ἀοϑίὶθ δοη(πηοηί8δ δηὰ Ἰοὰ ἔμ θπὶ ἰοὸ 
ἴοσττα Ρἷδὴδ ἴῸΥ ἰδἰκίηρ 818 ᾿ἶΐο; δθῆσοο, Βὸ 8οά, 
δηΐ, (ϑοοι δΔίϊοσ γ ΔΙ ὰ5) νεοηὶ 0 Φογυβδίθη. [ἘῸΤΣ 
ΑΑταδια, “48, ἴόττὰ οὗ σᾶρῦδ δπὰ πποογίδίη ἱπηροτί,᾽" 
866 ὐπὸ. απα Ἠοιωδοπ᾽ς ζύε, δο. ο77) 5. Ῥαεΐ, 1. 
1041. Τοπάοι, 18δ4:; “10 ἑλγές ψεαγε, δοοογά 
ἰο ἴ86 76 ν]8ἢ ΨΩΥ οὗὁὨ ΓΘΟΚΟΙΙῺΡ, ἸΠΔῪ πδνθ ὈΘΘἢ 
ἔθτοθ θη ἷ 6 γδδγβ, ΟΥ ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 Υδδγ Ὑἰΐδ ρΡαγίβ οὗ 
ἱπὸ οὐμοσβ." 1Ὁ. ἡ. 108.---ΤῈ.].---Βοί δοσουπηΐβ 
ἹΠΑΥ͂ ὯὉΘ ΤΟΟΟΠΟΙΪοἃ ἴπ {118 ΤΏΘΠΏΘΓΡ, δηὰ γοὶ [86 
᾿πιργοββί ἢ. ΤΑΥ͂ ΣΟΙ ΟἹ ΟἿΣ ΤΩΪΠ ΔΝ ἰΠδὲ [,Ὁ}Κ6 
Βεὰ ΡΥΟΌΘΌΪΥ πὸ Κηον)]οῦρο οἵ 580} 5 υἱϑὶὶ ἴο 
Αὐδθΐβ, δηά ὗ μ, ἰΏ ζοθοσαῖ, ποὺ ον δἰ ηοὰ 70} 
ἰπίου δ 00 Τοδροϑοϊϊηρ (89 δυθηίβ Ὑΐϊο οὁ6- 
δαγτοὰ Ὀδίνγο οι ἢΪ8 ΘΟ ΟΥ̓ βίοι δα ἷ8 Υἱδὶί ἰοὸ 96- 
ΤΌΒΆ]6:---ὈΘ ΤΉ ΑΘ, ἰο0, 6 δὰ ποὺ Ὀδοοτηθ 80- 
ᾳυδἰηιϊοα νι} (6 ργϑοΐβθ θη χί οὗὨ {Πδὲ ἰμίο νυ]. 
[1669 ΤΟΙΏΔΥΚΘ ΤΩΔΥ, ΡΟΒΒΙΌΙΥ, Ὀ6 ταϊδιιη ἀογβίοοα 
ὈΠΙ685 ἨὋΘ Δϑδυτη6 ὑπδὺ ὑπ ΔΌΓΒΟΥ ΒΙΓΟΡῚῪ ΤΘΔΠ8 
(ο δδυποίδίο (ἢ9 ρῥυϊμβοῖρῖο ὑἐπδὶ ἱπβρί γί οι δ ποὶ 
ἐηυϊνα]οπέ [09 οτμπἰβοῖθποο.--ἸᾺ.] 

Ἧεβμ. 20-22. --αΑαΑαπἃ διίσαί κ δῖαν 86 
Ῥιοαοδβοᾶ ΟἸγσχίδιὶ ἴῃ ἴ8 9 ασῃδίζοβιθε.-- ΤΊ 
νοῦὶ οἵ ὅδ, 85. ἀοβοτί θα ἴῃ ἴΐοδθ γΓΒΟΒ, 18 ηοὶ 
ἰο 6 δσοπβἰἀοχοα 85 οοπδίϊιαἱΐηρς (᾿ὸ Θομιτ6η06- 
τοοδί οὗἉ δἷϑ ρϑου} δν ἀροδίοϊεςαὶ ἸΔΌΟΓΒ ; ἢ Β' ΠΠΡῚΥ 
ἀεἰϊνοσα ᾿εἷ5 ἰθαι ΔΟΔΥ ΘΟΠπΟδΤἶηρ (86 Βοάθοπιου, 
ὑοῖπᾷ πῶ ρ6 1] 6 ὦ ὉΥ 8 οὐ ᾿ϑδσγί, τ ἃ16 8 σϑηποί 
Ὀπὶ ἀδοϊδγο {πὸ ἰπηρβ πο ἢ 1 Ὀοϊονοθ. ΕῸΣ Τὸ 
οδηποί ἀΐβοουοσ ἃ δίῃ] ἰγδοθ οἵ ΔΩΥ αϊτοοὶ οοπι- 
Ἰπδηἀ οὐ οὗ ἃ τοϊβδίου γοσοϊνϑα ἤγοιῃ αοα ζοσ ἐμδὲ 
Ῥύτροθο; ἰδ Ἰδηρύυδζο οὗ [01κ6 ἴπ τον. 20, ἐκήρυσσε 
τὸν ᾿Ιησοῦν, οὉ. [86 ΘΟΠΙΓΆΤΥ, ΓᾺΪΥ ΘΟΠΕΟΤΏΙ5 ἰο ὑπαὶ 
πον ἢ6 δὰ οἱ ρ᾽ογοὰ ἰπ οἷι. Υἱϊϊ, ὅ. Τὸ το- 
Ἰυδίδευ δοίΐοῃ οὗἨ δὴ “"ουὐδῃροὶ δι," ποὲ ἰδ τηΐ8- 
εἷοῃ οὗ δ Δροβίϊθ, ἰβ θσὸ ἀθϑοσί ῃοα, Τη18 υἱοῦν, 
Ὀεπ᾽άοβ, δοοογὰβ σὶὶ Ῥ8}᾿ 5 ΟὟΠ ΟΧΡΡΟΒΒΙ Ο.8 ἴῃ 

. 68]. 1. 17, ὙΒΟΓΘ ἢ6 ΒΡΌΡΘΒΙΕΒ ἰο ΓΟρΡγοβουὺ ἃ]} (δὶ 
δβδά ὕὈδο ἀομα Ῥσγου ου Β}} ἰο πἷδ τοί υγη ἰ0 Δ Π|88- 
ΟΌΒ, 88 ποῖ ἽΜΤΙΣΕ Ὀ66Ώ, δι σ ον δροα κί, αροε- 
ἰοἶϊεαὶ δοιϊΐοη.--- 9 ΑἸ ΟΤΘμσα Ὀοίγοοῃ (ἢ 6 ὑνοὸ 
δβιδίοιηθηίβ ἰῃ Ὑ6ν. 20 δπὰ 22, σοϑροοί γον, 18 8180 
“ΓΟΓ(ῚῪ οὗὁὨ οὈβοσυδίϊοα. ἴῃ {Π6 ΤΌΤΤΩΘΣ, 588] ὑσο- 
οἰδίπιβ ἢ λι 9 6808 158 ἰδ 6 ὅοῃ οὗ αοἄ: ἴῃ ἐδμο ᾿διίον, 
δε ζυτοϊδῆ θα [86 Ῥγοοῦ ὑμπδὶ 6808 6 (6 Μοββίδῃ. 
{[“Ῥεσν Ολτίσι, ἴὰ Θτοοῖς βία] ἐλε ΟΥγ δι" (Α16χ.). 
--ἰ.]. ὍΠὸ ρτοάϊοδίδβ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δῃὰ Χριστός, 
ΔΙῸ ποί ἰἀφη 68), ἴον ἰΐ σδηπο Ὀ6 ἀοιηοηδίγαίοα 
δι (86 Θοποθρίΐοπβ γοϑρϑοι οἷ υ σοπποοίοα νυ τ ἢ 

81) ΔΓΒ Ῥγθοΐβου {8 βδῖηθ. [{ 8 ἔγὰϑ ἐμδὺ [89 
οοποορίΐοῃ οχργοδδοὰ ὉΥ υἱὸς τ. ϑ. ἱποϊυάοα. ὑπαὶ 
οἵ (9 Μοβδίδῃ, Ὀυὰὺ {πὸ 70 Ὡδηθ 18 ὈΥ͂ ΠῸ 
ΠιδΔηΒ ἰὼ ὈὯ06 σοῃδίἀογοα 88 μαυΐηρ π0 σααμίοπαὶ 
δηὰ ἄξδορενῦ ἱπροτὶ. ΤΆθδο ὙΟΤὰβ, υἱ. τ. ϑ., οἢ 
[πὸ ΘΟΒΙΓΆΤΥ, ΓΟΙῸ Ῥτοδιλἑ ΠΟ Π(ῚΥ ἴ0 ΡΟΓΒΟΏΔ] ζγδῃ- 
ὄευτν, πΒ1]9 Χρ. τοὔοτγα, (Ἰ τὴϑ ΠΥ 80 ΘΧΡΓΘΒΒ ΟἿΓ- 
80]τ68) ἰο οὔ ςἿ 4] ἀΐ ΚΠ ; ἴῃ [86 ἴοτγτηον, σοὶ διϊου- 
δεῖρ ἰο Θοἂὰ, ἴῃ {μ6 Ἰαίτον, (86 Μοδβίδηΐϊο υοσῖς, 18 
ἰδ τιδίη ἱβουρεί, ΤῈ6 ομδηχο ἰπ [89 ἴοστα δῃὰ 
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ΤΩΔΏΠΘΣ οὗ 5.80} 5 δά ἄγοβϑϑοα ἰο (ἢ 6 78, ΘΟΠΤΌΓΙΩΒ 
ἴο (μ]8 ἀἰδιϊποίΐοα. ΤπὰΒ 580) ργουεά (συμβιβάζων, 
γον. 22 [ρυἰτ ἰγοἶγ, ὀγίπρίπ ἰοφοίλεν}) (μδὲ σόδὰν 
5 0 Μερβίβῃ, Ἰλῳ ἷθ ἰο δδύ, 8 δὁγοισλέ ἰο- 
φείλετ, οτ, ϑῃονοὰ {Πο οοπποοίδομ). Τΐβ κἰδίο- 
θη ῥγοβοηὶθ 1 βυβδιοϊοης ἀἸδέϊποίηθβα (86 
τηϑίμβοά πΒῖοῖ ἢ δἀορίοα : δο ργογϑὰ ἐδδὶ 7 6δι5 
8 {6 Μοββίδῃ ἔγοιῃ (86 Ῥσορῃθοΐθβ βηὰ ἰμποὶν ζὰ]- 
ΔἸπιοηῖ; ἰμαὺ ἱβ, ἢ ῥγουϑᾶ ἰδῖβ ἐσαί ὈῪ ἀθιηου- 
βισαϊηρ (μΒ6 δργϑοιηθηΐ Ὀοίνγθοῃ 86 Μοβδίβηϊο 
Ῥγοαϊοίϊοῃβ διὰ ἐδ Ηἰβίοτί δ] ὕδοίβ ἴῃ ὑπο 11 οὗ 
ϑοθυβ. Οἱ (δ οὐδοῦ μϑδηὰ, Βὸ ργοοϊαϊπιεα (ἐκήρυσσε, 
γα. 20) ὑπαὶ Ζ726β08 ἰβ (86 ὅθι οὐὗὁἨὨ αοὰ, οτὶ σίπδ!γ 
αἀϊνίηθ, βασίηρ ἴῃ {86 ἀἰνΐπο ΔΊΟΥ, δὰ οί 
οὗ ἀἰνῖπο Βοποῦ; ἐμαί ἷβ ἰο 5ϑ , 6 ἀϊὰ ποὶ αἰϊοταρὶ 
ἴο Ῥγοόοῦθ ἐμΐβ βίδίθιηθπὶ ὈΥ δυχζιυμπιθηΐβ ἀοτὶνοα 
ἔγοτῃ ὑμὸ ΟἸ]ὰ Τοδίδιηθπῖ, θυΐ δία ρὶῪ δηὰ ἀΐγθοίν 
ἀοἸἑνογοὰ 186 ὑἐοδβυϊ τη ο ὙΓΐο ἢ γ͵δὲϑ Τουπαο οἡ 
818 οὐ οχρογίθῃησο δπὰ σοηυϊοίΐοη. ΤΠ6 ΤΌΣΤΩΘΣ 
παρὰ οὗ δ ἀτ888 δοη ιδϑα δπὰ Ἔπιθασγαββοὰ (συνέ- 
χυνε)ὴ ᾿ὶβ ΟΡ οπθῃηΐβ, ἱῃ 80 ΓΔ. 85 [ΠΟῪ Ῥοσο ποῖ 
80]6 ἴο τοῦθ δΐ8 ΘουΓ86 οὗὨ αὐγχυτηοπέ, δηα, πουθ- 
{86 1688, γογο ποὶ Ὑ}}ἘΠΠπ4 ἰο σταπί ὑπὸ οσοποϊυάϊπας 
Ῥτγοροβίϊίου ἐοὸ νΐοδι ἰὰ δοπάἀυοσίοα. Τιὶθ τοβυὶὶ 
ν88 Ῥχοἀποθα ποΐ 80 Ση0}} ὉΥ ΔΗΥ Ἰοφξίε6] βυρ6- 
ΤΟΥ, 86 Ὑϑίβου ὈΥ δ σουίϑὶ 5 ΤΠΟΓΆ] βίγοηρίῃ 
ἩΒοἢ δὰ σΥΑὰΌΔΙΪΥ ἱπογοαδοὰ ἴῃ β860] (μᾶ 
ἐνεδυναμοῦτο), δἷπιοθ ἢ6 ΟΠ ΪΠΌΔΙΥ χϑοοϊγοὰ 8 
ΑΓ ΟΣ Ἰρθδϑιγ6 οὗ οομβάθῃποο δηὰ ὑόν ι]η 688 ἰῃ 
δῖ8 ΟἸγἰβίΐδη σου οί 8, 88 νγ9}] 8 οὗἉ ἰμ6 δουγαβᾷθ 
Βη4 208] οὗ 8 τϊίηθ58. [““μαλ. ἐνεδ., τὰ ἸΏ ΓΤ δηὰ 
ΙΆΟΥ δίγεησίλεπεά, ΟΠ ΠΥ, ΠΑΡΊΟΥ, τῇ πίστει; 
ΘΟΙΏΡ. οἷ". χυὶ. ὅ; Βομι. ἷγ. 20. (ἀο Ὑ εἰ(6).--- 
ΤΕ. 
1. 28.--Τ:Θ ϑονσα ἴοοῖὶς ΟΟΌ 56] ἴο [κ1}] 

ἷπι.-- -Τ 6 ἰθδιϊ πη ον ποσὰ μ6 ἀοθ γογοὰ δοη- 
σογπὶπ να 6888, δἰ τοὶ ογσϑδαιθα δϑίο βατηθηὶ δοηο: 
86 Φοννὸ δδϊϑᾶ, πὶ ὑποῖν διηδζοιηδπὶ, οί ἰΐ 
88 ῬΟΒΒΙΌ]0 ἐμαὶ (ἢ. 8816 τηϑπ 80 δα ὈΘΟΟΙῚΘ 
Κηονῃ 85 {86 τηοβί Υἱοϊοπὺ ΘΠΘΠΙΥ οΥ̓͂ ἰλ6 ΟἸγίδ- ᾿ 
(ἰδη8, δὰ 086 ΣΘ8] ἴῃ ρεσβοους ηρ ὑπο πὶ μὰ Ἰοἀ 
δἷπὶ οὐδ ἰο θαιηδβουβ, δὰ ΠΟῪ γὙϑϑ}}]ν υπάογ- 
Κοηθ Βυο ἢ δὴ πέσ Θμδηρο 88 ἰ0 βροδὶς ἰὴ (18 
ἴοῃμθ, δὰ Θυϑῃ βϑοὶς ἰὸ ζαὶῃ [0] ΟΎΤΘΥΒ ΤῸΣ ΟὨγϑὲ, 
γοΓ. 21. Τμὶθ τόποσ δοσσασὰβ οηδηροὰ ἰηίο 
ὈΠΘΓΘ88 οὗὨ ἔθοϊϊηρ δηὰ ϑῃτηΐγ, ραγιϊου]α 
6 ὑπὸ 716 0}8 ὙΟΓΘ Ῥυϊ (0 δ[]θη66 ὮΥ ἰδμ9 οΥΐ- 
ἀοποοβ τ μὶσῃ Βα αγηΐβμθὰ ἤγομα ἐμ ΟἹὰ Τορία- 
ταϑηΐ, δπὰ ᾿θη66 ζ6]0 Βυ τη ]ἰ6ὰ, ΑΔ ἐμ 6 7 οου]ὰ 
ποῖ τοΐαίθ ἷπι ὈῚ βουπὰ δυχυτηοηΐβ, ἱμοὶν Βαϊγοα 
Ὀοσϑμθ ἱπι 0] Δο Δ Ὁ]6, δηὰ (δον Ὀοζδῃ ἰὸ ἀδυΐβο 
ἸηΘδἢΒ ὉΓΣ ΓΘΙΔΟΥΪῺ  κἶτη ὕσομι (μὸν ρδί, διὰ 
δ᾽ Ἰο οἷς Εἶπ [ῸΥ ΘΥΟΡ, 
γε. 24,26.---Βαυῖ--ἰμὸ ἀϊδοίρ]66 ἴοοῖς μΐπα 

ΌΥ πἰρὮϊ. .---Ψ.60} ἐργιππδίον οδίαϊποα ἱπίογτηᾶ.- 
ἰἰοῃ τοϑρϑοίΐϊηρς ὑπὸ ρ]οὶ ὈῪῚ ἩΒΙΟΝ Ηἷβ Ἰΐ76 τγ88 
ἰπγοδίοπθα. ΤῈ 79 γ7κ δα, ἰῃ δοοογήάβδῃσο τ ἢ 
1, σοχατηθῃοθα [0 ψδίο ἐμ χαίδβ οὗἤὨ (μο οἰ γ, 80 
ἰμαὺ ΒΘ τοϊρῦ ποῖ 6806 ὕγοτα ὑμοὶτ βῆδγθ (παρε- 
τηρ. δὲ καί). Βαυὶ πἴ8 ἀϊδοΐρ)68 [866 186 ἰθχέ ἀΌογα, 
δ ποίρ 4.---ΤῈ.}, (λ8} ἰδ, τ τμὸ Βαά θθοῃ 
σοηγογίθὰ ὮΓΥ δὲ Ῥγοδοβίηρ οὗὨ [86 αοθρεὶ, 6πδ- 
Ὀϊοὰ Ηἷπὰ ἰο 696. ὙΠ ὑμεῖς δἱὰ ἢ ϑβοαρϑά ἔγοιῃ 
{86 ΟΥΌΥ ὈΥ͂ Τ8ῃ8 ΟΥ̓Δ Ὑ]ΟΚΟΣ Ὀαδῖκοί, Ὀοὶὰς Ἰοτ- 
ὀγϑὰ ὕγομι 8 σϊπᾶάουν ἐμαὶ τγὰ8 Ῥσορ ὈΥ οοπδίγυοί- 
δὰ ἴῃ (89 ΜὮ8}} δῃηῃ!ὰ Ὀοϊοηροθά ἰοὸ ἃ βουβὸ τ λϊοὴ 
γγ88 811} δραϊηδὶ {μ6 Ἰαιύοσ.. [“ῬΤΟΡΑΌΪΥ τ ἢ 6 γ9 
ΒΟΙ.6 ΟΥ̓ΘΥ ἈΔΏΚΙΩ ΠΟΙΒ608, 88 18 Ὁ81.8] ἴῃ Εδβίοση 
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οἰθθ, ορϑῃδὰ Ὄρος {πὸ Οὐ Θουπίσυ, ἐμ 6} 16ὲ 
μἷπι ἀονῃ ἔτγοπι Δ ΠΟΥ ἴῃ ὁ Ὀβδιοῖ. (Διὰ 
ϑυρίδος, 2 ΟοΥ. χὶ. 88, 85 ἴῃ 9 Δηδί οζουβ ΠΡγῶ- 
νοδβ, ὅο88. ἰΐ, 1δ; 1 ὅδπι, χίχ' 12; ἐμ ποσὰ ϑυρίς 
ἐδ αϑοὰ ἴῃ (6 υχχ,, ἴῃ Ὀοΐὰ ᾿πδίϑηοο8).᾽ (Οὐηνδ. 
αηὦ Ἠοιοδοης 7936 9, Ῥαμΐ, 1. 109 δηὰ ποίορ 7. 
Ιοπάου 1884.)---ΤῈ.]. Τοΐδ παυγαϊϊτο οοΐϊμοι 68 
ἦπ ἃ ΣΘΙΠΑΓ ΚΔ Ὁ]Θ ΣΏΒΏΠΟΣ ἩΪΓῸῈ Ῥδ0}᾽ 5 οὟγῃ δβίἰαίθ- 
Ἰηθηῖ8 ἰῃ 2 ΟΟΓΣ. χὶ. 82, 88.(. ΤῸ ἰδβίϊπηοηγ οὗ 
Ὀοίη Ῥδδβδροδ ἰδ 86 βδῖὴθ ΟἹ ἴὉ;Σ μοϊηίδ8---ἰ αὶ 
8 λ1 9 νγ88 ἐμγοδ ϑθηϑά---(παὶ 186 καὶθβ οὗἩ {86 οἱἵγ 
ἬΟΓΟ τδίομοα--ἰΠδὲ ἢ6 ᾿88 ρ]δοϑὰ ἴῃ δ Ὀδβκοί--- 
διὰ ἰμδὶ 6 τδϑ8 Ἰοπχοσγοὰ ἱβσοῦρΒ δὴ δροσίυγο ἴῃ 
ἐμ πνι}} [διὰ τοῦ τείχους, ὈΟΪᾺ 1ῃ Ασίδ ἰχ. 2ὅ ἀπά 
ἷπ 2 ον. χὶ. 88, ἑλγουσὰ, (οὶ ὄν, 85 ἴῃ ἐμ6 Επρὶ. 
Ὑογβ.) {πὸ ὙΔ8]1, ῬγΘοΙβοὶν 88, 1ῃ 86 Ἰδί(ο Ρ88- 
Βδ(6, διὰ ϑυρίδος, ἰλτουσὰ δ πὶπᾶον.---ΤᾺ.7; βυοῖὶ 
Ἧ ΔΒ ΒῚΒ Τη0ἀ6 οὗ ΘΒ0Δρ6 ἤγοτῃ {86 οΟἱγ, δοοογαϊπα 
ἴο Ὀοὶπ πδιγαίϊνοδβι, ΤΉΘΥ ΟἿΪΥ Αἰ ῸῚ τῖῖ τὸ- 
Βρϑοί ἰο ἐλέ ρόγδοθδ ὍΥ ἩΟΙΩ ἢ] 116 τγδ8 ἰμγχοϑδϑί- 
φηοὰ δὰ ἰδ ρδίθϑβ ὸγθ Ὑδίοιθα. Τθοθ0 δοίβ 
δΙῸ δου 6 ἴῃ 2 ΟΟΥ. χὶ. 82 ἰο ἰμ οἰ Βπαγοὶ (ΡΓ6- 
ἴοοί) [““κονθσηοσ,"" Εηαὶ. 7ὲιγβ.} τοι (μ9 Ατὰ- 
ἷδη κί Ατοίβδ δὰ ρ]ϑσοθὰ οὐοὸσς θδιηδβοὶδ διὰ 
Βγχίδ, τ ]9 ἴῃ Αδία ἰχ, 28, 24, ἰμοϑδθ δϑ σϑρσο- 
Βοηἰθα 8Δ5 ἐμ δοίϑ οὗ 86 Φονγ8β. Τιὶβ αἰ όσθηοο 
ἴῃ 89 πἰδιθιιθῃΐβ, ἸΩΔΥ͂, ΠΟΎΘΥΘΡ, Ὀ0Θ οχρΙδἰπϑὰ 
πἰίβουὶ αἰ συγ. Τὸ ΕἸΒΒΑΥΟΙ (τἱοοβοσοπὶ) 
οὗ (86 Ατδθίδῃ Κίπβ, ὙΠῸ Ῥοββοδϑϑὰ βυργουθ 
ῬΟΥΘΓΡ ἴῃ ὑπὸ οἱΐγ, δὰ υπάουδιεα]γ πὸ Ῥοσβοπδὶ 
ΧΘΔΒΟΙΒ [0 δεβδὶ]ηρ ἥδ], δὰ ν)͵88 Ἰπάπιοοα βοῖ ον 
ὮΥ [ἢ ΒΙαπάδσγουβ οἴδυβοδ οὗ ἐμ 56 :"»γ718 ἰ0 ργοσϑθοὰ 
δεδϊπδὶ δἷπι. [{{86 οἰΓσυπιδίβποθβ το γὸ οὐ {πἰδ 
πδίυσο, ἱΐ ἔο]]οτ α (88. [6 ΣῸΔΠ}Υ τηθης 0.8. ἐπ 
χὰ ΘΟΠΊΓΙΥΘΥΒ ΟΥ δΌΪΒΟΣΒ οὗ ἐμ τἸηϑαβυγοβ Ἡ ὮΟ ἢ 
ἍΕΓΘ δἀορίοα. Βαυὶ 1ὑ ὁδῃποί, οα ἐμ οἶδ ῦ μπᾶ, 
ὯὍο Βυρροβοᾶα ἐδαΐὲ πὸ 79 νν8 οὗὐ Ῥδιιδδοῦβ ὝΘΧΘ 
Ῥογτηϊιεὰ ῬΟΥΒΟΠΔΙΪΥ ἰο κυδτὰ {ἢ6 οἱΐγ χαίθα; ἰΐ 
͵δ ΔΓ ΙΏΟΣΘ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ἰδ δὲ ἃ τα ὐ]  ΔΥῪ ἴοτοΘ Ὀο] οι (- 
ἱπρ ἰο (89 ογογῃπιθῃὶ γἃ8 ογάοχοα (0 ΟΘΟΌΡΥ {Π6 

Ἦδησο, Ῥαὰ] τηϑηϊΐοπα {86 οχϑοιυίίνο δὺ- 
ἐβοσὶ τ τὶ ΠΟΤ Ὀτγθοϊδίοῃ ἰμδὴ [κο, ΔΙ Βουρ 
ἐῃο οχρτγοβδίου οὔ {89 Ἰδί(οσ, παρετηροῦντο 801}. οἱ 
Ιουδαῖοι, ἰΒ Ιλ ἷπ ΒΑΡΙΏΟΙΥ ὙΠῸ (ἢ ΐ8 οἰγοῦσζα- 
δοίδποθο. [ΤΙ 6 .»γ8 Διγηϊδμοὰ (Π9 τοοίϊνο, (6 
ΕΚΠΠΔΡοΝ ἐπ ΣΧ ΠΥ ΤΌΓΟΘ.᾽" (συγ. εἰς. 1. 
109.) --ΤΒ.1. ΤᾺΘ ὕνο δοοομπίδ, 1 818 ΤὨΏΔΏΒΟΣ, 
ΘΟΙΡ]οὲ6 Θ8 0} Οἵ ΒΟΥ, Μ 81}6 δδο ἢ ἀη6 ἷδ, Οὐνϊου θυ, 
Δ᾽ ̓ κεῖ μον ἱπαθροηάθαηϊ οὗἨ {μ6 οἰβοσ.---Τηθ σ68ο- 
ΤΔ] δοί ΒοΓΘ τοδί ἀ0608 ποὶ, 88 ΤΩΔῺΥ δ βὺυΡ- 
Ῥοβαά, ΓᾺΡ" Ϊ8}} ἃ ἰσυδί ποσίν θδ 515 ἴοσ ἀοἰοσταϊπίης 
8 ΘΙ ΓΟΒΟ]ορίο8] ρῥοΐμὺ ἰμ (δὸ 1179 οὗὨἨὁ [89 δροβίϊθ 
Ῥδ0]. ΕΌΣ, οοποοσείπρς (μία οοσυρδίίοι οὗ ὃ - 
ΤΩΒΒΟΊ Ὁ Αγοίδϑ (ἩΒοδ6 χοϊδίίοῃδ ἰο Ποτοὰ Α"- 
ἐἶρ85 δὰ [πη6 Βοιιδῃὴ Ετηρὶγ ΣηδΔῪ Ὁθ δεοοτίδ ποὰ 
ἔγομι Φοβθρδτι, Απἰΐᾳ. χυλὶ. οἷν. υ.,} πὸ οἶον Βἷ8- 
ἰοΥ68] δοσουδὶδ τ ἰδίδυον 8χὸ εχίδηϊ, τ σὰ που]ὰ 
ΘΗΒὉ]6 0.8 ἰο ἤχ ἐμ ἰἶπη9 ἢ θῃ ἐξ οοσαγτοα. Οομαρ. 
ἯἼΊΝΒΕ : Κεαϊισδτί, 11. 217. [ἀτὶ. Ῥουΐια, διὰ δὴ 
διίῖ919 Ὀγ ΤΣ οθοἾθΡ, πῃ ΗΒΆΣΟα; Κεαϊ- πονκ. 1. 
488.---ΤῈ.] 

ΤῊΕ ΑΟἹἸΞ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΤΙΕΒ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, Τὴ) οοπγοσγβίοῃ οὗ 5801 γγὰ8 οοτητηθησθὰ ὉΥ͂ 
δὴ ἱπητηθάΐϊδῖθ ἰμιογροϑι 9 οὗ ἐμ οχδὶιθὰ Βο- 
ἀϑϑίμον ἰπ 86 τηδίοτί 8] ποῦ], δη ἃ νγγδϑ οοτηρ]οἰοὰ 
{πγουκχ ΑμδΏ 88 88 6 Βυϊηδῃ ἱπδίγυτηοπέ, ΔΙ δου χα 
(818 ἀϊποῖρ᾽6 88 χυϊάοα ὈΥ ἃ βρϑοΐδὶ σϑυεϊδέϊοι 
Ἰηδὰθ ἰπ ἃ Υἱβίοῃ ; {πΠ6 Ἰδίίοσ 88 δίγοδὰγ ὃ ἰγϑῃ- 
δΒι:110ὴ ἰο πὸ ΘΔ 6] οὗ δίῃ γα! ργόσοββοθ, Ηθποοθ- 
ἴοσι ἢ; (86 ΡΘΓΒΟΙ Δ] δῃὰ ἰηἀδορεπάαθῃηΐξ δοίϊοσ, οσ ἐδ 6 
Ἰδοῦ οὗ ὅδυϊ, οοῃπήξοσιη θα ἱπ ΘΥΟΓΥ τοδρϑοί ἰο (λ9 
ΟΓΑΪΠΑΤΥ ΘΟΌΣΒΟ οὗ ογοπίβ. 10 τ 8016 ]ν 189 ἴτι- 
Ρυ]δο οὗ μἷβ ον μοθτὺ---α τοϊυπίασυ, δηὰ γοεί δὴ 
Στ δὶ δὶ Ὁ16 ἰτρυ]86---ἰο Ῥτοοϊαῖη ἐλαέ βαυ  οὺ Σ 
ὙΠ10 δὰ 80 ργΥδοϊ ου ΒΥ δηα ΤΠ ΣΟΙ ΠΥ ταδηϊοδσίοα 
.ιὐχαδοὶῖ ἰο ἰοθο τ8ὸ πον Ηΐμὰ ποί, ἐπὶ 1ςα Ὦϊτὰ 
ἰο Βρϑδκ ἰο (δ:9 76 }7}8 ἴῃ [Π60 δγμῃδροζίοβ. ΘΟ ΘΟΓΏ- 
ἰηᾳ δοδυπ. 

2. 841} ρῥγοοϊαϊτιθὰ «7έσωϑ ἰο ἰδὲ 7 ἐν.͵ὸ ἰὼ 8)6- 
ΤΑΒΒΟΌΒ; δ6 ποῖ ΟἿΪΥ ττογϑὰ ἔγοτῃ ἰμὸ ΟἹὰ Τοβία- 
τηθπί (πὶ Ηο ἱ8 (πο δίοπϑίδα, Ὀπὶ 81δὸ ἱμδὶ Ἦδ 19 
186 δοη ο" Οοἄ. Το Ἰαϊίον ἰσυ ἢ δὰ ποὶ ΣΝ εσῖο 
Ὀ6Θη Ρυθ) οἷν βηπουποοά ἰπ ἐπ Ὀγοδοδίηρ δοιὰ 
ἀοοίτὶπα οὗὨ (ἢ Δροβίϊθδβ. Τε Ἰπυοοσδίϊου οὗ 6808 
ὈΥ ἴμ6 ὈΕ] σΎΘΥΒ ἐν ώμσε ἐήκὐδῳ τὸ ὄνομα) ἁπαουδέ- 
ΘΙ] τ} 168 ἷ8 αἰγίπο δΊΟΡΥ δπὰ ἀϊσηλίν. 8.1], 
ἰες 'α δὴ ἱπαϊοαϊϊΐοῃ ἐμαὶ ἀδοϊδῖὶνθ Ῥσγοόρτοθθ δ)82 
ὈΘοη τηδὰο, θη δυο ἢ ἃ ἰγυϊῃ ἷπ τοΐίοσοησα (0 
86 Ῥοσβοῦ οὗ Οἰισὶβὲ 18 ΖῸΥ δηὰ αἰδοῖ ΡῈῚ- 
οοἰνοᾶ διὰ ὀχργοβδδοὰ. ΤἈῖ8 ΡΥ ]ο 6 τ ρυδηιϊοὰ 
ἰο 835.}, θυ ποῖ ἱπάορομάθοιγ οὔ 86 ῥδου 
τηοᾶὰθ πῃ ψ κοι 6 ἮΔΒ οΘομῃυογίϑα δα ο8]1εἅἃ. 26- 
88 δΔρροδγοϑὰ ἴο δἷπι ἔγοιι Βοδύθῃ, 88 πὸ Εχα) δὰ 
Ο;6, 'π ἷβ ἀὐνπθ δπ ἃ βΒΌΡΓΘΙΩΘ ῬΟΥΤΘΣ δηὰ δΊΟΤΥ. 
19 Κπον]θᾶρο οὗ (806 ἀοὶὶν οὗ ΟἸγὶδὲ νγῶ8 {88 
τη δοσο 810 ]0 (0 Ηἷτη, ΘΥ̓ΘΒ ἴῃ ἃ ΒΙΙΟΥ ἄσρστοθ 
{δὴ ο ἰμο89 νᾶο δὰ θη δροδί]6β Ὀδεΐογο δἷπι, 
δηὰ δὰ Ἰοπς πον 6808 ἰῃ δ18 Βυτηὶ αι ΐοη. 1ὶ 
Ὅ88 ογἀογοὰ ὑπαὶ 8 ἀθαροῦ δῃὰ ΤΟΓῸ ἱβοτγοῦσα 
ἱπδῖχαί Ἰηΐο {19 χὰ πδίασο οὗ 89 Ῥόγβου δηὰ 
(86 ποχὶς οὔ ΟἸτἰδὶ ϑμουϊὰ Ὀ6 σγαάμαϊίῳ δοχυϊτοά, 
ΟΥ̓Θἢ 88 ἰδ τ δοῖα ποτὶς οὗ δβδϊυδίζοι δὰ 4]} (ἢ 9 
του δίΐοιβ οὔ αοα ρῬοδβδϑεδ οοσίδὶη εαίυγεβ ἐμδὲ 
8}1γ ἰμθπι (0 ΒΘ ΕΪΝΥ; ὑπο ν παν ἃ στονί μοὶ 
δάνυδηοοδ τὶ (86 ῬΤΟΙΤΟ88 οὔ ἰἴωθ. αοὰ δ85 
Τοδογυθὰ τΐοὸ ἰδ ΟὟ ῬΟΎΟΙΣ δηὰ πὶίδβάοιῃ (86 860- 
Ἰοοίΐοῃ διὰ ἀοιοσταϊμδίΐου οὗ (λ9 ρμοΐϊπίβ δῃὰ ρμδ- 
τὶοάδ οὗ ἐῶ βοὴ δυο δᾶάνδμοθ δηὰ βτόσίμ 
81}8}} ΟΟΘΌΓ, 88 Ὑ6]}] 85 οὗ ἐδὸ δροηΐβ ὉῚ ποσὶ 
{π086 8ἃ΄Θ ἴο ὯὈ6 γτγοτιοίθα, Ῥδῃ] ἈἸπιδε]ὗ, ἐσ θα 
δνοΣ 1.18 ΘΟΏΥΘΣΒΙΟΙ, Ῥ88 ΟἾΪῪ ὉΔ}}}0 κυϊἀοά 
ἰδίο 8}} ἰσαίι, βισοηκιμομοὰ πη ἰδὸ δρὶ τὶς (μᾶλλον 
ἐνεδυναμοῦτο, το. 22), δηὰ ζυχπηλδθα τῖἢ ἃ ΟἸΘΆΡ 
Κηονίοάσξο οὗἨ ἰδὲ ἰγυίμ; ἰο ἐμπὶ8 Ῥσοξτοδδ 8]} 
ἷδ ΟΧροσίθμοϑβ ἴῃ ἷδ 1119 διὰ δοίἰΐομβ, δῃὰ, 66- 
Ῥοοΐδιϊγ, μὶ8 Ἰωθοτβ ἱπ Ῥγοοϊδϊσοῖηρ [86 ἰτυϊδ, 
ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ οοπίγὶ θυ οά. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

ὅ.6 θοΐον, (Ε), τοῦ. 26-80. 
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Ἐ1.---ἘὲῊῈ ΥἹΒ118 ΦΕΒΟΒΑΙ ΕΜ, ΕΒΟΜ ὝΒΙΟΗ ΟἹΤῪ ΑΙΒΟῸ ΗΕ ΨΜΙΤΗΡΒΑΎΉΒ, 1Καὶ ΟΟΝΒΒΟΥΈΧΟΕΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΡῬΨΟΤΒ 

Ἢ ΟΥ ΤΗΞ ΕΒ. 

ΟἜΑΡΤΕῈΒ ΙΧ. 260-80. 

20 Απὰ [Β}] τ π θη 848] [867} γγ8ϑ οότηθ 0 «6γαδαίθτη, ᾽6 δββαγϑᾶ" [δἰζθιαρίθ4} ἰο 
)οΐϊῃ ἐπε κο}] ᾿πι86 1} ὑο {86 ἀἸ8οῖ 0168: Ὀαὺ [8η4} 6 Ὺ ὝδΓα 81} δἴγαϊα οἵ Βῖπι, δῃὰ θ6- 

21 Ἰονα 
δῃὰ Ὀγουρσμύ λύπη ἴο ὑμθ δΡῸΒ 

μοῦ [88 ὑπ γ ἀϊὰά ποὺ με] 16ν67 ὑμαὺ 6 ἴγὙα8 ἃ ἀΐβοῖρ]6. 
1168, δῃὰ ἀφοϊαγοά [πϑγγαίθ4] απίο ὕμθπι μοῦ ἢ6 μδά βρθῃ 

ἜΒυῦ ΒαγΏΘΡαΒ ὕοοκ ἈΪπι, 

(6 Τωοτὰ ἴῃ {86 ψΔΥ͂, δπὰ ὑμδὺ μθ Βδά βροίκθῃ ὕο Εἷπι, δὰ πο 6 μδὰ Ῥγϑδομεᾶ [8ρο- 
28 Κοη7 ὈΟΪΑΪΥ αὖ Ῥδπιδβοιβ ἴῃ ὑΠ8 Ὠϑῖηδ οἵ «[6888. ΚΑμπά ἢ6 γὰβ ψτῦϊ ὑμθτὰ οοἴΐῃρ; ἴῃ 

Δα ροϊηρ οὐαὐ [Απὰ [6 ποηΐ ἴῃ δηὰ ουὔἂ ΜΠ} ὑμοιὶ [ὉΣ ἃ δρκίαι δῦ «γυβαίθη. [δὺ 
29 96 Γ. ἀπὰ βραᾶῖο βο]]γ - - - 96808. (νοῦ. 29)}] ἘΛΔμά 86 βραῖκθ 0 ἀ]γ ἱπ (86 δη6 οὗ 

86 Ἰωοτὰ «68085," [Η 8 Βραῖθ 8180] δηὰ ἀϊβρυΐεὰ δραϊηβέ ὑπὸ ατθοίδηβ [πὶ (86 Ηδ]- 
80 Ἰοπὶβίβ] : Ῥαΐ ὕΠ6Υ σψϑηῦ δροιῦ (0 ΒΑ  ἈἾπὶ. Ἐ λιοῦ, πὮθα ὑπ6 Ὀγοί το ΠΟῪ [8866 Γ- 

ἰΔ]π64, [μ6Υ Ῥτουρθὺ [δοπάἀ ποθ 47 μἴπὶ ἀοτη ὑο οβασθδ, δηὰ βϑηΐ μἰπι ἕοσι ἰο 1 Αγβαθ. 

γον 26. ἃ. Τὴὸ σευδϊηρ ὁ Σαῦλος ἴῃ δοῖλο ΜΒΗ͂., [6. Η.], οὐ ὁ Παῦλος ἔπ οπο ΜΒ. [Β.] ἰδ πορδα [Οπεἰοὰ ἐπ Α. Β. Ο.; 
Ουοὰ, βίη. Ψ α]κ.: δὴ ἰβοΣ ΟΠ, 85 [ἢ Υογ. 10; ΑἸο : οοἰτοὰ ὉΥ δπα, δΔοῦ, δηά Τίδοὶ 

δες, 98. Ὁ. ΤΏ τεδβάϊπρ εἰς Ἵερ. [ῃ Α. Β.6. δηὰ α]δο Οοά. Β5::.} ἰβ ποὲ 88 βίγοη Ἵν δβιιρρογίϑα δ8 ἐν [[ουηὰ 1η Β. Β. 6. 
Η.]; ἔηο Ἰατίον ἰ5, Ὀοδί 68, [6 πιοτὸ αἱ 
4}} 19 τοοϑεξβ οὐεἰίςβ. [Βυϊ ΑἸΖ, τοδὰδ εἰς, τοζαγδιηρ ἐν 

δῖε ἐν, τὈϊο ἢ οουἹὰ μᾶνὸ Ὀθθῃ πλότὸ οὐδὲν ΟΠ αοὰ 

ΤΏΔΏ) [(ὑππὰ ἰῃ Α. ΒΟ. 
ΑΙΏ Τιδεἢ.--Ἐπ.] 

ἦ 88 Δ οογγορίίοι, αἰποθ παραγε 
δοϊῖο αἷϑὸ ὑτϑέετε εἰς, 88 ζὉΚ6 ὈΒΙΪΌΣΤΩΙΥ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰδ ἱπ οομ  πποϊέοι τ ἢ ἐμ] γον ἰκι Ῥ͵ΤΟοΟΐδΟΙΥ ἕο ἐμ16 γθδϑοὴ ΜοΥοΣ ᾿ΣῸ- 

ουϊε τοδϊηρ, 88 παραγίνεσθαι ἰ5 υϑ0}}}}γ 70 οΟϑὰ ὉΥ εἰς; Ὠοποο ὧν ἐβ Ὀγοίοττοι ὉΥ͂ 
νόμενος 18 " ἴΔκοῃ δὐδοίυἱοῖὶγ. Ὧσθ 

Υ͂ [ῃἴο εἰς. (Δ υἱοξ υεγεὰ.---Ἐπ, 
δύες͵ 28. ο. Ἕπειρᾶτο [οὗ ἐεχὲ. γες.} 19 8.8 ΜΘ|1 Βυϑίδί πο ὈΥ Θχίθογηδ) οὐ άθηοθ Β. α. Ἡ.] δο ἔδο Αοί. ἐπείραζεν (δ εἢ- 

8.8.1, Ὀαξ ἰδ 1065 δ] ἔμδπ8 [86 Ἰαἰίον, δπὰ 5 [Βογοίογο ἴο ὉΘ οοποίἀογοὰ δ ζϑῃῦΐῃθ. [ἐπειρᾶτο, 

4Υεν. 28. Τ10ὸ ποτὰθ καὶ ἐκπορ. ΓΘ Ὑδηζίπρ ἴῃ ἔνο Ἀ853, [6. ἐπ οὔ ἴμο δγοῖϊ, βαθιὰ ἰἢ ΤῺ οὗ ἐπ βοοοῃᾳ σϑὴξκ [πη 
90]66]: [ΠΟΥ ὝΓΟΓΘ ῬΓΟΡΔΌΪΥ οπίἐἰοὰ ΟὨἿΥῪ οὐ δοοοπηξΐ οὗ ἐπ ῥσγοροαδὶς 
ἴο οὐγγοδροηᾶ: δα ἴδο τορλίης ἰΒ δι ρροτίοα Ὀγ Οσά, β'π. δἰδο, δῃὰ βου] Ὀὸ τοίαἰ πϑὰ [88 ἴῃ 

ΟἿ αἷς ψὩϊοὶ ἴοϊ ον, δηὰ ἴοὸ ἩΠΐοἢ ἐκπορ. ἀἰὰ ποῖ δϑϑῖ 
Ἰμλοῖι., Τίδοι. δπὰ Α1{.].---Εἰς ἐδ 

βυβἑαϊποά ὈΥ ἀοοίδίνο ονίάδηοο [Ἁ. Β. Ὁ. ΒΕ. α.: (σά. 81π.}, δηὰ φδουὰ ([π ὁρροδί(ίοῃ ἴο Μογογ᾽ β το) ὃν ἀὐὰ δος ἴο ἐν, 
κ ϑίοξ ὁσσπτα ΟὨΪΥ ἰῃ ὁπ οὗ ἔθ οδοτ Μ83, [Η.].--ΙΙαῤῥησι., πἰτουξ καί Ὀοίοτο [ἴ, ἰ8. Βυ οί ΘΠ δὲῖθθ 

Οοά. Βἰπ.]; καί ΠιΔ ἢν 6 Ὀ66Ὼ [86 ΤΙΏΟΓΘ γϑρ "Ὁ ᾿ηϑογίοα [ὍΥ ΘΟΡΥ 5.8) 88 ἔνο οἵ ἴπ9 ΜΆ. 9. Η-. ὑαξ οπιεῖοα ἴῃ Α. Β. Ο: 
(6. ΗἸ1 οἵὗἩἨ ἔπγϑο [Ε. 6. Η.] υἈΠοδ ὀχ ΟΙΈ 18, οπαίε καὶ ἐκπο 

ὁ ύεγ, 29. ἃ. [αῖδοσ, 
ταῦ διὰ 

ψι ἸΔδοῆ. δυὰ ΤΊδοΝ., δοςογα  ΔῚΥ Ἔχ 9 ΟὨΪΥ τοῦ κυρίον 

αἱ Τουπὰ ἰῃ Ἐ. 

ὮΪΟΣ, οἵα. ἰῃ ἐποῖν υδγεϊοῦο, ἔωε: Τίνοῖ., οἴο., [ἃ ἔπο οτἰ χίηδὶ, διίδοι παῤῥησιαζόμενος οἷο. ἴο 
᾿ ἢ τοῦ. 29 τ ἢ ᾿Ελάλει.--- 9 ἐεσέ. τος. δ 9 ἱπχηγχο!αἴοϊ γ Ὀοίοτο ᾿Ελάλει πο ζο]ονίηρ : τοῦ κυρίον ᾿Ιησοῦ, 

σι 6. Η.; τον κυρ. ἰΒ οὐχί το ἴῃ ΟΥ., τἩὩΐϊοΝ ὀχ οἰ α. ΟὨΪΥ͂ Ἴσον, Ὑ«ἰϊἴο Α. Β. Ε.; Οοά. βῖη.; βγγ. γαΐᾳ. οπέ Ἰησοῦ. ΑἸΖ. 
“- ] 

Ἔγες, 29. Ὁ. Τησίοοὰ οἵ ᾿Ἑλληνιστὰς, [οἵ ἐεχέ. τες. Α., τίου [6 ΤΟ] οσοὰ ὉΥ δοῖηθ δηοίοηϊ 1δίΐῃ υοτγαίοηδ, Θχ ὨΠἷ 8 
“Ἕλληνας. ὙΏΟΓΟ οδῃ δ Ὠ0 ἀουδῖ [Ὠδὲ {Π ἰαϊίον ἰδ δρατίουϑ [ἃ Ἰαΐος οογεθοῖϊοῃ ἴγοπι οἷ. χί. 20 (Μόγοῦ; Α17)}. ΤὯηο δυ- 
τὸ Δα Οοά. 31. δ δἷϑὸ ἤθη ΓΟΟΘΠΕΥ ἰουηὰ ἴο δυδίαί ᾿Ελληνιστὰς [ὙΠΟ Ὦ ΔΡΡΘαΣΒ ἴῃ [06 δ ἢ 055 οὗ [δολι., Τίδοι. δὰ 

ἘΧΕΟΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

γχκ. 26. Δυᾶἃ ψ861 Ἔἶατ} ττβ οοσθ ἴο 
δοτΌδαιθι. Τιιδ ουοπὶ οσσυτγοᾶ, δοσοσάϊηρ ἰοὸ 
66]. 1. 18, ἔσο γϑϑσβ δῇϊοσ 818 σοῃυογβίοη. ΤῈ6 
ἸΔΡΥΔΙΪγο ὈΘΙΌΤΟ 18, ἀοοθ8 ποὶ, 1 18 (ΓΌ6, Βυκροδί 
ἐδεῖ δυσὶ ἃ Ἰοῆρ ροσίοα δὰ ἱπίογσυθηθὰ; ὑπὸ 7681 
ΜῈ τ Β1οἢ (π6 ΟἾΥ δ δὴ 8 οὗἩὨ Φοτυβδ] τα σορατά θα 
88}, δηὰ {8 τοσοϊασοοπἀ δέοι δηὰ ἰπίογοθβδβίοη 
οἵ Βατπδῦδα, Ἡδὶσἢ ΟΓΟ, ἴῃ ΘΟΒΒΘαΌΘΒΘ6ΘΟ, ΓΘῈ- 
ἀεγοὰ ὩΘΟΘΕΒΑΓΣΎ, Ταὺμ ΟΣ ΘΟΠΥΘΥ͂ (ἢ 6 ἱπιρτθθβίοῃ 
(Βδὲ ἐπ᾿ σμδῃρθ γί ἢ μδα οσουττοὰ ἰπ ὑπ ΤΌΤΤΩΘΣ, 
Ὑ85 οἵ 8 ΘΟΙΠΡΔΓΔΟΪΥΟΙΥ τοοοπὶ ἀδίθ, δὰ ποῦ 056 
(δὲ δβαὰ ἐδκοῃ 0]λοθ ἰγὸθ Ὑοδυβ ῬυϑΥυϊουΒ]γ. 
Νενογί 6 ]6ββ, ἐξ δου] 6 σατο ποιϊοοὰ ἐμδὶ 
1ρλκο ἀοεβ ποῖ ΒδῪ μὴ εἰδότες, Ὀὰϊ μὴ πιστεύοντες 
ὅτι ἐστὶ μαϑητήῆς. ΤΉΟΥ ἀἰὰ ποῖ δείέοϑε ἐμαὶ 6 
Ἧ 85 ἃ ἀἰβοῖρ[ο οὗὁἨ Οσὶβὲ, δ ἰγὰϊγ οομυοσίθα τηδῃ ; 
1867 Ἰδοϊκϑὰ σοῃδάοποο ἰπ 86 ΡΥ οὗ εἷδ 8βοπί:- 
τηδη δ---ἰν (ἢ 6 ρΟΠΌΪΏΘΠ685 οὗ δἷβ ΟὨΥ διδεῖ. 
ΤΉΘΥ ΠΙΔῪ πανθ Ῥοβϑὶ Ὁ]7Υ βυβροοίοα ἐμπδὲ ἰ8 δοῃ- 
γεγδίοη (0 ΟἸ Υὶδὲ 88 ΤΊΘΓΟΙΪΥ ἃ ζοϊπί, ἃ Ὀαϊὲ ἰη- 
ἰριάἀερα ἐο ἀφοοὶνο ἐμὸ Ομ τ βιΐδηβ, δὰ ἐπ ΠλογΘ 
ΘΔΑΪΥ οἶεοσί ἰποὶν ἀρδαισαοίίΐοη. [Ιὲ ἰδ, Ὀ6β1 498, 
ΤΟΥ ῬΤΟΌΔΌΪΟ ἐδδὲ βυοὴ υἱϑνθ σογο δο]ὰ σῖϊὰ 
Τηοδὲ ἰδηβοὶ ἐγ ῬγΘΟΙΒΟΪΥ πὰ ἐμ βροί ὙΒΟσΘ δ 

οδεἶ το ᾿ἱπαυϊδίίονἶὶ οὔοτίβ δὰ ὈθΘὴ τηΔάθ, 80 
ἐδδὶ σθαι δὲ δὲ τί ργοαοηϊοὰ πἰπιδβέϊῦ ἴῃ Φετγα- 
Β8]16π), ΟΥ̓Θἢ δίϊον ἐπ 8086 οὗ γϑδσγβ, (89 Ὀ6]ΊΟΥΘΣΒ 
αἰ άτον ἤγοια 8 Ῥγοϑθηο6 ὙΠ ἀγοδαὰ, δπὰ ἴὶ 
Ὀδσδιιθ αἰ δίσυε ἴον ἷπὶ 0 αἰΐδοῖ πἰπη86]} (κολ- 
λᾶσϑαι) ἴο {86 οοπστορδίζοη οὗ Ομ γἰδιΐδηδ. 
ΕΒ, 27, 28, α. Βαϊ Βασι ῦδδ ἴοοὶς Βἷπ|.--- 

16 'ἰβ. Ῥγοῦδῖο ἐμαὶ 5801 δὰ ΒΑΥΏδΌΔΒ δὰ Ὀθθη, 
φῬγουϊουδὶν δοαυδὶπίθᾶ; δ 6} ἸΏΔΥ ἢδὺθ Ὀ66η [89 
ἸΏΟΤΘ ΘαΒ1}ν ἐπ: 6889, 88 ὈΟΪΒ σπΟΓ Η6]]θη 8.8, δηά 
ΤΏΔΏΥ Ῥοΐηίβ οὗ οσοπἰδοῦ οχὶδίθάἁ Ὀοίνγθθη Βδγηδ- 
885, 8 πείϊνγαο οὗ Οὐργὰδ (ολ. ἷἱν. 860), δὰ ὅδ}, δ 
πϑιϊνο οὗ ΟἰἸϊοῖα [οἷ. χχὶ, 89], 8 ]9}} ψγ88 ποί [Ὁ Ὁ 
αἰείαηί. [“ΟΥΡΤῸΒ ἰ8 ψἱΐη 8 ἔθ Βουγθ᾽ 86] 
ἥγοται ΟΠ] οἷ." (σοῦ. δηὰ Η. 1ἱΐο οὗ Ῥαϑυ]. 1. 
118.)--[π.]. 8.Ὅ66 ἴοοῖς ὅδΔυ] (ἐπιλαβόμε- 
ψος, ποὶ ἴῃ (89 δοῆδὸ οὗ ἰοοὶ ἀπ ἰο λἀὐἰπιδαζί, Ὀιιΐ, 
ΠυΡΒ οδ!γ, ἑοοῖ μη ὃν ἰλ6 λαπα). [Οοτρ. χυΐϊ!. 
19, δηὰ οβροοίδ!ν χχὶϊὶ. 19, τῆς χειρὸς; αὑτόν 18 
βονοτγποὰ ὉΥ ἤγαγε, ἃΒ ἴῃ [6 δ ΔΙοουΒ 08868, ΧΥΪ. 
19; χυἱἱἱ. 17; ἴκι. χίν. 4, Δ8 ἐπιλαμβάνεσθαι ἰδ 
ΔΙΘΥΒ οοπποοίοα τἱϊῃ {86 α6η. (ΜΘΥ ο1).---[Ἑ.]. 
Ηθ οοπάυοἰοα ϑ6υ] ἰο {86 δροδί]68, δπὰ τοϊδίϑα ἰὸ 
{8.686 ἐμ οἰτουτηδίδποορδ ἐμαὺ δὰ οοσσυττοὰ Ὀοὶὰ 
δὶ (86 {πι9 ΟΥ̓ (6 ΔΡΌΘοδγδποο οὗ εβϑυδ, ὉῚ ὙΒῚΟἢ 
580] ναβ οοπγοχίθα, δῃὰ 4180 δι Βοα Π }Υ, 
ἀυσίηρ ὑπ Ομ ν βίαπ Ἰαθοσβ οὗ ἰμὸ Ἰδί(ον δἱ θὰ- 
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τοδδβουδ (πῶς---εἶδε, καὶ πῶς---ἐπαῤῥησιάσατο) [““ποὶ 
ΤΑΘΓΟΙΥ ἰλαί, Ὀυΐ λοι, ἐ, 6., ἰπ δὶ ΤΠ ΒΏΠΟΓ, οἵο.᾽" 
(Α16χ.)---ΤᾺ.]. Βογηδθαϑ ἀ068 ποΐ Βθθῃλ 80 τη 0} 
ἐο δύϑ ἱτηραγίθα Π6Ὺ ἱπίογιηδιίοη, 88 Γδίμποσ ἴὸ 
δνο οομῃηπιπῃϊοδιθα τὶ ἢ δ ΠΟΥ δ ἃ ΡΥ θοϊβίοῃ, 
85 ἃ ἰγυδί ΟΣ ὮΥ γοῦοθοσ, οθτίδίη ἴδοὶθ ἰὸ 186 
ΔΡΟΒβί]68, οὔ το ὑπὸ Δα ΓΘ οΌ91γ ἀοχίνοα 
1ποῖὶν Καον]οᾶσζο ΟὨΪΥῪ ἔγοιῃ Γοπιοΐθ ΒΟΌΓΟΘΒ. 

ὃ. Βτιοιυρμῖ πἰπὰ ἴο [826 δροδι]θα.---Ῥδὺ] 
δἰ τω590}7 βίδίοϑβ, 614]. ;. 18, 19, ἐμαὶ μῖδ υἱϑδὶί ἰο 79- 
Ῥυβαίοια τοίοσγοά ἰο Ῥοίοσ, δηὰ ἐμαὶ 6 δὰ, ὁῃ 
ἐμδὶ οσσαϑίου, 860 Π0 ΟἶῈΣ ΔΡΟ8116 ὀχοορί ϑῖω)θ8, 
ἐμ 1οτὰ 5 Ὀγοῖί μοῦ. Νοὸν ὙΒΘῈ 010 ΒΑΥ8: ἤγαγε 
πρὸς τοὺς ἀποστόλους, ἰδ Ἰαηρίαδρκο 4068 ποὶ πθ06686- 
ΒΆΥΙΪΥ ΟΧΡΥΓΟδΒ (89 ὙΠ0]0 πυμλῦον οὗ 86 ΤΤ6]γ9, 
διὰ ἰὺ ἰ8β υπὐυϑὶ ἰ0 δδϑβοτὶ (Ζ6]116γ) ἱμδὺ υϑσ. 27, 
28 οοπἰταάϊοὶ 64]. ἱ. 18, 19. 8111}, γὸ οδπηοί 
οομοθαὶ ἱὲ ἔγοιῃη ΟΌΓΒΟΙτοΒ, ἐμαὶ [ἶκὸ ἀοο8 ποὶ 
ΒΟΥ Β66 1} ἰ0 ΡΟΒ8688 8 [Ὁ}}] ΚοοπΙοάχκο οὗ 4}1 [86 
ἀεί4115. [Βαϊ πὸ ἔδοὶ Ὑπὸ 6 βἰδίθβ, ζ}}Υ 
δατοθθ τ ΡΔ0]}᾽8 τουδὶ ἰμδὲ μθ δὰ βθθὴ ἔϊρο 
ἀροϑβίϊες (Ρ]αγ.); ἷ8 Ἰαησυαρο σὰ 88 1116 βὺκ- 
κοβὶ ἃ ἀουβλὶ οὗ πο ἔυϊηεδβ οὗ μἷβ κπον]οᾶρο, 88 
ἰη6 βΒδὴ8 φϑθογδὶ τῃοᾶὰθ οὗ οχργθεβίοα, ΜΒ θὰ 
δἀορίοα ὉΥ Ῥδὺ] (το 5875, οἷ. χὶϊὶ. 40 (πδῖ δ 
οαγίδί Ῥϑϑβδζθ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἰΠ6 »γορλεία, αδίηρ ἰμ68 
ἴαχαὶ πα 67), νου] ἃ ̓ΠΩΡΙΥ ἃ δηὶ οὗ ργϑοὶβθ 
ονϊοᾶχα οὐ ἀΐξ ρασί. ὅο, ἴοο, 1υ}κθ᾽ Β οχμἑβ- 

δου λεγα οὗ 811] τιοπίϊοη οἵ [6 ᾿γϑῦσο Γοροτίοα ὈΥ 
Ηἷπι, 6. χχὶϊ!. 17, δὰ ποἰϊοοὰ ἰπ {πὸ ζΟἸ] οἱ ς 
ποίρ οἢ ΥΟΥ. 80, ἴθ Ὡ0 ἱπάϊσαϊίοπ ἐμαὺ 6 88 υἢ- 
δοᾳυδίῃἰοα νΥἱῦὶ 11.---Τ Ὰ. 
κε. 29. Αιδᾶ ἁἰδερυϊοᾶ δξαίϊπαῖ [6 Οτο- 

οἶδ ΓΟ ΕΡΕΕ  ἜΤΕΟΣ 1818 ΟΣ 806 ΔΌΟΥΘ, 
νἱ. 1, ὁ. Εχεα., δῃὰ ποίο Ό, δρρομὰϑὰ ἰο ἰπ6 
ἰοχὶ οὗ ἰλ6 ργϑβεηὶ ομαρίον, γον. 29.--ΤΒ.]. 540] 
ΥΟΡῪ πδίυ γα] ἀϊγοοίοα ἈἷΒ δἰἰϑμίΐοπ δἱ ἢσϑβι ἰὸ 
{Πο86 760 γ}8 γῆ ψ6ΓΘ, Οὐ δοσοιυηῖ οὗ ἱποῖγ Ὀἱτί ἢ 
ἰπ οδίβοη σοι γῖθϑ, ΠΟ 0 ΠΟΔΡΙΥ 8]]16 [0 Εἷπι,.. 
828 ἰΐ γότο, ἐμὴ ΟΙΒΘΓΒ, βίῃ90 δ6 Πἰτηθο]ΐ, 88 8 
πδίΐντο οὗ Ταγϑυα [(Π6 οδρίία] οὗἁ ΟἸ]Ἰοἷα, ἰὼ Αβῖ8 
Μίποσ, γψγδ8 αἷδο 6 Ηδ)]οηΐϊοί, Ηθ δροῖζ υἱῖὰ 
{μ686 πῖοὰ (ἐλάλει), Ὀὰὺ 88 {80} που]ϊὰ ποὺ γϑοοῖνθ 
(Ὠ6 τὶΐ 688 τ ΙΟΒ 6 ὈΟΤΘ ΘΟΒΟΟΡΩἷπρ ὅθδι8, ὑΠ 6 1 
ἀΐδοοιγβο δί οὔσα Ὀθοϑιὴθ ἃ ἀθθδὺὶθ ΟΥ ΘΟΠΙΓΟΥΘΥΒΥ 
(συζητεῖν, οἷν. νἱ, 9). Τ]10 ΣΧΘΒΌΪ: νν88, ὑμδὺ 8 ὅθε]- 
ἱηρ οὗἩ μαίχοὰ νγ8β δῃβοηάθγοα ἰπ ἰμ6 76 Ὁ}8, 16 ἢ 
ΒΡΘΘάΣ]γ ῥσοιριθα δοιὰ ἰ0 ἀοΥ 80 ὑ͵δβ [ῸΓ τη Γ- 
ἀοτγὶης Εἶμ. 

γεβ. 80. ῬοΥ ὈὉστουρδῖ Βἷ ἄονσῃ ἴο Οθ8- 
ἃχθ8.---ΤῊὴ9 Ομ βιϊδηα ἃτὸ ἰθγη θα ὈσΣΘΙΒΣΘΩ 
(ἀδελφοί), ἕον πΠ6 7 μδὰ πον σοποοϊγθα 8 ἩΘΥΊΩ 
Δἰοοιϊίου ἴὸγ ὅδ], στ οσὰ 86} δὰ δὶ ὅσχβί τηοϑί 
ὙΠ ΓΟΒΟΥΥΟ Βηα ἴοθασ. [ὑ δρρϑᾶσβ ἔγοιῃ ὑπὸ παν- 
ταϊντο Ὀοίογθϑ δ, ἰδὲ (ΠΟΥ δϑοοσίδἰ θὰ ἰδὲ ὅ6}᾽8 
Ἰ1ϊἴ6 τγδϑ ἰπγχοδίοποα, δπὰ σοῦ βθηθ6 ἱπἀυοσορὰ ἰο 
εαἰὰ μὲπι ἰπ υιϊμασονίπς ἴγοια ἐμ6 οἱΐγ. Ῥδὺ] 
ἰπη8617 τοϊαὶοβ ἰο ἐπ 6 608, οἷι. χχιΐ, 17--21, (Βα 
ποὺ ἢ6 ΔΒ ἰπ {πὸ ἰδιηρῖὶο, Φ6808 δρρεοδχγοᾶ ἰὸ 
Ηἷπι πῃ ἃ ἰγδῆσθ, δῃὰ οοϊητωδηαθά δἷτῃ ἰ0 “μοὶ 
υΐϊοκὶν ουὖὐ οὗὨ 76.054] 6 πὶ,᾽" ἃ8 ἷ5 ὑθβί τ ΟΩΥ Θ0Ὡ- 
οοτηΐπς 968ὺ08 πουϊὰ ποῖ ὈῸ ὙΠ Ὺ τοσοϊγοα. 
Βοί δοσουπίβ ρογίθοι Ὁ δατθο, ἴον ἰμ9 ἔδοὶ ἐμαὶ 
86 6.8 ἰπ Φογυβαῖθμι οΧῸ δοηίγι νης ΡἾΔΏΒ [ῸΓ 
τυτάἀογίηρ ὅδ}, ἔσῃ δηθὰ ἱπᾶυ ὈΓ 8016 ονἹάθμοο 
ιμδὲ ὑΠῸ0} ψουϊὰ ποῖ το ῖΥθ ἢ18 ὑθδίηοηγ. Ὅἴ9 
ἸΏΔΥ, Ὀο5᾽ 465, ΘΑ 8.}}]γΥ δομοοΐτο ὑπ 5] που]ὰ ποὶ 

ἰο εἷτα, Ὀυὶ ἰμδὺ ἢς αἱα ποὲ Ἰιοδιίαΐθ 8. τιουδηὶ ἰὸ 
ἩΪΠάγαν, αὐ 1ῃ 6 δοιητηδηα ἩΒοἢ 86 [οτὰ 
ἔϑυθ ἷπη 1Ώ ἃ Υἱβίοῃ.-- ῬΔῸΪ βαγβ ἴῃ 64]. ἱ. 21, 
(μαὺ δὸ νοὶ ἴγομι Φϑχιιϑαϊϑο ἰὼ (86 τερίοπϑβ οὗ 
ϑγτὶα διὰ ΟἹ οῖδβ. Τλῖδ βίδιοηθπὶ τοῖον 
δάτοοΒ τὶ {80 Ρδδδαζο ὈΘΙΌΓΘ υ5, ΒΙΟΝ ΠπδπΝ 68 
Τοτδῦβ, {μ6 σαρὶ.8] οὗὨ ΟἸ] οἷα, δ ἐμθ ροϊπὶ ὑπ Εἰς ἢ 
86 ἰηἰθηἀθα ἰο Γεδο., Ηρ 18 τῦοτδ Ῥυϑοΐδο ἴῃ ὨΪ8 
δἰδίθιηθηίβ ἐμ8ὴ 16, ΟἿΪΥ ἱπ δἀάϊησ [μῶὲ 19 
τουΐθ οοπάἀυοίοα δὲπη ἰμβσουρὰ ϑγτῖα. [186 Ο656- 
Τοῦ Β6ΓῸ τη ΟΠ 6 18 μοὶ ὕθδδσοὰ ῬΒΠΠΙΡΡΙ, Μδιί, 
χΥὶ. 18, οἰο., ποδὺ ὑπ6 βϑουτορῦ οὗ ἔπ Φοτάδῃ, Ὀυΐ 
Οοβαγοα διἰσγαίοη θ, ἃ δεδροχὶ οὔ ἰ86 Ἀ]δαϊίοστα- 
πθ8ῃ, πιθῃἰϊομ θα ΔΌΟΥΘ, Οἢ. Υἱῖ]. 40.---ΤῈ.. Ηδποθ. 
Ῥβϑὺυ] ἀϊὰ ποὶ δἱ ὁὔῃοθ ργοσθοὰ ὮΥ 868 ἔγοτυι (688- 
Το ἰο ΤΆΓΒΌΒ, 88 ἰ86 Ῥτγοδοηὶ πασσγαίϊγο τουά 
Δ᾽ υ8 ἰο σοπ͵οοίυτα, Ὀυ1 οἰ πον ἰσγαυθ]]ϑαὰ 6ῃ- 
{1.61} ὉΥ Ἰδπά, δἱοὴς (6 οοδϑί, δήϊεν Ἰοδυῖδς 65- 
8ΔΙ΄Ι68, μοδβίηρ ἱδβγουρὰ ΡΜμϑηϊοὶΐδ δηὰ Κγχὶδ 
(Μογ 67), ΟΥ ἴοοῖκ 8810 δἱ ὕβϑασϑα, ἐμ οδρὲ(δ), θυὶ 
Ἰαπάρα δὶ ἴ το, δ᾽ ἀοη, ΟΥ̓ ΒΟΙηΘ ΟἾΒΟΙ ΟἿἐΥ οὐ (88 
ασοαϑί, [ὉΓ Ὑ ΙΘΩ (ἢ γ65856] οΒδιηορα ἐφ Ὀ6᾽ δουπά, 
δὰ ἔγοαι ἱμαὶ Ῥοϊηί ἰσαγογβοὰ ϑιυγίδ ὉΥ ἰδῃηα. 
ΤΊιΘ ἰδίου δυρροδί(ΐοι ἰδ {8:0 ποσὰ Ῥγοῦδοϊο, 83 
6 ΟὨγὶδιλαμδ δοδοιηρδηϊθαὰ Ἀΐπὶ 88 δι 85 (688- 
τοῦ; ἰδὶ5 οἰχουτηδβίδησο ἱπα ϊσαίθϑ ἐπα Πα σοη πυρά 
ἷβ ἸΟΌΓΠΘΥ ὈΥ Μδίοσ, δίζον σεις ὑπδὲ οἰἐγ, οΣ 
ἱ 6 δὰ ρῥτοοοοάρδα ἔασίμον Ὁγ Ἰαπὰ, ἢ 6 ποαγοδὲ 
τοδὰ πουϊὰ Ββατὸ οοηἀπυοίοα ἴσῃ (ΒτοῸ ἢ Θιδιδσγίδ, 
(14}}196, οἰο.---ΟΑἰ (Πἰ8 ροϊπὶ γα 1086 βἰσμὶ οὗ ὅδ]: 
..0 ΣΟΆΡΡΘΟΔΣΒ ἰῃ οἷ. χὶ. 2ῦὅ. Τὴ ργεσοαϊηρ ἴδοίδ 
Ἰοδὰ 08 ἴο δΔοδιη6 ὑδδὶ τὴ ἢ χοδοῃοα ᾿ΐδ ΒΟΒΙΟ, 
ο αἰὰά ποί ζκ1] ἰο ῥγοοϊαΐτῃ {μ6 (ἰἀ ἴῃ σϑ ΘΟ σα ἢ 
7688 ΟὨγτὶβί. [Ροββί]γ, (βδοοογάϊηρ [ο Οὐπυδ. απᾶ 
Η΄. ύϊε φ Ῥαυΐ, 1. 114), {86 δοῃγοσβίον οὗ Ἀ}8 
“ἸκΙβιθπ᾽᾽ (οπ). χυὶϊ. 7, 11, 21), δῃᾶ, βρϑο δὶ, 
οἵ Ηἷβ βίϑίοσ, {86 σαοί μὸν οὗ (ἢ 6 ΒΡ ΠΟῪ τ πίἱοπϑὰ 
ἴῃ οἷ). χχὶϊὶ. 16, ΤΏΔΥ Ὀ0 δεδίρῃοα ἰο {π]18 1λ8ἰ υἱβδὶξ 
νοι ΡΘῸ] ΑΡΡΘδσδ ἰ0 δνθ τυδάθ ἰο ἐπα ᾿οιηθ οὗ 
ἷ8 γουῖ!.---ἘΒ.} 

ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. Εγνϑῃ δὶ {μΐ8 σοι ρδγδίνοὶ 1δίθ ρμεγὶοά, 8801} 
ἀοθβ ποὶ γοὶ δῃπουποθ Ἀἰπηβ6 7 ἴπ 76 Γι Β8] 6 πὶ 885 
8 ἀροείϊε, Ὀυὺ ΟΠἿΥῪ ἀσδβίτοβ ἰοὸ Ὀ6 γϑοορεϊζεὰ 85 8 
ἀϊδεὶρίε, ἀνὰ ἰο Ὀ6 τοοοϊνοα ὈΥ 89 Ὀγϑίθσεῃ ἰ5 
ἐμδΐ οἱἵγ 88 6 βϑῶιπθ ΤΘΣΙΌΟΡ οὗ {λ:ὸ συτοὶ οὗ 
Ομσὶβι. Απὰ (δ6 ἐθβιϊη ον πιο μι ἀοἰϊτοτεὰ 
ἰὴ ΤΟΓΌΒΔ]οπὶ ΘΟΠΘΘΥΕΙπΙ 268085, ἰ8, ἴῃ 18. ὙΠ010 

Ομδγδοῖοσ, Β᾽ ΤῊ Ρ]Υ (16 ἀφο]δσαίϊ ου οὗ 8 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂, 
Ῥυὶ 808] Ομ γιβίαπ, τ 056 70 Ῥγοσοοοϑα ἰτγοσα 
ζαϊιι ; ἰΐ 18 ποὲ ἐμαὶ οὗἉ 8 δ γὰο πιδὰ τοσοϊτοῦ ἃ 
δοτηση βίοι, οσ Ὀ66 8 ἱπνοδίθα τῖτ ἃ βρεοΐα) οἢἶοθ. 

2. Το ἀϊδουδδίομβ οὗ 3580} δηὰ ἰς Η6]] θη δ18 
ἰπ Φογαδδ] πὶ ἱν ἷγ σϑηιὶπὰ τ οὗἨ ἰδοδβ πνϑῖο δ 
Βίορμϑη μβδὰ ργουϊουβὶυ μοϊὰ τὶ ἐμ 6 ΒΔ τη οἾ588 
οὗἩἨ Ῥθορ]ο [νἱ]ἱ. 9 8.; 86 Ἰδιίδσ δὰ ἸΣἸκοΥσΊ 80 38- 
Βυχηθα ἃ σα, ΓΟΥΘΓΒΙΔῚ ομδαυδοίοσ. [Ιἰ ἷβ, θοδί 68, 

ΓΟΙΏΔΣ 8016, ὑπαὶ {89 Βδῖηθ ἸΏΒ ὙΠῸ δα 6πίοῦ- 
ἰαἰηοὰ βιυοῖδ Ποϑι1]9 δβοηϊτηθηΐβ τὶ} γοαρεοὶ ἰο 
Βίορρμθη, δῃὰ δὰ δοαγίϊυ γοζοϊοοα πο π μ6 τϊν 
ποβδοὰ δΪ8 Ἄχϑουϊίου (οἷ. Υἱῶἕδ. 1), ϑΒου]ὰ ΠΟΙ͂ 
ψδ}ὶς ἰπ ὑμ6 ἰοοἰδίορϑ οὗἨ ἰμὸ Ἰδίίθν, δῃὰ δδδιπθ 
ἐμ βαπὶθ ἔμποίϊομβ Ἡδίοῃ δὰ ρχγουϊουβὶγ ὑ688 
δϑϑιχζυδα ἰο ϑίδρμβοη. Ομ γὶδὶ ἰδ ἃ Κίηρς ψ)80 εῃ- 

μαῦο ἀοίοττηϊποᾶ (0 Ἰθατο (16 ΟἾΕΥ ἴπ ΘΟμΒΘαΌΘΙΟΘ [ἸΔΓΩ68 διῃὰ ζουΌσῺ δὲἷβ Κίπράοτῃ ἷπ ἃ νοπάεσίυὶ 
οὗ ἰμ6 ἰπἴογτιηδίϊοι οι (89 ὈΣοίΏσοη ἰτπραγίοα  ΤΘΙΠΘΓ. 
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ἩἨΟΜΙΓΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γε. 20. Απᾶ εκἰταϊβέναυ μ6 ὑσϑδομϑοᾶ, 
εἰο.---Ηὸ ποῦν Δρρυορσγίδιϑὰ {μ6 ΟΡ Β ἰο ἰπι8017: 
“1 Βοϊίοτο, ἐμβουϑίουθ δύο 1 βροΐχοῃ." [Ὀ8. οχυϊ. 
10; 2 σον. ἰν. 18]. 7268ι8 Ομ υὶβί, ἐμ βοη οὗ ἀοά, 

8 ἐδο 1 δπὰ 800] οὗὨ 84}1 ϑυδῃ βϑ]οδὶ ργοδοιίηρ. 
γεβ. 31. Βαϊ 4|1 παῖ μοασᾶ μἰπι ὑσϑυθ᾽ 

διπδερᾶ.---7Τ.ε ἀπιαΖζεπιεηί ογεαίεα ὃν ἰλε σοπυεγδίοη 
ο ϑαιμὶ: 1. 1ι ὁχογοίϊδεαὰ ἃ βϑ᾽ αὐϑυῦ ἱπἤθθηοθ 0 
ἰλε εοπυετίεα πιαπὶ Ἀἰταβ6 7, ὈῪ Βα Ὁ] ηρ Εἶπι, Β[Π 66 
ἱ γτοιηϊπ ἀφ Ηἷπὶ οΥἩἨ ἰδ ΦΌΓΤΙΩΘΥ οὐ} οουγθο. ἣἥἴἶο, 
ἰοο, ἐβο ὩΘῊ οοηγογὲ ταυδϑὲ ΔΙΘΥΘ οχροοὺ ἰοὸ ὈΘ 
τοζασάοα πιοὶ ΟΠ]Ὺ τὶ μαἰγϑα δηα βου ὈΥ δἷ8 
οΥΊΩΟΥ δδϑδοοίδεέθα ἴῃ δἷπ, Ὀυ αἷδο νὶΐ ἀουὶ διὰ 
ἀϊδίσυκσὶ Ὁ ἷὶπ πον Ὀγοίδισοι ἴῃ ὑμο ἴδ: 18. Βαὶ ἱἱ, 
{ ΡῬυγηϊπμοά, δὲ ἐδ9 βδιηθ ἰὖπηθ, πιοϑὲ ὨΟΠΟΥΘΌ]0 
ἐδβιὩ ΟΕΥ͂ το ὑδ0ὸ ποπάοτία} όσον οὗ ἐλε Ζογά. 
δ ἐυτηβ ἐδο ποαγίδ Οὐ ἸΏ 6 πὶ 88 86 Υἶ ΓΒ οὗ ψαΐον 
[ᾧὀῬγον, χχὶ. 1], δῃά ἐὸ σαν οὗἨ δἰ8 ψΟτ ΚΒ οὗ 
ἔτδοθ ἰβ ποὶ δθοιϑα οἰΐμοσ ὈΥ {86 ἀουδὶβ οὗ 8 
τοδὶ ἔδὶἐ ἢ, ΟΥ ἐῃ) ΤΩ ΟΟΚΘΥῪ οὗ ὑπ 6]16ζ, τ 116 (ἢ 6 
πο] 18 Ἱουπὰ ἀν }Π1πρ ἴῃ Ροδο00 τ ὑπὸ Ἰδιμῦ, 
δπὰ ("6 Ἰοορασὰ τὶν 186 Κὶ ἀ, 6οἰο6. [Βα]. χὶ. 6]. 

γευβ. 22. Βευϊ 846] ἱποτθαδϑᾶ [19 ;ὩΟΣΘ 
ἴῃ βίσϑῃ ΚΙ .---“ Ἡ Βοδοονοσ δαί, ἰο αἷπιὶ 58}}8}} 
86 φίνοῃ, δὰ 8 884}} ΠδΥθ τῇοσοὸ δουμάδῃορ. 
ἐπε χ ἑἰς. 12].--Οὐσ στον ἱπ ἰδ6 ποῦν 1178 18 (ῃ6 

γοζαϊδίϊοπ. οὐὁἨ 11.056 Ὑ1ιὸ ἀοιιὲ (ἢ 6 Β᾽ ΠΟΘΙΥ 
οὗὨ ΟἿΌΣ σοηγογβίου. -- πὰ οομπέοπη θᾶ ἴΠ9 
δοτσεα.---Ηο ποῦν δομπίομαδβ, μοὶ τ τ ΟΔΥΔΪ, δὶ 
ψὶϊὰ βρί τ 8} το ΡΟ η8.---Τ 6 Ορροπθηίβ οὗ ΟΠ τἷδ8- 
ἐδ δτὸ οἱ δι ΘΟΘΒΒΙῸ]ΪΥ ΓΕΡΘ)]οα ὈΥ ̓ προμα νυ 
διὰ Ἰοογηΐπρ δίομο; νὰ ποορᾶ, Ὀφδβ1468, 8 Κπον- 
Ἰεάκο, ἀογγοὰ ἔγοτι ὀχ ρουίοποο, οὗ {μ6 βαϊταὐλοῃ 
ππτουρε ὈῚ Ομ σὶδι, 8οὸ ἰμδὺ γγὸ ὅδ ΒΔ. ΜῚῸ Ρ δὰ]: 
ὁ ΟΒτῖδὶ ᾿ἰτοῖ πὰ τη 6.᾿ [68]. 11. 20]. (Ετοιλ ΑΡ. 
Ῥᾳαὶ.)--τονΐηᾳ τμδὲ τα ἰ6 ν ΟΣ ΟὨχ αΊ.-- 
Τῆς Ηοὶγ ΟΒοϑὶ ἀϊτοοιοα ῥδὰ] ἴῃ ἐμ ομοῖοο οἵ (Π6 
ΤἸηοϑὲ Δρρσορσίδίθ {πθῃλ08---ἰ 080 ἰπ δὶ ὙΥΟΧΘ τηοϑὲ 
οἵ 81Π ποοὰοα δὲ 1: δὲ ἰἴσηθ, δηθὰ αἱ 81} {ἰχη68, ΠΒ1λ6- 
Ἰγ, ἰΒαὶ Φοβῦδ ἰδ 86 ὅοῃ οὗ αοά, (νον. 20), δηὰ 
(δαὶ 765π8 18 (9 Ομ τῖβέ, (τον. 22), (Αρ. Ῥαϑβί.). 
κι. 28. Δπᾶ δῇοσ ἘΤΘΒΕΥ ὅδγΥα 610 

{1Η]19ἅ. --- αοὦὐ Πὲ8 δρροϊπίοα οοτγίϑίη ἰἰιποδ, 
γοδΓδ, Ρ]δοθ8 δηὰ οἱ γουτηβίβποοΒ, [ῸΣ ΘΔ 60 ἢ οὗ δΐ8 
δεσυδηὶδ,. ἢ ἩἩΒΙΟΩ ἢθ 8 (0 ἸΘΆΓΗ, ἴ0 ΘΧΡΘΟΥΪΘΏΟΘ, 
δηὰ ἰο Ῥοσίοόσγιω οοσίδὶπ {πἰηρθ. ΘΡΡΥ 18 ΒΘ 80 
τὶν ἀἰβοοσηβ ᾿18 ΔΡροϊηίθα ἰδβϑῖ, δῃηὰ ἔδι(- 
[Ὁ}}}7 γεάφοιηβ {μὸ ἰΐ6. Τὴθ ἡμέραι ἱκαναὶ αἱ 
ϑησί δόσις 0 8η οπά. (ΑΡ. Ῥαβδί.).--- 89 ὅονυσα 
τοοῖς ΘΟΌΣ691 ἴο |κἰ}} ὨΐΤ.--- ΑἸΤΟΔαΥ δγο ὑμ9 
[κοτὰ  ψοτὰβ ἔ18}1]64, [μὲ 886} τηιιδύ βυ του ΤΥ 
ἰπίηρα ἴοσΣ Ηΐὰ πϑιλθ᾿ Β 88 κ [γοὸγ. 16]. Ηαιγοὰ 
δι ρμογβοουιϊ οι ΒΓ6 διροῃς (890 κἰ 8 οὗ Σ οοχι- 
ΨΟΣδΙοΣ. 
εκ. 24. Ἐπὶ μοὶσζ ᾿ἰαγίπρ νναὶϊ τστῶϑ 

Ἰκηοῦσῃ οὗ ἔδδαι].---Ηοὁ μα γον ουϑ}Υ υπηϊϊοα 
τὶ (86 Φονγϑ 'π ἰδ 0 1} 671] ΘΟ 86] (0 ΒΔ Υ ἰδ 
ἀϊκεῖρ]ος οὔ 5εσυβ. Ἦθησο, 6 η ἀοα οδυδοα Ὠΐτὰ 
(ο ὃδ6 ἰπίοτιποὰ ἐμαὶ {86 7 6}0}8 ἬΘΡΘ ΠΟῪ βϑοκίῃρ 
[18 ὁπ 116, ὯΘ τησδὲ ανθ ὈΘΟῺ σομδοΐουϑ 8119 
οα ἐδοϊϊηρ οὗ βδτηθ. δὰ οἵ ἃ 7660] πρ' οὗ Ὀ]6886α. 
τιοδ5. (Αρ. Ῥαδδί.).---ΏΘΥ τυναϊοβοᾶ [Π6 βαῖθα 
δγ ΕῚ εἰρδϊ.--ΤῊο δηθιε8 νγαίοἢ ἀδὺ δηὰ 
ἰκδὶ ον ἐμ6 Ῥύγροδο οἵ Κὶς (86 βοσυδηὶ οὗ 
6 Κογάὰ, Ὀὰαΐ 19 ζδι] Κοοροσ οὗ ᾿βγϑοῖ 4180 
ἈΘΙΒΕΥ Β᾽ ΕΠ θ6Υ5 ΠΟΥ 8166 08 [ἢὃἘ8. οσχὶ. 4, δ7, δπὰ 
Βεχυλγάβ ἰδο ᾿ἰζ6 οὗ ΒΪ8 βοσυϑδηί σι ἢ ου ἢ ζσθδίοσ 
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Υἱκίϊδθοο. Εὶπρ Ατοίδβ δδὰ Ῥ]δοθὰ ἢΐ8 τῆϑπ δὲ 
6 ἀϊβροββϑὶ οὗ {π6 ϑποηιΐοβ οὗ Ομ γὶδί, θυὺ ἰδ 9 
Κίηρ οἵ οαύϑῃ βδῃὰ δῦ  σαγο 18 ΔΗ 06]5 ΟδΥ 6 
ΟΥ̓́ΘΣ 18 οἷοαί, ἐμ αὐ οὐ 8 Βαὶν οὗ ἷδ μΒοδὰ ββου]ϊά 
Ὀ6 ἰουσμοά, (τοιμ ΘΟΏΒ. δῃὰ 8ρ.). 

γεπ. 2ὅ.---:698 Εἰπι ἄονσῃ - - ἰὰ ἃ Ὀδδὶσοῖ, 
-- δὰ], πὶ ο86 σ880 ἰμο ᾿ογὰ Βακὰ δΔΙσθδαυ ρο- 
ζοστηϑὰ δυο} ζγοδὶ στ 6165, ΠΘυ οσ 6 1688 4068 ποὲ 
γαὐοοὺ 86 Βἰπ|016 ἸΏ 6818 οὗ 8 Ὀδβιίκού ὙΠΟ ἢ 8 
Ὀγοί ΓΘ οἴἶογοα Ὁ 86 ΡΌΓΣΡΟΒΘ οὗ οἴἶροιζης ἰδ 
686δ0αΕ. Ὗο τὸ ποΐ ροστηϊἰ6ὰ ἰο ὀχρϑοῦ θχίσϑδοτ- 
Αἴμαῦγ δὰ ἔσο αἀοά, θη ΟΥ̓ΣΠΘΓΥ ΤΘΌΠΒ 088 
6 Θῃηρ]ογθά. (Αρ. Ῥαϑί.), 
γε. 26. Δῃηᾶἃ θὲ 560] τγὰδ οοσθ ἴο 

δοσυ δα θ..--- 6 Ἰοαση ἔγοιῃ δ]. ἱ. 17, 18, ἐμδὲ 
86 δὰ Ῥγουϊουϑν πάσα ἰο Αγδοὶδ, δηὰ 8]- 
Ἰονγοαὰ ἰῆγδο ΘΟ ΔΓΒ (0 Ρ488, Ὀθίοσθ 6 σϑτὴθ ἰ0 96- 
τυβαΐθῃ. Τἰιϊβ 88, πὸ ἀοιδί, δὴ ἱτηρογίδηϊ δά 
ὈΪοϑβοὰ ἐσχίδηπίωηι ἴοΥ Ηἷπι, αἰγὶ ὙΒΙΟΒ ἢ6 τῦ88 
ΡΓοραγϑὰ δῃὰ αὐὶ1864 Ὀγ αοά, ἰῃ 5δ'] ποθ δπὰ σθ- 
εἰγοτηθηΐ, ἴο Σ᾽ πἷ5 πἰυγο ΟἾσθο. δΔδιμαϊοδὲ ἱλεοϊοσίδε 
δια οαπαϊάαίὶ πιϊπίϑίογϊ ΤΑΥ͂ ἢδτο πα δὴ οχοο]]οπὶ 
ΘΧΒΙΏΡ]6. ἯἯο σου]ὰ νι ϊθ ὑπαΐ ὩῸ οὴ6 του] 88- 
βτη6 ἐῃ6 ΟἿ 66 οὗἩΞἃ 9 ΟἸ τ δίῃ τα πἰ βίσγ, Ἀπ|1} ὮΘ 
δὰ γναββρὰ βο ἢ 8 Ὀ]6 886 ἐγέσπηέωπι ργωρατγαίο- 
γίμπε ἴῃ 086 Β6 00] οὗἉ (6 ΗΟῚΥ αμοβὶ. (Αρ. Ῥαβὶ.). 
--ΤΏΘΥ σσθὶθ 811 εαἰχαϊᾶ οὗ Βίπι, δῃᾶ Ὀ6- 
ἰονϑᾶ ποῖ τ8ὴ 86 νγὰβ ἃ ἅϊ5010]9.---ΤῊὴ9 
ΒιϑρίοϊοΒ οὗἩ ὑμ6 ΟἾ ΓΙ Βι18}}8 ἸΤΟΤΘ ΡΑΓἋΔΟΏΔ0]6: ἰδ 
18 ποῖ ὑχυάθπὶ δ( ὁμ66 ἰ0 ΘΙ ΌΤΔΟΘ ΟΥΟΣΤΥ 0.6 Ἧ8Ο 
ΡῬΓοΐθβθοβ ἰοὸ δ ἃ ὈΓΟΐΒΟΥ ἴῃ ΟἸσὶδί, Ῥδυϊ τηοῦ 
(ἢ ἃ Ραὶπία] τ ἡ] αϊΐοι, Ὀὰΐ δἰβὸ τ λ}} 8 88]0- 
ἰΥῪ {Υἷδὶ, ΨΉΘΩ ἢ6 γγαιϑιθ. ΘΟΤΩΡΘ]]οα ἰο ΒΟ ΒΥ Ὁ 
ἷ8 ἔογυιος σοπάυοί, δίδου ὑπ γθθ γϑασβ πδὰ 
Ῥδβδοά βἷῃσο ἷβ γοροηίδηοο δα ΘΟΠΥΘΙΒΊΟΗ.---Ἰ 
Ἶ88 ἃ μαγὰ Ὀερίπηΐϊη, 6 π δ6 ἔου πα ἰμαΐ, ΔΥΙΟΣ 
ΠΑΥΪΠ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ οϑοδροὰ ἕτοιμα ΕΪΒ δ θσαΐθβ, Β9 
88 ποί γοοοϊγϑα ὈΥ (πὸ αἰδοῖ ρ].8. Βυΐὶ Ὑμθη ὮΘ 
(Βουρῦ ὁπ ΗἷΒ ΦΟΓΙΏΘΥ ΘΟΥΤΈ6, Β6 ἀϊὰ ποὶ ΟΠ ΟΡ 
(αὐ ἢ6 ττδϑ σοραγαοὰ ὙΠῸ ΒΟΣΤΟΥ, αδὰ βοὴ (89 
Ὀγοίδγθα, ἱπδαθποραὰ ὈΥ ἃ 780} 8 8016 ὕδδσ, γϑρϑὶ]οᾶ 
Ηἷπι, 16 ῬΑ ΙΘὨΝΥ βυθιϊιο. ΒΥ {μὶ8 σουχβο ἢθ 
ἀεμηομπβίγαίθα {86 ΟΠ ΘΠ 6ΕΒ οὗἩ ἷΒ ΟΠ ογβίοῃ; 
ἴον 6 ὙΠΟ δὰ οὔοὸ Ὀδθὴ 80 Τυγίουβ δὰ οσγυοὶ, 
ὨΟΥ͂Γ ΟΔΙΠΑΪΥ͂ ΘΟ ΌγΟΒ Ῥουβοου 0 δηὰ σοπίοιιρί. 
(δἰν]).---ὶ]ὶ 15. 61} ΒΘΠ ΔΗΥ͂ 026 8 υ] πηι οἿ Υ 
[ουπὰ ἰο Ὀ6 Ὀοίίογ, ἐμΒ8ὴ 6 δὰ εἰ χβί Ὀθθὴ 8ῈΡ- 
ῬΡοβϑὰ ἰο 6. (Ἀἱθ6 6 }). 
ΕΒ. 27. Βυὺϊ Βαασα ρα5 ἴοοὶς Βὲτῃ, οἱο.--- 

ἼΠ6 Κἰπὰᾶ δηᾷ Ἰονίπρ δοὶ οὗ Βδυπμδθδβ τηιιϑὲ ΠαΥΘ 
ἱπάροα ὀχ ἱρὰ πὖπὰ ἰο ἐμ βογσουίηρ 8οὺ] οὗ (Π9 
τολοοιοα Ῥϑυ], 88 ἃ ““80η οὗ δσοηδβο]αίϊοπ,"᾿ [ἱν. 86]. 
(1μθου. δηὰ 8}.).--δαδ (πὸ Ιοτὰ ΔἸ 8 ἱπύαβοϑ 
δ 18 ΘΟΠ ΒΟ]: ο0ἢ8 ἱπίο ἐδ Ὀἱῥίοτοϑίὶ ΘῸΡ ΟΥ̓ ΒΟΓΤΟΥ͂Υ, 
ΘΒΡΘΟΐΔΙΙῪ ὈΥ ΤΠΘΒΠΒ οὗὨ {})6 ζ 1. 71}} Ἰονο οὗἁ 8 111κ6- 
ταϊη θὰ ἔγιεπά. (ϑηρὈ6}η).---Δηᾶἃ ἅθοϊασϑᾶ 
Βονν ΒΘ Βαᾶ 560} ἴδ ΤΙιοτᾶ ἐπ τἰ89 ννᾶνγ.--- 
Βίοστ Ρρ 68, δοοουπίβ οὗ ὑπ σομυθυβίος οὗ οὐ ΓΒ 
δηὰ οὗ (6 ἀθλ] 1.8 οὗ ἀϊνῖηθ κτᾶσα ἴῃ {πον 6886, 
ὨΙΔΥ͂ οἴϊοη ἱπϑίσυοί, Θα Ὗ ἀπὰ Βα }]9 ὰ8. 8.}}}, 
Ἧ6 ΒΟ. ]ὰ ΔΙ ΔΥΒ ΓΟΙΔΘΙΔΌΘΡ ὑπαὶ {86 γᾶ γ8 οὗ ἀοάὰ 
ὍΣΟ ΙΔ ΪΓοΪ ἃ, οπαὰ ἱμαὶ [106 8βου]5 οὗ 8}} δᾶ ποὲ 
οομπαυοίοα ᾿ῃ {Π6 Βϑιη6 δι}. 
γε. 28. Απᾶ Βὸ γᾶ Ὑνὲτ [6 ., οἰο.---Ηο 

8, ΘΟΠΒΘΑΌΘΙΗΙΙΥ, ΠΟῪ χϑοοβρηϊζοαὰ ἃ5 8 ὈτοΟί ΟΣ, 
δηα [86 ο]ὰ ΔΕΒ Υ δ Τοσχοίΐθῃ. [ἐ ἰβ ἴῃ δοοοσὰ- 
806 ΜΓ ἰὴ βαρ οὗ ἴῆ6 νου], Ὀυΐ ᾿ποοπϑιβϑί οηςξ 
τὶ ΟἸγὶβι δ 1ονθ, ΘΠ τηθῃ ΟὈΒιϊ πίον πο] 
ἋΡ ἰο υἱοῦν (80 51Π8 οὗἩ [086 Ῥ ῃοβθ τοτὰβ ἀπά 60ῃ- 
ἀποὺ ῥσγονο ὑἐμδὺ [ΠΟΥ ΓΘ ἰσὰν οοπγογίθα, 8016} 



1864 ΤΗΕ ΑΟἸΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕΗ͂. 

ἴον {89 ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗἩ νοἱϊηβ ἃ τοΥκ οὗἨ ργδοο, δηά | 714 ἀαηρέτγε ΜΝ πειρῖν οοπυετίεα ρμετεοπα: 1. Τδὸ 
οδαβίης 6 πδηῖο οὗ ΟἸτὶδί ἰο Ὀ6 ὈΪΔΒΡΠοΙΙΘά. 
(ϑοόηλ. δηα 8}.). 

γεκβ. 99. Αμπᾶὰ ἁϊαρυϊοᾶ ακαΐϊμπαὶ ἴδ 6 ΟΘτόὸ- 
οἰαπα [τἰΐ (6 Ἠδ]]Θ:18{8].---Ηὸ αἀορίοα ρΡτε- 
οἰβϑὶυ ἰῃ6 σοΌΓΒΟ οὗ βίορδοι [νἱ. 9], ψίιοβο ἀϑαὶὰ 
μεὰ χίνϑη δἷτι ρίοδδισο, Ὀυὰΐὺ τὸ δ8ϑα ΠΟῪ γΥἱβθ 
ὌΡ ἴῃ δἴπι τὶ δυριλοηίοα ΡΟΘῦ. ΚΞ Οἢ ὅτ [80 
ἩΟΠαἀογία] ταγ8 οὗ Θοά ἴῃ ἷ8 ἰἰπράοτῃ, δὰ 8 
δταοϊουδ δοὶδ ἴῃ ἀθα] ηρ (ἢ [}}9 Β00}}5 οὗἨ τ.6ῃ. 

γκε. 80.Ὀ  ΪΟΒ θὲ ἴ[Π6 ὈσΣΘΊΒΙΘΕΩ 
Ἰκουσ, ΤΟΥ Ὁτοῦρμὶ ἶσα, εἰο.---Τ 6 δ᾽ρδὶ 
δηὰ ἀο]γθσγαησθ οὗ ἐΠ9 δροβίϊθ (48 ὁῃ δ ργϑυτοῦθ 
οσοδδίου ἰπ Ῥδιρδβοῦδ, [Ὑοῖ. 257), ζ ΓΒ δ ἰ68- 
ΠΠΏΟΩΥ, 1. Εον αι Ὠἰπηδ6 17; ἮὮΘ ΔΡΡΘΔΓΒ (0 ἢδΥθ 
Ὅοοη ᾿παμοθὰ ἰο ἢδ0 ΣΑΙ ΟΡ ὈΥ [86 ῬοΓδυδδῖο 5 οὗ 
(π6 Ὀτοίμγοη, ὑπ 8η ὮΥ͂ ΔΩΥ͂ δηχί ον ἢ. ὨΐΒ ΟὟΤΙ 80- 
οουηὺ; [[{. ΕΟΥ ἐμ δγείλγεπ, ὰο οουϊὰ ΔρΡργεοϊδῦθ 
εἶτα, δηὰ ὙΠ056 ζδἱ(} ᾿ονϑ 1οα 16 πὶ ἰο δάἀ ορί 
ΤΑΘΑΒΌΓΟΘΒ Γ[ῸΓ ἰδ ἀΟ] γόγδῶσα; 11. ΕΣ ἰπο Ζογα, 
“ἰἴιο πδιοϊιοὰ οὐοῦρ ἰδ6 116 οὗ 15 βογυδοί, δηὰ 
ἯΔ5 δἷβ τοΐσχο ἴῃ ΦοΓΒδίοση 88 ἴῃ ῬδΠΔΒΟΌΒ, 
ἧπ Τδυδὰθ δ ἴῃ οδδσοδ, [860 δῦουνϑ, ἔχεβο. 
ΥὙ6 1. 80.] 

ΟΝ ἸῊΞ ἬΗΟΙῈ ΒΕΟΈΤΙΟΝ, νὑκπ. 20-Ξϑ0. --- 716 
ἐξείη οοποογηῖησ Οὐτί: 1. ΤΏ δουσγοθ ἔγοτῃ 
σι ἢ ἰὺ πιυδὲ ῥγοοοοαᾶ---α θατὶ ρρσεβοπαοα οὗ 
Οτῖδι [ΡᾺ1]. 111,12], δὰ οοηγογίεα; 11. 18 βὰὉ- 
δίδιιοο : Ο γἰβίὶ, 858. ἴπ ὅοῃ οὗ αοάα, δῃὰ {πὸ 84- 
Υυἱουνῦ οὗ τον; {Π|. Τὸ οἴἶθροίθ ῥγοαυσοᾶ Ὁγ ἰϊ: 
διηβσεοιηθηΐ, Οἢ ἰἰ 6 ὁη6 ἢ 8π6---Ὀ]οΒβοαὰ ἔσγυϊίδ, οα 
ἐμο οἶμβοσ. (δηρθοίη).---Τλε ουϊάεηδες 9 α σεπιῖπε 
ἐοπυεγδίοη: 1. Τογίυϊ οοπἤοβδίοη οὗ Ομ τὶδί, ᾿νν: 
20); ΠΠ. ΙΠΕἜἝπρς ὁπάυτδποο οὗ ἐπ ΘΏταΣ Υ οὗ (86 
ψονἹὰ, (νον. 28): ΠῚ. ΗυτὈ]9 ἱπίογοουσβο τυ 
ΘΙ ον οτ, (τόσ. 26); ΙΥ̓͂. Α χοῦν πδ]ς ἰπ {Π| Β6Γ- 
υἷοϑ οὗ ἰο "μοσὰ, (γὰσ. 28). (θοῦ. δηὰ 8}.).--- 

δαίγοα ὧπὰ ροσβεουίίοι οὐὗὁἩ Ϊμ6 ποσ]ὰ (γεν. 23); 
11. Ὀϊβίγυδὶ οἱ ἰδὸ Ῥατὶ οἵ θο ΐθυοσδ ἡνκὰ τ 
ΠῚ. Τδὸ δρὶ τ] ῥυὶὰο οὗ ἐποῖν ον ἢ ποδσίδ: ΤΥ͂.Ὶ 
Οοπίεοτωρὶ ἔον 89 ΟἸ αΓΟΣ δπὰ {86 δρροϊηυθα τηθβηϑ 
οὗ στδοῦ. (10).--- ΤΑ 6 »γοστεϑε 977 (ἠ6 οοπευετ εἰον οὗ 
Ῥαμί (οι. ἰχ. 7--28): 1. Τὴ ἄχει ἱτωρσοβαίου---ἃ 
ἀθορ ἔδοϊϊηρ οὗἨ κὲ8 βρὶ (181 ἱπδΌ 7 (νον. 8); 
ΠῚ. Το ἤγσϑι βἰση οὗ 1176---- 6 ΒΟ], 6 Ῥγαγοείμ." 
(τον. 11); Π]Ι. Ηἰΐδβ σϑί ἐθβεϊσηοην ---- “ἐμδι ΟΠ τἰ δὲ 
18 μ60 ὅοῃ οὗ 6οἀ.᾽ (τεσ. 20); ΙΥ̓. Ηϊ8 ἄγϑὶ εσ- 
Ῥογΐθῃσθ--ἰ 9 ΟΓΟΒΒ, ἴου Ομ τ δὶ Β βίο (γνοσ. 23). 
(9 29}15).---Τὴδ ευτάεποες 07 }α“ὧλ ᾿ωσπιλεα ὃν ἱ 
πειοῖψ εοοποεγίεὦ αιμῖ: 1. Ζογίυϊ οοπζοβϑίου οἵ 
ΟὨτὶδὲ θοΐογο 6 ἢ (τον. 20, 22, 28); 11. Ῥοεϊἀοὰ 
τον ἰπ (Π6 πον Ἰ1ἴο (γοσ. 22); 1Π. ὕπάδυπιοά 
οούγαρο διρϊὰ {πΠ6 ρογϑοσυίίοσι οὗἩ {86 νγουϊὰ (γεσ, 
28--26); ΙΥ̓́. ΗυμΙΌ]9 δηὰ ρμαϊΐοπί ομάυτδηοο οὗ 
{86 ἀϊβίσυκι οὗ ἐμ Ὀγοίμγοῃ ( νοῦ. 261.---- Τὰς ἕγεί 
δδδαν οὗ ἀτηι οὗ α δοίάϊετ οΓ Ολτῶι [2 Τῖτα. 1ἰ. 8]: 
ἧι 6 δῖ8 ἀαίγ, ἵ. Τὸ ἰδῖκθ δῃ οδίῃῃ ἐμαδὲ ἢ ψ]}} Ὀ6 
ὈΠΟΒΔΗΘΘΘΌΪΥ ΓΑΙ ΒΓ] ἰο δὲ ὈΔμποΣ (τον. 20, 28); 
Π. Τὸ οχοσγοῖθο ᾿ϊτλβοὶῦ αἰ ΟΠ ἰπ ἐδ 086 οἵ 
δἷ8 θδροῦδ (τόσ, 22); ΠΠ]. ἄο εὐκο λα γῬοδί οι 
ἴπ ὑπ9 ΥΘΆΚΕ Ἡ1Ὶ} πιο 68{Υ (τον. 26, 28): ΙΥ͂. Τὸ 
δάνϑῃσθ δρδίπβί {86 ΘΆΘΩΥ ὙΠῚῚ ΘοΌΤαρο (τεσ. 22, 
29); Υ͂. Τὸ γτοῦγσο οὐδαϊ ΠΥ δἱ (89 δὶρ 8] (του. 
26, 80).---Τὰ οατὶν ψεαγε 07 Ῥγοδαίϊοπ ἐπ ἐλ6 οβέοα 
οὗ ἰλε πιϑιδίτῳ : 1. Τ8ο ἔγβι οἤδοὶδὶ ἰδαῖζα : 11, ΤῈΘ 
ἤγαι ΟΠ] 618] ἴογε; Π1. ΤῊΘ ἄχεϊ οδὶοΐα] βοόσγτοότε. 
--ἰ7λὲ ἐχρετίοπεθ ὁ Ῥαυὶ αἱ ἀΐα ἤγεὶ υἱεὶξ ἰο ὕσσι- 
ἑδαΐεπι αὐΐενγ ἀΐδ οοπυογδίοπ (τος. 26-80; 64]. ἱ. 11- 
19); 1. Ηἰβ τοδορίΐοι ὈΥ ἐμ6 ΟΝ γἱβιϊδπα; 11. ΤῈ 
σοπάμποὶ οὗ ΒαΑΥΠαΡδ5: 11. Ηἱ5 ἰπιογυΐον 5 τὶ τἢ 
Ῥοίορ δηᾶ 79διιϑβ:; ΡΥ, Ηἰδ ἀἰϊδουδβαδίουδ ἩΠῚ {86 
δον; Υ. ΤΒοΐχ πρὶ γ; ΥἹ. ΤῊΘ ΤϑητιοΣ οἵ δἰ9 
ΘΒ80ΔΡ9 ἔτοπι ἐδ οἱΐγ.---ΤῈ.] 

ΒΕΟΤΙΟΝ 111]. 

ὌΠΒΙΝα ΡῬΕΤΕΒΒ ΥΙΒΙΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΟΟΝΟΒΕΟΑΤΊΟΝΒ ΙΝ ΦΌΌΕΑ, ΒῈ 18 ΙΝΌΌΘΕΡ 
ΒΥ Α ΒΡΕΟΙΑΙ͂, ΒΕΥΕΠΑΤΊΟΝ ΕᾺΟΜ ΗΕΑ͂ΝΕΝ ΤῸ ΥἹΒΕΙ͂Τ Α ΘΕΝΤΊΙΠΕ ΝΑΜΕΡ ΟΟΒΝΕ- 
1108, ΤῸ ΡΕΕΑΟΗ͂ ΟΗΒΙΒΤ ΙΝ ΗΒ ΗΟΥΒΕ, ΑΝῸ ΤῸ ΒΑΡΤΊΖΕ ΗΙΜ ΑΝΌ ΤΗΟΒΕῈ ΤΠΑῚ 
ΜΕΒΕΊ ΙΝ ΗΒ ἨΟΥΒΕ; ΤΗΙ͂Σ ΑΟΥ ΟΕ ΡΕΤΕΒ ΑΒ ΑἹ ΕἸΒΒΤ ΒΕΘΑΒΌΕΒΟ ΙΝ 9ΕΠὺ- 
'ΒΑΙΕΜ ΜΙΤῊ ὈΙΒΑΡΡΕΟΒΑΤΊΙΟΝ, ΒΤ ὙΑΠ ΟΙΤΙΜΑΤΈΓΥ, ΑΕΤΕΒ ΤΗΕ ΕΧΡΙΑΝΑ- 
ΤΙΟΝΗΕ ΜΗΙΟΗ͂ ΗΕ ΟΑΥ̓Ε, ΥΕΒΥ ΟΙἸΑΌΣΤΥ ΟΟΜΜΕΝΡΕΡ. 

ΟΒΑΡΊΤΕΒ ΙΣ. 981.---ΧΙ, 18. 

48 .----ῊΤΙ Ὲ ΤῊ ΟΟΝΟΒΕΟΘΟΛΤΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΞ ἨΟΙΥ ΤΑΝ Ὸ ἘΝΖΟΥ ΒΕΈΡΟΒΕ, ΑΝῸ ΟΟΝΤΙΝΌΕ ΤῸ ΕΓΟΥΒΙΒΗ, ῬΕΥΕΕ 

ΨΙΒΙΤΒ ΤῊΗΒΜ. ὈΛΒΙΝΟ ΤῊΗΙΒ ῬΕΒΙΟΡ, ΗΕ ΗΚΑΙΒ ΒΝΕΑΒ ΙΝ Υ͂ ΘΑ, ὙὍΗῸ ὙἯΑΒ ΒΙΟΧ ΟΥ̓ϑθ ΤΗΒ ῬΑΣΔΒΥ͂, 

ΑΧΌ, ΙΝ ΟΡΡΑ, ΒΕΒΤΟΒΕΒ ΤΑΒΙΤΗΑᾺΑ ΤῸ 158. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΧ. 81--.48, 

91 ΤΆΘη μδὰ {86 Ομ ατοθο8 [ομ αγ6}}}} τοϑὺ [ρΡ6866] Βτουρδουὺ 81] ὁ πιάδϑα δπὰ (14|1166 δηὰ 
Βαιηαγία, απὰ τ το οαἀἰδοὰ [τἢβ Ὀ01]0 ἀρ]; δπὰ πὶ κυρ [να] Κοὰ] 'ὰ (86 δα οὗ 188 
Τιοτά, απὰ ἴῃ 86 οοτηξοτῦ οὗ {86 Ηοὶγ ποδί, τόγὸ [δ4, ὈΥ͂ ὑμ6 ὀχ μοτγίδου οἵ π6 Η. 

32 6΄., γγ88] τα] }]164. 10 σα1ὴ6 ἕο Ῥαβ8, 88 Ῥϑίθὺ ρδββά ῃγουρθμουί δἱϊ ἘΛπά [βμ} 
φιαγίεγϑ, [πϑαΐῦ ᾿Βτουρῇ 8}}, ὑδα0} ἢ οαπλθ ἄουγα αἶβὸ ὑὸ {86 βαϊπίβ πϑῖ οι [π}0] ἀτεὶς 

88 εὖ 1,χγχἀάᾳ. ἘΛπά {πογϑ Βο ἔουπά 8 οογίαίῃ τωδη Ὠδιηοα Ε6 88 ἩΒΙοΙ δὰ Κορ δἷ5 Ρεὰ 
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[πο ἈΥ οἱ ῖ8. Ῥαὰ [0Υ] εἰρ εὐ γΘΆΣΒ, δῃ ἃ ΜγᾺ8 δ᾽ οἷς οὗ" [86 ῬΑΙΒΥ [ὙΠῸ γγὰδ ραγδ) γε] 0]. 
84 ἘΑπὰ Ροῦογ βαϊά πηΐο πη, ΕἸ ΠΘΔΒ, “6808 ΟἸ γἰδῦ πη κοῦ ἢ 866 τ’ 8016 [} 6βυ8, (86 Αποϊηΐ- 

δα Οπ6, ΒοΑ]ο (Π 661}: ἀγῖβθ, πα τρᾶκα ἐμ γ θθα [086 Ὀοα ογ ὑμγβοὶῦ ] Αμὰ 6 ἃγῸ86 
85 ἱπιπηοαϊδίοὶγ. ἘΛΩὰ 4]] ὑμδὺ ἀποὺ δ [86 ᾿ἸῃΒὈϊ Δηΐβ οὗ] γα δηαὰ βδσοη ΒδῸ Ὠΐτη, 
86 δηὰ τυγηθα [ὑμθπ γογὸ οοηγογίθ 7 ἰο ὑμ6 μογτά. ἔΝον [80] ὑμθτθ γὰ8 αὖ ϑορρβ ἃ 

οοτίδὶα [8:86] ἀβο 1016 παιηθὰ ΤΆ 8, τ ΒΊΘ ἢ ΒΥ Ἰηὐογργοίδθοη [Ὀϑίπρ Ἰηὐογρτγοίθα] 
18 0810 Βοτοδβ [(7826}160]: {818 Ἰσοιηδὴ νγγα8 [Ὁ]} οὗ ροοά που ΚΒ δὰ δ] πηβά 668 [ἸὩ6ΥῸΥ] 

Ὁ προ Βὴ6 ἀἸὰ [ρτγδοιϊβοα]. ἘΔμὰ [Β07 1Ὁ σᾶτηθ ἴο 888 ἴῃ ἔμοβ ἄδυβ, ὑμαὺ Β8}6 Ὑγ88 
βιοἰς [βἰοἰκθηθα], δηὰ ἀϊθὰ: τψῇοτη ἤθη ὑΠΘΥ δα ταϑιιθα, ὑμου [θη ὉΠΟΥ͂ αβῃθα ΠΟΥ 

88 854] ἰαἱὰ ἀδγ ἴῃ 8 ὌΡΡΟΥ σμδιηθοῦ. ἘΔπά ἴὈγαβιμποῖ δ [Βΐ 88] [ῳ.γἀάδ γγὰ8 ηἰρὰ (0 
[168 Ὡ68.] “0ρΡᾶ, πὰ ὑπὸ ἀἶδβοῖ Ὁ]6εβ "δὰ [οηι. μ84} μϑαγὰ ὑμαὺ Ῥοίϑθυ. γγαὰβ ὑποσθ, ὑπ 6 γ, 
βθηὗῦ πο ᾿ΐμ {00 τη6ῃ,2} ἀοβιτηρ λίην ὑμαὺ Β6 που] ηοὺ ἀ6ΙΔΥ [0 οοτηθ ὑο {μδ" [πὰ 

89 Ῥεβουρὺ Εἷπι: [6] ΑΥ ποὺ (ο οοχηθ ἰὸ π8 1]. ἘἜΤΒοΩ [Β00] Ῥοίοσ δοβα δῃὰ πσϑηῦ πὶ 
ἴθ. Ὑμθὰ 6 Ἧδδθ᾽ Θοῖηθ, (Π6Υ Ὀτουραῦ πἷπ [οοπἀποίθα Ἀ1πὶ 07 ἰπῦο [Π6 ΡΡΟΓ 
ΟὨΔΙΏΌΘΥ : πὰ 8]} {π6 ΜΙ ΔΟῊΒ βίοοά ὈΥ [οδτηθ (07 ἷτι ψϑϑρίηρ, δὰ βιοσσίηρ ὑμ6 οοδίϑ 
Δηἃ ῬΑ θηΐβ 80 ὉπΠάΘΥ δηα ΠΡΡΟΥ ρτΘη18] ΙΟἢ Πὸογοαβ [(6}826}}6] τηδᾶ6, ΜΔ1]6 

40 8186 γὰϑ στ πο. ἘΒυῦ Ῥούον ρμαὺ ὑμϑιι 411} ἔστη, πα Ἰκηθοὶθα ἄοτη, δηὰ ῥγαγϑᾶ; 
δηὰ πγπὶησ ἀύπ [, ὑμθη ἐὰγη6 4] ἰὼ (6 Ῥοαγ [πα] 814, ΤΌ 8, αὐὶθθ. Αηὰ βὴ9 

41 οροποα δὲ οΥ68: δπὰ θη 886 ΒΔ Ῥοΐδθυ, βῆ βαὺ ρ. ἘΑΔμπὰ [Βι0] 6 γᾶν Ποὺ λῥξ 
Βιδηα, δηὰ 1164 [ταῖ86] 6 ἊΡ; διὰ ψ ἤθη ἢ6 ᾿δὰ ο8]168 [07 86 Βαϊ 8 δηἀ τ] ΟἾΤΒ, 

42 Ἠ6 ργεβθηὐθα ΠΡ αἰῖγ ἘΔπὰ 1ὺ δ [Ὀθοδῖμ6] Καοτπ ὑμτουρμουὺ 41] δΌρ δ; 8Π4 πιδηῦ 
43. Ὀε]ονοὰ ἴῃ ὑΠ6 Ἰογτά. ἘΑΛπὰ ἰὑ οδπι6 ὕο ρ488, ὑμδῦ 6 ἐδυτὶοα ΤΊΔΩΥ ἀΔΥΒ 1ἢ Φ0ρ08 ΜΙΝ 

0η68 [8 οογίδ!} ϑδίπιοὴ [0 1788] ἃ ὑδῆηοΓ. 

1Υ6ς. 1. --ἐκκλησία---πληθύνετο; 1816 ἰδ {πὁ ΈΒΑ ΠΕ οἵ Α. Β. Ο., δηὰ. ἃ5 [δ )|8Δ5 ΓΘΟΘΏΓΙΥ Δρρϑδαγοα, αἷδὸ οὗ Οοά. 
Εἴη. 28 Ἐ56}} δ8 οἵὔ ΠΏΒΩΥ πιδηπδογίρία οἵ ἔϊ9 βοοομεὶ ταηῖϊ, οὗ ἴθ πηδίοτγί ἐγ οὗὁὨ πο ΟΥΙ θη 8] νου βίοηδ, βηα 8180 οὔ πο γαϊρδῖο, 
διὰ οὗ Του γπείηα οἵὨ ΑΙοαχ. Οἱ ἴδο οἱποῦ μαπάὰ, ἴπ6 ῥ᾽ υγαὶ [ἐεπέ. γας.], (σι το κκλησιει (πᾶσαι Ἐ.) εἶχον - - ἐπληθύνοντο) ἰ6 
Ὀποὰ ἰπ ΒΕ. Ο. Η. ατκμ δοῖλϑ ΟΣ τραδυδοτίρίΒδ. ΑΔ ἴπφ ἰδεῖ ΠΘΠΘΣΑΙΥ ὈΘΙΟΩ ἴο ἃ Ἰαΐοσ μογίοά, πὰ 88 τηοεὶ οὗ ἴπο Δη- 
αἰδωὶ υεγείοηδ οχ ἰϊ  1})0 αἰ χο]αν, Ἐΐο [8 ἕατ Ὀοζίον αἰξοασίοα ΤΠΔ} 1Π6 ρΡ] πΓΆ], δηα 1185 Ὀθοῖ ργοίογγοα ὉΥ αγοθθδοὶι, [Δ οἢ- 
τισι, Τἰδο βοεηδογί δᾶ Βογποιλδηη [8ἰεγ δηὰ ΤΠ ῖϊο, δηά ΑἸίογα, τὶ ἢ πόση ἀο θεῖα σοημσυτα. Μογοῦ μα, ἰῃ ΘΑΓ ΘΓ 64}- 
ὕσπα, ἐδρουδοὰ [6 ορροκίζο υἱουσ, Ὀὺι ἴῃ 186 1αδὲ οἀϊξίοη οὗὨ ᾿Ϊ8 Οὐ πηοπίατν (84, 1861) ἀπ οοἰ δύ πρῚ δὐορμὶα [ἢ 9 δίρι δῦ 
δὲ ἴπο οὐ σία] γοθάπρ, δὰ 88 “" ὀχρτγοβείνο οἵ ἴμο ἀροϑίσὶἷς4] σοποορίίου οὗ πο Ὁ ἐγ οὗ ἴΠ9 ὈπητοΙ τ ας, ΤΉ ῬΙυτΑ] 8 
ἴα δὲ δῷ Δ οχρίδιδιίίοη. [Το πνογὰ ἐκκλῃσία, ἰπ [6 κἰπρχυ αν, υδϑϑοὰ ἰοῦ [ῃ6 ὙΠ 019 Ὀοάὰγ οὗ ΟἸγίβ Δ Π8, ΟΣ ἴῈ 6 
Οδαγεῖι ἘΠ ΟΓΒΑ], οσσηγα, Φ. 9. ἰη Μαζί. χυί. 18; Αοἷϑ χχ. 28: 1 Οογ. χ. 82; χἰΐ!. 25: ΤῸΝ ἱ. 22.--Ὲ. 

γετ, 86. [1Ἐπὸ ατγοοὶκ πογάὰ, ϑοόογεας, μΐο ἢ Τπκο Τατηΐδδοθ δα [Π6 ἰγαπαϊδιίοη οὗ τ Αγδαπιδοβ οὐ Ξ'υσο- 8]. Ταέΐδα. 
6 τεηδετοὰ ἰπ 150 τιδγρχίη οὔ 6 ΕὨρῚ Δ ΒίΌ]9 “ ᾿οθ, οσ, Βοοὴἢ" 1 [9 υϑθδ! ἀρρ!οὰ ἴο ἴμ6 σακεῖέε, ἐπ 9 «πὲ ἄογοαε οἵ 

ΤΏΟ ἐδγ ον 1 18}}) σϑγβϑίοῃβ (ΤΥ ΟΠ: ἃ.; ὕτδηῆπι.; ἀθῶθογυα; ἘΠ 61Πη8) 4}} οχἰ ὈΠ “ ογολδ."--- Ἐκ. 
γαῖ, 38. Δ. Το ψογὰβ δύο ἄνδρας [οὗ ἐεχέ. τεῦ.) τὸ οπἱτἰοὰ ἰπ ἃ. Η. δηά δ πυπηῦοῦ οὗ Ἰδῖογ [π|ϊ19611}}0] ΠιΒ6., 88 γ76}} 

88 ἴῃ φδογοτϊαὶ υοσϑίουι δ δὰ ἰβίμοτθ; ἰ86 τογάρ ἴῃ υογ. 39, συνῆλθεν αὐτοῖς, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, ΡΥ ἴπῶλῷ [6 Τογμλοῦ Ὀσίοπς ἴο ἴδ Φ 
[εχί. ποὰ ἰῃ ἴμο Υυ]. δπὰ γϑοϑηξς οτ εἰςαὶ οαϊιίομδ, δὰ σοηδυιιηθα ὈΥ Οοά. Κίη. οἵο.-- ἘῈ. 

γος, 88. Β. Τῶο τόδ ηζο ὀκνήσῃς ἀπὰ ἡμῶν [δὐοριοὰ ὮὉΥ 1,56}. ΤΊ θοἢ. δηὰ ΑἸΖ,, ἀπὰ νοοορηϊτοῦ ὉΥ [86 Ὑυ]ᾳ.} ΟΟΟΌΓΣ [ἢ 
1. Β. Β., δὰ [8ο οτἰκίπαὶ ἰοχὲ οὐὨ ΟἿ, δ8 τΉ6}} ὧδ ἔπι . Βίη.; πὲ 6. Ἡ. (απὰ Ο. εοττοοϊοα ὉΥ ἃ Ἰαῖοσ Βαπὰ) ζυγηϊδα ὀκνᾶσαι 
--αὐτῶν [ἐεπί. γες.]. Ὅ8Πι6 δ᾽ ἰογαϊίο ἰὰ Οοά. ΒΡΗγσδοιαΐ [0.] ἰ8, ἐπ ρατεσα]δσ, ἃ ἀθοίδίνο βοῖ, δδ ἐΐ δίλον ἴπδξ ἐμ οὐἰκίη δὶ 
ΨῈῸ ίη {πὸ ἕοττῃ οὗ ἐἢ9 ἀἰτοεῖ δὲ γ}]9 οὐὈἨ δβἀάτοεθ. Βραίάθα, [πὸ Οορίίς γοσαίου, ΜἘ}16 1 τοργοάποοθ ἴμ0 ΒΗ ΠΥΘ, τοΐδίπ 189 
τοὶ ρετϑοῦ οὐ π Ῥγσοποῦῃ [ἡμῶν τοιηηδεΐ οὗ [Π6 ΟΥ̓ ΚΙ ΠΔ] τοδάϊης. [Οκνήσῃς--ἡμῶν [8 Ἐλο ϑρήβονς ὉΥ ἀο 69 αἰβο, 
δι, γοοθηγ, ΒΥ Μογον (84. οα. ο ΤὨΠῚΘΏΪΔΓΥ), ΔΙ Βουρἢ (δ ἸΔΈ ΤΟΥ μδὰ ΡΥΘΥΪΟΟΡΙΥ οοπδίδογοϑα ἔδπο ογαέξίο αἰγεοία ἴα ὃΘ ἃ 
εἴοια. 1 106 πδηϊξνγο ὨδΔα ὕθθα {πο οτἰ σίμαὶ ἔοττη, ἴποτο σοαϊὰ 6 πὸ τροῖϊνο--ΑἸΐοτὰ δι γ5---ἰοῦ οογτοοςζπηρ ἰ[ἴ.---[80 Τρ - 
εἰ οἵ τὰ Ἐπαὶ. Βίυ16 Γαγηίδλοβ “" ὃς ργίκυσα " (γιᾶς Ογδῆμι.) 85 δηοίμος ἔσδηδίατοη οὗἩ [Π6 ΟΥ̓ ρίμΑ], Ὑ οὶ 16 τ ΟΥῸ δο- 
ξαγδίου γομάογοα ἐπ 180 ἰοχέ, ἀεΐαν ((ΘΠ6γ8).--ΤῈ.] 

οὗ ἱπίοσμδὶ ἀμόνι ἴῃ κοά]π088, δὔϊου 189 Ρ6156- 
αὐϊοι οὶ οομηηοπορὰ ψἱ 1} ΒΓ ΟΡ 6 π᾿ Β τη  γτ- 

ἘὙΕΟΕΤΙΘΑΤΟΔΝΕ ΚΈΤΕΕΟΔ, ἄοτι δὰ ρστοάυδ}}}ν δραίβά, δῃηᾶ, δὺ Ἰοηχίῃ, οἢ- 
εβ. 81. Τθη Βαᾶ [89 ΟὨΌΣΟΝΘα χϑαῖ ἰἰγοὶν οοδϑοὰ. Ηδγθ ΒΘ ὩΒΙῸΒ ἰπγ6 6 ῬΤΟΥΪΠΟΘΒ 

[16 οπατο Ρ6866].---ΤῊ}}}8 βϑούζοῃ ῬσΘΡρασϑβ 890 οὗὐἨ Ῥα]οβίπο, σπάθα, Ο18111600, δπὰ ϑδχζωηδχί, δ8 
ἯΔΥ [ὉΓ {Π6 ΠΑΡΤα να οὗ (88 δοῃγοσβίοῃ οὗ Οου-  ἰμοδβο ἴῃ ψ ΐοι ΟὨἈγἰβιΐδη σοηρστοραίϊοηβ οχ ϑιθά. 
Β6]18, τ Πῖσἢ ουθηΐ οοηδιϊἑαἰοὰ δὴ ΘΡΟΟΔ ἰπ ἰδ] ὅθυθγαὶ δὰ θδθῃ ουπάρα πῃ ϑβιδιιδτῖδ, δοοοσάϊηρς 
Εἰδίοσυ οὗὨ ταϊβϑίομβ διβοηρ Ῥβζβηβ; ἰμ9 ρφτϑάμα]  ἰο ὁἈ, νὴ}. 12, 26, θαΐ ποθ ἐμαὶ οχὶβιθὰ ἴῃ υάθ8, 
ΔΡΌΓΟΘΟΝ οὗ Ῥοΐοσ ἰο {δ Υἱοὶπιίν οὗἨὨ Οοβασοα 8Β ψὰϊὰ ἰπ6 οχοορίΐοῃ οὗ {86 ΒΟΙΪΥ οἱ ἐἰδβοὶΐ, δά 
ἀἰϊδίϊμοι]γ ἀοβοτίροὰ. Τη6 οοῃπϑοίίοη τὶ ἐμ | δἰ μοσίο Ὀθθη ΘΧΡΓΟΒΒΙΥῪ τπϑηϊϊομθὰ. 8111], τγϑ 
ἴμεὶ Ῥτουϊουϑν σε]δίθα, 18 ἱπάϊσαιοα Ὦγ οὖν, Ὀπὶ, 1 οδἢ Θαβὶ]ν δοποοῖγνθ ἰδὲ Ομ τὶ βιΐαπ σοηρτοραϊ 008 
ῬΤΟΌΔΌΪΥ, ποῖ ἱπ ἐμ θ6η86 ἐμαὶ 86 Ῥ6866 οὗἩ ἰδλ6] δὰ Ὀ66Ὲ ἐογιῃχιοὰ ἱπ υϑυῖουβ Υἱ Πα ζο8 δα Οἰ(168 οὗἨ 
ὀδΌΓΟΝ 89 αἰγοοῦν οοπποοίϑα τὶ} {86 σοηγοτ-  70ἀθ8, 88 νν6}] 88 ἱπ 618}1166, νὴ δῖ Ἰδι[6 Ὁ Ῥσουΐῃοθ 
δῖοη οὗ ἤδυϊ, 115 ΦΌΤΤΩΟΣ ρογβθουίου, 88 π6 ᾿τσηθ- δά, ἱπὰοα, Ὀθοὰ {πὸ οἰιἱοΥ Βοθῦο οὗ [80 ἸΔΌΟΤΒ οὗ 
ἀϊδὶο τοδὰ. [ΓᾳΚὸ χαῖμοσ ἰπίθηβ ἰο σοβυϊηθ 89] 7688, δἀη ἃ γγδ68 ἰμ6 Ὠοῖηθ οὗ {86 ρτοδίοσ ρασὶ οὗἁ 
ἰβγοὰ οὗ 189 Βἰβίοσυ- ὉῚ πιϑϑῦβ οὗὨ οὖν, πϑο ἢ [ [μ6 Δροβι165 δῃὰ ἀϊβοΐρ]β. [1 βδιιδγία [86 ἴπ- 
ποτὰ ἢ 8150 6] ον γθ ΘΙΩΡΙΟΥ͂Θ [0 ἃ δβἰμαΐ]ν  ἰθσταθάϊαίθ Ῥγου 667 18 τηρπιἰομθὰ ἴῃ {π6 ]Ἰαδβὶ 
ῬθΤΡΟδα (ΥἹἱΐ. 4: χὶ. 19), σβϑη ἐδο σουγχβο οὗ [6  ρ]δοθ, ἰδ οϑιι8ὸ 8 ἰ0 Ὀ6 ἑουπὰ 'π (86 το] ρίοιιβ 
Ὠλχταίϊγο δὰ ὈΘΘῺ ἰπίογγαρίοα ὈΥ Δὴ ἱπίοσιο-  δοραγδίϊοι οὗ 86 β'διωδυὶ δῃ8 ἔγοιι [86 ῬΘΟρ]9 οὗ 
ἀἰδίε τοπιασκ ΟΣ 8 βου θν αὶ οχίπάρα ορίβοάο.---  18γ86].---ἴη δοοογάδῃσθ ὙΠῸ (80 Θδὶ Δ 156 τῳδιὸδ 
Βο ἀεβοσῖθοβ, ἰῃ γον. 31, {89 βίαίθ οὐ {86 ΟἸσίβ-  Ἰοφμεπαϊ ἴῃ φοηοτγδὶ, δηθὰ ἐμ6 ργδοίϊοο οὗ 1μἶκο, ἴῃ 
δα ΘΠ ΌΤΙ 88 9π6 οὗ οχίθσῃδὶ ρϑδσθ (εἰρήνη) διὰ ᾿ ματγιίουϊαν (οοσρ. οὁἈ. νἱ. 1, 7), ὑλ6 γοσῦ ἐπλῳοϑύνετς 
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ὁ85 Ὀ6 ἰακοη ἰῇ πσ οὐδοῦ δ0ῆ8ο ἔβδῃ (858 Βϑῃμοὶ 
4180 8808) ἐμαὶ οὗἁ νεριέρίϊοατὶ, αὐσέδοεγδ παημεΟ, 
διὰ ποί ἴῃ ἰπαὶ οὗἨὨ γερίετὶ αἰΐσμα τε. ΕΟΥ ΒΙΓΆΣ ΔΓ 
ΤΘΆΒΟῺ58 παράκλησις οϑπποὶ ν7]χ6}} ΒΙ ΜΉ οοπείοτί 
[εοπεοίαἰίοπ (Υυϊς.; ἀα οί(6)}, Ὀὰϊ ΥΑΙΒῸΡ 
ΤΏΘΒΒ ὀἐχλογίαίεοπ, αὐπιοπίί(οη, ἐπεοιγασέπεεπί. 
Οἰκοδομουμένη, φτονϊη ἰὰ [86 ΠΕΡ ΤΟΙ σίου 
6; {18 Θχρ  δηδίϊοη Ὀοϑὶ ἀρτθθβ Ὑἱτἢ 1.6 δυ- 

1ΐπ υβ8490 οὗ ἰὴ0 πογά, 6. σ.,) 1 ΟΟΥ. χὶν. 4, (ἀ0 
Ἡγοιίο; ΑἸογα).---18.] 

γκεκβ. 82. 486 Ῥοῖοσν μϑδδαϑᾶ τσουβμοιυῖ 
811] απαχῖοσο τ πτουρσὰ 8]}].--- 18. διέρ- 
χεσϑαι (ἸϊΘτα!γ, ἃ ἸΟΌΣΠΟΥ ἱπσουρ αἰδογοπὶ 
᾿ἸΠΒΔὈἢ 64 Ρ]8668) ᾿γ88 8 δροβίο!ἱο νἱβιἰδἰΐοι, ΤῸΣ 
ἰΐ 9 Ῥυγροβὸ οὗ ἱπβρϑοϊΐοη. Τὴ βίδίθιθηίβ 
Ὑ ἰοῦ ΤΟΙ ΟῪ δθον ἰδ ἁγίων 18 ἰο Ὀ6 Βυρρ]ἱοὰ 
δῆλον διὰ πάντων [πε τόπων; ΘοΏΡ. Οἷ.. χχ. 28; 
Βοπι. χν. 28᾽" (ἀθ Ῥ οἰ(6), δῃᾺ αἷβο 2 Οοσ, ἱ. 10, δι᾽ 
"ΡΞ ΥΕῚ [ἢ {μ8 ΘοΌΓΣΒΘ οὗ Ροίο Σ᾽ 8 ̓ΟΌΤΠΘΥ ἰο 
(60 ψοϑὺ οοδδὶ, 6 γοδομῃϑὰ γάάβ, ἃ ἰοτα ποὶ 
ἴαν αἰδίαηι ἔγοιῃ 8 Μαοαϊίογγδηθδη, ἀθβορῖθοα 
ὈΥ Φοβοριυβ (Απίϊᾳ. χχ. 6. 2) 85 πόλεως τὸ 
μέγεϑος οὐκ ἀποδέουσα; ἰὰ Δ, δοοογάϊηρ ἰο0 τοῦ. 
δδ8, ἰπ {πὸ γἱ᾽οϊην οὔ ἐπ οἰΐγ οὗὨ ἜΡΡΡ5 ξο ὑπεὶ 
99 ἀδΥ 5 ̓ΟΌΓΠΟΥ ἔγοτη {0 Γ.88]6η).᾽ (ΑἸ οχάα). 
10 18 ῬγοῦδὈΪΥ μ6 Ζοά οὗ 86 οἰ] τόη οὗἩ Βρη7Ἶ8- 
τη, 1 (Ἴγοι. γἱϊ!. 12; Εσχα ἰἷ. 88: Ν ῆ. χὶ. 86δ: 
δὶ 8 ἰδίος ρμογίοὰ ἱΐ νδ8 οδ᾽]ϑὰ Ὀ108ρ0}18. (τοῃ 
ΒΔΌΙΙΟΣ ΞἋ 

γεκε. 88-85. Β.19846.---Νὸ οἱγουϊηδίδῃο8 18 τη 6ἢ- 
(Ἰοηθὰ το Ἰηἀίδαϊοι ὑμδί ἢθ '᾿νσδ8 ἃ ΟἸ γἰβιϊδῇ : 
{Π6 ὈΧΡΓΟΒΒίΟηΒ εὑρε δπὰ ἄνϑρωπόν τινα ΥδΒΟΥ 
ΤοΡταβοηῦ Ὠΐπὶ 88 8 ΒΙΓΔΏΖΟΡ; δῖ5 Οὐδ πδιη6 
Ἰοεδὰβ ὰβ ἰο σοπ͵)δοίυγτα πὶ [16 τγ88 οὗ Ηο] θη δὶ 
ἀεϑορηῖ, [ΗΠἸ8 πδηηθ, Αἱνέας, ΜΟΙ ἰ8. 4180 ἔου πὰ 
πῃ Το. 4. 119: Χο. ΑὩΔΌ. 4. 7. 18: Ῥὶηά. ΟἹ. 
6. 149, ἰβΒ ποὶ ἰάοπιϊοδὶ νυν (πδὲ οὗ πὸ Ττοΐδη 
Αἰνείας (Μ6γ6:), 6. 5.. Π. 11. 820; Υ. 166: {δς 
ΤΟΓΏΊΟΥ 15 δοοοηίθα ὈΥ ΕΠ ΙΒ ΒΡΘΆΚΟΥΒ οα ἰδ6 
ἄγβί, 189 Ἰδίιοσ οἱ ιδο Βοοομ ἃ 58γ116}}]9.---ΤῈ.]. 
Ἤ μοη Ῥοίου βδὺῪ8β ἰο 88 δ, .ΟΒΘ ῥϑγδὶ γζοα 
Ἰῦ5 δὰ οουβηρὰ δἷῃ ἰο ἷθ Ὀροα : “9688, ἐἰι6 
Αποϊηϊοα Ομ6, ᾿ι6 816 0} (Π66,᾽᾽ (89 πιρῃίΐου οὗ {Π6 
ΒοαροπιθΡ ΒΒ ὨΔΙη6 50 ἀου δὲ ἱτρ}168 ὑμδὲὶ 18:6 τηδὴ 
[δα οδίδίηθα 84. οογίαἰ ἢ διποιιῖ οὗἩ Κπονϊθάμο οὗ 
Ηΐϊὰ ὮΚΥ τοροῦὶ (““αμαάϊεγαί (6 ΟΥτγίείο δίπδ ἀμδίο, 
δαπαπίε οπιπές {0 ἰειρονο.᾽᾽ Β6η 461), Ὀυΐ᾽ Ὁ πο 
ΤΏΘΔΠΒ Βη0ΟΥγ5 (πΠδὺ Π6 ΜγὙὸδ ΔΊΤΓΟΘΑΥ 8. ΤΠΘΙΒΌΘΣ Οὗ 
186 οδυτοι οὗ Οτὶδι, ΤῊΐδ τηοα6 οὗ ἀοδβοσὶ ἰὴ 
89 μογὰ που]ὰ ποὺ δύο Ὀδθῶ δι ρ]ουθὰ ἱπ {π6" 
6886 οὗ ἃ Ὀο]ογοῦ. Τὴ νοτχγὰ ἰᾶται 1186] ἴΘ ἰο ὯὈΘ 
ἰδ ίκθῃ βίγί οἱ ἴῃ [86 ῥχοδοηί, δπὰ ποὶ ἰῃ 8 ζαϊυγο 
ἴξη86, ἱπϑϑιυ ἢ 85 ἰμ6 ΟΌΣΘ ΜΔΒ ἱπβίϑη {}7 Ρ6Γ- 
ζοστηϑα : {ῃ9 Ὡδηῃ ΜὯΔ δὶ 0η66 80]6 ἰ0 8.186 δηὰ 
ΤΆ ΚΟ ἢἷ8 Ὀθα. Τΐβ δυάάδῃ δπὰ τοϊγδου]ουβ τὸ- 
βίογαϊίοι οὗ ὁ56 ψγῖο μ8ὰ 80 οπᾷ ὈΘΘῺ ρϑγα γζο, 
θυΐ σοπι [6 ἱπμαδίίδηὶδ οὗ ὑπαὶ Ρ]466 δπὰ ἐδθ 
ΒΌΓΓΟΘἀἰηρ ΓΟρΙΟΣ ΠΟῪ ΒΩ ἴῃ ἴῃ 6 Θηϊογτηθηὶ οὗ 
ΒΟΔΊΟΝ, Ἰοὰ ἰο ὑμ8 δουυθγ δῖοι Οὗ ἸΘῪ ῬΘΡΒΟΙΒ; 
ἴοΥ πὸ δυζιυπηθηΐ οσδῃ ὮΟΓΟ Ὀ6 ποοαρα (0 Βῃονν ὑπαὶ 
λαὸ ἀο068 ποὺ ἰπίοπαὰ ἰο Β8Ὺ δαὶ αἱὐ ιϊπουὺ ὁχ- 
οορίϊοηῃ ΟΡ σοηγεγίοα.---Τ 6 ὩδΔη6 ὁ Σαρών ἀο68 
ποῖ ἀδποὶθ 8 Ῥδυ 1 60}}8 7} ΡΪδ06 ((λ6 τηοάθτη Υἱ]αρο 
ΒΑΓΟΠ), 85 Β0Π|0 ΠΑΥ͂Θ ΒΌΡΡΟΒΘΑ, δἷῃσθ, ἰπ ἐμαί 
6686, ἰ6 ΔΡ[10160 του ]ὰ ποὺ Βᾶγνο Ὀθοῃ ῥχοῖῆχοά; 
ἢϊ χοίογβ ἰο {86 θ1ἶ.0 11} Κπόνα ἔογί]6 γορίου οὗὨ ἐμαὶ 
Πδ1η6 [βάτοῦ, 1 ΟἼἜτοΙ. χχυϊ!. 29; δα], χχχίϊ. 
9; Χχχύ. 7; ἴχυ. 10] π οὶ 6180 δοουπάρα ἴῃ 
βονοσ [βοός οὗ 80]. ἱϊ. 1]. Τιΐδ ῥ]αίπ οχίθπὰβ 
56 Ε [86 θοδϑὶ ἔγοια. Οθδδῦοδ ἰὸ ὅόορρα οἱ ἐδ9 
8οι 
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γέεκ. 86. ἘΔ ΌΪ8Α.---ΤῊο αδσο}]ο (ατοεῖ, δορ- 
κάς, [8806 Δθογνο, μοὶθ 2 δρρεπαρὰ ἰο ἴδ ἰοδχί.-- 
15...) ἷδ ἀἰδιϊη κυ ϊθοα ἔον 118 ΒΘ ΠΣ δὰ Ὀεδυϊὶ- 
ἤν] ἕοτγπι, 11ϊ8 (ΤΔοθ.}] χη ουθτηθη 5 δηὰ 115 δβοῖ Ὀυὶ 
ὈΣ]δηὺ Ογο8; ἰΐ ἰ8 ἔγθαυ Θ}} ἰηἰσοἀμποσα ὈΥ (86 
ΗφΌτονΒ δπὰ οὐμὸῦ ΟΥθηίδὶ Πδ 05 86 δΏ ἱπιδρθ 
οἵ ἴϑιδὶθ Ἰονυοὶ πο δ5, δηὰ ὑπ 9 Ὡ8π|6 τγᾶβ οὐζϑῃ ϑσυ- 
Ρ]ογοθὰ 88 δ ῬΥΟΡΘΥ Ὥδῃιλ6, ἱπ (Π6 οδ56 οὗ ζδιπδ}68 
[2 Κίηρε χὶϊ. 1;1 ΟἼ σοι. Ὑἱἔ[ἱ. 9. ΒΟΒ. εότ. 1,ες. 
Ῥ. δ8].--ΤΑ. ὶ νγ8 (89 ἀδεϊκπδίΐου οὗ {18 Ρ6Γ- 
80π, ὙΠῸ χοϑιἀθὰ ἴῃ ὅοόορρα, δ γ6}} κηονῃ 866- 
ρΡοσχί οὗ δηϊἰϊαυΐίγ, οὗἨ ἰμ6 πυϊαἀ]οὸ δρϑα, δῃὰ οἵ 
ἸΛΟοΥῺ ἐἶπ|68. [1 δα βου δὶ ποτα (86 80 
τη ἶϊ98 ἀϊδβίδης ἤγοτα Φοτγυβαίοσ ; ἰἰ ἰ8 τα πὶ οποὰ ἰπ 
2 ΟἼγοῦ. ἰΐ, 16; Ζοῦδὰ 1. 8 (70Ρ}ά4):; 7058. χίχ, 
46 (ΨΔρ}}0); ὕον οδ᾽ θὰ ϑάρδα, αἶα οὐ ἴαΐα. 
Α ΒυΙΔΙΏΔΥΥ οὗ ἰδ ἰδίου ἰβ κί τϑη Ὁ ΟΝ ΒΑΌΝΕΕ: 
Ῥαϊπείίπα, Ὁ. 204 ἴ.---ΤῈ.]. 819 5, ἈΒΉΣΚὸ Επι 685, δὲ 
οὯ66 ἱπίτοαἀυσοα 88 α ΟἸΥἰδιΐδη, δ ΒΟΥ οἰδαγι(8- 
16 ἀϊδϑροϑί(οι, τη 6} γγ88 ἀθιηοπϑίγαῖθα ὈΥ͂ ΤΔῺΥ 
Ὀοπογοϊοπὶ δοὶδ Ῥουζοσιηδα 70 οἰ μοῦβ, γϑδοῖνοϑ 
Βρϑοΐβὶ σοπιπιοηἀδίϊοη. ΟὨο ἐ᾿ἸυδίΓαίΐο, οΥἀ ΘΒ 
ἐδίκθη ὕγοιλ τϑὰ] Ἰἰΐο, ἰ86 ζυγοἰ θα ἰἢ Ὑογ. 39, 
ΤῈ6 νἱάονδ, γι} 0 Ὑὸθν ἴον {80 1085 οὗ ἱδμεὶν [Δ11}- 
ἴὰ] Ὀδηοΐδοίτοδθβ, δρρτοδοῖ Ῥείεσ, δηά, ἴῃ (86 
ῬΓΟδΘΌΟΘ οὔ ἰ8 ΘΟΥΡΒ6 οἵ {πὸ Ὀο]ονθα οὔθ, δχ ἰδὲς 
811 186 ὌΡΡΟΡ δηὰ ὑπῸοῦ μασι θηίβ ( χεσζῶνας καὶ 
ἱμάτια) [5186 ἱαηὶο δῃὰ Γοῦθ οὗ ζόνγῃ, τ ἢ δὲ}}} 
οοπδίϊ αἴθ ἐδ δ ΟΥ̓ π 8] οοβίαπιθ οὗὨἨ Ὀοΐδ δοχϑι" 
(7. Α. ΑἸἰοχϑηάοσ, φἕ. ἰος.. υ ΐὶο Ταοῖ δα μδά 
Ἰη8 6 ἴθ ἐμ οπὶ τ 1]9 δὴ ᾿ἰνοὰ, (8 ἀοιποηβίσα- 
(ἰπς ποὶ οὨἷν {μ6 8κ}}} οὗἁἨ ἢῸΣ ργδοιϊσεὰ μαπά, Ὀυὶ 
8180 ΒΟΥ αἰδιηἰογδδίοα δηα βο] -βδοσὶ δος ἰπἀ05- 
συ. [Ηδοϊκοίί, αὐ ἰοο. 61} ΟΌΒΟΥΥΘΒ: “16 οἴ ἶδ- 
δῖοπ οὗ {π6 διίλοϊβ [Ὀεΐογο χιτῶνας (δι ρποβίϊνο οἵ 
8, ὙΓΟΏΡ Β6Ώ86 88 πδογίοα ἰῃ ἐπ ΠΡ ΒΕ ὙΟΥΞΙΟΒ 
[δὰ ὈΥ̓͂ ΘΟ ΒΟῸΣ μιν υ δονδ ὑπαὶ (6 Υ Ῥτο- 
βοηἰθαὰ βρθοΐτηθῃδ ΟὨΪΥ οὐ μον ἱπάπιίσγ."---ΤῈ.]. 
Τμὶβ ἀογοῦὶ ἔθπιδῖθ ἀϊδοὶρ]Θ [μαϑήτρια, Αἴΐ2ο 
μαϑητρίς] ἰδ ἃ τηοὰθ] ἴογ Ομ γίδια ποθὴ ; δὶ- 
(δου ἢ 86 ἀοεδδ σοὺ ἌΡΡΘΔΣ ἰὸ Ὀ6 οπάονοα Ὑηὴὶ 
ΟΧίδη δῖ γ8 ὈΤΟΡΟΣΥ, 889 8 ΟΡ 8016, (ὁ ἐμ6 (μ]} 
οχίϑοὶ οὗ δον δοϊ γ, ἰο {86 Ῥοογοδὺ δηὰ τοοδὶ 
πορὶοοίοα οΪ455 οὗ 4]}, ἰοὸ υίάονβ; δὴ δοαυΐγθδ 
(0:86 ΙΏΘΔΏΒ ὈΥ [ὈΣπἰΒεΐηρ τί ο168 ὉΒ0Δ}} τϑδθ 
ὮΥ ἴθι δὶθβ, δῃὰ ἐπο8 86 Ῥγόρδσοδ ὙΠῸ τῆ- 
νυ οδυϊοα αἰ] ζοη69 δηὰ δβοϊ- ἀπ]. ἘἩἢ1]9 σμδε  ν 
8 ῬΓΟΙρΡίΒ ΠΟΥ ἰο Ῥγουΐδάο ἴον ἐμ6 πϑοά, 880 
ῬτΟΥ͂ΘΒ ἐδδὲ 8Π:6 18 8 Δ: {ἢ }] αἰδοῖ] οἵ Ηΐ το 
ἘΩ͂ Βτβὶ βονγσθὰ ΙΏΘΓΟΥ ἰὸ ΠΟΥ δῃὰ ἰο δ]}} ἐδ9 
νον]. 
κε. 87, 88, Ε΄ΠὨὸ νσὰδ αἱοῖὶς͵ δηᾶ ἀ᾽θ6ά.-- 

Ταῦ λα μδα, τιϊμουΐ ἀουδὶ, βογυθὰ Ομσίδί [ὉῸΓ 
ΣΟΔΙΒ ἐπ μαμρενγίδιδ, ἀπὰ οχοσοϊδοὰ 6 ΣΡ ἔδὶμ ὉΥῪ 
ῬΘΥΖΟΣΙΪΩ ΟΥΚΒ οὗ ἴοσθ. [1 νῶδ ἀυσγίβα ἴδ 
Ῥονγίοα πὶ νοι Ῥοΐον δοοᾶὰθ ῃ (89 Υἱοὶ ΒΕΥ (ἐν 
ταῖς ἡμέραις ἐκείναις), (ἰδὲ δι6 ὈθοδΙὴθ δἷοκ διὰ 
ἀϊοὰά. Αἴᾶον ἐδο Ὀοαγ δὰ Ὀθοὴ τϑβι θὰ δηὰ Ἰαϊὰ 
ἷπ 8 Το ϊγοὰ ὙΡΡΟΣ ΟΒΔΙΔΌΟΥ [λούσαντες ταδ88. 85 
ἴλικο “Βρθδ 8 πῃ [86 πιοδὶ ζΘΠΕΓΑΙ] (Οσιηδ δινὶ ἴπ.- 
ῬΟΥΒΟΒΔΙΥ: ἐλὲν ταελεα οηπὰ ἰαϊα, οἱο." ΤΊΝΕΒ: 
Οταηι. Ν. Τ. δ 6], (80 αἰδοῖ ρ᾽δβ ἰπ ὅόορρὲὰ δομὲ 
8. ΤυΟΒΒδ 6 ἰ0 Ῥοίθσ, }Ὸ τδὃα ἰδ θῃ ἴῃ 1,.γάἀάλ [ἀἷ8- 
ἰδῃΐ δρουΐ 10 Βοιηδῃ στη }}68], απὰ ὑτφοὰ ὅπη (ο 
οο16 ἰο {δοιὰ πίϊμουὶ ἀδαγ. ΑἹ] ἰδ6 τορπιθοτα 
οὔ 186 ΟΒτἰδιΐδη οοπατοραίίου δὲ σόρρα (οἱ μαϑηταί 
ὙῸΓ. 38) ΔΡΡΟΔΓ ἰο δαῦθ Ὀ6Θῃ ἀδΟΡῚΥ πιονοὰ Ὁ 
πο 1068 ῬΊΟΝ {μὸν δὰ πυδίδϊμϑὰ, δοὰ ἰο δ θ 
οῃϊογίαἰπδὰ ἰδ6 τὶδὴ ἰὼ (μοὶ Ὠοασίβ, δ ΒΟ ΡΒ 
{ΠΥ ἀϊὰ ποὲ τοῃΐυγϑ ἰ0 ΘΧΡΓΘΒΒ ἱΐ, μαι, ἱζ 1 τε σ9 
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Ῥοϑεί δῖα, ἘδΌΣ ἐμ τῖρσαὶ Ὀ6 ΓοσΔ]]οὰ ἰο 116. ΤὨυ8 
1Β86Ὺ ὕθδῦ ἩΪΠ.)685 ἴο ἰμωΐ ἱπιϊαιδὶθ Θοτητη πὶ 05 
πΒῖο ΒΌ 6 1δ(5 διθοης ΟἸΥΙ δι δ 8, ὉΥ υἱγίαο οὗ 
ποῖ ΟΥΘ 050 ὙΠΟ, Υἱονγοα οχί ΓΙ ΪΥ, ΒΘΟΙΩΒ ἴ0 
εἰδηὰ δ᾽οπθ ἴῃ δοοίδίν, ΔΥ ὃθ6ὸ σοπῃοοίοα Ὑ11} 
Οἰδογ8 ὈῪ οἰόδοσ 168 80 (8080 οὗ κιπᾶγορα. 

γεβ. 8θ-48. «. ῬΘ. ῬΟΙ͂ΘΣ ἄΣΟΒ6 δ  υυϑῖ. 
--Ά δ 8008 88 {Π6 ΔΡΟΒΙ10, 80 ἢ δα τηδι1ὸ ἢο ἀδἾδγΥ, 
μδά αὐτί νεὰ, 89 Ομ ν ἰδ δὴ οοπἀποίοα Ὠΐτ ἰο (Βαϊ 
ὌΡΡΕΓ ΟἾΔΙΡΟΣΙ ἰπ ὙΒΊΟΝ 86 ΘΟΥΡΒΟ ᾿ΔΥῪ (1ῸΣ οἱ 
μαϑηταί ταυκί ἀουδέ]οδβ 6 (8 κθῃ 85 19 ποι ΐηδ- 
το ἰο ἀνήγαγον). Ἰμοα (86 νἱάονβ οα Βοπ [80 
ἀροοδδοὰ δὰ δομέουσοα δύο Ὀθηοῆίδ 8160 δρ- 
Ῥτοδαδοά, 8ο ὑπαὶ [ῃ0 || 6148808 οὗ ΡΘΥΓΒΟῺΒ ψ 11} 
πῆρ ΤᾺΡ1 886 δὰ Ὀθοη οοππηθοίθα ἀυγπα ΠΟΥ 
Ἐΐδ, ΤΟΥῸ ΠΟῪ δδϑβοι δα: 1. ἴ80 ΟΠ γί ϑίϊδη οοὴ- 
ετεκϑιίοη, ἰο τ ΠῚΘἢ δ9 ΠΟΓδ6] 7 Ὀ6]οη Ζοα, δπά, 2. 
186 τιον γβοϑοὸ Ὀοποίδοίοδβδ Βα μ8ιὶ Ὀ6ος, πὰ 
ἘΒ80, ἴῃ ρατίὶ αἱ ᾿ἰοαδί, ἀϊὰ ποὺ Ὀεοϊοης ἴὸ ἰ.} 6 σ0}- 
ετοραιίου [" 5διηϊβ ΑΧΡ ν]άονδ.᾽]Ὶ. Βιυΐ Ῥοίον 
ἀϊνοοίδα τ πὶ 8}} ἰὸ τὶ πάγαν, 80 ἰμδὺ πα ταϊχαὶ 
ἀετοί ἰπι8617 ἰ0 ῬΓΆΥΘΥ ἴῃ ΘηϊΓΘ δοοΪΌΒΊ ΟΠ. 
Αἴτεῦ πανίηρ οογοα ἔογνϑηῦ ῬΓΆΥΘΥ ΟἹ 1118 ἰζ 668, 
δεϊαγηοα ἑοτγγὰδ (ἢ 6 ὈΟΑῪ δηὰ 684}19 ἰο ΤΌ}, 
δαγίην : "Ἀτ80.᾽ [Ὁκὸ χῖνοϑ ἃ ζυδρθϊο ἀθϑονὶρ- 
ὕοη οὗ (6 5Βοθῆθ: δ' ὅγβι δὴ ορθῃϑὰ δ΄ Θγ68, 
δεη, οὁΒ κοοίης Ῥεΐοσ, ὕοδθ ὉΡ οἱ (16 Ὀθὰ, δπᾶ, δἱ 
Ἰεηψί, θη Ῥοίοῦ δα σίνθη μο . δ Ββδῃὰ, βιοοὰ 
Ὁ. Τδὲ δροβὶϊθ ποὺ ἰηνι θὰ ἰδ ΟἿ ΒΕ 18 Π}8 
[16 δαΐτιῖδ, τον. 41, βοοὸ δῦονῳ Εχκα. δῃὰ ΟΕῚΤ. 
γεν, 18, 14.--ΤᾺ.} δηὰ (μ8ὸ σ ον ἰοὸ δπίοσ, ἰῃ 
ογάεσ ἰδὲ ΒΘ ταϊχῦς Ῥγοβϑηὺ ἰὸ ἤθη {8:8 ἸὙγοΙηΔῈ 
αἴϊτα, το δὰ Ὀθθη Ταϊδοὰ ὮΡ ὈΥ (0 ῬΟΎΡΘΙΣ οὗ 
Οοά, ϑαοῖ 8δη ϑυθηὶ πδίυ τα] Ὀθοόδιὴθ ΚΟ Π ἰὸ 
{86 νι βοὶο οἱἵγ, δηὰ οοπάἀυοίθα ΤΥ ἰὸ ζαϊ( ἴῃ 
Ὁ γίϑι.---Ροίοσ ἀἰὰ ποί ἱπητηδα δίογ ᾿θανο ΦΌΡΡδ, 
δαὶ τοπιδί πο ἔπ 6 γ6 ἀυ σὶρ 8 ΘΟ δ᾽ ἀΘΥ80]0 ροτὶοά, 
δηὰ ἰΙοὰἀσεοα νεῖ ἢ ἃ ἰδῆπον ἡδιηθα 0, ἩὮΟ Ἧ͵ 88, 

᾿πιιδουῦὶ ἀουδῖ, α Ομ γδιΐδη. Το δροβίϊο, δοοοτά- 
ἰοκῖγ, οδὴμοῖ ἤδνο γοζαγάθα {})}0Ὸ ἰδ" 88 8} 
ΠΡΟ] οΔη ῬΟΣΓΒΟΏ, ΟἹ δοοουηΐ οὗ μἷ8 ἰγδάο, δ βου ρἢ 
δυο 88, δοσοσγάϊηρ ἰ0 ΓΑ Ϊηΐο υἱοῦ, (86 6886. 

ὁ. Τα γοϑίογδιίίου οὐ Ταρὶίμα ἰο 1170, 888, 88 
πὸ ιἷχῃξ ατὸ οχρεςοίθα, Ὀθθη ὀχ δἰ ποα ὈΥ ΒΟΙῺΘ 
88 δ πδί0 γ8] ΟσσΌΓΓΘΠΟΘ, ὈΥ͂ ΟἾΟΓΒ 88 8 ὉΠ Ϊδβίο- 
τοδὶ Ἰοχαθά, ΤᾺΘ ἴογμον ((οὸΣ ᾿μβίδποο, Ηοίη- 
ΤΊΟ88) ἰαρῖηο ἱπδὶ ἰΠ6 010 ἯῺ8Ὸ6Ἧ ἃ 6886 οὗ 8Ρ- 
Ῥδιθῶὶ ἀραὶ, ἴσου ὙΔῖσὴ ἰῃ6 876 οὺ τγ88 
δινλκοποὺ. Τμο Ἰδοῦ (ΤῸΓ ἰῃβίδησο, Βδυγ) τὸ- 
ξιγὰ (6 ΠΥ Υ9 88 ΒΙΠΡΙΥ ἃ ἰο ΘΠ ΘἀΔΙῪ ΓΓΔΠ8- 
ἴεν οἵ ανθηίδ ἴῃ ἐδ 118 οὗἩ 76608 ἰο ἰΠ6 δροδὲ]68, 
ἴον ἐπ ρτροθο οὗ α]οτι ἐγίηρ [86 Ἰδιίοσ, δηὰ ἐπὶ 
ἴ6 πδοῖὶθ δ Ὀθθὴ δι 6189 ὮΥ ἰτδαϊιίοι. 
Το 6886 οὗ ἐπ τοδίογαίϊου ἰὸ 1179 οὐ (6 ἀδυρδίοσ 
οἵ αίγυδ ἰ8 Βρθο18}}7 δαἀιιοοὰ, δηὰ ἴοσο Ββυσ 
ἴδγϑβ δου δ 68] δίσ 88 ΟἹ ὑδμ6 βίσα  ΥῪ οὗ βου πὰ 
ἴῃ ἰδο ἵνψτὸ νοτὰβ Ταλιϑά (Μδτκ ν. 41) δπὰ Ταβιϑά, 
δη αἰϊειαρίβ 0 ΒοῸν (δὶ (π0 Ἰαἰί6 Ὁ ΒΠ|6 Β5ΤΘΟΒ 
ἴῃ δ686 ΣῈ (Π}0 ΤΌΤΤΩΟΣ τογὰ. [7 ΘῺΥ ΔΏΔΙΟΔΥ 
ξχίδια θείτθο ἰδ9 Ῥγοοθάιγτο οὗ Ῥοίοσ ὁ) ἰἢθ 
Ῥγεδεηΐ οσοαϑίοῃ διὰ ἰδμδὶ οἵ {1.16 1ογὰ, (6. 5., {868 
τεῖοναὶ οὔἐδο βροοϊδίουβ, μ6 68]1 ἰο (6 ἀθοοδϑϑά, 
{86 δοὶ οὗ χοδοδίηρσ (6 μαμὰ ἰο Ἀ6Υ), ἰδ σῶδυ ὃθ 
[Ἀς πιογὸ γοδα νυ υπὰοτγβίοοα, τ ΒΘῚ ἯΘ ΓΟΙΘΙΙΌΟΣ 
δύ Ῥείοσ πὶ 8617 νσϑϑ ὁπ6 Οὔ τ ἰδ γϑο ἀἰβοὶ Ὁ ͵θ8, 
νἴο, ἢ (80 οχοορίϊοη οὗ ἐΐθ Ῥαγϑηίβ οὗ (160 
Ἰαλ θα [[ωα. Υἱἱὶ. 617, τόσα (86 8010 ὙΠ 66568 οὗἁ 
(δο τεσιοσδέΐου οὔ ἐμ Ἰδίίδσ ; (89 δροϑίὶϊθ πδίυγϑ}}} 
τερλσάοὶ (06 οοῦγδο δἀορίοα Ὀγ 8 Ιογτὰ δπὰ 

ΜΜδδίοσρ 85 ἃ πιο δ] θη 6 ῬΘΥοσιηϑὰ ἃ δ᾽ 0}1}}8 
Τηΐ 8016. 

ΘΟΟΤΕΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1, Τὴε ὠπῖϊν οΥ οπέησδε 977 ἰδὲ ΟΛωγολ 9. Ολγὼ 
8 Β6ΥΘ Ῥγοβοῃίθα ἴῸΣ 16 τοὶ ἰἶτηο, οὐ 1 ἰΐ Ὀθ 
Ὀαΐ ἴῃ 8 Θκργοββίοῃ. Ουΐίθ ἃ πυμηῦον οὐ ΟΠ τ βιΐδη 
σου βΥοβδίῖ0}8 ΔΙΤΟΔαΥ οχὶβίθα ἰὼ (86 (ὮΓ60 Ῥχο- 
σί 068 οὗ Ρα]εδίϊη πάοδ, 6 411166, πὰ Ββατιαγὶδ. 
Νονοσίμο 1688, {ΠΥ ἀχὸ χοχζαγάϑθαὰ δπὰ ἀοβίζπδίοά 
88 ἃ Ἅ0]6, 88 ἡ ἐκκλησία; ἴῃ 6 ΘΧΡΟΥΪΘΠ66 Οὗ ΔΩΥ͂ 
029 οὔ ἐβοῖω, δΟΠΟΟΓῺΒ ἴΠ6 Οὐ ΒΟΓΒ 8180; {6 δαηηε ᾿ἰἴα 
Ῥοσυδὰθθ ἐπ θηι---ἰἤο ὈοΙοΩς ἰοροίμον, [ὑ νδ8 
ΙΏ0γ0 αἰ σ.}1 ἰο ῬΥΘΒΟΣΥ ὑπ18 ἈΔΙΤΥ δπα τπδϊηΐδὶ ἢ 
νι ἰῃ ρσδοῖδσθ, Ὑ μ θὰ (6 6 0806] νγ88 ὀχ θη θὰ οὐοσ 
ΒΘ6ΨΘΓΆΪ σου π Γὶ68, ἴῃ 118 ΡΓΟΩΓΟΒδ ἰπ 89 Ποδίμθη 
σον], Βυΐ, ογθὴ δἱ {Π6 ρσχγοβοηὶ ἀδύ, θη πδ- 
{108}8] ΘἈ ΓΟ 66, οὗἨ Ὀγϑοΐθοὶυ ἐδ 6 βδπὶ6 οσϑϑὰ, σϑ- 
ΒΡΘΟΟΥΘΙΥ ταδὶ πἰδὶπ δὴ ἱδοϊδιθα ροβὶιΐοη, δηά, 
ζατίποσ, το ἰμ6 Βοιρίβῃ, ἱμ9ὸ Οτσροῖς, διὰ (δ9 
Ἐνδηρο] θοαὶ ΟΠ ΌΓΟΝ 65. ΔΡΡοδΡ (0 ὈῸ βορασγαίθά 
ἔγοιῃ ΟὯΘ ΒΟΟΣ ὈΥ 146 ΘΒΘΒΙΩΒ, (6 ὑΝὰ δϑαποία 
οαἰλοίέοα ἐοοίεδῖα ἰΒ ποῖ 8 γνδαὶῃ αἀοϊυδίου, Ὀὰϊ 8 
σα 1}}---τοὔ ἔδιι ! 

2. Ἐμιοὸ Ομυτοῖ τγὰ8 θα 86ἃ.--- δὶ 18 εαἰῇεα- 
ἐΐοη 3--- 9 δε] νης ΟΠ γ  βι ἴδῃ 'β θὰ} ὉΥ το σθῃ6- 
ταί δα ΘΟΙΥΘΥ βίο ΟἹ ἰδ 6 Τοιιηἀδιΐος ἩὩΐο 15. 
ἰα1, οὐ Φοδβυϑβ Ομ σὶδί, 88 19 ΘΟ που -ϑίομο, ἀπά 8 
)οϊποά ἰο ἦπι. Βιυϊΐ οὐθῃ 88 ΟἿΣ Ὀἰσί 18 ΟΠΪγ (86 
δεσίπηίπφ, ἩἘ116 στόν δηὰ ἀθυθὶοριηθηὶ σοῃηβίϊ- 
ἀπο ἴμ6 »γοστέδ οὗ Βοάϊὶγ 1176, 80, ἰοο, ΓαβθποΓ8- 
(ἴοπ 18 ΟὨΪΥ πο Ὀοαὶπηΐης, Ὀαὶ οοπιϊπυαρὰ γτεπον δὶ 
Βῃὰ βϑποὶ βοδίϊοη σοηδίίἐὰὐϑ (8.6 ῬΥΓΟΩΥΘ88 οὗ δβρὶ- 
τί] Ἰϊ 6; ὑπὸ Ἰαγίῃς οὗἨ 86 ζουπάδίϊοι τὲ Ὀ6 
Βυσοροάρα ὈΥ̓͂Τ ἀποοδβίηρ Ὀυ ]ἀΐης. Απὰ 88 σο- 
βομογαιϊοη 18 8 ἀἰνὶηθ- υϊηδη ΟΣ ἴῃ ΙΔ, 
του ὈΥ {μ6 σατοο οὗ Θοά, Ὀυΐ ἀοροηδοπὶ οα 
ΤῊΔ ἢ Β ΣΘΟΘρΡίΐοη οὗ, δηὰ ΘΔΡΘΟΙ(Υ [ῸΓ ἱΐ, 80, ἰο0, 
οαἰδοαίλομ ΟΥ ΣΘΏΘΉΔΙ ἷἰβ 8 ἀΐν!η6- 8 ὍΟΥΚ, 
ἰπ νι Βΐσ υϊάδη δοίϊοι ἔγοτα θθ] ον, απὰ ἐμ ὁρο- 
Τδίϊοη οὗ ζγδοθ ἔγοτη δΌΟΥΘ, ΘΟ ἷπα; (86 ΟὨΪΥ͂ 
αΙΒΌΓΘσ66 18 ἔουπαὰ ἴῃ ἰδ οἰγουμηδίδῃοοθ (δαὶ, ἢ 
(86 Ἰαιύο Γ 6886, {π0 οἰδπμοπί οὗ τηοταὶ ῬΟΎΟΣ δηᾶ 
Ἰπηαορομάσπί δοίΐοη δθβιηθ8 ΓᾺΡ ΙΏΟΓΘ ῬΓΟΙΩηΪ- 
ὭΘΏσ6 ἴ8ὴ ἰῃ ἰδ ΖΌΣΤΙΔΟΥ. [0ὑκο, ἱπὰοοα, βἰδίοδ 
1818 ρμοΐπῦ ἱπ 80 ΤᾺΣ 88 ἴθ ὥγϑι σϑιωδυϊβ {πὶ ἐδθ 
ΟΒυγοδ ψδ]κοὰ ἱπ [86 ἔδασ οἵ αοὰ, ἐμδὲ 18, γγ88 
ΘΑΓμοδί δὰ αἰ] ρκοπί, τ ῖν}} τοβρϑοῖ (0 8}Υ βοί οὗ ἃ 
ΤΏΙ] ΟΒΑγδοίου, ἴῃ δυο ἀρ ΘΥΘΤῪ δὶ (Ὸγ ὉΥ ἱἰ 
80. που]ὰ οἴοπὰ ἀο4,) δηὰ, ὁπ ὑπὸ σοπίσασυ, ἴῃ 
ΡΙοδβίηρ ἰπὶ ὈΥ οὐθάϊθποθ. Ηθ δέου γᾶ τὰθ γ- 
ἸΏΔΥΚΒ, (Πδί, 85 8 γϑβοϊ οὗ (86 ὀχῃπογίδίϊοη οὗ {}}0 
Ηοὶν αδοδί, {86 ΟΒσοΝ νγῶϑ του εἰ ρ] 6, (μα 15, 
ἱπογθαδοαὰ ἴῃ ἰῃ8 ΠΌΠΟΙ οὗὁὨ Ιρϑιρ9ὙΒ ὑμτου ἢ 
1886 οροσγϑίζοῃϑ οὗ 186 σγδοθ οὗ ἐμ ϑρίτὶϊ. Εν 
ουὐύϑῃ ὙΠ 6 ἢθ ΓΟΙΌΣΒ ΟὨ]Υ ἰο (86 ἰπῆιθποο οὗ {86 
ἩοΙγ αμοβέ ὁκ ἐμ Θχίθ γῇ] στον οὗ (89 ΟΒ ΤΟΙ, 
δ6 8.1}} ἐοϑ.1 98 (δαὶ ἐλαέ ἰηῆθηοθ γ8Β δ 6586 }- 
ἰδ], δηϊτηαιηρ δηα τηονΐηρ ΡΟΣ, ἰπ {πο 119 οὗ 
186 Οδυσοῖ. 

8. Τὸ ψογάβ οὗ οί: ἰᾶτγαίΐ σε ᾿Ιησῦυς ὁ Χρ. 
ὈΘΔΓ ὙΠ 6588 ἰ0 (9 δαί] ρυϑδθῦοθ δῃὰ ἐδ0 αἰγὶ π9 
ῬΟΥΘΡ οὗἨ 2688 ΟἸἈσὶδί, ρδυιϊου δ Υ] 88 ἐπ ἀθοὰ 
ΒΟΘΟΠΊΡΘΠΪΟΒ 80 ψοχὰβ. [ἡ :8 ποὺ {88 Δ’ΡΟΒΙ]ο, 
Ὀυὶ Φοδβιιδ ἰπαβοὶῖ, το ἢ. 6818 (6 δἰ οἷς τηϑῃ, δηὰ 
ΥΘΏΘΥΒ ἰδ Ῥτοδίναιθα βίσοησίῃΒ. ΤῊ Ϊ5 πιῖγδ0}0 18 
8 ΒΙΥΙΚΙηρ ῥγοοῦ ὑμπδὲ ΟἸσὶβδὶ ὀροσδίοδ ἰῇ 818 οχ- 
δ) ἰδίζουι, διὰ οομιΐπιιθα ἰμ6 οσκ ἩἩΒΙοᾺ Ὠ6 Ροχ- 
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ἤοττοϑὰ ἱπ ἰδ δυπ] δίϊοι (οοπαΡ. οἱ. ἱ. 1; ὧν 
ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν).---Ῥοῖοτ᾿ 5 πογάβ, δὶ (890 
δδιὴθ ἰΐπιθ, ΒΡ] θα ὁ ὅσγπι ἔουπάδιϊοῃ [Ὁ ἰδ6 
δἰ οἷκ τὴ Β (Δ ἢ ἴῃ ἰῃ9 ῬΟΓΒΟΩ δῃὰ ἰδ ρον οΥ οὗ 
Ομγὶβι. Νὸ σϑίογθῃσθ 8 ωϑὰθ ὈΥ ἴυκα ἴἰο {818 
Ἰ8᾿8 ἴδ᾽}. ῬΟΙΟΣ ΤΑ ΚΟΒ ΠῸ ΠΟΑΌΪΥΥ γοϑροοϊΐης 
ἴω --αὶ ἴν ἰδ Ὁπαυοδϑίϊ ΔΌΪΥ δδδυμηθα 88 ΔΙ σοϑ αν 
οχίδίϊης 'π μὶδ βου]. 

4. ΤΠ ““σομνοσβίου ἰοὸ ἰδ6 [Γογὰ,᾽᾽ πδιρο]γΥ, ἰο 
Φεθυβ ΟἸχὶβί, γον, 8ὅ, 18 α ἐξείίπιοην οἤθγοα 707 
ἐλε δεῖν οὁ.7,, Οὐτεί, Ιπῃ οἷν. χυ. 19, 1μ01κ0 ΘΙΏΡΙΟΥΒ 
80 οχργβδίου: ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν ϑεόν, ἴπι τοῖογ- 
9Π690 ἰο Βοαῖ ΒΘ. 5 ὙΠῸ Ὀθόδηθ ΟἸ ἰδ 8 8; ΘΟΙΏΡ. 
μετάνοια εἰς τὸν ϑεόν, οἈ.. χχ. 21. [1{{ς41}1}} ἴῃ 5 6808 
ΟἸὨσὶδὲ ἰδ ἃ σομυογβίοῦ ἰο ἰδ Τογὰ, ἐμ δη ἷδ8 αἰ γἱὴ0 
αἀἰκχηῖν δηά πδίυσο δ {πμοΓΘΌΥ ΡγΟδυρροβοα. ΕῸΣ 
ἐπιστρέφειν, ἴὰ (6 βοτίρίυταὶ Βθη80, 18 οοΟΥἸὮΪΥ 
δυσὶ 8 ἰυγηπΐηρ Οὗ ὑπ6 ποδί δηὰ ὑπὸ ν01}}1, (μαι 4}} 
ὑπὸ ἰγυδὶ οὗὨἨ ἰμ6 ἱπάϊνὶ 8] ἰδ ῥ]δοοὰ ἴῃ ἀΐπε, διὰ 
δἷα τοδὶ ΒΌΌ]6 οὐράΐομοθ ἰ8 τοπα ον (0 λύπη, ἰοὸ 
ὙΠ ΟΩὶ 6 ἰὈΓΏΒ; Δηα δοτο 1ὑ 8 ἰδ ίθῃ [0 στδηϊοα 
ἐλαί Ομ τὶ δὲ 8 θαιδὶ ἰο α οὐ, ἴὉΓΡ οὐ ΒΟΥ 180 ΘΟΏΥΘΓ- 
βίοῃ ἰο δὶβ Ῥογσβοῃ σουἹὰ Ὀ6 ποίμῖηρ 6180 (δὴ ἃ 
ἴαρβα ᾿ἰηΐο ἰἀοϊδισγ. 

δ. ΤᾺ δα ψγὰϑ8 {811 οὗ κοοᾶ νγοσῖτα δηᾶἃ 
δ᾽πιαθοαα [πλΟΓΟΥ ].--- ςτὸ γγὸ [}}}7 δαδϑηὶ ἰὸ 
{86 χοτηατὶς οἵ Βαυπισαγίοη 85 ΜὙ6Ὶ1] δ ὈΠ18ι6ὰ, 
ἐμαὶ ἰμ689 ἰϑυτῃϑ ἀοβουῖθο {π0 ΟΓΚα δπὰ 
Το Γοο] ἀοοὰβ ΌΥ νοῦ (18 ΟὨγἰβιϊδη ποιδῃ 
ὙΔ8 αἰδιϊ πη χυϊδιθα, 86 Ὀοίρ ΓΘΔΙ}Ὺ οὗ δῷ ἱπίθγ ἃ] 
ποίυγο, ῬΘΥΙΩΒΗΘΏΣΥ δΌΪἀ ἰὴ ἴῃ ΠΟΙ 80} δπὰ ἰῃ- 
ἀορὰ αἰϊδομποὰ ἰο 1ὲὶ [““ οὗ, οἰο.7, τ ΘΓΘδ8 
δορά νοΐ, 88 ΒΟῸΠ 0Β {Π0Υ δἃ΄Γ6 δοίυ δ! Ῥ6Γ- 
ζοττηθᾶ, δοαυΐγο δὴ Θχίογ 8], ροβι ιν παίυτο οὗ 
ἐμοῖν οὐ, Βαΐ, ἰπ ἰγυϊῃ, σοοὰ τψΟΡΒ σὴ 6 
ΜῈ} γοχαγάοα 88 σοηυΐπο δηὰ Ομ νἰβιϊδη ἴὼ ὑμῖν 
πδίΌΓΟ, ΟὨΪΥ ὙΠ6Ὼ ἴῃ 6 Ὑ780]6 800} οὗ {16 ἱπάϊ- 
γιάυσ δ] ἢ ΡΟΥΪΌΓΙΩΒ ἰμόζη, ἰδ ἱὕυδοά ἰπίο (ποτα, 
80 ἱδδὶ 1ὑ 8 ποὶ {ἰῃ 6 δηὰ 4106, Ὀπὺ {π6 Βομ] 4180, 
ἐμαί ρσίνοδ δη 4 ῬΘΥΟΥΙ5----ἰἢ 6 ΘΧΙΘΙΏΔ] δοίβ ὑγο- 
οοοα ἔγομῃ ἰδ οαστὶ. Ἤδη δβυοῖὶ 18 (6 6886, 
ἐμ9 πογὶς ἰθ Ὡοὲ δὴ ορἕδ ορεταίμπι, ἰὰ ψὨϊσΒ ἰδ6 
800} ἀο68 πο ρατιϊοϊραίο, δηὰ πΒΐσ, (88 τηοϑὶ οὗ 
8}} ἱπιρογίδηΐ,) ἰπ6 δρί τσὶ οὗὁἨ ἀοἄ ἀοθδ ποὶ τϑοορ- 
ὨΐΣξο; ἰξ Ρατρίδίκοα, ου ἰδ ΘΟΠίγΑΤΥ, οὗ (89 παίι γα 
οὗ (80 δου}; 1ἰ 8 Ὑγουβῶϊ πὶ {119 500], δΌϊἀ68 ἰῃ 
ΐ, διὰ 7Ζ0]]Ονγ8 1ΐ ὀυθὼ ἰῃ ἄθδί (ΒΥ. χὶν. 18, τὰ 
δὲ ἔργα αὑτῶν ἀκολουϑεὶ μετ᾽ αὐτῶν.). 

6. ΤῊ γτοδβιοσγαϊΐίοη οὗ Τδοΐ 8 ἰο 1170, δπὰ (16 
ΒοδΙηρ οὗ Εποδβ, Το ΣῸ Ὡοὶ ἱηἀοροηάοηϊ δοίβ οὗ 
Ῥοίοσς 88 ἃ Ομ γι βιϊδιη δηἃ δὰ δροβί]θ, Ὀυΐ ΜΟΥΘ 
δοίβ οὗ ΟἸγὶδί, ΤΣ (Δ ὙΘΙΓΘ Θβϑϑη 8 }}} ΘΒΎΘΙΒ 
10 ὈΓΔΌΟΥ, ΤῈ δροβὶϊο γι Ὀθπαβ (86 ἴζη66, 
ἢ δ ἷβ δἴοπο νὶ τ μἷ8Β αοα κπὰ Ιιοτὰ ἴῃ ἐδ6 
ΘΗΔΙΏΡΟΙ οὗ ἴἰη9 ἀο5. [ἰ ἰδ ΟὨἿΥ δήΙ͂οσ (μΐ8 Οχοῦ- 
οἶβο ἰδὲ 6 ἐυ ΓΠΒ ἰοπνδιὰβ [89 ΟΟΥΡΒΘ δπὰ βᾶγ8: 
Αὐτΐδο, δρεακίης ἴῃ ἰλ0 ῬΟΥΘΡ οἵ (μ6 Τ,οτά---οἴ 
{πδὺ ϑαυϊοῦν, νὴ ἰ8 ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς (ΘοΙΡ. 
Ῥρίδγ᾿ Β δάγεββ, 08. 111, 18.).0 ΤᾺ ΪΒ ῬΥΑΥΘΣ 8 186 
οϑϑθη δὶ ΟΥἩ τηοδὲ ἱτηροχίδηί θαίατο πὰ ΤΠ Β1Θ ἢ 86 
Υδϊδὶηρ ὋΡ οὗὐ ΤΌϊ μα αἀἰδοτα ἔγοια ἐμαὶ οὗὨ (9 
ἀδυρμίονῦ οὗ Ζαῖσυβ. Εὸν 76δ8 Εἰπιδοὶζ ἰοοῖ (ἢ 6 
ἀοδὰ οἰ ἰ]ὰ γ ἰμ9 δαπά, νιουΐ Βαυΐπρ ὈΓΘ- 
Υἱου ϑὶγ οἴἶεγϑα ὑγαγον, θη 6 08]1]10ὰ ΠΟΙ ὉΔΟΚ 
ἰο 11ζ9, ὙΠΟΣΘΔΒ Ῥοίον 4068 ποί τοβίογα 119 ἰο {8μ0 
ἀοδὰ, πὶ] 6 85 ἢσϑίὶ δοβουρῆὶ ἰδ Γοχὰ ἰὸ κταηὶ 
118 τιΐσϑοῖθ.Ό Τὰ (86 πδιηθ οὗ 76δι18, δῃὰ ποί 
ἐμαὶ οὗ 15 δροβίϊϑ, ἰ8β ρἰουῖβοά,. δῃὰ, 88 ἃ σοῆβο- 
4ύθπη6θ οὗ 1ΐ, ΙΔΠΥ͂ ΡΟΙΓΒΟῚΒ ἰῃ ΦΟΡρδ δΓῸ 6008- 
γοχίοα ἰο ΟὨχὶδὶ, διὰ ποΐ ἰο Ῥοίδχ. 

νυ ἐπα οι πα σμμνν, ΝΜΝμεοεΕέορεοοονΗνΈέΕονΨονὍἘὁοἘὍὁἐὁῤέέἔοῃιη ΡΠ ΡΝ 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΓ, 

ΨΕΒ. 81. ΤΠ θῺ Βαᾶ [89 ΟΒΌΣΟΒΘΒ ΡΠ ΤΟΙ 
τοαῖ, οἱο.---ΑΟΑἮ͵πνεσ ἐμ βίουπι, (86 σμυγο ἢ ΘΏ])ΟΥΒ 
ἃ 8080.) Οὗ Γροδβθ; δυύϑῃ 86 {Π6 ἄγδροὸι [Βογ. 
ΧΙ, 1 4. ἐμγοδίθῃβ δῃὰ σαβοβδ, (μ6 [κογὰ ψδίμοῦα 
ὶβ8 ῬΘΟρΡῚΘ Ὁπᾶον ἷβ πίῃς δηὰ ρῥχγοίοςία ἐμ οπι. 
(ΑΡ. Ῥαβί.). -- ΤΈσουρπουῦυϊ 411] υᾶοε--αηᾶ 
Εἰατηδτία.---ὐονβ δηὰ βδιηδειίδη5 τηϑϑὲ ἑοχεί Βοῦ 
πῃ ῬΡ6866, Ὁποῦ [86 ὈΔΠΠΟΣ οΥ͂ (6 οτοβϑ---ὰ 1]- 
Ἰυβίγδύϊοι Δ}1κὸ οὗἨ (0 Ρϑοϊδοδίοσυ ομβδγδοίοσ οὗ 
(16 αοβροϊ, δὰ οὔ ἰδ ἀϊνίπθ Ῥυγροδο ἰμδὲ ἱΐ 
βουϊὰ Ὀδαοτηο ὑμ6 χοϊ σίοι οὗ {0 που] !----Ἐϑᾶϊ- 
δοᾶ - - οοτίοτι οὗ [86 Εἴοῖγ ΘΠποαῖ---ταῦ!]- 
Ὠρ]θᾶ.---Τλε ἰὔπεε 9} τεγεελίπσ [Αοἱδ 111. 19 
σταηίεά ἰο ἰἦε Ολωγοῖ: 1. ϑοαβοὴδ οὗ γϑροϑθ 
δοϊηΐοσί ΔΙ͂ΟΥ δίοστηβ οὗ ἰσου]ο; 11. βθδβοιδ οἵ 
τιοα  ἰδίϊοη δηὰ αἰ] χουὶ ρὑγορασγαίίοη, πῃ τἱον οἵ 
πο ΘΟὨ(684.--- Ἡλεη ἀγα ἰλὲ ρμεασείωξ ἐἕπεξε 97) (δε 
Ολωγοὶ ἰσΐν δἰεδδεοα ἰέπμεε3: ΘΕ (μ6 ρΡδδοο τυ 10 ἢ 
ὟΘ ΘΠ]ΟΥ, 1. Ποαβ ποὺ ἰδδοῖ υ8 ἰο Ὠδοοτηο δυτοχδηί, 
Ὀυΐ 1ΠΟ6]1Π68 18 ἰ0ὸ ἴδασ ἰδ Τοχὰ, ἐσθ δθη π0 
ἴοθ 5 ῥργοϑοηῦ; 11. θο68 ποὶ ἐθϑοῖ ἃ8 ἰ0 Ργαδαπιο, 
Ὀαΐ ΠΟ] 68 5 (0 866} {Π6 οοιηΐξοτὶ οὗἩ {μα ΗΟΙΥ 
αδοβί, ουϑὴ Δ ῸΠ ΓΘ ΘΏΪΟΥ ἰθιαρΡΟΓΒΙ] ὈΓΟΒΡΟΣΊΪΥ; 
111. θοδβ ποὺ ἰθϑοῖὶ υ8 ἰο Ὀδοοιηθ ἱπάο]οπί, Ὀυὲ 
ΓΔίμοΥ ἰδηὰβ ἰο ἐπ οὐϊοδίίοι οὗ ἰλ ς ΘΒ ΌΣΟᾺ, (μὲ 
8, ἰο 1ΐ8 Δαγδῃποοσηθπὶ ἰῃ σοὶ σίουβ 11ξπ, πὶ ᾿Ἶδοδ 
οὗ ὁποουγεχίπρ ἰὑ [0 Ὀ6 δι δῆ ἃ τι ἢ 8 6 ΡΤΌΣτοδ8 
ἰμδὺ μδ8 Ὀθ6Π ΔΊΣΘΔΟΥ τοδάε6.---- δας ἐξ ἰλε ἀρρτο- 
»τΤίαίε δεαεξοη γ0γ διμ αϊΐπρ----ΟΌΒ68 πὰ ρσταπδγίϑα, 
Β0Π00]8 διὰ σλυΣΟΒ δ, Ὠδαχίϑ ἀπ σοπρτοραίοηβ. 
--οπ α εοιιπα απὰ απ ὑπεομπα ρμεαζε: Τ. Τὰ ἰδ 
διαὶ; 11. [πὶ ἐμὸ δουπίσγ; ΠΠ]Ι. 1ῃ ἰδ6 σμυσοΣ. 
- ὕπαεν ολαΐ εἰγοωριδίαποεδ παν α οοπσγοσαίζϊοκ δὲ 
ἐγεῖν δαϊά ἰο δε δωμέ» ᾽ 1. ΒΘ. ἰδὸ τουόσοποα 
ὙὙΣ(Ὲ πίοι ἰἰ τοραγὰδ αοἀ δῃὰ μὶβ ποχὰ, οομϑιῖ- 
ἰαΐαβ ἰδ ἅγτη Τουπηἀδίϊου ὁπ ἩΔοδ ἰἐ8 1176 δυὰ 
ἀοοιγίπο τόροβθ; 11. ποθ Ἰονθ δπὰ ροδςος ἰδ 
Φοβὰβ ΟἸἈσὶβὲ οἰοβοὶν πὶ (ἢ Βοασίβ οὗ 411; 1[Π. 
ΒΒ οΩ ἢ ΡΟΤΤΟΥ οὗ {89 Ηοὶγ ἀποὺ 15 {86 απίτοδ- 
ἐἰηρ δηἃ τοουΐηρ ῥσϊποὶρὶθ ἐμδδὶ σοπἀ ποσὶ ΔἸ1Κο (88 
ἱπαϊνίυ 8] δηὰ 186 Ὑ010 σομρτοζϑίῖοπ ΠΟΔΓΕΣ 
δ᾽ἃ ὩΘΔΓΟΣ (0 ὨΘΘΥΘΏ.--- Ἡ λὲπ πᾶν α οοηστεφαίίον 
δὲ εαἰά ἰο 2}. 1. ΔΩ 1 ἰδ τοοϊβα ἴῃ (86 
ἔδδὺ οὗ ἰδο [οτάἄ: 11. Δ οη ἰὁ Ὀτδπο 8 ουΐ ἴῃ 
ὈΧΟΙΒΟΡΪΥ ἴονο; 111. θα ἴὰὶ ὀχ ἰδ {86 ἔγαϊὶδ 
οὗ 86 Ξρίχίυ ἰῃὰ ἐμοὶσ τοδίυτγ.---- λυ ἀτε ἰδὲ 
δεα40η8 07) δἱοδεοπιίης ε0 ὄτίς ἴῃ ΟἸγβίϊδη μεδγία, 
Ομ τί βιΐδη δοηρτοζαίίομβ, δπὰ Ομ εἰ βιϊδῃ πδίϊοπβ ἢ 
-} τε δρτόισ οὐ Αυξιπαπ ἴπ ἰδὲ Οὐωτολ 7 ἱδε 
7 οτά . 

γεβ. 82, Δυᾶ ὶϊὶ οαῖὴθ ἴο μδ88, 85 Ῥοῖδσ 
Ραβαεϑοὰ τπχουββοις 4]].---ΟΟπρτοξαίϊουϑ 88 
το προ ἃ σορυϊδν ΟΒυ ΣΟΙ -ἱδιιδίϊοη, 88. 8 
ξατάθῃ ποοάβ (μ6 οὐδγβὶ χί οὗ ἰδ ρδγάδῃσσ. 
ο σδμποὶ βαοὶυ γυἱο]ὰ ἰο ἃ ἔθοϊϊπρς οὗ δεοὺυ- 
τὶν, οὐ πΒΘΩ ἰμ9 ΘὨΌΓΟΙ Οπΐογα ρόδο, δυϊ 
Ββῃουϊὰ ΑΘ τυδίομ, [ῸΣ ϑαίδῃ 18 ὩΟΥ͂ΟΣ 
ἰά16, Μὰ. χὶ. 24. (ϑιίβδυλο).---Ἐξ οατῶθ ἄονσεῃ 
816οὸ ἴο ἴδ9 δΒεαίμῖδ.---ἰὐ 18 ἂπ οὐϊάεπος οὗ ἃ 
ΒΟΣΙΟῸΒ ἀφοϊΐπο ἐμαὶ 86 ψοχὰ ““βδὶη!᾽ 885 ὃ6- 
ΘΟΠ16 ἃ ἰθτὰ οὗἩ ἀοχϊβίου ἰῃ 6 Ὀοβοιι οὗ Οχίδ- 
ἰθῃάομ, δηὰ ἐμπδὶ {086 Ὑπὸ τπου]ὰ οἶδίμ ἰΐ, σουϊὰ 
6 δοουδοα οὗ δοτητηοπηάϊης ἰμοιλβοῖτεθ. [ἔ τηδν, 
δοοογάϊηρ ἰο (π6 Βογὶρίυχοβ, Ὀ6 δββυτηθὰ ἰπ 8 ἐσαὶῦ 
Βα Π.0]9 βρὶχὶϊ. ΤῊΘ ΒΙΠΠΟΣ ὙΠῸ ΓΟΡΘὨ(βΒ, 18 8 Βδὶηί, 
ΜΏΘη δ6 ἀογοίαβ Ἀἰπη861 ἰο αοἀἂ δπὰ Ογῖθὲ 88 ἃ 
ἃ ΡΘΟΌΪΔΣ Βεσύδηὶ. (ΒΊ ΚΟ Γ). 
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Υἵεκμ. 88. Ἔθσθ πο ἰοππῃᾶ ἃ οθτῖδί 8} 
--- ΨΒ108 Βαᾶ Ἱκορὶ πἰα Ὀθὰἃ οἱκῖ γϑᾶσα. 
--ϑ:ο Κ ΡΟΓΒΟῺῚΒ ΤΩΔΥῪ 0 ἔοππα 8180 διηοης ἰδ6 
δδηίβ: ἐμ ΘΟΙΩΠΊΠΠΙΟῺ οὗ [86 βδὶπὶβ χϑὶδὶ ἢ 8 
βοπια οὗ ἐμ ζδδίυτοβ οὗ ἃ Ἰαζαγοίίο, δηὰ ἰῃ ὁῃ6 
'8 εχρεοϊοα 0 ΒΕΙΥΘ 88 6 ΠΌΣΒΟ οὗ ἐδπὸ οἴου. 
ον πιο Ὑἱϊδὶ ῬΟΤΟΥ 888 δγοδυ βἰσθδιηϑὰ 
ἴοτια ἔγοση δεδὺβ ΟἸ ταὶ" Απά 4]} ἰμδὶ 158 ἀΐ8- 
ξδβοὰ ἰπ στῇθ, Ὑ1 ΠΟΓΘΔΙΗΟΥ 06 αἸΟΥΪΟΙΒΙΥ το- 
δίοτεα ὉγΥ Ηϊα. (Εἱἰεροτ). 

γεε. 84. θα Ὁ ταῦ [866 
Ὑ80Ο]6.---ΤῊι 18 15 (0 Ἰδησυδρο, 1. ΟΥ̓ δὴ. Βροβίϊο᾿ Β 
Βυπῖν (9658 ΟἸτὶδὶ, ποί 1); 11. ΟΥ̓Δ ρΡτο- 
Ρδει ΒΒ ῬΟΥ͂Σ οὗ ἴδ 11} (Η16 ““τρΆ οι "᾽-ποοί---ἴαν 
δε δῖα ἴ866 ΜΠ0]6).---Ατἷδθ δηᾶ τῷᾶ]το τὮν 
Ὀθᾶ.---Ἶ͵ὟὁῸὸ ΡΓΔΥ͂, ἴῃ ΟἿΓ 1688 αἰδβιϊσυϊθμοα 856, 
δὲ ἀαοα που]άὰ ρτδηὶ δἷβ δἷἱά ἰο 16 βἱοῖς αἱ 
π 086 Ὀδαδἰάθ τγὸ βίδῃηά, ἱζ βιο 6 ἷβ ΒΟΙΥ Ἐ}}}; 
πὸ ὁσῃοσχὶ ἰδ δΒῖ0κΚ ἰο Ὀ6 ραἰϊϊοηΐ, δὰ ἴο Ἰοοῖ ἰὸ 
ἰδὲ υίατο τὶ ΒοΡρο. Βυΐ Ῥοίογ, σοι ἰηγοβίρα 
Ὑ1}}} δροβίοἹ δ] ἔ] 688 οὗἨ ῬΟΥΤΟΣ, ἱ8 ΘηδὈ]οα ἰὸ 
ΔΗΠΟΙΏΘΘ ἰ0 ΕΠ688; “Ἴμου ΒΗ8]} ὍΘ τηδὰθ τ ΟΪ6; 
768, ἱποὺ γί δΙγοδὰυν γχοδίογϑα.᾽ Απὰ 1 νυ, 
ἘΠῚ} Βὶβ Βογοῖο δηὰ τισιν 811}, ΒΡΟΔ ΚΒ δυΐῃο- 
τὶ δι νον (ὁ [89 ζαϊπι-ἰοδγίθα δὰ ἁἀγίης Μο- 
ἰδησί μου: ΚἸΏου τηυδβί Ἰἰγοὶ ἸΤπου Β86]ῖ ποί 
ἀϊ6. [1| πνγ͵ϑ οἱ Ὑϑίσμδσ, ἰὼ 164]: ΔἾΘΥ ὙΘΥῪ 
ἔεγυθηΐ ῬΥΔΥΘΥ, ᾿θΐ ΠῈΣ βοϊσοαὰ {πὸ δδπὰ οἵ δΐ8β 
τϊοηά, ῆὶὸ 88 ΔΙγοΒαΥ ὑποομβοίουβ, απὰ δβαἰὰ: 
Βοπο ἀπῦῆφιο ἐείο, ῬλιΠρΡδ; ποῆ πιοτίεγΐ !---Ἴ..--- 
Ἷἵπο ἰδίῃ μβ ρογίδι ἰὸ ὑπ Βοδ]ηρ οὗ βου]β ἐμαὶ 
8ΙῈ δῖοι: 1, ΤΏΘΥ τηυδὲὶ Ὀς6 ἰδυρῆὶ ἐο ἰοοῖς ὠρ ἕπ 
ἡ ἰο (86 Ἰμοτὰ, ἔγοπη Βόση 8]0η6 βδ᾽ γαίϊϊοη δηὰ 
Βεῖρ ἐδὴ οοπιθ; 11. ΤΠΟΥ τηῦδὺ Ὅ6 ὁποουγοροὰ ἰο 
αγφε ἴῃ Ηΐδ βίγοηρί, δηῃἃ τραϊᾷ ἵπ πειρηθ84 ΟἹ {ΐε. 

γεε. 8ὅ. Τυχηθᾶ ἴο [86 1ιοχᾶ.---Τ 8 ὑπ6 
[κοτὰ ὈΪοδδοα ὑπ 6 ΔΌΟΥΒ οὗ 8 βοσυδηῃηίβ; ἰμ9 
Ββοδιης οὗ 8 βίοῖς τῦδὴ σομαυοὶβ ΤΏΔΗΥ ἰο 88}γἃ- 
(ἴοα; (809 Τοδίουδίϊομ οὗ ὁ ἸΩΔΥ ΘΧΟσοΐβο ἃ 
βαυϊης ἰΠΠΌΘΠΟΘ ΟἿ ΤΠΔΗΥ͂ ΟΠ ΘΓ. 

Υεβ. 88. Α οϑείδίμῃ [ς{6118]60] ἄϊδοὶρῖο. --- 
το 8.6 ποὶ δρροὶπ ἰο Ὅ6 ἐδδοβοσθ, Ὀαὶ 
ἸΠΔΥ Ὀ6 ἀϊβοΐ 68 'π 86 σμυσοῦ. (ϑίασκο).--- 
ΕῸὺ] οὗ κοοᾶ τσοῖϊσα δηᾶ 8164 80645.---ΤῊο 
εΕἰντίης οἵὗἨ Δ]πὶ86 ἀο68 ποὶ ἱπῃ ρου  8ῃ ; ἰΐ διμρ ΐθ8 
(86 μβαπὰ, Ὀυὲ 8115 ἐπ Βοαγί. Ῥσγονυ. χῖὶχ. 17. 
δίδυϊκο).--- 7λε λοποταδίς πιοπίϊοπ πιααε οΥ᾽ Ταῤῖίίλα: 

8Π0 πῶϑ ἃ αἶβοῖρ]ο---ἰ μβὸ {1110 ΤΟΌΓΒ ἰῸ ΒΟΡ 
7αμλ; δ 8118 ψιὶὶ ΜΑΥΥ δ {πὸ ἔδοὶ οὔ Ψ96808 : 
Π. 886 νῶβ ]1} οὗ σοοά πογκβ δπὰ δ] ηϑά 664 8--- 
1815. Ἰδησιιαχο ἀρβουῖθοβ ΠΟΥ ἴουα, ὙΒΊΘΝ Βογυϑα 
(86 Ιοτὰ ἱπ ὑπὸ Ὀχοίσοη, ὑΒΘΣΘΌΥ τοδηϊζοϑιϊης 
18 16 δηὰ ροῦγοσ. 

Ὗχκκ. 87. ΒΘ νυϑδβ δβίοϊς, δᾶ ἄϊϑά .---ἶὶ 
ΔΔ ΟἿΪΥ ΔΙ͂ΟΣ ΠΟΥ ἀσδίἢ ὑμαὺ ἰξ Ὀδοδῖιο Κπόονα 
Ὑιδί δ ἰγοδβύσζα Β86 δὰ Ὀδοη ἰοὸ ὑ86 ΘΠ ΌχοΒ; ἐπ 9 
οἷοαν οὗἨἉ ἰμ6 ςΟΒΕΪΥ οἰπίτηοπέ Δ]]6ἃ {86 Ἀουι6, 
ἘΝ δω (6 γ6 886] ἴῃ ἩΒΙΘΙ 1 ἸΔῪ Θοποθα]θᾶ, νγὰ8 
ὕτοκεπ [920 πη χὶϊ, 8]. (Β6β8ου). --- Ὁ [6 
πΟΡΓβ δὸ ὑδοὰ πὶϊι σοϑρϑοὶ ἰὸ ΔῸΣ βίο Κπϑδβ δπὰ 
ἄεδι. Βιυΐ (η9 1ιοτὰ μδὰ βαγου Ὀθοπ ῥτοδαεὶ δὲ 
δες Ὀδάδ ἀθ, ὈοΐᾺ τ Ὰ116 δ}6 Δ δἱοἷς, δπὰ τ ἢ 
ὅλο ἀϊοά, ἐγθὴ δὲ Ηθ μδὰ ποὶ (δ᾽]οὰ ἰο 6 ῥχεβεηΐ 
ἰδ Βεῖ οἰοδεὶ σβθη δα πδὰ Κηθοϊοὰ ἐβεσθ 88 Ηἰδβ 
ἀϊδεῖρ]θ, αὐ ἃ ἴῃ ἊΣ ΘΕΒΙΩΌΘΣ ΜΓΒΘῚ 886 ποχκοὰ 
ἴδ Β[5 βΒευυΐοοθ, δῃηὰ ρχαρδγθὰ ψαττωθηίβ Ὁ. {δ 
Ῥοοσ.- -Του τῖϊξ αἶα, 85 ἰδοὺ Παδβὶ Ἰϊνοά. 
εν. 28. ΤΠ ἄἀϊδοί 165 Ὠϑασὰ ταὶ Ῥοῖοσ 

ἯΩΣ (εἰ [,γἀάα, Δπ4) δϑῃῖ ἀπο ΐπὶ.-- ΤῈ 
Αἷνο πασὸ Ὀοἰίθυοσα, θαϊ (Π6Υ δὰ ποί τιϊγδοῦ]ου 5 
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κεἰ 1Κ ἰβοβὸ οὗ Ῥοίου. Οὕσδοὸ δηὰ γ᾽ β δὺο 
ποὺ [86 βδηιο; αοα Ὀοβίονβ ἔδθ Ἰδίίος δοοοτάϊης 
ἰο ἷ8 νϑάομι, σἰνηρ ἅν ρουηαβ ἴἰο ὁη6 βεσυδῃηί, 
ἴδγθθ ἰο δμοίμ ον, δμὰ ὁπ6 ἴο ἃ ἰμἰγὰ. (Αρ. εἰπῶ 
--Ἴον σδηῃ ΠδΥ͂Θ ΒΟΔΙΘΘΙΥ θχροοιοὰ 8. τηΐγδοῖθ 
ἔγοιῃ Ῥϑίϑβῃ, δῃὰ ΟὨἿΥ ἀθβίγοα ἐπα πὸ ψουϊὰ 84- 
ἄγοδβϑ σόοσὰβ οὗ οδοῃϑβο]δίζου ἰο ἐβο. Μυοῖ ἰδ 
ΔΙσοδαγ ρεαϊηρα, ἤθη ἰμὸν πψῃΠπὸ δϑϊάθ ἰῃ (ἢ 
Ὠου80 οὗ ᾿ΠΟΌΓΗΪΏ ΒΙΠΟΟΙΘΙΥ ἀδϑίὶγο {π6 ΘΟ δο- 
Ἰαϊΐουβ οὗ αοἀ᾽Β ποσὰ. 
κε. 89. Βμουίμηρ ἴδ οοδῖδ δῃηὰἃ βμβϑι- 

τὰϑηῖδ, οἰο.---᾿Αοἱβ οὗ θη θυ οΐθησθο γι ἢ βυγνὶνο 
{εν δυίβονῦ, τὸ 86 Ὀαβὶ σϑ] 168 οὗἩ (6 Ββδὶ πί8. 
(δϑίδνκο).---- Τ΄ι6 ἰδατδ ο7 ἰλε τοϊάοισα δίαπάϊεξ ατουπά 
ἐδε δίιον οΥ Ταδίίλα, ἃ ἸΟΌ]6 ὑθδιϊπηοηγ, 1. ὙΠᾺ 
τοδβρϑοί ἰο {16 ἀθοθαβθὰ ὑγουδῃ δηὰ ΘΓ ΟΠΔΥΙΥ; 
Π. ὙΠ γχοδροοὶ ἰοὸ 86 βυγυΐνοσβ. δηὰ {μον 
Εταιϊ 46. 

γἊκε. 40. Βυῖϊ Ῥοῖοι ρυῖϊῖ 861: 8]1] ζοσίΕ, 
δηἅ τη θ0]9ἃ ἄονσι, 8: ρῥσαγϑά.--- Ὡγ ἀϊὰ 
δε ἀϊγοσί 8}} γῆ ΕΓ Ῥσοβοηὶ ἴο ΣΙ Βάγαν ἢ 1. ΗΘ 
ζοϊ ονοὰ [86 ΘΧΘΙΆΡΪῈ οὗὨ 18 Μαβίϑνὺν ἴῃ μ6 6880 
οὗ ἐμ9 ἀδυρπίον οὗἉ ψαῖσιυβ; 11. Ηδ σου ἂν ΡῈ σ- 
οοϊγρα ἐπὶ βοῖῶῃθ 66 ζουογηθὰ ὉΥ δὴ 1416 ουγὶ- 
οδἰίγ; 111. Ηθ σου]ὰ τογο Ζ}]Υ οηρᾶρο ἱπ ΡΥΆΥΟΥ 
ΒΘ Ὼ 8]0η6; ΙΓ. Ηο ἀϊὰ ποί γοὶ πον ν᾿ οίπ ΟΣ 
Δ 88 106 [υογ 8 Ν}}} ἰο τοβίοσε [86 ἀδοθαϑοὰ 
ΨΟΙΏΔῺ ἰὸ 16. Ηδποα 80 ἀκδδὶγθαὰ ἰο Ὀ6 8]0}6 
νὴ {Π6 Τιογὰ, πῃ ΟΥΔΟΥ ἰο τηδῖζο πόνῃ ἰο Ηἰΐπὶ 
186 τοαμοδὲ οὗἩἨ ἰμὸ ἀἰδβοῖρ]θβ [ῬΆ]]. ἐν. 61.---ΟὉ- 
ΒΟΥΥΘ: (α) ΕγΘΩ 1ἶ 8 Ῥδβίοῦ. βου] ροββθββ. {ῃ9 
ΤΑΪΣΔΟΌΪΟΙΒ ὈΟΥΘΥΒ Οὗ Δ ΔΡΟΒΙΪ6, 1 νου] 8.11} 
Ὅ6 δὶβΒ ἀυ σομ πυ8}}} ἰο ΘΠ ΟΣ 8 ἃ Β6 186 οὗἉὨ δὲ8Β 
ἀεροπάθεοθ οὁἢ ἐδ οσὰ, δῃὰ ΘΥΟΣ δοὺ ὑγοδυτρ- 
ἰυου δ ἴῃ πἷβ οὗὟἶ ΘΟ, ΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδδὶ 6 οου]ὰ 
ῬΟΓΙΌΓΙΩ ΒΗΥ͂ ἬΟΤΚ ὉΥ δὶβ ΟὟ δἰσϑηρσίι. (ὁ) 
Ὗ δ δζὸ ποὺ δὶ ἸἸΌΘΣΙΥ ἰὸ δϑδοπίὶ ἰ0 ΘΥΘΥΎ τοαοβί, 
ουοη οὗ θονουΐ πιθὴ οὐ ἀϊδβοὶρίοδ, νου ἀπ ΘΧδιμὶ- 
ῃδιίΐοι, Ὀυΐ ΔΓ ἴῃ ἀπὶγ Ὀουπὰ ἰο ἸΔγ [86 τηδίξον, 
δτβὶ οὗ δ]}, Ὀοΐοσε ὑδὸ 1ογὰ, Ῥαγιϊ οὶ ΒΘ ἢ δὶ 
σΟΠΟΟΥῚΒ ἐδ Ἰὲθ ΟΥ ἀθδιι οὗ 8 οἰ] οὗ αοά, ἰδ6 
Ομ πα 6α Το θη οθ ΟΣ (Π6 ΓΘΙΏΟΥΔΙ οὗ ἃ Ῥδδίου, 
οἷο. () ἴῃ 806 }Βη: 68868, ὈΡΪΥΔὶΘ ῬΓΑΥΟΡ 18 ὈΓ6- 
ὅτι ΠΟ ΠΕΥ ποοάθὰ. (Αρ. Ραϑί.).---Ταῤίίλα, ατίδε! 
βυΟἢ διισοθ85 βῃουὰ διἰίθπα ρδβίοσβ, Ὑ ΘΠ 800} 
ΔΥῸ βρ᾽ γἰϊ8}}} αινυνδκοπθὰ. Τὸ αν ῬΟΟΣ ὙΠ1Ὲ 
αοἀ δπὰ ᾿ογίυϊποβϑ ἴπ ῥγάγοσς [Ηο8. χὶΐ. 8]---ἰο 
Ῥοῃοίχϑίο, τὶ} (86 δ᾽ὰ οἵ αΟοα᾽Β νοχάὰ, πο Ὠδαγίβ 
{μ8ὲ ἃγὸ ἀοδα.---ἰο ΟΥ̓͂ΘΥ ἃ μοὶρίῃρς δηὰ ρυϊάϊηρ 
μδηά ἰο {πὸ διυγακοποὰ (τσ. 41), δηὰ ἰὸ ῥὑσχοβϑεπὶ 
(086 τῶὼμο δὰ Ὀ66Ὼ ἀρ8δα ΒΙ ΠΏΘΙΒ 88 ᾿ἰνὶηρ βαϊπί 8, 
ΠΟ ΦἸΟΣΠῪ Θοά, δηὰ ἱπβϑίσασί οἰμοσβ ὈΥ ὑπ] 
Θχ δια ρ]ο6---ἰλὲ 18 8 οὶ ΜΟΥΒΥ͂ οὗὁἨ δὴ δροϑί]ο 
δια 90] ΟὟΘΣ οὗ 7}6808. (ΑΡ. ἄροι 

Ψεκ. 41. ΒΘ: Ὧθ μαᾶ ο4119α [86 Βαϊ ῖδ, 
οἰς.---ἶμὖὸ 18 Θχοοοϑα  ὨΡῚῪ οἰ θη, ΒΘ ἃ Ῥδϑίοῦ 
δ ΡΟΝ οΙΥ ἀϊδυδο (86 Ὀϊοδοίηρ τ μὶσ μ6 Βδὰ 
βουσὶ ἰὴ ἷβ οοβοὶ οὰ ἷβ ΚΏΘΘΒ, δῃὰ βοδίϊου 1ΐ 
85 [1:0 Βοοαὰ οὗ ποῦ δῃἃ τόσο δϑυπάδεϊ ἔσι 8. 
(ΑΡ. Ῥαβί.).- -Ἴκὸ πιθηϊίοηβ ὑμαὺ ἐμρ πιάονδ 
γγορί 885 ἰῆογ βἰοοὰ δχγουηὰ {86 6ΟΥΡδ6, Ὀὰΐ δ6 
ἄοοθβ ποῖ ἀοβοσίο ὑμεὶρ 1070 σῆθη ΤΌ Π8 τὴδ8 
Τοϑίοσθα ἰο [1{6---ἰξ οουἹὰ ποὶ Ὅδ6 ἀοβογῖθοα. 
(Βε8β6:). 

ψεκ. 42. Τὶ τσβδ σόν ᾿ΒτουκΒουῦυϊ 8]} 
Ζορρϑα.---βίπιοῃ, (λ6 βοῃ οὗ 72 0πδὲ (Μιὶ, χυὶ. 17), 
88 ΤΏΟΓΘ ΒΙΖὮΪΥ Βοπογοὰ ἰπ ὅορρβ, ἰμβδὴ Φοῃδα, 
{9 δηοιοπὶ ργορμοῖ (9 οῃ. ἱ. 8). ὑμαρτ Ἰψέξ αν 
Ὀσ]έονοά.---Ἰπ 1,γἀάα 4. 4}},᾿"ἕ (τγοσ. 86), ἱπ δορρ8 
ΟἿΪΥ “ἸΩΔΏΥὍΟΥῸ σοηγοσίθά. Α1] τοΐσδοὶοβ (0 
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ποί ῥγοάμυσο ὑπ βδῖηδ οὔοοίβ, δῃ ἃ 8]}] ΒΟΥΤΏ ΟΠ Β ΒΓ 
ποὶ δἰἰοπάοα ὈΥ [86 βδῖη6 Ὀϊοββίηρ. (ἀρ. Ῥαβί.). 

γεβ. 48. Εἴθ ἰδιυσὶθϑᾶ σΌϑη ἅδυνβ ἴῃ 
Φορρα.- -μβοη αοά ορϑῃβ 8 ψίὰθ ἀ00 ζῸΣ ὁ 
Ῥαβίου ἴπ ΔΗΥ͂ βροΐ, ἱῦ ὈδΘοΙη68 18 ἀυὶν ἰο Δ ΥΤῪ 
88 ΟΠ 88 ΡοΟΒδΙΌ]6, κὸ ὑἰμδαῦὺ ἐμ φορὰ Βοϑαὰ τῇδ 
(αἶα χοοὶ.---Υ} 1} οὔθ ἔδίπηου 8 ἴϑῃ οι. 
ΤΏΘΓΟ ἰ8Β πὸ ἰσϑάθ, ΒΟΎΘΥΘΥ ΙΏΘ8 ἰΐ ΙΩΔῪ Ὀδ6 ἴῃ 
16 ΟΥ65 Οὗἐδε νψοχ]ὰ, ΟΥ ουθῇ, ΒΟΎΘΥΟΥ Ὁποϊοδο, 
Ὑ16}. σαπηοῦ ὯὍθ ΒβΒδμοίϊδοα. (ίανκο). ---- ΤῊΘ 
δοῦδα οὗὨ Βίπηοι ἐ.:6 ἰΔΏΠΟΣ ΤΩΔΥῪ ἤδγτο ὈΘ6Ὼ ἀἶδγο- 
κατά οὐ ὈΥ τῆρῃ. Ὀυΐ, Δοσογαϊηρ ἰο οἷ. χ. 6, ἰὲ γγϑ8 
ψ6}} Κποττη ἴῃ Βοδύθῃ, δηὰ 1 ἐπ 6 ῬΥΘΒΘΏΟΘ οὗ (ἰδ6 
δηο}8 οὗ ἀοά, δῃηὰ ν88 Ὀθο]ὰ ὈῪ ἔμοσ τὴ ἰη- 
ἰογοδί. (ΒΒ  ζου). 

ΟΝ ΤΗΞ ὝΒΟΙΙΣ ΒΕΟΤΊΟΝ.---Τὴε ολυγεὺ οὑΓἹ Ολτίεί 
ὦ τίολ ἐπ ἰους, απά ἰλγουσὴ ἴἰουε: 1. ΤΏΟΓΤΟ ΔΙΓΘ 
ΔΙΔΥΒ ΡΟΥΒΟΩΒ (0 Ὀ6 οππα ἴῃ ἃ σοπατορζδίΐοι, 
Ὑ0 σοῃδίϊ(υἱθ, 88 ἰὑ ἼΟΓΘ, ΘΟΠΙΓΣΑ] Ροϊηΐβ δτουμπά 
Ὑ ΒΙΘὮ {Π6 Ἰονα ἐμαὶ οχὶβϑίβ ἴῃ (6 σοηρτγομαίίϊοῃ, 
60] θοῖθ; ΘΥΘΥῪ ΜΟΥΚ οὗὁὨ Ἰονὸ 8 σιιϊάοαὰ ὉΥ ἐπ οῖν 
βαπάβ, δπὰ ουθὰ ὙΒ 6 (ΠΟΥ͂ αἱΐοῦ ηο Ἰουὰ ΟΓΑΒ, 
{ΠΟΥ δυο Β5[Ὁ}}ν δαπηοπίβη οἰ μοτ8. Α ΘΟΏβΓο- 
ξαϊϊου τ ΐο ῬΟΒΒΟΒΘῸΒ θυΐ 8 δίῃρὶο ΤΑΌΪΠ8, 8 
ΤΊ Θἢ ἱπτου σῇ Ἰονο, βδῖποθ ἐὺ οὐσηδ ἴῃ ἰμδὶ βουὶ 8 
νϑϑῖ ὑγοάιοίϊνο οαρὶ8], ἮΒΘἢ δυσὴ ἃ ΠΟΘΙ ΌΟΡ 
ἄϊοβ, αοα Γδῖ8δο8 ὉΡ 8ἃ δβυσοοββου, Γ[ῸΓ οἴοὐυ ΠΟΥ͂ΟΣ 
ἀϊοβ. 11. Βυὶ (86 δσοηρτοραϊίοι 15 ἐλέη ΟὨΪΥ Υἱοἢ 
ἐπ Ἰογα δῃὰ ἱπτουρσὰ ἴονο, θη ἐδθ ἴον τΔΙσὮ 
Εἶνοβ, 8 πηοὶ ὈΥ 8 ἴον Ὑβίοῖ σταίοί ΠΥ τϑοοῖνοβ. 
ὕμπαον δὴγ οἶμον οἰγοιπηδίβησοθ, πὸ Ὀ]αββίης δἰ- 
ἐθῃ 8 {86 χἰ 8 ν᾽ ΒΙΘ ἢ δυο Ὀ66η τοοοϊνοὰ. (ΡΑῚΪ,- 
ΜΕΒ: Τοπιϊ.).---Τ Πδὺ χοοὰ σοσκδ δα 8118 δ΄ 
ΠΟΟΘΒΒΑΡῪ ἔοδίυγοβ οὗ (Π6 σπαγδοίοῦ οὗ 8 τὰ 
ΟἸχὶβιϊδη. (Βεσκ: ἤζοπι. Κερ.).-- δὲ πὸ Ἰοτὰ 
ΔΙΎΒΥΒ [ΔΒ πΘῃ ΣΟΔΑΥῪ ἰο 681} ἐπαΐ τ 1 οἷ 5 ἀθδα 
ἐπ ἷβ σματοῖ Ὀδοῖκ ἰο Ἰϊζο. (10).--ὖπ ἐλε εἤατ οΓ 
α Ολγίϑίίαπ γεπιαΐς ἐπ ἰδλε τοογὰζ ὁ 7ππὲῦρ Τἤϊαδίοηδ 
[οα ΒΟ. Βυδ)οοίὶ 8006 (80 δυίϊ616 ῃ ΗΕΒΖΟΟ: 

πονκ. ΙΧ, 660-658, Ὀγ ΤΊ σΒ ΘΓ. ---ΤῈ.] :---ἰ. ΗοΥ 
ἀυΐϊγ; 11. ον δίποββ; ΠΠ]1. Ηον ορρογίυπίἪ(᾽ 68 
ἴον ἰ. (ΕΒΙΤΖ: Ζειί»τ.).----Οπ Ολτίδίίαπ ἐνπιραϊὴν 
«οἱλ τα πεισήδοτ ἐπ λὶδ αδϊείίοπ (ὅ. ΒΑΆΤΥΜΑΝΝ: 
Ζειισηπῖδεε ευ. Ἠγαλτγὴ.).--- οι πιαν (λ6 πιΐγαεῖεε ὁ 
7εδως απά ἰλὲ αροδίϊεε ργοῦδ (0 δὲ δὲἰεδεῦισε ἰο ὦ 
Ι. ΤΟΥ ϑμου]ὰ βἰγοηρίμθῃ οὐν ζδὶί ; 11. ὕτρο 
δ (0 βοαῖς ΟἿΣ βδῃηοιδοδίΐοα. (1.1800).--- Ταδέίλα, 
ποί α 7αδλϊοπ-ρίαίε, δωὶ α τιοαεὶ 70. ευεγν Οὐ τιείίαη 
Ἰπιαϊε: Ἰ. Ἰῃ ΒΟΥ 1176-- ὐν 86 Γ᾽ τγαῖὶκ ἴῃ δ ἢ ἰοῦ 
Ὑ848.8 ΠΟΙΟῚ δηὰ ΠΡ ἸαῦοΣ οὗἩ ον ([1}1 οὗἉ 
βοοά πόογκβ δπα δἰ πηβἀ θοἀ8); 11. [πῃ ΒΟῸΣ ἀθδίἘ---- 
Ὀγ (89 θᾶ γ8 οὕ Ιοτϑ ({π6 νι 0} 8), πὰ {86 ῬΤΑΥΟΥ 
οὔ ἐδ: (Ῥοίθγ) δὐ ΠῚ ὈΪΟΡ; 1Π1. πῃ ΒΟΥ σϑβίογδ- 
ἰΐου ἴο Ἰἰἴο--τῶ8 δὴ ἰπηᾶρὸ οὗ πὸ ὈϊΪοββοα ἀπγαίοη 
οὗ 8 ΒΟΙΥ δηὰ αϊνίπθ 16, (οπ δαί ἴῃ ρταίοζα] 
Βοδγίϑ; ἴῃ Βοδύθη ἷπ ρἿ0Γγ).---7ὰε ολαπιδεὲν οὗ, 
ἀεαίὰ (Ἰὰ τ᾽ Β1ο 8 ΤΌ (--- οὖν Ὀο]ονοϑα ἔγίθπαο---) 
ἀἰοα): 1. 1 ἰ8 0 ἀδτὶς δϑοὰθ οὗὨ ρυϊοΐζ, ἴῃ 
ὙΠΟ ἸΟΥΘ 88 ΣΘΆΒΟΩ ἰ0 ἸΘΘΡ ; 11. 1 ἰδ 86 Γ6- 

εἰγοὰ οἱοποὺ ἴῃ τ ΒΙΘᾺ ἔδὶ 1} τ δίϊθα τὰ αοά ἴῃ 
ῬΓΆΥΟΥ; 111. Τὸ 16 {86 βροὺ ἰπ ᾿σΩ Πορο ἰτὶ- 
ὈΠΙΡὮΒ ΟΥΘΡ ἀθδίῃῃ διὰ {δ ρστϑγο.-- Ταδέϊλα, »τε- 
»Ῥαγεάᾶ ζογ ἰδλε σταυε----ἰδὲ πιεαπξ οΥΓ ατοακεπίη πιαπν 
μπΐο ἔΐ νον. 42]: 1. ΤῊ βού οὗ Βοσ 11ἴε, τοϑὰ 
δἰ ὑπὸ Ὀ1οΓ---Ὀγί δῦ, θαΐ Ἔχργοαβῖνο: “8 ἀ158. 1010" 
- 10]}} οὗ ξοοὰ τοσῖκα:" 11. ΤᾺ ΤΠ ΟΓΑ] Ῥσοῦοα- 
βίου, ἔοστοϊης δουπὰ Ποσ ὉΪ6Υ---Ὀπργοίοπάϊης, 
δπὰ γοὶ δοοϊίηρ : Ιου πϑορὶπρ, ζαὶ ἢ δαπΐπῖο- 
ἰοσίης σοπβοϊδίϊοι ; ΠΠ. ΤῈ 6 ΌΠΟΓΑΙ ἘΥΠπιπ πεδσὰ 
δὶ ΒΟΥ Ϊ16Γ---ἃ ΥἹΌΣ δὴ Γ660Ὰ}}] ἰο 1106: ““ἴὰ- 
Ὀ1Ὶ84, δτὶβε """--- ρθουν, δπὰ γοὶ [Ὁ]} οὗ οοπιΐοτί, 
ῸΥ 08 8]]; ἰξ ποὶ ΟἿΪΥ ΤΟΙΌΣΒ ἰ0 8 Ὀσὶοῦ σοπίϊπυ- 
8566 οὗ ΠΟΥ ᾿ἰΐζα ὁ ϑασίι, Ὀυὲὶ 6180 σοι παῖδ ὕ8 οἵ 
86 Τοδυγγοοϊΐου δηὰ σοπίϊηθοὰ 176 οὗἁἨὨ 8]] ἐδθ 
ΟΠ] άσθη οὐ αοά, δῦουθ, (1 {Π 6 σι ΒΏΒΙΟἿΒ οὗὨ ΟἿΣ 
Εδιθον ἰπ ΒΘΘΥΘἢ), δηἃ 05 Θασί (ἴπ ἱποβ ὙΠῸ 
ΓΟ οοπαποίοα ὈΥ ποῖ ἰο Θοὰ) .---“ Ζαδέίλα, 
ατίδε᾽"---απ αἱοραζεπίησ εαἱξ αὐάγεεδοα ἰο οἱ" αφε: 1. 
Ἰὸ σοι 8 ἃ δαἀἀγοββδοὰ 3 Απὑπακο, ἰδοὺ βρισγὶϊ 
οὗ Ἰοῦὸ δπὰ τοσοῦ ἐ Τἢ18 68}} 18 δἀάγοββοα ἰὸ 
811 ΟὨγἰβίθηβτη οὐ ΟἿΣ ἀδύ, δερϑοὶδὶγ ἴο ἐτδῃ- 
{611.64] Ομ γϊβίθομάουθ: Απᾶὰ 1 πιὸρ 0 }}} ποὶ 
Βϑαγκοη, ἰμθὴ ἀο ψε ραὶΐ ἐμποπὶ ἰο βῆδπιθ, γὲ ἴε- 
τη8168, 0 ΒΥ δἰ ΔΥΒ, βίποο ἰδ ἀδγβ οἵ ἴὰ- 
184, Ἰορὰ {πὸ ἯΔΥ ἱπ ΤΟΥ ΚΒ οὗ Ἰουα δπὰ δμετσοῖο 
ἀοοαβ οὗ ΟἸ γι β ἢ ἸΏΘΓΟΥ. 11. ἩᾺΥ 158 (86 οδ]] 
δαἀάγεββοα ἰο υ8 ηὸ νδπίβ οὗὨ ἰδ {ὐπι6β δΓὃ 
ὑτχοπὶ, δηὰ ἐπα ἀοδὲ οἵ ἰμαὺ Ἰονὸ τ δῖ ἢ βᾶσσα, 
85 στ ϑίϊν ἱποσοδϑϑᾶ, ραυ ΟΠ] ΑΥΪΥ πῃ ἴδ ς ονδη- 
Κ61168] Ομ υν ἢ, ποῖ, οα 0818 Ῥοϊηΐ, τοδὺ ἀογῖτο 
Ἰηδίγασίϊ 0 ἔγοπι ΠῈΡ Οδίμ}}ο βἰδίοσ, 1Π1. Ἡ ΒοῦσΘ 
ἀοοβ ὑπὸ ο41]1 Ῥγοσθοὰ ὃ Νοὶ ἔγοιη δὴ δχίεἊσμδὶ 
βοῦγζοθ. ἾΤδα νγοσὶς οὗὁἨὨ ἴπῆοσ Μίδββίοῃβ 18 ποί ἃ 
τηδί(οΥ οὗ ἔδϑΐοι, ποῖ 6 Ὁ οδῃ ἰδ 6 σογογητηεπὶ οἵ 
186] Βοτ δῇογαὰ δῖὰ. Ἧἥε ποοὰ (Π6 ῥσέβοηςε οἵ 
{86 1 οτὰ, δηὰ (86 ᾿Ἰηϑέσυτασιία! γ οὗ Ῥείογ, {δαὶ 
ἷ8, ἐπ ψοτὰ οὗἨὨ αοἂ νι 1ἰ8 ρόνοσ, {πὸ ΝΌΤΟΣ 
τ} 18 Ὁ] δδῖηρ, {86 ΟΒΘο οὗ [6 τι ΐπ δῖ Υ πὶ 
18 Ἰοτθ, (Ζείρτεαϊσί δεν ἵππεγε Αίηείοι, 1850.).-- 
7λὲε πιϊσασμίοι αἰοα κεμὶπο ὁ., Ταδέίλα, απ ἔπιασε οὗ 
ἐλε πιϊγαοίε ΟΥ σταῦς ιτοδεπ α δἴπμον 5 ερσιικαὶϊῳ 
αὐαζεοποά. 1. Τηὸ στοῦ δηὰ βυτωρδίγ οὗ ἰδ 
ἸηουΣΓπΐρ σοπρτοβαίΐοι, γέ δρροϑι---ἰὸ σθορ- 
ἴῃς ν᾽ άονθ. 11. ΤῊΘ ΒΡ] σαί 05 δπὰ ῬΓΆΥΕΙΒ 
οὔ ἀοὐ᾽ 8 θο]  ονίηρ βοστδπίθ-- -Ῥοίον ργαγίηρ. 1Π]. 
ΤῊΘ δ Κοηϊης 08]} οὗ ἴδο αἀἰνῖπο ποσὰ: “ ΤΌ 8, 
8Γ180. Απάὰ ΠΟῪ Μἷ|ἠχ͵ε ρεγοοῖγο, ΠΥ. ΤῊ ἤγεὶ 
δἰ χη οὗ 1ἰἴο ἴῃ (86 αι διοποᾶ βου]--- “886 ορεποὰ 
ΠΟΥ δγθ8---δῈν Ῥοίογ---δδεί ὑγ}." ΤὙΒοΓα ἰδ, ποχί, 
ποράρα, ΚΝ. ΕὙΟΒαΙΥ αἰὰ, οἴοχοα ἰο [86 πον δοὰ 
8.1}} ΓΘ 16 11ζ6--ς 4) χᾶγο ΒΟΙ δ18 μεηὰ---ἸἸΠεὰ 
ΒΟΡ Ρ;᾿’ΥἹ. ΑἸθ0, δὴ δϑοοιί οπαίθ δάπιἰββίος ἰῃὶο 
{86 σπατοὶ---- “86 66]]6ἃ - - - δ] ϊνο": ὙΠ. Απὰ, 
Ἰαβίϊγ, 85 (86 ΣΘΒυ], ἃ ὈΪοββοα τ ρυββίοη ἴδ τϑ- 
οοἰνοα ὈΥ͂ ΙΏΔΠΥ͂, ΥοΥ. 42.---(Ὁοιρατγο, οα [86 {Π|6 
διὰ ἀοδί οὗ ΤΑ ὶ μα, νἱονγοα 858 δὴ ὀσχδιιρὶο, ἰδ 6 
“. ΒΙΟΖΓΑΡΩΥ οὗ (86 ἀονουί Βεαία ϑβίαγαι, 1180, 
εοἰο.,᾽" οἀϊιοὰ Ὁγ Βὶοροτ). 
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Ἐ.--ΟἈΟΧΟΌΒΒΙΝΚΟ ὈΣΥΙΝΕ ΒΕΥΕΙΑΤΊΟΝΒ ΟΟΝΌΌΟΛΟΊΈ ΡΕΤΕΒ ΓΒΟΜ 9Οὦὀἑ᾿ῬΡΑ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΜΑΝ ΟΕΝΤΥΌΕΙΟΝ σ0Ὰ- 

ΧΕΠΙΠΒ ΙΝ ΟΕΒΑΒΕΑ, ΤῸ ΤΗΟΜ ΒΒ ῬΒΕΒΟΟΙΑΙΜΒ ΟΗΒΙΒΤ; ΑΝΌ ΠῈΝ ΤΗΝ ΟἸΕΤ ΟΥ ΤῊΗΕΞ ἨΟΧΥ͂ ΟΗΟΒῚ 

18 ἹΜΡΑΒΤΕΡ ΤῸ ΟΟΒΝΕΙΒ ΑΝ ΟΥΗΚΒΕ ΟΕΝΤΙΣΕ ἨΒΛΑΕΒΕΒΒ, ΡΕΤΕῈΒ ΘΙΒΕΟΤΕΒ ΤΗΛῚ ΤΗΚΥ ΒΗΟΓΠΣ Ὁ 

ΟΡ Χ. 1--48. 

41. ΤΆε ἀευοιέ οπιαπ οεπίωτίοπ Οογηεϊίμεδ, αἱ Οδατεα, ἰδ ἱπάμοεα ὃν ἰδὲ ἀρρεαγαποε 9.77 απ ἀπσεὶ ἰο δε 
ίο ὕορ»ρα 70γ είετ. 

ΟΠΑΡΤΕΚΒ Χ. 1-8. 

1 Το πᾶ [Βα{7} ἃ οογίαϊ ἢ ταδῃ ἴῃ (θβᾶγοα ο8]]6ἀ ΟὉΤΏ 6] 108, ἃ ὀδη αχγίου οὗἹὨ {ἢ6 
2 δαπα οΔ)]οὰ ἐπα Π8]18η δαπά, ΚΑ ἀογουί γιατ, δϑὰ ομα ὑμαὶ ἔθασοὰ αοἀ ψ11 81} ΐ8 

Βουῦδβα, ΜΒΙΟΒ [Ὁ 80] ρᾳνθ τι 0}} 8]πὶ8 (0 ὑπ6 Ρ60}16 [(οὗ [8γ86]}}, πὰ ργαγϑὰ τὸ [06- 
8 βουφ}} αοα 'νγαγβ. ἘᾺΠ6 δα [αν (οηι. Η6})] ἴῃ ἃ υἹδίοῃ οὐ θηύν [ἀϊβιλποιὶν], 

δρουῦ" (86 πη ΒΟοὰΡ οὗὨ ὑμθ ἀδΥ, δὴ δηῃροὶ οὗἩὁ ἀοἀ οοτμηΐηρ᾽ [6 ον] 1 ὑο μἰπι, διὰ 

ΒῈ ΒΑΡΤΙΖΕΡ. 

4 εαγὶπρ ἀπίο Εἶπ), ΟὈΓΠ6]108. 
βαἃ, ἮΝ μαῦ ἴκ 1ὑ, ᾿οτα 

ὅδ ΔΓ6 ΟΟΏΘ ἋΡ ΖῸΓ 8 ἸΠΟ ΙΔ 718] Ὀαΐοτοῦ (οά. 
ὃ οπε [ἃ οὐσία! η]" πο, ἩὮΟΒ6 ΒΌΓΠΔΙΙΘ 18 Ῥοίεῦ: ἘΗ6 [ΤῈ]8 ο06] ] 

ἘΑπᾶ [Β01] ψθη μα ]οοϊοα οη Εἷπι, μ6 Ὑγᾶ8 δέγαϊα, δπὰ 
Απὰ [Β0] 6 βαία υπίο μἷπι, ΤΥ ῬγδυοΥΒ δηὰ ὑμίηθ 8118 

ἘΛπα ΠΟῪ δΒθηα τηϑῃ ἰὸ μ ἀηα 68}} ἔοτ 
σοῦ πὶ ἢ ὁπ 6 

ἃ σογίδ1}} β':θη 8 ἰδ Π6Γ, ὙΠ ΠΟΒ6 ΠΟΌΒΘ 18 ὈΥ̓͂ ὕπ6 868 846 [ὈΥ̓ (8:6 568}: ἢδ6 884}} (6}} 
 ἴθο6 τιδὺ ὑποὰ οὐρμιύοδι 0 ἀο [οην. 6 888]] - - - -ἴο ἀο75. ἘΑπα [ΒΒ] ἤθη ἰδθ 

δηρσαὶ πρὶ ἢ [π|}0] βροῖθ ποίο (ὐγμο] 8 [ἴπ|7" τὰβ ἀδραγίθα, 6 ο4]]8ὰ πο οὗ 18 
Βουβοο]ὰ [οηι. ὨοαΒ6 014} βογυδηῦθ, δπὰ ἃ ἀδυουῦ βο] ἴδ οὗ ὑΒδη ὑμπαὺ παϊυθα οα Ἡϊπὶ 

8 σομηπ8}}Υγ; ἘΛμα ποθὴ 6 δα ἀφοϊαγοα [το]α 64] 8}} ἐλεβε (μι! ρ8 [οπι. [μ686 {Π1Π}8] 
πηίο ποι, ΒΘ Βεηύ ὑπο (0 0ΡΡᾶ. 

1Υ͂ο,.1. ὃν [χέ. τες. δἴζον τὶς [5 οτηξἐοὰ 1π Δ}} π Ὀγίπεῖραὶ Μ88. (Α. Β. Ο. Ἑ. α-, ἀπὰ Οοά. 81π.1, ἀηὰ τἂῶᾶὃβ ΟἹΪῪ ἰπ- 
με ϊοὰ Ὁ 1Ἰδοδο γπ0 αἰά ποὲ ρμογοοίγο ἐδδὲ εἶδεν, ἱπ νοῦ. 8, 
δυὸ ΑΙΓ, 8Ὲ ὙῸΝῚ] αδ τὰ [πὶ τοῦ. 2 δου. ποιῶν, ἩἘ|ΟἾ οσσῦτ ἰῃ αι. θυ ἠοΐἱ ἰῃ Α. Β. σ᾿. 

ἐξ ἰὰ ἔγαο, ἰῃ Α. Β. Ο. Ε., ἀπὰ Βα Ὀθθ ρῥγοίογσοα ὈΥ Γο πδηῃ, Ὀὰ: ὡσεί 
θϑοϑῖοπι δηᾶ Οδοι πθηΐ}8; πε 

ἜΥες, 8. ΤΊο τοδδίηρ ὡσεὶ περί ἴθ ἴουη 
υἱϊῶσαί περί [9 διεο᾽τοὰ ὈΥ α-., Ὧ6 ψ.6}} δα ὈῪ 
8 ἰβἰογροϊδιίοη. [περὶ ἰ5 οπι δὰ ἰῃ ἑἐέπί. τεῦ. ; ΑἸΙ. τοδὰβ ὡσεὶ περὶ ψἰιἢ Α. Β. Ο. 

πο νογὺ ὈοΙοηρσίης ἴο νοῦ. 1 διὰ 2. [Οπιἰἰἰοὰ ὈΥ [Ικἰοἢ. Τίδοι,. 
Ἐ. Οοά. 8ίη. οἴο.--ΤᾺ.] 

(ἰδ " ὨΟ ΘΕ Πδ ΠΟΟΘΑΒΆΓΥ, δη ἰβ ΡΓΟΌΔΟΪ 
ΟΕ. Ὑδὸ τοραϊΐηρ ἰπ Οοά. Βίῃ. [9 ὡς (οοΥ- 

τεςίεά ὉΥ 4 [αἴοτ' δσιιὶ : ὧσει) περί. Ὧο οῖ(6 διὰ Μεγὸς γοργὰ περί 88 ἃ μ]058.--ΤῈ. 
δΎες, 4. 

δ 1εδὲ 
Ἀϊ8.. υπὲ δὐλοὰ ὮὉΥ ἃ ἰδῖοσ "δηά.-- Τὰ.) 

Ρίδςο οὗ ἐνώπιον δῇϊδογ μνημ., δ8 ἰῃ ἐεχέ, γεο. δὰ Ο. . 
ποτὰ. Ἐπ8Πὸο Ἰαϊΐογ [8 δ8ὸ ἔδο τοδϊηρ οἵ Οοά. βίη.---ἘΠὸ ποτὰ εἰς μνημόσυν. 6Γ6 οΟΥ ΚΙ ΠΑ ομχἑἰοὰ ἴῃ Οοὰ. 

] 
Ο., [βδοῖϊ., ΤΊ δος. δηὰ ΑἸΉ, ὙΠῸ Α. Β. τοδὰ ἔμπροσθεν, 

ΑΥ̓͂εΣ. 6. Το ἐπδοσίίοῃ οἴ τινα αἴτον Σίμωνα, ἰ6 Ὀοίίον αἰἰοϑίθα (πδπ Π6 οτηϊδδίοη [ἰἢ ἐέαέ. τεο.} οὗὁὈἮ 1π6 νογὰ. Τὶ ἰϑ Του πᾶ 
Βοῖ οὨἿγ ἴῃ Α. Β. Ο., αὶ δἰδο ἰπὶ πη δῈΥ̓͂ Δποίθηΐ Ὑϑγδίο!8 [ϑ'γτ. Ὑ1}16.}; 1 ῬΓΟΌΒΌΪΥ δβοοιηθὰ [10 σοργ]θῖ8] ἴο Ὀο ἘΒΑΡΡΓΟΡΠΒΤΟΙΥ 
ἐς ἐρδα ἰδ ἴδε οδδ6 οὗ [πὸ Δροβὲϊθ 50 ΓΔΒ 80 Ὑ  6]Υ Κηονῃ. [Αὐἀορίοα Ὀγ [δοῖ. ΤΊίβος. απὰ ΑἸΖ,, Ὀὰὲ οτ!ἰοὰ ἰῃ . Βίη. 

δ δει. 6. Το οοποϊυάίης ογὰβ : οὗτος λαλ ἥσει σοι, τί σε δεῖ ποιεῖν, ἰπ ἐεαέ. γεσ. [ἴτοπι ΕΓΑδπι18], ἀγὸ Ὁπἀου ΕΘ δρυ- 
τίουδ. ΤΉΟΥ δγὸ ταμίϊης ἰῃ 41} [πὸ Μ58. οὗ [πὸ ἤγεί γσϑυῖὶς [Α. Β. Ὁ. Ε. α. διὰ Οοά. β8[η.}) ἀπὰ ἰῃ δπείθηϊ τογδίουῃβ, δηὰ νγόγο ἀ6- 
Πτεὰ ἔγοσα γετ. 832 ὈΘΙΟΝ, δηά εἰ. ἰσ. 6. [Ογηἰ (δὰ Ὀγ Τδοῦτ. ΤΊβοι. διὰ ΑἸ, δῃὰ αἰδὸο ἰῷ Οοὰ. Απιδιίμυκ οὗἩὨ ἐπ Ὑαὰκ., α]- 
ἰδουκὴ ἰπδογέοα ἐπ [9 ἸΔΌΔΙ ρτί πο ἰαχῖ οὗ 9 Ἰα(ἔον.--ΤᾺ.] 

λαλῶν τοράθ τῷ Κορνηλίῳ τ] Εἰ. (ογ πο αὐτῷ (Δἀορίοα ὈΥ Ι,Δοῖ.., ΤΊΒος., Βε1οΥ διὰ 
ἧκν αὐτοῦ αἴϊτοσ οἱκ. οὗ ἐδχέ. τές. 

4ΦΥοΡ. Ἰ. [{Π86 ἐεχέ. γοϑο. 
Τὸ, ΑΙ οεςῦγα ἰπ Α. Β. 6. Β. Οσὰ, 5΄η. ὅγε. Υὰ 
δηδ ὮῪ . ΤΟΝ. διηβ ΑἹ΄.---ΤῈ.] ᾿ 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΣ,. 

εξ. 1,9. Α οϑχῖϊαΐῃ δ ἢ ΟθΒ8168.--- 
218. οἱἱγ (Οόϑβασοβ Ῥα])θϑί 99), βι(παϊθα οἢ (16 
ΜΟΙ σσδῆθδη, δπὰ ῥγουϊάθα τὲ" δη ἘΧΟΘ]]οπὶ 
ΒΑθον, προ δ υἱβίιθα ὈΥ͂ ΠΙΔΠΥ͂ γ6586}8. νν88 
δαῆι Ὁγ Ηογοά ἰδ ατοαί. [11 8 ἱπῃδθὶ ρα 
οὐ εῖγ ὮὉΥ Ῥαρβδπδ, πὶ βϑύϑγαὶ ἰβουβαπὰ 76 »»}8 
δἰδο γοδί θὰ ἰπ ἱΐϊ. Αἱ ἃ βοι ον δὶ Ἰδαῖος ρογὶοά, 
ἰϊ τδϑ ῬοΥ Δ ΘΏΓΥ οοσυρίοα ὉΥ ἰἰὸ Βοταδη ῬὉτο- 
συγδίοσα, δηὰ 18 ἤθποθ οδ]]οὰ Ὀγ Ταοϊίυ5 (Ηϊβί. 
Π. 19) “ιάκεε εαρμ. Οὐοτποϊυθ 88. (86 οοπι- 
ἸδηδοΣ (οεπίεγίο) οὐ ἰμὸ Τα] δ Ὀδηὰ (σολογδ), 
ἩδιοΝ, πὶ μοὶ ἀουδί, τοοοϊνοὰ πὲ πῆγα ἰῃ οΥ- 
ἀεν ἰο ἀϊδιϊη συ θη ἰὺ ἔγοσῃ οὐ δῸΓ ἰγσοορβ {δαὶ μαὰ 
θεδη Ἰουϊοὰ ἴῃ Ῥα᾽οβέϊηθ οὐ ϑ'γυίδ, δπὰ ὑπθὴ ὈΘΘῊ 
ἱποογρογδίά υυῖ ἢ (6 Βοιιδὴ δύγ. ΤῈ 1{6]18ῃ 
δαηὰ οοῃδὶδιοα οὗ παδίιΐνϑ οἵ ου)θ, ον, δὶ ᾿οδϑί, οὗ 
Ἰιδ]182η5, δὰ ἐμιο86 Ζοστταϑὰ ἐμ πποΐοθαβ οὗ ἐμ 6 χαγ- 

α. [6 οτἰ ἰοά ἰῃ Α. Β. Ο. ΕΒ. Οοά. βίη. 

τίβοθβ. Τὴθ Ῥχγοσυγζγαίοσ πδι, ῬΧΟΌΔΟΌΪΝ δἱ μοὶ 
ὔπηθ δἰγοδάυ, Ἂβίϑ Ὁ 56 Βἰτηβοὶ  ἰπ Οοδδγοδ, 
βποθ {86 ΒοΙηΔῺ μασγίβοη ἰΔΥ ἔῆοσο. ΤὨΐ8 66ἢ- 
τγΐοη ΟΥ̓ 118 τγ89, ἀου Ὀ11685, ἢ τα β 6] 4190 88 
Γ[ιαἸΐϊδπ ὉΥ ἀοϑοθηί. 1ΚῸ ἀδβουὶ 95 ἷ8 θα σδο- 
ἴθ Υ 88 ἱπδὶ οὗα ἄϑθνοιϊζ τηδηὴ (εὐσεβής, (μ6 τηοϑὲ 
ἄθΌΘΓΑΙ ἰδγτα, ἩΓΒΙΘὮ ΤΙΩΔΥῪ Ὀ6 ΔΡΡΙΙοὰ ὄυὐϑῆη ἴὸ ἃ 
ΒΓΙΟΙΥ Ῥάρδη ἔοσπι οὗ ἀδνουί 688), δηὰ οὗ ἃ πιδῃ 
ν80 ἔϑθασϑᾶ οᾶ νι 1} 18 ἤου8θ ((86 ΡΏΓΑΒΟ: 
φοβ. τὸν ϑεόν ἀϑῃοίἑπρ ἐλαέ ἴον οὗ αοἀ, οὗἨἁ ὙΒΙΟΣ 
86 οηε για αοα 8 ὑπὸ οὐἦθοὶ). 1.686 βοηϊ πιθπίδ 
6 τηδηϊεβίθ, Ῥαγ γ, ὈΥ ΑἰἸΐζοποθ ἰῃ οοτίης 
ῬΓΑΥ͂ΟΥ δπὰ ΒΡ] 1} δ 1008 ἰο αοα, ἀπά, Ῥαγίν, ὈΥῪ 
ὨΘὈλ ΔΙ] ρον ογταΐης δοὶδ οὗ ομαυὶγ ἴὸσ ἰμ6 [8- 
Τ86}1168 (ὁ λαός, (μ6 ΡΘΟΡΪ]6 οΥ̓͂ [85Γ86] [48 ἴπ Υ6 7. 
42: οὗ, χχνὶ. 17, 28: χχυἱ!ἱ. 177). Τὰ 6 τὸς 
ΒΟ ]6α ἐπα οθηίυτίοπ οὗἨὨ Οδροσπῦπα, ὮῸ 8180 
Ἰονβὰ {}}:6 Ρθορὶς οὗ Ιδγδϑὶ, διὰ Ὀ01}0 ἃ αυπαροριθ 
ἴον ἔμ τὰ χὰ} δἷβ ον τλθπ5 (1μι. νἱ]. ὅ.). δ ο8 
ΚΟΠΟΓΟΒΙΔΥ 18 8 ὈΘδΔυ 70] δαὰ ἰουαμὶπρ ἐγαὶὶ οὗ 
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Θμδυδοίοσ, ποῖ πιΘΓ Ϊν ἴῃ βΘΠΘΓΔΙ, ἱπ δ ΟΧρο- 
τἰοηοοα βοϊάΐορ, Ὀαϊ, ἴῃ ῬΔΓΓΙΟΌΪΑΥ, ἰῃ ἃ Βομηδῃ, 
ψ ΉΘῺ ἰὑ ΡΡΘΑΤΒ ἴῃ 8 ἱίΟΓΟΟΌΓΒΘ ὙΠ} [ΒΒ 96 08, 
ΨΠ0 γόγο διυδ)οοὶ ἰο Βοπίδ, δη ὦ ΓΘ, ΘΟΙΏΙΔΟΙΪΥ, 
ἃ ἀεοδρίβοὰ ρ60}]9.--- Τὸ ὙΠ 016 δοσουπὶ Δ]10 8 18 
ἴο δϑϑιιπιθ {μαὶ σογηο 8, ᾿κὸ τϑὴν οὗ δἷδ 60ῃ- 
ἰθιηροΟΥ το δ, τγδϑ ἀἰββα 8 οα νεῖ} {86 Ραβϑῃ σο- 
Ἰἰχκίου. πο Β6 δὰ ἱπδοτίίοθα, δηὰ, 88 δὴ ἰπ- 
φυΐγον, δα ἰυσχποα ἴο ἰδ δ οὗὨ [8.86], δα ἰο 
πὸ χοον]οάχο πὰ νοσβαὶρ οὗ {Π6 οπε σὰ αοα. 
Ἧ δῖὸ ποὶ δυγρσυὶβοὰ ὑμδὶ δ καϊηθα (Π6 οδβίθϑιῃ 
οὗ 8}1 ἰδ. 716. 5.111}, ἐη6 παγγαϊϊννο Ὀθίοσο υὺ8 
δογάβ βὸ στουπὰδβ [Ὁ δβδδυσαϊηρ ἰμδί Π6 88 ἃ 
Ῥγοβοϊγίο, ἰπ {πὸ βίσὶοὶ βθῆβο οὗ ἱμαὶ ἰθστη, 88 ἰΐ 
ἿΒ ΚΟΠΟΓΔΙΥ Βυρροβοά (ἀτοίϊυΒ; ΝΟΥ ἀπά 
Οἰ ΒΟΥ); ἴο Ὁ ΒΘ ἷἰΒ τοραγάϑὰα ἱπ ἐμ γγ8010 ΘΟΥΓΒ6 
οὗ (86 παγγαίΐγε (νυοῦ. 28; οἷν. χὶ. 1) 88 Ὀείηρ, ἴῃ 
8. 16,8] δπὰ βοοῖΐα] γοβρϑοί, ποι ίῃρ Ὀαΐ ἃ Βαδί θη. 
Ης δὰ 5 ΡῚ ἰυγποά, ἱπ δὴ ΘὨ ΙΓΟΙΥ γὙο] πί Δ ΥΥ 
ΤΩΒΏΠΟΥ, ἰο Ζυάδίδπι, τὶς τοδρϑοὶ ἰοὸ ἢ18 πηοᾶο οὗἁ 
ΚἈϊ Κίηρς δηὰ δἷδ ἀοπιοβίϊο πουβῃΐρ, τι μβοῦϊ δὺ- 
ἰδορίπς πἰχηβΒο]Γ(ο ἰὺ οαὐ πα ἱγ ὈΥ ΔΏΥ ἀθοΐβὶνθ δοί. 

γεμ. 8-6. Εἴθ δαὺν ἴῃ ἃ ν᾽ ϑίοῃ - - 85. 8}- 
Β61 οὗ Θ0οά. ---Τὴὸ δῆ ροὶ δρροαγϑὰ ἰοὸ δἰτῃ δου 
88 πἰπί δοὺγ (8 ο᾽οἴοοκ, Ρ, Μ. [5860 δΌογθο, ἱΪ. 
14, 1. 5.}}, οΥ [86 ἰδῖγὰ Βουν οὗὨ Ῥγδυϑσ, τ 816} 
(86 ἀδονουὶ ραζδὴ ΡΓΟΌΔΟΪΥ οὐβοσυοὰ οὐἨ δἷὶβ. ονῃ 
δοοογά, ἷπ ΘΟΠΙΡΘΏΥ ἩᾺ (6 Φ60ὲ. Ηθ μη ΒΔ} 
ἐπ ἃ νἱβίοιι (ἰδὲ 18, ὈὉῚ δὰ ἱπίθγῃ δὶ ἤγοσθββ, οὗ 
ποῖ αοα ντᾶ5 [86 δαῖμον, Ὀαὶ, ἱπ ΟἸΒΟΥ Γοβροοίβ, 
αἀἰοιἐποίἱψ, φανερῶς, ποῖ ὮΥ͂ ἃ ἀεσορίϊοι οὗ 9 56}868 
δὴ Δηᾳ6] οὗ Θοά, νἶο ϑηίογοὰ ἐπμ6 οἰ δ ΌΟΓ, δὴ 
δἀάγοαδβοὰ ἢἷπὶ ὮὉΥ πϑηθ. [76 ΡΟΡυΪΔΓ ἰά68 οὗ 
τἱηροὰ δηροΐδ ἰ8 ἀογίνοα ἔγοτῃ {πὸ σβογ ὈΪπὶ, 
(Εχοΐ. χχυ. 20) δῃά βουδρῃΐηι (1βαὶ. νἱ. 2) αὶ 
Ϊβ ΠΟΡΟΡ δυρχοδίϑά ὉΥ ΔΩΥ οὗ {86 ΠΑΡΓΑΙΪΥΟΒ οὗ 
δηοἸϊο ν᾽ βιίβ ἰο 1818 νογϊ ἃ ἀπὰ ἰἰβ ἱπθδὈἰδηΐδ.᾽" 
7. Α. ΑἸοχϑπάοσ, αὐ ἰοε.)---ΤᾺ.}. ΟοΥπο]λὰ8 ἰοο 5 
ὮΡ, ζ8:65 δἰ (θη γ 9} δἱ (86 ἴΌΓπὶ Ὀοίογα δἷτα, ἴθ 
δἰδγιηθα ὃγ ἴδ6 πηοχρθοίοα δηὰ ἀδσσιης [γογ. 80] 
ΔΡΡΘΆΤΔησΟ, δηὰ γΟΡ] 168 ἰ0 {πῆ 6 ϑἀάγεββ ὉΥ στο- 
ΒροοΙ}]γ δϑκίης ἃ ααοϑίϊοῃ. 1} δῃβοῖ ἱπΊΟΥ ΤΩ 8 
ἷπλ (δὶ ἰδ ῬΤΆΥΟΓΒ δηὰ 8[]π|8 ΟΓΘ δΔΙΘΥΒ Χ0- 
ται θογοὰ Ὀοίογο αοἀ (ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον---- 
ἐ. .. γενησόμεναι μνημόσυνον [Θορ. 80 ποτὰ ἴπ 
1αἰτ. χχυΐ. 187, ὑπαὶ ἰδ: ἸΔΟΥ͂ πανο δϑοοπα θὰ 

(ο ἤθδτυϑῃ, ᾿ἰκὸ ἰδ διιοῖκ οὗ ἰπ6 βου β668, 50 ἐμδὶ 
{ΠῸΥ τεη πα αοά οὗ {66.᾽). [366 θοῖον,, θΟΟΤΕ. 
δὰ Ετη. Νο. 8.---ΤῈ.}.-τΑπαὰ ον Οὐτπ 118 ἴδ 
σοιαπιϑηαοα ἰο Βεπα ἰο ὅ ὍΕΡΕ 868 Εχκα. ποίθ οἢ 
οι. ἰχ. 86], ἔον Ῥοίοσ, ἴπ ογάθν ἰμδὲ [86 Ἰδίίον 
ΤΊΔῪ οοηάἀποὶ πἶπι οηαρὰ ἴπ 10:6 ὙΒΥ οὗἨ δβ6]νγ8- 
εἶσαι, (Το ἴδττα Σίμωνά τινα 8 ἀδοὰ, 48 (89 δΔρο8- 
{ἰὸ τγϑϑ γϑοί ὉΠΚΠΟΕ ἰὸ ἰδ ΒομμδῈ). Ἐπ Βοιιδ0, 
δὰ 6 πιδῃ 086 κιιοδί (ἢ 9 δροδβίϊο 18 {ξενίζεται, 
λοδρί(αίωτ), τὸ ἰμαϊοαίοα τ ἢ δυ βῇ οἱοπὶ ργθοϊδίοῃ. 
[“᾿ παρὰ ϑαλάσσαν, ὁπ. δοοροιπὶ οὗὨ ιἷβ ὈχΒ΄Π6885, [ῸὉΓ 
ὙΠΟ γαίον Ὑ88 Ὠεοδδὰ. (46 Υ εἰἰ6).---Τ.} 

ψεβ. 7, 8. Εἶἰο οδὶἹϑᾶ ἵἴνγο, οἱο.---Οογποϊυβ 
πἰϊδουῖϊ ἀοῖαν οὔδγδ (86 ἰπδίσυοίϊΐοηδ τπίοδ ἢ6 
δὰ γοοοϊγοὰ, δηὰ 6818 ἱνο οὗ 8 βοσυδηῖδ 
(οἰκέτης, ΚΟΠΟΥΑΙΪΥ ἃ ΙΔΟΤΘ ΒΟΒΟΓΔΌΪΘ ΔΡΡδ)]αίϊοι 
(δὴ δοῦλος) Ὑ8ο, 85. Ὀϑὶοηρσίηξ ἴο [18 οἶκος, ἔθαγοὰ 
Θοά, νοῦ. 2, δά εαἷδὸο ὦ ἀϑνουΐ βο] 16} (εὑσεβῆς, 
866, ΒΌΟΥΘ, ΥΟΓ. 2), βοϊδοἰΐηρ {πθῖ ὕγοσῃ ἐδ 6 ὙἩ 8016 
ΠυΌΘΡ οὗ ἰδ ῬΟΥΒΟΠΔ] δίιοπάδηίδ (48 ογἀ 6 ΣῪ 
οἴἶδοογβ). Ηθδ σομμπιυπίοδίοϑβ ἰο ὑμ6πὶ ΣΈ Βουΐ Γ6- 
βοῦν (ἅπαντα) 81} (Βαί τεΐοσγϑὰ ἰο {868 δρροδγϑδπσοὸ 
πο 6 μαὰ Βοος, διὰ δβδοπὰβ ἰποπὶ τὰ ἐ}19 
ὨΘΟΘΒΒΘΔΙῪ ἱπδ ΓΟ ἱ0.8 ἰ0 ΦορρΡᾶ. 

ΤῊΕΞ ΑΟΤἕΗ͂ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΞΤΙ, ΕΗ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΕΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Ὑπδῖ 411 (86 οἱγοαυτηδίδηοοβ οοῃποοιοὰ πιὰ 
{}18 δοπυ  σδίοι οὗ ἐἰ δγδὶ βαζϑι, σα σοπίσοϊ]οὰ 
δηὰ βιδροα οχοϊυβίυοῖυ ὈῪ αἰγνῖπθ Ῥγονυίάδμῃος, ἰδ 
ΔρΡΡρδγοηΐὶ ἔγοιῃ {μ6 ἴδοι (νι βου τοΐοσσίης ἰὸ 
Οἵ. γ8) ὑμδαῖ ΟΟσμο]1τι8 88 Ὀγουραί ἰπίο οομίδοί, 
ποὶ Ψ{Π (ἢ 0 ονδηροὶ ἰδὺ ῬὮΪΠΡ, γ8ο "γγχδβ τῦοὴ 
ὭΘΔΤΟΡ (0 Βἷτη (Βἷποθ ἢ ππάουθίοαγ γχεδιὰϑὰ 
ΔΙσοδαν δἱ [89 ἰἶπηο ἴῃ θβδγοδ, δοσοσάϊημς ἰο οδ. 
ΥἹΠ. 40, σοπιραγθὰ τὶΐῃ οι. χχὶ, 8), θυὶϊ πὶϊὰ 
Ῥεΐον, σγῆοὸ νὰ8 ποί ὁ ἰδ βρού. [ἴὶ τῶδδ 60 
ογάοτγεά, δαὶ ἐμθ ὅσϑί ρασδὴ δῃουϊὰ Ὀθ Ὀεριϊτοὰ 
δὰ χοοοϊνϑα Ἰθΐο 186 ΟΒΌτΟΝ, πο ΌΥ͂ δὴ οὐ παῖ 
ΤΠΘΙὈ6Ὁ οὗ ἐμ 6 Θμυγοῖ, [606 δῦονεο, θΟΟΤΕ. δηὰ 
τη. Νο. 8, οκ ἶχ. 10-19.---ΤῈ., πον ὉΥ δὴ οὐδδ- 
ξ6]}18ὲ 1κ6 ῬὮ1]Ρ, Ὀὰὺ ὈΥ οὨδ οὗὁὨ 18:9 Τ τ εἶτο ἐδ ειῃ- 
ΒΕ͵γ68, δῃᾶά, ἱπάροά, Ὀγ (μδὺ οπθ, Ὑμὸ Βδὰ, ὉΥ͂ 
δὲβ γογὰβ πὰ ἀδϑάβ, Ὀδοοη 6 {μ6 τοδὶ Ῥσοσαϊηθηὶ 
οὗ (μεἷγ πυϊιῦοτ. 

2. Τὴ απησεῖ στο δρρεδιοὰ ἰο Οὐαὶ, ττὰϑ 
ποΐ δρροϊπίρα ἐρ Ὀ6 Ηἰτιδ617 (86 διζοηὶ οὗ {δ οο- 
γΟΥδίου οὗἩἨ ἰῃθ Ἰαιίοσ, Ὀμυΐ τγγῶϑ δ ΡῚν σοπιμΐδ- 
Βίοῃϑα, 88 ἃ ΤΠΘΒΒΘΏΡΟΤ ΓτΌΙΩ ΟΔΥΘΏ, (0 ΘΟΠΥΕΥ͂ 
(ὴ 6 σοτητηδηὰ οὗ 6αοά, ἐπὶ Ῥοίου βῃουϊα δὲ οδ]]οά. 
τ ν88, δοσοσαϊη ρου, Ῥείοσ 0 ἔγβι ργοοϊδὶπηθὰ 
ἰλ6 αοαροὶ [ὁ δἷπι, διὰ χϑοοϊνοα Ηἷπι ἱπίο (80 
σΒΌΤΟΙ οὗ ΟἸτίδίέ. Ασοογάϊΐηρς ἰο ἰδ ἄξεσζεο οἵ 
αοά δρὰ ἐδὸ τπιοϊμβοὰ πίοι Ηθ δϑι Ὁ] οὰ, το- 
Ῥθῃίδησθ πὰ (89 τοι ϊββίου οὗὨ δ᾽ 8 ΜΟΓΘ ἰὸ 86 
»τεαοσλεα ἴἰο 8}} δι ὁ0η8 'ἰπ ἰπ6 Ὡϑῆιο οὗὨ Ψ6δ08, δὸ 
ἰδαῖ ἴ0 8 {π6 ἩΡογὰ οὗ [86 6ο8ρεὶ, ἀπά, ἱπὰεοὰ, 
(80 ποτὰ ἰο ΒΟ πιεπ ὍΘΔΣ ἩΪ.η 688, ἰμδὲ ἰδ (86 
ΔΡΡροϊηι θα Τη08}8 οὗ Βαϊ γαϊΐουῃ. ΝῸ Ἵδξο ΘΥ̓Ὸσ 06- 
ουγτοὰ ἴῃ ὙΒΙΘΉ 8Π ΔΏ6] γ)͵δδ βομέ ἴον (86 ρυτ- 
ΡοΒβ6 οὗ οοπνογίἐπρ ἃ δουΐ, δηὰ πὸ τηδῃ δῃου] ἃ ἐτὰσ 
ΔΙΙονν ἰ8 δῖ ἰο 6 ἀορομάθῃξ οἱ δον δὴ ὃχ- 
ἰΣΔΟΓΑΪΠΑΓΡΥ͂ ΔΡΡΌΘΔΓΔΏΟΘ ἴτοσα ἐπα ἰσθμὸν ποσὰ. 

8. Αὄ εἰσ να]ὰθ ἰβ αἰἰγὶ θυϊοά ἐο (Π6 »γαψεγε ακά 
αἴπις οὗὨ ΟοΥπο] 15, ποὺ ΟἿΪΥῪ ἰπ {πὸ ἀδδοτίρίϊου οἵ 
818 Θμδυδοίου ἔῃ οα Ὀγ {πὸ ἰδίοτίδη, Ὀαὶ 4150 
ἴπ {16 τηθδϑαρε οὗ {19 δηρεὶ. ΤῊς ἄγει Ῥ]αθθ ἰϑ 
δεείρῃποα Ὀγ [κς, το Γ. 2, ἰο {0 6]πι8, Ὀαΐ ὮΥ ἰδ 
δη6], γον. 4, ἰο ἐδ 9 ῬΤΆΥΘΥΙΒ, δίποο αοἀ δχαὶ Ἰοοκ8 
δἰ (86 μεαστί. Τὴ τηϑββαφο οἵ ἐμὸ δῃκοὶ, ἰηδεεὰ, 
δοπῃθοίβ ἰδ ἷθ γουοϊαί οι οὗ αοὰ, ναΐδἢ π|}} Ἰεδά 
ἴο {86 δβαϊνδιΐρη οὗ {6 οπιδη, τὶ ἰμοβε ἀετοῦ 
ὍΟΥΚΒ. οο8 ἰδ ἤδοί τ] 8 του! ογ ουβηθ8θ 
οὗ ψΟΣΪΚΒ, 8. φπεγίίμηι δΣ , δοοογάϊης ἰο (19 
Βοπιΐβῃ νἱον ἢ [Ασοογάϊης ἰο ἐμ Βομο᾽δϑίΐσα, τ ΒῸ 
ἴοΠἸονν ΤΏοταδ8 Αααΐηδ8, 8 οσκ δοαυΐγοδ πρεγιμπι 
ἐς οἵ ἀἐ πιεγίζωτη ΘΟΗ στ), πη ἰξ ΡΓῸ- 
οοϑὰβ ὕγοιη ἰδ ὕγϑο ν]}} οὗ τῦδη, Ὀυὶ πεγώμαι ἐΖ 
οοπάϊρπο, ΘᾺ ἰΐ 8 του ρὲ ὈῪ ὑπὸ γτδοο οἵ [89 
Ηοὶγ Βρίγιι. Τδὸ ἤογιηοσ.---ἰ ον δσχρδέη--οἰδ ποὶ 
"πεττογίουεπέδα ἴὰ δὶ ΘΌδοϊαίς δϑῦδβα, Ὀὰὲ ἔδεσε ἰδ 
8 οογίδίη οοποτωίαϑ ΟΥὨ διραδίοπεει ἰπι ἰδ6 αἰτὶ 6 
τοοορηϊίο δηαὰ ΣϑΟΟΠΊΡΟδ6 ἩΒΙΘΝ ἰΐ χσϑοεῖτοδ, 
δηὰ Ὦγ Ὑδϊοῖ, υἱεἱπηαίοῖγ, βαϊγαιΐου 18 τοι οὰ. 
{ΠΕ ῈῸ ταπ. Οοηπς. Τνιά. 1. Ἰ,οο. ΙΧ. καὶ 1. Ρ. 
19. Βεσϊη. 1861).---ΤῈ.]. Ἧς δῆδπεν ἴῃ (80 

περδίϊνο, ἴον ἐμ ζο]] ον Τοϑϑομδ: (α) ἴμε80 
ΟΡΚΒ, Υυἱονθὰ 85 ἐχίεγπαὶ ΤΟΥ Κ8, αν 20 ταῖθα 
οΥ̓͂ (ποΐὶγ οτῶ, Ὀὰΐὶ ἀοτῖγο ἰὲ ἤγοσῃ {86 ἀογνουίηεδ8 
οὔ [86 Βοασί, ἔγοπι ψ ἘΪΟΝ ἐμ γ Ῥγοοθεά 885 {(πεὶγ 
Βουγοθ; (δ) Ετοπ ἐπα ἴϑασ οὐ οά, ὕγοι ν δῖοἙ 
ει εοοά ἀδοάβ ροσίοσιηϑὰ ὈΥ Οὐγπεῖϊυβ ἴον ἰ88 
Ῥθορὶς οὗ Θοά, |1κὸ δα αἰ χεοιΐ ῬΓΘΎεσβ, Ριυ- 
οοϑάοὰ, ἀορομάραά ζ0Σ 18 ΟὟ οσἰδίοποο ο8 ἰδθ 
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ζῖ8ὲ0 δηὰ (80 χουοϊδίϊοῃ οὔ αἀοὰ ὑπάθσ ἰδ οἹά [ζ 8] ἴα (πδὺ τ] ἢ 18 1οδδϑὲ, τ} Ὅ6 ἰπιχυβίοά 
οογοηδηὶ, το σθηδ ἰο τπϑοὺ ἶτη, δηὰ δὰ 8]- [ νι (δῦ 1 ἢ 186 ῦθσἢ. ΟὐΥποΙΐα8 ἀθιποηδβίσαίοβ 
γεδὰγ δουρὶ Ηἶπι ἤγοτα δἴδυ. [“" ΔΝ λιξ ἐπῖπι ργεοῖ- 1 0818. Τα 1 {8 1688 ---(Ὠ18. σΔΥΘΙ]Πὁ88. ἰπ Το ἀοτῖηρ 
δα: εοπφεσμὲ ροίμϊ φιῖπ βιε8 ργϑςοεάεγεί, ψιδὲ δοία ᾿ ΟὈΘα θη 66---ὈῪ 18 ἱχηπιοάϊαίθ ΠΟΙ] δη66 πὶῖἢ 
ποὺϊα αὐ ογσπάμπι ζαπαπι ἀρενῖς.᾽" (ΟΑΙνΊΝ, αὐ ἰοο.} } (89 ᾿πδίχαυσίϊουθ τ ὶσἢ ἢθ δα χοοοῖνθά, γοσ. 7. 
--Ὲ.]. 1 τῶϑ ἢ 86 ἀρρο υὐϑνον οὐ σου που 
ἴον (89 ἐγαΐ}, δηα τ 10} ἷδ ζδῚ 0} 1] ΔΡΡΙΘαύϊοι οὗ : 
ι)6 κπον]εᾶρο ΒΘ παὰ εἰ Ποτίο Ὀθθη ἱτηραγ ρα ἩΘΜΙΒΕΤΙΟ ΑΝΑΝ, ΒΕΔΟΤΙΘΑΤΣ 
ἰο δὲπι, ἐμδὶ ἀοὰ γγδβ ν6}} ρ]οδϑοὰ. Ηδφ γἴο 18) 5360 ὈΘΙΟΥ, (τοῦ. θ9-28.) 

1. Βείοτε ἐλὲ πιδεδασε γεαολέὲ Ῥείογ, αοα εοπιπιαπαδς λίπι, ἔπ α τγπιδοῖϊίσαϊ πιαηπόγ, ἀμνπσ α ἰγαποε, ποί 
ἴο οὐπδί ΕΓ ἀν ἰλὶπς αϑ ὠποίεαπ τυλίοὐ Ηὲ λαδ οἰεαπδεα. 7.6 πιεϑδέησετα 9. Οὐγηπδίδις αἀτγίυς ἐπμπο- 
ἀἰαίεἶῖν αὐιεγισαγάς, απα οοπιπιμμηϊοαίε ἀΐδ ἑποϊαίίοη ἰο είεν. 

ΟῊΑΡΤΕΒ Χ. 9..28α. 

ϑ [Βα] Οη ἐδ ΠΡΕῸΤ Γῆρ ει ἀΔΥ7, 88 ἐβευ [ὑΠ|0867} τοὺ οἡ ὑμῖν ἸΟΌΓΏΘΥ͂, δηὰᾶ 
ΑΥΘῊῪ πἰρ ἢ πηίο {πὸ οἰζγ, Ῥοίδον τϑηῦ ἊΡ ὑροὴ (86 Ὠουβοῖορ ο ῬΓδῪ δρουὺ {Π6 βίχίῃ 

10 Βουῦ: ἘΑπά δ Ὀδοδτηα ΥΘΣΥ [οῆι. τ} ΒΌΏΡΤΥ, δηὰ ποιὰ μδγθ οδίδη [π|ὶβιϑὰ ὕο 
687; Ὀαῦ Ὑ1116 ὑπ γ" τηδὰθ τοδάν [[ῸΓ .ΐμ7, ἢ [8}} ᾿ῃπύο ἃ ἔγϑῃοθ [ἃ ἔσϑῆθθ οδτὴθ 

11. αἀρο Βἴπλ]5, ἘΛπὰ βαν [Β6 5668] Βοᾶνϑηῃ οροπθϑά, δῃᾷ 8 οοσίδίῃ γθβ86ὶ ἀϑβοθπαϊῃρ ἀπίο 
᾽πὶ [οηε- ἀπίο Ἀἰμ}74, 88 10 Δα Ὀδ6θῃ [88] ἃ ρτϑαὺ βιῃθοῦ [Πγρο ᾿θθη ὁΪο(}7 Κηὶϊὺ [{164]5 

1. δὑίδο ΌΤΙ ΘΟΥΠΘΙΒ [αὖ ὑΠ6 ΤΟῸΣ 648], δπὰ Ἰοὺ ἀονγη ἰο [ἀρο087 ὑμ6 θασί: ἘΥ Βογοῖῃ 
ὝΟΤΙΘ 81} ΤΩΔΠΠΟΥ Οὗ [Ὑγ6γ6 611] Ἰουγίοοίοα Βοαβίβ οἵ ἐμ ϑαυίῃ, δῃᾷ πὰ Ὀθδβίϑ, δα ογθθρ- 
ἵηρ' ἐΐ ΡΒ [[Ουχίοοὐοα δπα ογθορὶηρ, θθαβίβ οὗ 086 ϑᾶγυ}}75, ἀπ ἔθ ]8 οὗἨ 086 αἷν [Ὀ᾽τα 8 

18, 14 οὗ δανθ]. Ἐδαὰ ἔμοσθ σδπῃ)6 8 γοΐοθ ἰ0 Ἀἶπι, Εἰβθ, Ροίογ; Κὶ}}}, δμιὰ οδύ. ἘΒαὶ 
Ῥεῦογῦ βαϊὰ, Νοὺῦ βο, [ΒΥ πο. τοθϑηβ, Ο7] μοσγὰ; [00 1 Ὦδῦθ ὨΘΥ͂ΘΥ Θδύθῃ 8ΠΥ ὑμίηρ ὑμδὺ 

18 ἱπβ [οπι. ὑπαῦ 18] σοτηταοι οΥ [8π47" ἀποίθδη. ἘΔπά {86 γοὶθο δραΐδ πηΐο ἷμλ ἀρ 
186 βΒεοοπα ὕτη6 [Απά ἀρσδῖῃ βρακο ὑπ βοοοηά ὑΐπη6 ἃ νοΐοθ πηΐο δἴτ], Ἦ μα (ἀοά 

1. ΒδΒιαι ἢ οἸθδηδβοά, ἐλαέ 6811 [ταδ]ζ6} ποὺ ὑβοὰ δοιαπιοη. ἘΤΉΪΒ γὰ8 ἄομα [ΒΔρΡΡΘμ647 
ἰδτῖοθ: δηα ὑδθ υϑβ86ὶ] γγὰβ σϑοοϊσοὰ [ὑβι6 }} ὉΡ δραῖὶῃ [ὉΡ ἱπτηοαϊαίθ]γ 75 Ἰηΐο 

1 δΒοδᾶύθῃῆ. ἘΝΟῊ ΜἘ116 Ῥοίθσ ἀουθιθα [τπχἃ8 Ὁποθγίδ!] πῃ Ὠἱπ86}}Ὁ} πιαῦ {{||8 υἱβίοη 
ΒΊΟΝ μα δα βθθῃ Βῃου]ά τηθδη [τηἱρὺ Ὀ6], Ὀ6}0]4 19, {μ6 τὰ ψ πο} [710] ΤΘΓΘ 
Βοηῦ ἔγοται [Ὁγ] Οὐτ 6118 δὰ τηδάθ ἱπαΌ ΓΥ ἴον Ξϊπιοπ᾿Β μουβο, δα βίοοα Ὀοίοσο [89 

18 ραίο [ὖ ὑδ8 ἄοοι], Δ πά οδ] θα, δὰ δεϊκοὰ τ μούμοὺῦ βίο, σ ΐοῖ [0] τῦᾺ8 
10 μαγηδιηοᾶ Ῥοίϑυ, ψϑῦθ [οηι. 66] Ἰοαραά {μθγθ. ἘΓΒα 7 116 Ῥοίον ὑπουρῃῦ [γ788 

το βθοιηρ]"} οα ὑμ6 νἱϑίου, ὑμθ ϑρίτιῦ βαϊὰ αὐὐο Ὠἷπι, Β6Πο]α, ἢ γθθ [οην. {8 Γ66]}2- 
20. πη βοοῖς {η66. ἘΑτῖβο.ἐμογοίοσο [Βαὺ (ἀλλὰ) 8186], δηὰ ροὺ {860 [60] ἀογῃ, 
21 δὐὰ ρὸ υ|0ἢ ὕμθαι, ἀουθίϊηρ πούμὶπρ: [οΥἶδ 1 πᾶν βουῦ ἰβθ. ΤΠ Ῥοΐοσ ποπῦ 

ἀοχη ἴο δ τιθῃ ΜΈ1ΟὮ πΟΓΘ δοηαὺ ἀπο Ηἷπὶ ἔγομπι (ΟΓΏ6]108 ; δηὰ βαϊα [Τ θὰ Ῥοῦου 
ποηΐ ἀονγῃ δηα βδϊα ἰο {86 πιθη]}"", 6 ῃο]4, 1 δπὶ ῃ6 ὙΠοτὰ γα Βοος : Ὑμδῦ ὦ (Ἐ9’ 

δὲ ολυδβο ἩΒΟΓΟΐΌτο [Ὁ ΒΘ] γὰ 816 οοιπηοΐ ἘΑμὰ (Π6Υ βαϊὰ, Οὐσμοῖαβ {π6 οοπίυ- 
ΤίοΙ, 8 ἡ πδῦ τμδΠ, ἃπαὰ ὁ0η6 ὑπδὺ δαγοί! αἀοά, δῃηὰ οὗ ροοᾶ στϑροσύ διῃοηρ 8]}} {116 πᾶ-- 
ὕΐοη οὗὨἨ [86 962, γγὰ8 τσηθα ἔγοπι (οὰ ὮὈΥ [τϑοοϊ θα 8 αἰ νη6 οοτηηδη ἔγοτ] ἃ 
ΠΟΙΪΥ δηρδὶ ἴο βοηά ον 866 ἰηΐο [007] 18 ουδ6, δῃὰ ὕο ἤθὰσ πογὰβ οὗ [τοι] ὑ866. 

28α. ἜΤΒΘΩ ο4]]6 ἃ Β6 ὑπθιι ἴῃ, δηὰ Ἰοάροα ἐλερι. 

ΤΥ ς, 9. ἐκείνων [ἐεπέ. γες.] ἴῃ Β. Ο. αῖϊκ. δη ἃ ϑοιὴο ΓΔ ποτθ 88 Θχομδ σοα [ὉΓ αὐτῶν [οὗ Α. ΒΕ. 6. δὰ Οοά. Β[η.}, πο 
βροϊθοὶ ἰὸ δ6 ἃ ΠΟΓΘ Ὁ τίδίο σοΐογθῃοθ ἴο {6 ὑϑσδοῦβ 50 Βεὰ }π8ῖ Ὀε τη ἰϊοποὰ; δαΐ [16 ΤΌΓΙΠΟΣ βου ὰ ἶνθ Ρτο- 
ψπιτοὺ πὶ ΤΊ ποηδοτί [Δοἢ. δπὰ ΑἸΩ]. 
θὰ 10. κι τσ, ΟἹ ἴδ: ΟΟὨΊΓΑΓΥ, αὐτῶν [8 ΔΚ ὈοίίοΓ δἰἱοοίοὰ [Α. Β. 6. Ε-. Οοά. Βίπ. .δο. ΤΊ θοῦ. 4..}] ἔπδῃ ἐκείνων 

γεο. .)» 
8 Υγες, 10. Ὁ. ἩΡΙ ΝΗΡΣ ἔπ Α. Β. Ο. [πὰ Οοη. ΞΙΏ.] 6 τϑοοσητηοπάθα ὮΥ ατίοθθας, δπὰ αὐορίοα Ὦγ 1,Δοῖ. δηὰ ΤΟΙ. [Δοὰ ΑἸ0]; 

"ὶ πὸ [ἀοι δι]οδο ἔἐμο οτί κί Δ] γοδάϊηρ, ναὶ 88] ΘΧΟΒοησοῦ ἴον ἐπέπεσεν [οἵ Β. Ο. δπὰ ἐεσέ. τεο.], τ οἢ βοθηνϑαὰ ἴο Ὧθ ὈΟΓΟΥ 
ψυϊίοά ὕστ 10 ἔκστασις πὰ {1186 ὈΓΟΡοΟσ οι ἐπί, 88 Ἧ76}} 8 ἴο ἴπ9 σοποοροι οὗ δὴ οὐοσρονοσίηρ ἰμδύσηοθ οχογίθα ἔγοπι 
δρόνδ, {ἈΜΟΥΟΣ μγοΐοτ ἐπέπ.--- ΤᾺ. 

4 τ, 11. α, ΤΏ τοδίηρ ἐπ’ ἀντόν [ἐεασέ. γεο.Ἶ αἴτοσς καταβαῖνον οσοῦγα ΟἿ]Ὺ ἴῃ Ὁ. δηὰ [8 ψδητίηρ ἴῃ ἐπ τηοδί ππροτίδηξ 
ΒΒ, [Δ: 8. Ε. τ. 81... διὰ [ἢ ΤΩΘΔΩΥ δηοὶδηΐϊ γὙογαΐομ [βγχ. νῸ]..]; 1 16, ἰϊδουῖ ἀουθέ, σραξίουβ. [Οἰ ἐς Ὁ ΙΔΟἈ. 

: ΑΙ(--- 
δΎας 11, Ὁ. ΤῊΣ πογάδ δεδεμένον καὶ Ἀἰμκα γε. 810 ὙΔπ Ωρ ἴῃ δοτὴθ ΜΒ5, [Α. Β. Οοά. 812. δηὰ Ὑ}ς.. Ὀπὲ ἰοπῇά ἐπ Ὁ.]; 

᾿ιρῶοο δ Το δηδ, δὲ δὴ δδσ]οσ Ὀοχίοά, ἢ. οδῃοο]οὰ ἐβοη. Βαϊ [ΠΟΥ ογὸ ῬΓΟΌΔΟΙΥ οσαϊ θὰ μὰ σομίογη τ [τὸ οἈ. χί. 
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δ, ὙΠΟΓΘ ΠῸ τατγίοπα γολσίηρ οχὶβίβ, τ 16, [ἢ [Π18 τόσβα, ΓΘΥ ΔΣῸ ροπαῖΐπο. [ΑἸ ογὰ 15 ἀοι θεαὶ, δὰ ἰπβοσίβ ἐμὸ πογὰβ ἰῷ 
(89 ἰοχῖ, Ὀπέ ἱπ ὈΓΔΟΚοΙ͂α.---ΤῊ.] 

ΘΟ ΎοΟΓΥ, 12. ΤΊιΘ 
δὐογρίοα ὑγ [60 }., 

οἰ οη οὗ ῆς γὴν ΑΙΟΙ ἑρπετά [48 ἴπ Α. Β. Ο. Ε. σοὰ. βίη. βντ. γα 1κα.} '5 πιοδὲ ΓΔἹῪ δεϊουϊοά, ΠῚ κα 
βοῆ., βηὰ Α1[.--- [6 νψ ογάθ : καὶ τὰ θηρία, οἵ ἰεπί. τες. διὰ 6΄., ΔΥῸ οπϑα Ὁ [ΔΟ. ΤΊδΟ ΙΒ. δὰ ΑΙ, (8 

δῇ δά! τος ἔγομι οἢ. χί. 6,) ἐπ σοπίογιηἑτΥ τὸ Α. Β. Ε᾿. Οοά. δίη. γυ}..--Ἴτ.] 
Ἰ γοτ, 14. καὶ, ἰη ΡΙδοο οὗ ἣ [ΠΣ Ὦ οσοῦγδ ἰη Ὁ. Ὦ. Ε.. α. δῃὰ ἐξσέ. αὐ τα Ιουπὰ ἰπ Α. Β. [πὰ Οοὰ. 5᾽:.} ἀιιᾶ ἴῃ 8 ΠΌΛΙ ΒΕ Σ 

οἵ ἀποίοπὲ νογϑίοηβ δπεὶ [ᾺἤΠογ8, δὴ ἰδ, ὑμποσγοίογο, ργοζογγοὰ Ὁν βο ἢ. δῃά 
8 Υ8γ. 16. εὐθύς, ἱπ γ]ασο οὗ πάλιν [οὗ Ο΄. κπὰ ἐχέ. γδσ.}, [8. πιοϑὲ ΠΥ βυδιαἰποά [Α. 

δοὲ δνοὸ ὕσθῃ βυ δι θα (ΟΓ {Π6 πιοῦὸ οὐνίοιιβ πάλιν [{{ἰ1 Βορά ποξ ὕθθη ἴδιο ογὶ 
δαδί νυ οσσαγ. [εὖθυς ἴπ 1δ0ἢ. ΤΊΘΟἢ. πὰ ΑἸΓ]. 

ΦΎοΥ. 17 
κοῖδοῦ δι: ΡΟ γιοῦ. 

1 Ὑὸγ, 17. Ὁ. καί 

ἴδοι. [ἀπὰ Α11.]. : 
Β. Ο. Β. Οοά. Αϊπ. Υα}ς..}, κοὰ πουϊὰ 

88] τοδϊωρ) πλ]19 ἰδ Γόγνόσθο σου! 

. 8. ΒΟΓΠΟΙΏΘΠΠ [84 ἱπεογίοι ὀγένετο δίξοσ ἑαντῷ, ΒΙΒΟΒΟΝ ἐξ ἴα ταρρογτοῦ ΒΥ ΟἿΪΥ οτ ΜΆ. Ὁ... κπά ἴξ δ]10- 
Οπιΐ τέο Ὀγ οἵπον οἄϊίοτα, ἰἢ δοοογάδησθ τ ἢ Οὐά. 8 

ἴοτο ἰδού ἰδ υοπἰτϑοὰ ὈΥ ᾿δομιπδπη, ἢ οοπστη Υ ἰο Α. Β. [πὰ Οοά. 8[2.}, δ το} 88. βοῖῃϑ τοῖπυβ. 
ἰῃ. οίς.- ] 

οὐ]ο5 δηα νογβίοπδ ὕα. {{{{ 88 ὉΠ ΈΙΡΗΗΣ ὙΥΓΙΓἴθει, ἰΐ ἸΔῪ Βανὸ ΔρΡΡδαγθὰ [0 σΟΌΥ 918] ἴο 6 ὈΠΠΟΟὺΟΘάδασυ. [Ἑοππά ἴῃ 
Ὁ. Ὁ. Ε. α. «πὰ δβἀοριοὰ ὈΥ Τίβε. δὴ 

1 Ψοσ. 10. ἃ. Το σοπιροθηὰ δισνθυμ. [αἀοριοϑά ὉΥ Ικᾳοῇ. Τίρος. Βεοσ, οἷο. Α10]16 τηοδὲ βο δέβοιουε !Υ δἱτοδιοὰ [Α.Β.Ὁ Ὁ. 
Ἑ. α. Οοη. 8ἰπ.1, ἀπά ἰβ ἴο "6 ῃτγοίογεοά ἴο {πὸ Ππιογὸ δ᾽ π| 019 ἴοσπι ἐνθυμ. (ἐεχέ. τος. 

ἸΣ Ὑοσ, 19. 
Τδελτη.7; 81}Π]. 1 |6, ψτουΐ ἀουδί, ἃ Ἰδαῖον δα αΐ 
δύο; κοὸ τοῦ. ἢ. [Οποὰ Ὁ Τδοῖι. δηὰ ΑἸί.--ΤᾺ. 

. τρεῖς (ςὮ, χὶ. 11) [8, ἰηἀδεσὰ, ἜΡΡΟΓΕΝ ΨΥ ΒΟΠι6 ἱξῃ 
οἵ, [οὐ θὰ ἰη ἢ. α. Η.]; (μία νἱοῖν ἰ5 οοαἤττηθά Ὀν ἴδε ἵδεϊ δαὶ Β. μὲ 

τίλης ἩΝ [4. Ὁ. Ἑ. Οοά. β΄η. γα ]ς., ἀπιὰ δὐορίοά ὃΥ 

] 
15 γος, 20. ὅτε ἰδ ἰοπηά ἰῃ 41} (πὸ δυῖμοῦὶ 1668 [Α. Β. Ο. Ὁ. ΒΕ. Η. Οοά. 8ίπ..] ὁχοορί ἃ βίῃφο ομϑ, α., πὶ οὶ τοδὰφ διότι 

[δτι ἴῃ 1αςἢ. Τίβος. δπὰ ΑἸ..- ἴα. 
14 ΨΥ. 21. Α δἰπρὶο ἀποίαὶ ΜΒ, ΗΊ., δὰ δοπηθ πιϊ 80 Ὸ]686 δηά ἘΠ 618, ποσί, ΡΟ τοὺς ἄνδρας, (π6 [0] Οπ Ὡς : τοὺς 

ἀπεσταλμένονς ἀπὸ τοῦ ορ 
ΔΒΒΌΓΟΟΪΥ 8 ἰδοσ ρον ει 
(πἰογροϊδίΐοι, υογ. 21 Ὀοχί 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεβ. 9. α. ΟὨ ἴδ ΣΔΟΙΣΟΥ [ποχὺ ἀ5.}}. 
Οοϑαγοα νγἃ5, δοοοτάϊηρς ἰο {86 δἰδίοιηρηὶ οὗἨ Εὰ- 
τὶβὶ (ὙΊΝ ΒΕ: Κραΐιο.), (ἰσίγ Βοιαδῃ πι}}68 ἀἰδίδπὶ 
ἔγοσῃ Ζόρρᾷ, ὑμαὶ ἰβ, ἀρουὺ βὶχ [ἀϑστηδη} μβθο- 
ΦΖΥΔΡΉΪ64] τ }]68. [0ὩῈ Βοιϊηδη πι1}6 τς 1.000 Ῥ8068 
Ξ- 8,00) Βοπιδῃ ἴδϑὲ -ΞΞ 8 βίβαϊδ -Ξ- 4,500 ἄγϑοκ 

. ἔροὶ Ξε ᾧ [ἀουμδ} βϑορταρ 08] ταῖϊ6. ϑουθηίν- 
ἤν Ἐοιμδῃ ταΐΐϊοθ  γ6 6408] ἰο οπ0 ἀορτγοο.᾽" 
ΟΝ ΒΑύΜΕκ: δαϊκοίίπα, Ὁ. 21.---ΤᾺ.].----ἾἼ 6 
8016 αἰθίδποθ [ὨΘΑΥΪΥ 86 π|ῖ]68, δοοοσάϊης ἴοὸ 
ΒΟΙ6 8{ΠοΥ 1168} Ῥγ88, ΘΟΠΒΘΑΌΘΒΙΙΥ, 8 ΩΣ ἀΔΥΒ 
ουσηου. 1π6 ἸηΘΒΒΘΏΚΟΣΒ οὗ (μ6 Ἐοιϊηδη, (ῳ 
Ποῖα (6 δηροῖ δρρεαγϑά δρουΐ 8 ο᾽οοκ, Ρ. 
Μ.), ἀοραγίθα ἱπιπηθαϊαυ ον Δ οσγΑΓάΒ, 88. Ὑ6 
ἸΏΔΥ ἰπῖογ Τγοϊὴ ΥῸ Ὁ. 7, ΟΓ, δι ἰθαβί, ἰῃ (16 ουθηΐπρ' 

οὗ {πὸ βδῖὴθ ἀδΥ; ἰδὲ τοδομβοὰ {86 υἱοῦ οὗ 
186 ΟἷΕΥ οὐ 6 ποχὺ ἀδὺ δρουϊ {86 δἰχίμ Βοῦγ, 
γον. 9, ἐμαὶ ἰβ, δὲ 12 ο᾽οἴοοῖκ, ΟΥ ποοῦ, ψὮΘἢ 
Ῥοίοσ ψοπὶ οὁα {πὸ Βουβοίορ, δῃα 5807 ἴδ Υἱβίοῃ. 
θη ἐδεῖν σοϊαγη, θη Ῥοίοῦ δοσοιρϑῃλοα ὑῃότη, 
{ΠΟΥ͂ αραΐῃ βροῃΐ πιοσθ ἔμβδῃ 006 ΟΑΥ Οπ {πο ὶγ 
ἸΟΌΓΠΘΥ͂, τον. 28, 24. 

ὁ. Ῥοῖοσ οιῖ ὕρ ρου ἴδ6 Βουδοῖορ 
ἴο ῬΤαΥ.--α ον 8Β ἰγϑηβ δἰϊοη οὐὁἩἨ δῶμα 15 δόἠἑεν 
[ἔγοπὶ {μ9 1 δεῖῃ, δοξαγίωπι, ἃ ΒΌΠΕΥ ρμἶδοθ (Π 6Υ86). 
--Τπ.], διὰ οἴ ο. που οί Β ἤδΥο 8180 δι ρροβϑὰ 
(89 ψοτὰ ἰο Ὀ6 [8076] ΒΥΠΟΏγΙΩΟΙΒ ὙΓῈ} ὑπερῷον; 
Ῥυΐ 1ᾳϊζο νψου]ὰ Ὦδνα οι ρ]ογοὰ (μἷβ γοτὰ ὮΘΓΘ 88 
ΜῸὺ2)}} 88 οἰβοῖοσο, ἱ{ 6 δὰ τηοδηῦ 85). ὈΡΡΘΓ 
δἠαπιδεν. Δῶμα ῬΤΟΡΕΓΣῚΥ Β'ρηῆ6 8 {8:0 ἀοιδδ, ΟΣ 8 
Ρατὶ οὗ ἰὑ; ἴι 8 ἔσθ ὑπαὶ 1ὁ πόνον ἀοποίεβ {86 
γοοῦ, ν Ἀθη ΐ βίδπἀβ δἴοπο, θαύ (ἢ ῬΏΓΒΒΘΟΙΟΘῪ 
ἐπὶ τ. ὅ. ἰπαϊσαίοϑ (παὶ ἰὴ 6 γοοῦ ἰβΒ πιθδῃί. Αηά, 
ἰμάροά, 89 τἰβίοῃ ἱπ ψΒὶοβ ῬΟΙΟΡ ΒΔ {π6 
Σοαύθῃ οροποᾶ, δὰ δ οοσίδι η οὐ]θοὶ ἀθβοθπάϊηρ 
ἔγοόϊη πβοῦγοπ, ΟἸΘΑΓΪΥ δἰιον 8 ἐμαὶ πὸ 88 ἴῃ (86 
ΟΡΘἢ αἷγ, ὑμαῦ ἰβ, οῃ [86 Βαὶ τοοῦ οὔ (86 ἀννο!]ἕπρ, 
ὙΒΙΓΠΟΥ ΠΙΒΗΥ͂ ῬΟΓΒΟῚΒ γοραϊγοά, νμὸ ἀοδίγοα (0 
Ρογίοτπι ὑμοὶν το] ρίουβ ΘΧΘΓΟΪΒ6Β 10 ΤΟ ΓΙ ΘὨΐ. 
10 νὰβ ἰο (μ͵5 βροὶ {μδὺ ἐΐ)6 δροϑίὶθ δβοϑῃαϑά, ἰῃ 
ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο ΟΥ̓Γ ῬΓΑΥ͂ΘΡ, τ ΒΘΏ ἴδ6 δἰχί Πουγ---ὍΠ 6 
οὗ 6 ἰἴσοο ἐλπιθθ δρροϊπίρα ἴον ἀδῖ] ῬΓΘΥΘΥ--- 
Ἠδά αὐτίνοά, ᾿θ οὯΠ ΘΕΑῚ υὑπάἀογβίδηα πὶ δὶ 
(ἷβ σὰν Ῥοίον βῃουϊὰ οχρϑυΐϊθθοο θησαν; δυὶΐ 
ΜἘ116 μ6 ἰπτβδίθθ (αὐτῶν), (86 ΤΑΙ ΠΥ ΟΥ ἀοπιοβ- 
ἐἶἰοβ. οὐὗἁἨ {π9 ἰϑῆπου Κιηοη, ἮΘΓΘ Ὀσγορδσίηρ {80 
ἴοοὰ, ὑμὸ ἔκστασις οοσυγτοά, 

λίον πρὸς αὑτόν; νπϊ ἐποκοὸ ψότγὰβ [1πὩβογῖθα ἰπ ἐξέ. γ66.] οοοῦν ἘΠ ΤαλΥ ναί διίίοι, Δ ἃ ἈΓῸ 
τιοῦ ἰη Α. Β. 6. Ὁ. Β. α. Ουά. 

Πᾷ δὰ Θοο]οδίαδιϊοδὶ ρογίοῃ ᾽᾽ (Α1{.), διὰ οὐ άπ ΟῪ ἰσχαηβίογσοα ἴγοι τοῦ. 
ἢ. 0}... ἀπ Ὁγ ἰδίοσ οὔ εἶ ΒΟΒΕΤΑΙΙΤῚ κ᾿ ΔῊ ΧΩ δίΟΓΥ 

1.- τὰ] 

γΕΒ. 10-12, ΕΘ [611 ἱπῖο ἃ ἴσβηο96.--- ΒαυΓΣης 
(μῖ8 σϑῆσο, τυ} ἢ ὑγδηβρογιθα Εἶτα βυ 6 Η]Υ, δὰ 
(ἢ Στ δ  βι 10]6 ρόονγοσ (ἐπ᾽ αὑτόν), 6 δανν, μοαγά, 
Δα δηδβυογοα,---αϊ 81} ΟΘΟΌΓΣΘΙ ἴῃ 8 εἰδίε ἰἢ 
ψ ἈΪΘὮ 8 οΥ πασῪ δοπβοϊουβποβα, αῃὰ δἷ8 ῬΘΓΟΟΡ- 
ἰοῦ οὗὨἩ ἰδ πηδίοσῖαὶ ποῦ] ἃ δτουπμα Ὠΐπ), τεσὸ 
ΒΒΡΕΠαρα, δπὰ 18. Β08] »)1|Β Βυϑοορί] ὉΪ6 ΟἿ]Υ οἵ 
ἃ Υἱὸν οὗἩ [10 Δρροᾶσϑῃοθ ψῃῖος αοὰ ρσταδηιδα ἴο 
Ὠἷπμ. Ηθ 8668 ἤόοϑυθῃ Ορδῃθά, δη4 8 το886] σαὰ- 
ΒΟΙΠΌΙ Ὡς 8 Ἰᾶτζο ᾿ΐποη οἱοί! ἀδβοοπϊησ, πμὶοὴ 
ψ85 (Ἰεἀ αὖ (6 ἔοι οῃμάβ, δῃὰ Ὀγ {μ656 Ἰονεγοὶ 
ἄοσι. ἴδ ὅἃγὸ ἰδπ8 Ἰ6ὰ ἰο οσοποοῖγα ἐμαὶ {δ}8 
γ68860] ἨΔΒ μοϊὰ ζαβὶ δΌΟΥΘ ὈΥ͂ (Ἀ6 ΓὍΠΓ ΘΟΓΏΘΓΒ, 
δα Ἰοὺ ἀονγῃ ἰῃ Βυ ἢ 8. ΤΏΔΏΠΟΥ ὑπαὶ Ῥοΐον, ἴῃ 
{πὸ οοβίαιο δίδίο οὐὗὅἁ ἰδ δου, οου]Ἱὰ χῶσθ ἰπῖο δ, 
δα ΟΌΒΟΥΥΘ ἰἰ8 Θηἰ το σοηίοηίθ, ὨΆΙΛΟΙΪΥ, 81} ἔουτ- 
ἔοοίθα. απ σγδορίηρ δηΐ τ Ὰ}5 οὐ ἰῃ6 οασίῃ, διὰ 
Ὀἰγὰβ οὗὁἩ ἐδ αἷσ. Αμπά ἤοσθ Ἧαο δ87.ὸ μοί, υἱὲ 
Κυΐποοὶ, ἰο οχρίαἱῃ πάντα ἃ5 οαυϊνα]δῃὶ (ο “Ὑ 8171] 
Ομ οΥ 8 (Δ ἰπι8}18),᾽" Ὀυΐ 88 ἀσποίϊπρ ῬΓοΟΊ50)Υ 
ἐλε ισλοῖε πωπιδὲν οὗ απίπιαϊδ. Τα οὈλεοϊίου (Πδὶ 
(818 Υἱοῦ οὗἩ {πὸ ὁᾶ86 σου] ᾿ΏΎΟἾΥΘ 8 πιϑηϊ[ε5ὶ 
ἱπι ροΒΒΙ ὈΣγ, 18. οὗὐὈἨ πὸ ποὶρῖ, αἴποο {1|ὸ ὙΠ016 
ΤΟΐΟΓΒ ἰοὸ 8 υἱβίοῃ, διά ποῖ ἰο δὴ οὐ)θοίϊνε δρ- 
ῬΘΆΓΘΠΟΟ: φγοδρεοίωπε λιπὸ λυπιαπὸ πιοάο ποὴ 
ἀεδοπιδ πιρίτί, για ἐοδίαδιΘ εῖγο αἰδος οουΐος 
Δαδαί. ((αἸνὶη). Α11 δῃΐπι|818 8.6 τηθδηὶ οσοερὶ 
βῆ: β, τ ϊοῖ σου]ὰ ηοὶ νι 61} Ὀ6 Ἔχ ἱθὶιοὶ ἴῃ ἰδ 
ΑΥΥ͂ οἸοὐΒ [Ὁπὸ ποτὰ ϑῦσον γον. 18 ἐτηρὶ γίης δαὶ 
811 (π9 δηϊπια 8 δ. δἰϊντο (Μουον).---Τκ.}]. Τὸ 
ἈΒΒΌΙΩΡΪΟἢ ΟΥ̓́ οΙπθ ἱμίθσργείοσβ (Καϊηοοὶ, «πὰ 
ΟἰΒ6Υ8) ἐπδὲ {86 8δῃ}1)818 ἜΤ ΘΧΟΪ 5Ι ὙΕἸῪ 18.088 
ψ Ὠ10}} ΟΓ6 1,6 Υἱ 1 68}}} ἈΠΟ] Θδη, 158 δ᾽ ορϑί μον 8Γ- 
ὈΠΓ͵ΑΓΥ, δηᾶ ἴῃ ὁρροδιιΐοι ἰο {6 ἀθλγοῦβα] ομΆ- 
ΤΆΟΓΟΥ οὗ πάντα ΜΙ ἐμ δγίϊο]6. 

γκε. 18-16. Ἐϊ66; 1(111, ἀπ οαϊ.--- ΤῊ ποτὰ 
ἀναστάς ἀο68 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ ἱΠΙΡῚῪ ἐμαὶ Ῥοίεγ ἰαν 
ἀυγῖηρ (9 ἴγϑῆοθ, ΟΣ 88 ΟἹ ΠῚΒ ἸΚΏΘ63, 38, ρ08- 
ΒΡ Ιγ, 16 Β δα Ὀδ6ῃ οηρεχοὰ ἴῃ ργδυοσ, ὃδυὶ 
8 ΒΙΠΙΡῚΥ 8 ΒΌΠΙΙΙΟΠΒ ἰ0 ῬΘΙΓΌΤΙΩ δῇ δοί. ἴδε 
οχδογίαοη ἰμ8ὲὺ ἢθ βου] [ς1}} (ϑύω ἀο08 ποῖ 
ἤΟΓΘ ΒΙΡΠΙΥ ὁ δαογῦςε) α!ἃ Θαΐ, Τοίογβ ὑγιτθδ- 
ΤῊ ἰο ἰδ θα ΚῈ Γ δὲ {86 πιοτηφηίΐ, Ὀαΐ ἰἰ 4130 ρἶτει 
εἷπι [6 ρτνι]ομο οὗ ἰδ κίηρς δ μἷβ ρ᾽οδϑαγο, π]1ἢ- 
ουὐ ΘΔΥΘΙΌΠΥ αἰδεϊ συ ϊβαΐηρ Ὀούνγθοη [μον 104 }}} 
ΟἸθδῃ δῃὰ ὑποϊθδῃ δηΐπια]8. Βυὶ Ῥείοσ ἀθ6}}Π68 
γΟΥῪ ἀοοϊάἀοάϊγ, τοῦ. 14, ἐο ἀο βοὴ δὴ δοὶ. δὰ 
δΡΡΟΔ]5 ἰο δὶβ βίσὶ οἱ ουϑογνδῆσο οὗ ἐϊὸ ῥγΘΟΘΡΩ͂ 
τοογτῖηρ ἰο 8 Βα )οοῖ (οοαρ. 1κογν. οἷν. χὶ, τοῦ 
4,18, 28). Το ἔθσι οὗ δαάγοβα, κύριε, 15 τοβρθῦν 
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ἴα], θα 88. ᾿ξ {16 ῬΤΟΒΌΡΡΟΒΟΒ {παὺ Ομ τὶδὲ σροακβ 
πὶ αἰπ), 85 ἄοοδ ἴλ 6 αι οδίξοι οὗ 8588]: τίς εἶ, κύριε, 
εἰ. ἰχ. δ. ἬΒΘα {μ6 τοῖσο ναβ Βοασὰ [86 βοσοῃὰᾶ 
ὕπιο, ἰὑ βαα: Ἧπεὶ αοἀ δΒαὶμβ οἹθδιηβθᾶ (τηδὰς 
οἰοδη, ἀφοϊαγθὰ ἰοὸ 86 61668}) ἰδιδὶ 9811 ποὺ ἑλομ 
186 δη {186 818 18: (86 ρστοδὺ (04) ΘΟΙΏΤΟΙΝ, ΤΑῚ 

ἷ8, 0 ποὶ ἀφοΐασο ἰὺ ἰο Ὀ6 πποΐθδῃ δηὰ ῥχοΐδῃθ, 
8ΟΥ τοδί ἰΐ 88 56). [““Ἴ6 ἀθοϊδυδίῖνθ Β6η856 οὗ 

(8680 τοῦθ 15 ἩΘὈΤαἰδίϊο; σοΡ. “ἽΠΟ ᾿ ΝΘ 

εν. χὶ. 8, 6. (ἀ6 Ὑᾶεἰῤ(6).---ΤἼ8.1. ΑΔοσ {86 
οἶον μὰ Ὀ66ῃ τη846 ἐπ τίσο, (ἐπὶ τρίς, ἢ. ὁ., απο {86 
ἐδ᾽γά {{π|0}, {8.6 στ 6886] γ7 85 ᾿τητη αϊδίο᾽ Υ ἐδ  π ἀρ 
(0 εαύθῆ. Τὸ δοσὶ δὶ ἀνελῤφθη, ἀπ 4180 εὐϑύς, 
ἰηΐοττη 18 ἐμαὶ {Π 6 ΓΘΙΏΟΥΑΙ Ῥγ7ὲδβ8 Σαρα, τ ΠΟΓΘΔΒ 
[86 ἀοβοθηΐὶ ὁσσυγΓοα 5Β]ΟΥΙΥ δη ἃ ῬογΟ ΡΟ ΪΌ]Υ, γον. 
11. 
ἵκε. 17,18. ον τυ 116 Ῥοῖοσ ἀουθδιϑαᾶ ἴῃ 

δ1π|46]7.-- - ΤῊ ΔΡΟΒΙ16 ἀἰὰ ποὺ δὲ οὔδα οἱ δ υὶῪ 
Ῥόγοοῖνε [Π6 τηοδηϊηρ τ ΒΟ ὑπὸ υἱβίοι 88 ἀ6- 
εἰζαοα [ο σοῦ Ύ Υ ἰο ἢ ἴτη : Β6 νγγὰβ ἴῃ ἀοιυδὶ (διηπόρει), 
Δπὰ [ὋΣ δΟΥ16 ἐἶπη6 ΒΟΥΪΟΙΒῚΥ τοβοοίοα οχ ἰΐ (διεν- 
ϑυμουμένου, γογ. 19). Βαυΐ δὴ. δοίτ18] ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ 
υγη βηοα Πΐτη 1 {86 Βο]αἰΐοη οὗὨ {86 ΤΥ Βίο συ, 
Ὑδο ἰΠ6 6811 ἐο Ῥγοσθϑά ἴὸ ἐῃ6 Ῥαβδὴ ΟΟΥΠΘ] 18 
Τοδοβεὰ ἢ. 786 τουθδιΐοη συδηϊοα ἰοὸ Ὠΐπὶ 
τείεστο ποὶ ΟὨ]ΥῪ ΑΙ ΘΟΙΥ ἴο γί ϊ6168 οὗ Τοοὰ, (πα 
ἰο ἴΠ 6 ἀσὲ οὗ ρατίδκίης νι ποαὺ ΒΟΥΤΌΡΪο, ἱπ σοπι- 
ῬΔῺΥ ΜΓ ΒοΘ ΘΠ 8, οὗὨ β ἢ} Τοοα 485 {πὸ γ πψου]ὰ 
ὈΓΌΡΆΓΟ [00 Εἴτα), Ὀαὶ 6180 ἰο {Π 680 Βοαύμ 65 (ἢ 6ηι- 
βεῖγυγοβ: ἀοα δὰ ο᾽οβηβοαὰ ἱβοῖι, δηἃ Ῥοΐου τῦᾶ8 
δυσὶ [πδ΄, ἴῃ σοηβοαῦθποο οὗ ἰδ, Βοὸ ΒΒου]ᾷ ποῖ 
τοραγὰ (8.6 7} 8δῈ Ὁποΐοδη δηα Ῥγοΐδηθ, ΠΟΡ δυοϊὰ 
ἰδοπὶ 85 ἸΠΉΟΪΥ ῬΘΙΈΘΠΒ. Τὴ6 ΒΏΪΙηΔ1]8 ὙΠΙΘᾺ 
Βα θεθῃ δχβί Ὀἰοα ἰὸ Εἶτα, 6 6 ΒΥτηὉ0]5 οὗ Βυ- 
τΩδ Ὀοίηρ5, δη, ἱπάορα, οὗἁ 311 τηδηκὶπά, ἴῃ 50 
ἴδ 88 8]} [6 Δ Π1Π|4]5 οὗ ὑἰμ6 οαττἢ δα Ὀθθη Ρ]δοοα 
Ὀδίοτο ἷβ ογο8. Ηρδπσο ἴΠ6 ἀϊδιϊποίΐου Ὀοί Θ6ῃ 
86 οἴεδῃ διὰ ἢ 8 ὕποϊδαπ διηοπρ πη (Δοσοχαϊ πα 
ἴο {86 1,6 υ 168} δίδπάδτα), ὑμαὺ 18 ἴο βαν, Ὀδὶτν ΘΘὴ 
δεν 8 δηὰ ἀἀθπι1168, νγὰβ ον ἰ0 Ὀ6 Ὀτοῦρΐ ἴο δὴ οπὰ 
ὃν Θοά᾽ 5 οἼσῃ οἸθδπδίηρ ἱπίουροβιίίΐοη. ΤῈ6 ποσὰ β 
ἐν ἑαυτῷ Ὀοΐοτο διγπόρει, αἱ 8 Βαπιθ ὑΐτηθ, ᾿πι Ὁ 
(μὲ Ῥοίεσ 18 ὩΟῪ πὸ ἸΟΠΡΟΣ ἴῃ Δ Θοδίδιϊο βίδίο, 
ὑπαὶ ᾿Μ85 οὐπιδ ἐο λριδεϊ, ἰδὲ 18, 86 18 τοϑίογϑὰ ἰὸ 
1λ6 τειν δα ΟΥ̓ ΏΒΙΥ βίαι ὈΟίᾺ οὗ σομβοὶϊουβ- 
655 ἴῃ ζἜΠΟΓΣΆΙ, 84 4150 οὗἉ 86] - σοπμΒοϊ ΟΒΠ 688. 

γεβ. 19-21. Βοβοϊᾶ,---τῆϑ δβϑοὶς ἴδ9ο.---- 
ῬοΙον 'νδ8 8.111 δοβοσθθα ἱπ ἄἀθὸρ τηραϊαίΐοη οα 
186 πιοα πίηρ, οὗὁὨ {πὸ υἱαίοη, μ6η (δ 6 ΤΘΒΒΘΏΡΘΥΒ 
οἱ ΟΟΓγΏΘΙ 5 ὙΓΟΥΘ ΔΙΓΟΒΟΥ διδπάϊΐηρς ὈΘίοσο {}}0 
ξλιε οὐ ἰ8Ὡ86 ουδθ 8πα ἱπαυϊγίης ἴῸν αἶσα. [ “ἐπὶ 
τι πυλ., αἱ (λὲ σαΐξ, Β66 χὶϊ. 18: χὶγ. 13 : ΟὨΪΥ Ρ6]8668 
Βεδαὰ ροτίδ]5 οσ. γοϑιϊδυ]οβ, Μαίί. χχυΐ. 71.᾽ (ἀ6 
Ἤε(6)..-ΤᾺὰ.7. Ηδ ἀἰὰ ποὺ Βοαν {86 γοΐθο5 οὗ [Π 6 
ΒΙΤΔΏΖΟΤΒ, Ὀπὶ {πὸ Κρ ̓ τὶ οὗἨ ΟἸγν δὶ ἱπίοττηθα Πΐτῃ 
ὉΥ δὴ ἰηΐοτι δῖ σοτητηαπίσαίίοι, ἐμαὶ 6 ὙΘΓΘ 
Ῥγδδθηΐ ὙΠῸ ϑουρῃὶ Εἶπ; πο 18 δοτῃητ8η 6 (0 ρΚῸ 
ἀονῃ δηὰ πῃ θα εἰ ΠΙ ΔΟΘΟΙΏΡΘΠΥ ἰμοπὶ οα 
βρὶν ἸΟΌΤΏΘΥ͂, βίησα (86 Υ πδᾶ Ὀθθι βοῃΐ ὉΥ δα 
[τὰ δἱτηροιῦῖ, [“ἐγώ, νοῦ. 20, οιαρῃ δ 4}; 
ΟἈτγβοαίοτη ὙΟΓῪ ῬΤΟΡΘΟΤΙΥ ἢ6ΓΤΘ 08118 διἰθηίίοι ἰῸ 
ἐπε κόρων (84}.} δηὰ (μ0 ἐξουσία οὗ {πὸ 5» τὶ.» 
{Μεγον.}.--ΤῈ.}. Πἔ τὸ βου] δϑδύτηθ {πα 8116 
ῬοΙεν 88 οἢ ἰδ γοοῦ, ὸ ποαρὰ {πὸ 681} οὗ [ὴ6 
1061, δῃὰ ᾿δαὰ δϑϑὴ δῃὰ σϑοοχηΐοα {Π 61 ἃΒ ρΡ8- 
ζϑῃβ, ἀπά βου]ὰ δα οἰ οὺ ἐτηα Ἰ ΠΆΤΥ ἀοία1}8 (65 
Νεοληάεν ἀοο5 [7͵εέ. ο7 ἐλε Ῥιαπίδισ, οἷο. οὶ. 1. 
δεοί. 11, αὦ. ἴος.}), τὸ τγου]Ἱὰ ἀο τυἱοϊθπϑο ἴὸ ἰδ6 
ΠΑΥΤαϊγο, πο ἰσϑοοϑ (8.6 1016 [0 βυαρογπαδίτι- 

ΤᾺ] δπᾶ ποὲ ἰὸ πδίυσαὶ οαυδοθ. Τὸ δὶς 8 οὗ 
Βίδὶῖὶσβ ὉΒΌΔΙΥ οοπαποίοα ἰο {86 τοοῦ, ὁπ0 ἴῃ ἐδ 
ἸπΘΥΙΟΥ ΟΥ͂ {Π6 Βοιβο, δηὰ οὔθ οἱ ἰδπὸ βίσχοϑὶ: 
Ῥίοσῦ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ομοβο ἰμὸ ἰδίου, δπὰ, δέν ὑσχο- 
βοη(ΐπς Εἰ τη 86} ἐο (86 τηθπ,, ἰπαι γα τοβροοίης 
868 οὈ͵δοὺ οὗ ἱμοῖν υἱβὶι. 
γε. 22, 28. Δπᾶἃ ἴδπογΥ 8βα]ᾶ.--- Το ἀοβοσὶρ- 

ἐΐοῃ Μ ΑΙΘΙ ἰδ ΙηΘΒΒΘΏΡΟΥΒ οὗ ΟΟΥ̓ΠΟ]ἴι8 σῖνο οὗἁ 
{οἷν πιδβίοσ, Ὑ ΒΘ Ὲ ὑπ 6 ΤΟΡΙΥ, 15 ΟΥΓΩΥ οὗἉἨ ποίϊςο, 
88 ῬΘΟΌΪΙΑΥΪΥ ΔΡΡΥΟρΡνυΐαίο 6 ῥτοσοοάϊηρ ἔγοτα 
θη. [πηϑιοδὰ οὗ εὐσεβῆς, γογ. 2, γὙὸ ΠΟῪ Πῦρ 
δίκαιος, ἃ ἰθττὰ ἀοβουὶρίϊτο ῬγΘοΙΒ ον οὗἁἩ {μὺ ἰχαῖὼ 
οὗ οβδγδοῖοσ, νὶ ἢ ΔΙΘἢ {86 ἀοροπάδηίβ οὗ {Π6 
τϑη σου] 6 οδύ δοαυδίηἰοα ἔγοπι χα ρου Θμ 66. 
ἀπὰ σ θὴ ὑπ 6 Υ βίδίοϑ ἐπδὺ 88 οοπίυγίοι οπὐογοά 
{Π6 αϑίϑθϑοιλ οὗ 811 ὑμ6 968, (86 τηρηςίοη οὗὨἩΘ (μὶβ 

1 ἴδοὶ νγβ δα ΠΟ ΩΝΥ ποίου, Ὀοΐἢ ἴῃ ΥΘΈΓΘΩΟΘ 
ἰο ἐποτηβοῖυ δ, ὙΒῸ ΟΥΘ ῬΆΩΖΔΩΒ, ἰὑ 18. ἔσθ, Ὀαὶ 
ἀου 1688 ΤΟ ἔΔΥΟΥΔΌΙΥ 1πο]]ποὰ ἰὸ {Ππ6 5γ86]- 
ἰϊ69, δηἃ 8180 ἴῃ σγοΐίθυθμοο (0 Ῥοίοσ, ἰοὸ ποῖ {ΠῸΥ 
{88 ᾿ἱπιθηἀοά ἴο ΣϑοοΙτη πα {Π6 1 τηϑβίοσ. ΤῈΘ 
ἰὴ χρηματίζομαι, ψ ὨϊσΒ, ἴθ ἰμΒ6 Ἰδηρύδρο οὗ 
ΒΟΔΙΒΘΏΒ, γ͵7188 ΔΡΌ] 164 ἰ0 ΟΥΆ6]68 Δ ΟἾΠΟΣ Βαγἑη 8 
οὗ [86 ψοάβ, 18 4160 ψγὸ]} βαϊϊοἃ ἰο ἐπ6 οἱ Γουτη- 
βίδβσοβ, ἩΣ Ποαΐ ΒΥ ρ᾽ ὈΓΘΟΙΪΒΟΙΥ 8 Ῥσοΐδπο βουηά, 
ΒΘ ἰὑ οοσυγβ ἴῃ (Π6 Ἰδησίάαρο οὗ {86 Νοὸνν Τ68- 
ἰδιη θη. { {86 δορί. ἴῃ {π6 0180 οὗἨ αἰνέπεπι Τό- 
δροπδίπι ἀο, οτασμίωπι 660. ἰΟΦΏΟΥ, ὁ. σ., δον. χχνυὶ. 
2; χχχ' 2; ΦοὉ χὶ]. 8 (Επρὶ]. τοῦ. 8), οίο. (β σαι εσυδ- 
ΝΕΒ: Ζεχῖς. ὑπ 1,ΧΧ.).--Ἴπ ἴ[86 Ν. Τ΄ Μαδίιῃ.,11. 12; 
Ηςν. τὶ]. δ, οίο. 866 ΒοΒ. Ζεχ. ἮΝ. Τ' αα υογδ.---- 
Τπ.]. Το Δ] Οχρ᾽δηδίϊομ, ΠΟΥ ΘΟΥΟΥ, Ἐ]ΟΩ 18 
οοπποοίοα τὶν μεταπέμψασϑαι, (πὰ ἷβΒ ἀοδίρσιοὰ 
ἱπάϊ γθοῖγ ἰο ὁχουδο ΟΥ̓́Θ] 18 Ὁ; ποὶ ἰαΚιηρ (6 
[ΓΟ Ὁ]6 ἰο σοχηθ ἰο Ῥοίον ἈΪτη861 ἢ, Ὀυΐ ΓΑΙ ΠΟΥ ὀχροοῖ- 
ἵπρ (86 Ἰδυίο ν᾽ (0 Β66 Κ Π11ι}, ΘΟΥΥΘΒΡΟΙΒ Ὁ} (ὁ {Πμ9 
βἰ ρίϊοη.--- οί ον 18 Ὦ τη 86]7 ἃ συιοδὶ ἰπ {818 ΠΟΊΒΟ, 
Ὀαὶ Πα πον ἱηἰ χοᾶ 668 ΟἸΠΟΓΒ, ὙΠῸ 8ΓΘ 8]50 Ἰοιροὰ, 
Τ1η οἱ ουτηϑίδποθ ὑἰμδὶ 6 ἰην 68 {π6πὶ ἃ8 ριυιοβίβ, 
Ὀοἕογο δ6 ᾿ουσηουθ τ ἐμ θῖι, 18 ΔΙΥΟΔΥ 8 σοϑὰ]} 
οὔ (86 γον] δίΐοῃ τ 1 ἢ δά ὈδΘὴῃ χγδηίοα ἰ0 Ηἷπ. 

ΘΟΟΤΕΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ΤῈο τουοϊδιΐουῃ σ ΐοῖ Ῥοίοσ γχϑοοϊνοα ἴῃ ἃ 
υἱἰβίομ, τυ} ]6 ἢ6 88 ἴῃ δὴ οοϑίδιϊο ϑίδίθ, τοΐογθ 
ἴο πιΐβϑῖ οι διηοηρ Βοδίμοηβ. [1 τγὸδϑ8 ποῦ ΒΡΘ618)}Υ7 
ἰηϊοη ρα ἴο 'δηποῦποο ἐμ6 δΌτομδίϊΐου οὗ 10 1,6- 
ψἱ εἶσ 8} Ἰανγα οὗὁἨ ρΡυνγὶ βοαίϊου ἰπ ἔρτουν οὗ Ψυάθο- 
Ομ γί ϑυΐδηβ. ἰδῖ5 νον 18 οοηγδαϊοίθα ᾿γ ἐπ 6 8010 
Ηἰδίοσὶ 8] σοπηθοίζοη πῃ ὙΒῖοὴ {86 παΡσϑ 9 
βίϑ 5, δὰ ὉῪ {μὸ παίυγο οὐ 88 ὁ 1868 δῃὰ (Βοὶν 
Ῥοθι 5 τ ]ιΐϊσ ἢ ἐν ἀοβουῖθο8. [18 ἐπιπιραϊαίθ ῬυΓ- 
Ῥοδθ ὍὯΒ 0 ΥΘΙΏΟΥΘ ῬΟΒ᾿ γον δηα ἔΌΤΟΥΟΡ, ὈΥ͂ 
γἱγίυθ οὗὨ ἃ ἀἰνίπο ἀθοϊβίομ, 81} βοσυ ρ]68 ἔγοιι [ῃ9 
ταϊμα οΥ̓ Ροίοσ (σοι. γογ. 20, μηδὲν διακρινόμενορ), 
νΒΙ οἢ ταῖρι ργουθηὶ Εἶπιὶ ἔγουῃ οϑίϑ Ὁ} 8 ϊηρ αἰτϑοί 
σου απἰσαίϊοπβ Ψ ἰ (ἢ Θ΄ 6 η 1168 τυ ἱἢ ἃ Υἱοῦ ἰοὸ ἰῃ9 
ῬΓοδοΒίηρ οὗ ἰμ6 Θο8ρ06]. Εον 180 Θοπυθγείοῃ οὗ 
Οονποῖυθ, το ἢ πγ85 δῦ δπα, ὈΥ͂ ΠΟ Τὴ 688 60Ὡ- 
βἰϊτα δα {μ6 ὀὁχοϊαβῖνο οὈ͵οοὶ οΥ̓ (8 σοι 108- 
ἐΐοπ, τ αἰ ἢ τγὰ8 σϑίμοῦ ἰπίθηἀοαὰ ἰο οβιδ Ὁ]188}} 8 

οογδίῃ ρυίποίρίο. ΤῈ6 Δροβί!οβ οουἹά πΟΥΘΥ ΒΑΥ͂Θ 
ἀουδίοά, ἰπ υἱοῦ οὐὁἨ ἐπ Ῥχσόρμοοῖθβ οὗ ἐμὸ ΟἹὰ 
Τοβίδπιοπί, ἀπά ἰμ6 ΘΧΡΥΓΘΒΒ ΘΟ 8 648 δα ῥγο- 
τηΐ868 οὗἩἨἁ 926608, ἐμαὶ Ῥαζδὴβ νου]ὰ Ὀ6 οοηγοχίοα 
δηα οηΐον ἰπίο ἴδ Κίησάοιι οὗ ΟὨγἶδί, ἀπά, ἱπᾶθοά,, 
Ῥοίοσ Εἰτη56}7 δ γοδὰγ ἱπιϊταδίθβ [ἢ 6 ΘΟ ΠΥ Υδί οι οὗ 
ἐμο αομ δϊοβ, μὰ ἷ8 δἀάγοθβ, οἰ, ἰϊ. 89, ἀμὰ βυὺ- 
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δοαυσδηῖγ, οἷ. 11. 2ὅ, 26. Βυΐ οΥ̓͂ ἐμ6 ἔκοὶ ἰπδὶ 
Βοδίμ ΘΒ οουϊὰ δο αἰγεοίἷΐϊψ ϑαἀτα! (6 ἱἰηΐο {80 
οδυτοι οὗ ΟἈγὶδί, (16 δροβδίϊοβ δὰ, ἃ8 δὰ 88 ἰἱΐ 
ΔΡΡΘΔΥΒ, δὶ ὑδ15 {ἰπ|6 Ὧ0 σοποορίϊοθ. ΤΠΟΥ ΒυΡ- 
Ῥοβϑὰ, ου ἰδ) ΘΟΠίΓΑΡΥ, 88 γὸ σδπηοὺ ἀουδί, ἱμαὶ 
θα ]ο6 οουϊὰ Ὀθοοτηθ ΟΒΥ βιϊδηβ ΟἿἿΥῪ ἡ ἰδ 
σοπάϊιλου ἐμδὺ ΠΟΥ ῥγονίουϑ!υ υπϊίοα τι ἐπμ6 
ῬΘΟΡ]9 οὗ [δγϑδοὶ, (μδί 18, ἰμδὺ ὑπ6 ν που]ὰ ὈΘΟΟΙῚΘ 
ἱποογρογδίϑα τὺ ἐ..}8 Ρ6ΟΡ]0 οὗ αοα ὈΥ οἰγχουτα- 
οἰβίοῃ, πὰ ἐμ8 δυ)οοὶ ὑποιυβ ον 65 [ὁ (86 1μοΥἱὶ!- 
οδὶ ἰατγϑ διὰ {ἰμ6 δῃίϊγο Μοβαῖο βυβίθμπι. [1 γγᾶβ 
Ῥγδοΐβοὶυ ὑπὶ5 ὑγοὐυάΐοο ψ Βῖο ποοάρα 8 γοΐαΐδ- 
(οπ, δηὰ το 8160 σοοοϊυθα ἐὺ ὈΥΓ τθ8η8 οὗ ἃ 
ἀϊνίπο τουϑὶαιλοθ. 7110 ταδΐη ἱπλροτί οἴ (}}}8 υἱβί ἢ 
ἯΔ8, ΔΟΟΟΙΪΏ ΘΙ, 0 οὐδοῦ {μδη ὑμὸ ζ0] ον ίηρ: 
«Βαϊ οὐ Βεαιἢ οἸοδιηβοά, ἐλαί 6811} ποί ἰδου 6ο0π- 
ταρη.᾽ (γον. 16). Τ}θ ΤΩΔᾺΥ δΔῃΠ)8}8 Ὑ Δ10Β ῬΘίοσ 
Ἧ68 ρεοτιρϊ 04 ἰο 866 ἴ [0 Υἱδίοῃι, ΘΥΘ ὕπᾳ4068- 

᾿ ἩἰΟΏΔΌΪΥ Ἰονγγογοὰ ἀνα ἔγοτα μϑᾶυϑα, δηὰ γεὶ ΟὨΪΥ 
ἐμαὶ σι μὶοη 18 οἴθδῃ δηὰ ρχοοά οδὴ ἀθβοθῃα ἔγομι 
Ὠρδυθη, Ἔἴο μαύθ ΘΓ ἃ ΒΥΙΩΌΟΪ οὗ 080 Ραβ8 "8 
ποι οὐ Ηἰπ)βο 1} μδ8 οἰοδῃηβοὰ ὈΥ ἐμ ὀροσδ- 
(ἰοῃβ οὗ δἷθ χγϑδοθ, διὰ μ᾽ δορά ἴῃ δὴ δοοθρίδὈ] 
Ββίδιο.: Τὰθ ἰσυΐὰ σομμτηυῃϊοαϊοαἃ Ὁ {86 γνἱ᾽ϑίοῃ 
ΤΟΙΘΥΓΒ ὈΥΪΩΔΙΙ ὕο {86 5ο0}8 οὗ ρᾶρδηῃβ: (μὲβ ουὶ- 
ἀοπ ΔΡΡοδσβ, Ῥαγίϊγ, ἔγοια ἐμ ἰδησυαρο οἵ 
ῬΘίοΣ ἰῃ γον. 28 ἢἶ,,---ΑΥΓΥ, ἔσοσα {86 σοποϊυαϊηρ 
ὙΘΓΒΘΒ ΟὗὁὨ ἰ86 ῥγδδοιῃὶ σδδρίοσ (δοοογάϊπρ ἴο ἩΒΙσὮ 
(16 Ηοὶγ αμοβὶ νγϑ8 ρουχοᾶ ουΐάροι πο αομ 1168 
ἦπ μ6 Βου8θ οὗἩἨ ΟΟΥΏΘ] 5, ἀπὰ ἐμοῖν Ὀδρέΐϑια οα- 
σαγχγοα ΟὨΥ δὐοσ {πὶ8 δοὶ οὗ ἀοα δα Ὀδθῃ 6 ̓ - 
ξουπλοα)-- ΡΥ, ἔγοτα ἐμ σουγθοὸ οὗ αγρυπηοηὶ 
δαορίοα ὮγΥ ῬοίονΡ ἴῃ οἷ. χὶ. 16δ-17---ηὰᾶ, μδτίϊυ, 
ἔγοιῃ 8 ἰδίοσς σϑίθγοηοο οὗ ἐμ βδῖηθ Δροβϑίϊο ἰὸ {μὶ8 
ἴδοὶ ἴῃ 6}. χνυ. 8 8. ἐπ τὸ Ῥοίοσ ἀθοΐαγοβ ὑἐπδὶ 
αοὐ ὈοΓο τ π6Ά8 ἴῃ ἴδυοσ οὗἩ {μι 680 μοδίβοη ροσ- 
ΒΟΩΒ ὈΥ͂ ρσὶνίηρς ἰπόπὶ {π6 ΠΟΥ Ομοβὶ, πιΐμουΐ 
Ταδ εἶπ ΔΩΥ ΑἸόγομοΘ ὙΒδίρθυο Ὀοίποοι ἔμ θη 
διὰ [βγδοὶἑίθϑ, ᾿πΑΒ 0} δὲ 86 Ρυνγὶδοὰ {πον 
Βοατίβ ὉΥ ζδιί ἢ, καϑαρίσας, δοταρ. ὙΠῈ ἃ ὁ ϑεὸς 
ἐκαϑάρισε, οὗ χ. 1δ.). Βυῤ ὑδοὸ τνἱ᾽ϑίοι, μουοσίμο- 
1688, Σούοσγοᾶ, δὲ ἰδ βδιὰθ ἰΐπηθ, ἰοὸ {86 1,οΥἹ] 0164] 
δα γοϑροοίζηρ πιοαὶβ δῃὰ ρυγὶ δοαίίοπ, δἰ βου ἢ 
ΟΠΪΥ͂ ἴῃ 80 ΓᾺΣ 88 1ὑ γγὙὰ8 ὩὨΘΟΟΒΒΑΣῪ [ὉΓ [09 ΡῬΌΓΡΟΒΘ 
οὗ τοιηουΐης ὑκ6 ΒΟΓΌΡ]6Β οὗ δοηβοΐθποθ οὗ ἄοτουΐ 
ΨφΦυάθοο. Οτῖθθηβ τι} τοχδτὰ ἰο δοσὶδὶ ἱπίθγ- 
οουγβο τὶ ἀονουῦ μοδίμοπϑ, δηα ἰο {ἐπ ρΡδγίδ- 
ἑὰς οὗὨ μοῖρ ἴοοὰ. Τὸ ἀϊνίηθ σοιῃτιυηϊοδίϊο 
Ῥυγρογίθα ΟὨΪΥ, 88 ἰὺ ἰδ οῦγίοιιβ, (δαί, ἴῸΓ ὑμ0 886 
οὗ {πόο86 ῬΟΥδΟΩΒ ὙΒότη οὐ δα ο᾽οδηβοά, ὑπο ὶγ 
διίϊοἶθα οὗ Τοοἀ βῃου]ά οἱ Ὀ0 τοχαγα θὰ 88 υηο]θ8η, 
Ὀυὶ ἴι ἀϊὰ ποὲ ἀδοϊαγο ἐμαὶ, τὶν τοδρθοί ἰο 186 
ῬΘΟΡΪο οὗἩὨ ἴδβγδθὶ ὑπϑιηθοῖνθβ, αμα οὐθη Ἡλι χτο- 
ΒρΘοὶ ἰο δοομγοσιθα [5γβοὶϊίθβ, (6 Μοδαῖο Δ ἴῃ 
ἤθθοταὶ, τοξοστίης (ὁ τηθαίβ, Βμῃου]ὰ δὲ οὔσο Ὁθ 
ΔΌΟΙΙΘοα. Βυΐ ἴῃ ΔῺΥ 6880 ἰπ ὙΠῖοὰ αοα δἷπι- 
8017, {0 Ηοὶγ Οῃο, 85 ἰκίογροβϑα ὙΠ ἃ οἶθ8}8- 
πα ἱπῆυσθποο, δπὰ ἀθοϊαγοὰ ἐμαὺ δὴν οὐ͵θοὶ 19 
γγ6}1} Ρ] οαβίπρ ἰο ἶπλ, τηδὴ 8 πού δ] ονσοα ἰο σοχζασὰ 
ΒΌΘΣ οδ])θοὺ 88 βὲ1}} υπο]θδὴ δηὰ ῥγοΐδῃμο, οσ Ὀ6- 
Ἰίονο ἰὑ ἰοὸ Ὀ6 4 ἀυΐγ ἰο᾿ δγοϊὰ :ὺ αἰϊοχοίμον, δηὰ, 
ἴοσ Οοὐ᾽β βαῖζο, ψἰ πᾶσαν ἤσγοιη Σἰ. 

2. Ἐπ ϑρίγε, γον. 19, 20, δαση Ἰβῃ θα ἐπ 6 Δροβί]θ 
τί ἰλ6 ἱπιοτρτοίδίλοη οὗὨ {80 τη γϑίογὶου δ ρΡοδυ- 
866, ὈΥ ΔΡΡΙγΙΩς ἰὑ Ῥγδοι σα}]γ ἰο ἐδ 6 πλθὴ βοηϊ 
ὉΥ Οογηοίδιιβ, Ὑ8Ὸ δὲ ἐμαὶ τηοτηθηΐ δυεϊνοα τὶ ἢ 
ἐμοῖς τροβϑαρο. Το Κϑρίτιν Βροόκὸ ἰο Ῥοίϑυ, 88 
Ῥγουίϊουβν ἰο ῬᾺΠΠΡ (ΥἹῖ. 29), ὉΥ͂ δὰ ἱπίθυπαὶ) 
ΤΟΥ δύο δηα ἰτρυϊβο. Βυὺ πο ὑπὸ ϑρίγίῦ 
ΒΔΥδ: “1 ΒΔΥΘ δϑιὺ (8.686 τηθῃ,᾿᾽ 6 ΒρΘΟΔΪ(Β ποὶ ἴῃ 

Ἡτἶδ πᾶτηθ, Ὀὰΐ ἴῃ 9 ἤδη οὗ αοᾶ, σῆο ᾿δά, ὮὉΥ 
.)1β δηροὶ, σοϊητηδηᾶδοα ΟΟΥ̓ΠΟΙἰὰ5 [0 ΒβΒεμὰ τηθ8- 
ΒΘΏΖΟΥΒ ἰ0 ΦοΡΡᾶδ. 

ΗἨΟΜΙΙΣΕΤΙΟΔΙ, ΑΝ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ. 

γεὲεβ. 1. ΤΉ θτο ν͵88 ἃ οοσῖδί 88 10) Οθ8- 
8168.---Τ 0 βϑυδ᾽λοοὶ ἘΣ Βοτίο δὰ Ὀ66Β ἰδ Τοπῃά- 
ἴῃς οὗ (π6 Οδυτγοῖ ἴῃ Φυάοδ, 618}1106 δὰ διδϑιμασίδ, 
ψγΠοἢ γ88 ΔΟσΟΙΩΡ] Βμοα δἱ ὅγβί διυνϊὰ 86 θαρίΐδπι 
οὗ ὅτο οὗἁἩ (Π6 ΗοΪγ αμοβῖ, δὰ ἰμθη διωϊὰ (ἰ6 
ὉΙ]ΟΟΥ Ὀαρέΐϑτα οὗ τηασίγσάοιι. Τἷ8 ΠΌΤΟΙΣ δα 
Θηὐογοὰ ρΡοδοο ἀυτίηρ 8 σδογίδϊῃ ροσϊοα, δὰ μὸν 
{π6 βοοομᾷά ρμασί οὗ (86 γχτοδί νοῦς δϑδίρηϑα ἰο 10-- 
6 σοηγογβίου οὗἩὨ (9 ἀφη(1166---δϑ ἴο Ὀορίη. 
(Κ. Η. Βἱοκοσ).--Ροίοσ, γῆὸ μαὰ ἄγϑι ὑχοδομοὰ 
16 πογὰ οὗὁ σϑοομποι διϊοπ᾽ [2 (ον. νυ. 19] ἰο 
15γ86], Οἡ 6 τηογΐης οὗ (πΠ9 ἀδν οὗ Ῥοηΐοοοβέ, 19 
ΠΟΥ͂ ἈΡΡοϊπίοα Ὁγ {π6 Τιορὰ ἴο ῬΤοοϊδῖτη βαϊναϊΐου 
ἱὰ ΟἸσὶϑι ἰο [6 ἄγϑβι ἔγυϊιβ οὐ ἐμὸ ἀ θη 1165 ἴῃ [86 
Βουδο οὗἩ Οοσῃοὶῖαδ. (θόπἢ. δὰ 8ρ.).---᾿Αἱ᾽ σοθη- 
ΚΌΣΙΟΙ.---ΤΠ) 6 σΟΙΏΓΊΟΠ δαγίηρ ἀοθὰ ποΐ δΙΎΓΔΥΒ 
ΔΡΡΙΥ: δυϊία βάεε »ιείαδμε υἱτίδ, σιὶ οαείγα 2ε- 
φιμηίωγ. Τὴ6 ΠΣ ΔΥΥ Ῥτοϊοβδίοῃ ἴῃ {ἰβο]ΐ, δπὰ 
(π6 ἤδασ οὐ αοἀά, ἃσὰ ποὶ δηϊδρομπίβϑιϊο, δῖπσα (886 
ΤΌΣΟΥ 8 ηοὺ δραϊπδὶ ἰ 9 τΌΪ6 8 Θϑίδ Ὁ} 15} 64 ὉΥῪ 
ΑἸ σῖβί, δαΐ σαίμβοῦ τηδί ἰδὶπδ ᾿μί οΣΠ 8] ρο 866, δυὰ 
Ῥτοίοοίβ δρδϊηϑίὶ ϑχίθυδὶ δρργοβδϑίοῃ. Βαΐ ΟΝ 
1:1|190 (86 ΒΟ] ἴθ. οὗὨ οὔτ ἀδΥ, 1π ζΌΠ ΟΣ ΔΙ, τοϑοσ ὉΪ8 
(Π6 σοῃμίυγίομ! Ησ ν88 ἀογουῦί, δηὰ ἔραλαγοά αοὰ, 
θαΐ ΠΟΥ δΓ6 ΟΥ̓́Θ" ὉΠΡΟΑΙΥ δηὰ πο] ον. Ης 
ἄϑυθ δ᾽8, Ὀυΐν (Π6Υ οὗοη ΤΟ δηὰ μ᾽] υπάοῦ; ἢ6 
ῬΤαγοά δἰ συ, Ὀπὶ ἐπΠ6Υ υἱοῦ δυο οὐγβοβ δαὶ 
δύο 8παὰ οαγὶ ταῖρι ἰγοι]6. (Βέδτο).--- 
Οογῃο 5, ἃ Βοτϊηδη ὈΥ ὈἰΣἢ δπὰ οἀποδίϊου, μδά, 
ΒΟΥΘΥ 6 1685, 20 ποδνί ἴῸὉΓ ἐΠ6 σοάβ οὕ Βοιηθ; 6 
ὙΔ458 ΟἿ οὗἩὨ ἐπα σμϊ] άγοη οὗ ὕδρμοίῃ, 89, ἴῃ ἐπα 
σοπαυθογοὰ ἰοηὶβ οὗἨ ϑιοπι, ὅσο ἰδβοωβοῖνοθ Φ0Π- 
αυογοὰ ὈΥ (88 αοὰ οὗἉ ὅοιη. (Βεδ861).---α Βελ- 
θη, 8 Βοιηδῃ, ἃ δ8δοϊἷθυ, 4 δοϑῃτυγοη---}} Ὅδτ- 
ΥΐΟΤδ, ΔΡΡΑΓΥΘΗΓΥ, δρδὶϊηδὶ αἰτίη κτῶσο, δαὶ 1 
ῬΡοποίχαιθα ἰβγουρῇ {Π6πὶ 41}. 

γεβ. 2. Α ἄθνουϊξ :28:), πα οὔϑ ἔἐδδὲ 
ἰϑασϑᾶ Θοᾶ υνἱὯἱῖδ 86}1 ἰδ. Βουδβο.---Α Βουβο 
Τοσαΐνοβ 18 ργτοδίθδθί ογηϑιηθοί, τ βοὴ δ6 Βοδὰ 
ΒΠα 411 {8.0 ΤΙ Ὁ6ΥΒ ΟΥ̓ (89 ἔδι}}ῦ 8116 ΠΟῪ 
διὰ ἴφος (οα, δῃὰ ψπθπ ἰδθ ΓΦΟΥΤΩΟΥ Ἃ1] ΣΟΥ 
ἰπδύγυοίβ δὰ οῃσουσαβοβ {πο Ἰαϊίοσ. ΟΘοη. χυὶξὶ. 
19. (ϑίαγκο).--Θανο Ὁ δ1π|ᾶ - - - ὕσαγ- 
πᾳ ἴο Θοά.---Τ 6 ΤΏΔΥ Βᾶγθ ῬΟΒΕΒΙΌΙΥ Ὀ66 5 
ΒοῖΙὴ6 ἀθροῃάθηοθ οἢ. ὝΟΥΪΒ ΠΟΤ ; 8ι1}}, 1}}18 τυϑ ἢ 
Βομοδίν οπἀθδνυογοα ἰο ἀορατγί ἔγοιῃ υπτὶ κέθουδ- 
Ὥ6ΒΒ, ἰ0 ΒΟΙῪΘ Αοα δΔοιϊν δοσογάϊηρ ἰο ἐδ6 
ΤΩΘΑΒΌΤΟ οὗ ἷβ. Κπον]οᾶρο (41πι8), δὰ ἰο πιο 
ῬΓΟΖΓΘΒ8 ἴῃ {86 δἰἰαἰ πτηοηῦ οὗ Βα σίϊοι (ΓΔ 6 Σ). 
Ιν νουϊὰ Ὀ6 στοὺς ἴο τοὐοοὶ ἰμ6 νόου οὗ κα 
ῬΘΟΡΪΘ υπδοπαϊιϊομα}ν, δηᾶὰ ρυὶ ἰμοῖὰ οα (δ6 
58ῺΘ ᾿ΙΘΥ6Ὶ] ΠῚ ΘΟΑΓΒΟ ῬΒΑΥΙΒαὶσ τηϊη8δ. [16 
βῃου]ὰ ἱπάἀοοὰ δάπηοη δ ἰμόση ποὶ ἰο Ὀ8 βαϊδϑοά 
ἢ (89 τρόγὸ οἴοχὶ ἴ0 66486 ἰ0 ἀο 671] δπὰ θα σῷ 
ἴο ἀο ὙὙ6]}1, δἴποθ ἰὺ 18 ΟὨΪΥ ὉΥ στδοὺ ἐμὲ αοὐ 
Του αῖνοβ δα δὰ Ὀοδίονβ βαϊ υδίΐοι. Ὀυὶ τὸ βου 
8180 ἰδὶκθ ογ ἐμαὶ νγὸ ἀο ποὶ γταὐθεὶ (80 ΣΊρΙ 
1.86 Οὗ {86 1407, ἰΏ 828 ΤᾺΣ 88 ἰἰΐ 18. ΟΣ Βο ΠΟ] 5.816] 
ἴο Ὀγΐπρ δ ἰο Ογίϑὲ [68]. 111. 24], διὰ 861]. 
οοηϑίϊιυ 65. 8 σὺ] οὗ 19 ουὐθὴ ἔουῦ Ὀε]θνεσα 
[Ετοσὰ Ανρ. Ῥαδὶ.]. 

γεκ. 8. Ανουϊ τ9 ὩἰΤὮ ΒΟΌΣ οὗ [80 ὅδγΥ, 
8 ΔΏΚΟΙΪ οὗ Οοἔ.---Ἰς τδϑ [10 ΒΟῸΣ οὗἉ ΘΥΘϊ 
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ῬΓΔΥΟΤ. ΗἩσυτΐβ οὗ ῬΥΔΥΘΥ δύο ἰγ}Υ ΠΟΙΓ͵Β οὗ 
ἔτδες, το {89 ΔΏροΙ8 οὗὐἠ αοα 810 τηοδὲ οὗ 8]} 
Ῥγοιρὶ 'ἱπ σοταϊῃρ. 

Υεμᾷ. 8. ΤΥ ὑΡσϑγυϑσα δβηᾶ {πη 81118 δ10 
ΘΟΙ16 ὕΡ.---ΝοΙ ἰὴ δβοομὰβ ἰοὸ αοα 88 ἃ διυοοὶ 
βάτον, χορ ἰμδὶ ὙΒΙΟΘῚ οδτηθ ἔγοσω ἶτη, 88 
πτουρδῦ ὉΥ ἷπι, δὰ ν8δβ ἀοπὸ ΤῸΣ ὶ8 βδῖθ. 
ῬΒΙ. ἰ!. 18. (ΘαςΒπο)).---Τὴς αεοερίαδίς ϑαοτί- 
ἤεεε 97 (λὲ νει οονεπαπέ: Ἰ. ΤῺ ὈΥΔΥΟΥ οὗ ἴΆ ; 
Π. Τὸ δῖσηβ οἵ Ἰουϑ. 
Υχμ. δ. Βιϑι ἃ - - - [Ο ορρδ, δ ἃ Οο8]]ΐοσ - - - 

βίτηουι. --- Νοὺ (89 δηρϑΐβ, θυ ἰδ ΟΥ̓ ΠΕΙῪ 
πιϊοἰδίοσβ οὗ ἰδ ποζὰ δῖὸ ἰμ6 δζϑηΐδ ὈΥ̓͂ ὙΒΟΙΩ 
Ἧε δτοὸ σοῃθαοίοα ἰο τοροποσϑίΐοη δπαὰ ἰο δι (ἢ. 
ἴμο ροοὰ δῃρο]δ ἀο ποὺ ἀεβρὶβο ἀοἀ᾽Β ογάἀϊηδῃοθ 
δηὰ δουυδηίδ, Ὀιὶ ἀἰγοοὶ τηθῃ ἰ0 βαοὶς ἰμοτω, δηά 
δάδογο ἰὸ ἐπβϑῖη; δ ὙΠῸ (ΓΒ ΟΥ̓ ΠΟΥΒ ΔΎΨΥ ἔΓΟΙ. 
δε ἰδ ποὶ 8 ροοὰ δηροῖὶ δηὰ πιο βϑοΏ ΟΣ. 
(ιν ο).---Τ)0 οἰτουτηδίδησο {μὲ ΟὐὈΥΠΘ]18 8 
φοπδηδοά ἰο ς8}}] Ῥοίοσ, δηὰ ἱμδὶ Ροίοσ 'ἰβ ἐδ 8 
γοηυϊγοὰ ἴο 5ὸ ἴο δὲτη, ΒΟΥΘ 86 ΤΏΟΥΘ ΟἸΘΑΣΪΥ 
(δδι Οοτποϊΐιι5 ἀἰὰ ποῖ ἑΌγη ἴο Φυάαίδτῃ, Ὀὺὶ ἐμαὶ 
ἰδο Κίηχάοπι οὗἩ ἀοἀ νὰβ ἱπτηΐϊης ἰο [86 ἀΘη1168. 
(Βίοσοτν).--π|ο ΘΥΟΥΥ οηὯ6 ἰμαὶ δ 8}}8}} Ὀ6 
εἴνου, δηὰ δ 8ἢ}8}} βᾶνθ δρυπάδῃοο [Μί. χχυ. 
29]. Ἧτ οου]ὰ ννῖδ} ὑπαὶ βσῃ που]ὰ 06 [Π6 6ὁχ- 
Ῥετίθῃ66 οὗ ΠΔΗΥ 8 ΓοΒρΘΟίΔΌ0]6 ἔδη}}ν οὗ ΟὟΤΓ ΟῚ 
πιο, ἢ τ οι τοὶ] σίου, Ὀὰΐ γοὶ Ὧο υἱῖδὶ ΟἸΥ18- 
δον ἰδ πὰ, δη ἃ τ Βοτ οἷ {616 αὐγ6}} [10 θα 
οὗ Θοὰ δηὰ ἱἰπίορτνιίγ, Ῥυὶ οὶ γοὶ σγᾶοο δηὰ 
Ρέδος ἴῃ Οτὶδὲ 7 6808. 
εκ. 6. ΗΕθ Ἰοᾶροιῦμ τυ τ - - - ἃ ἴθ 96ι: .--- 

Τὰς Βοῦδο οὗἩἨ 8 (855: σου] δἀδαυδίοὶυ ῥτονϊὰθ 
ἴον Ῥεῖον, θαΐ δῖ8 Ῥγοβοηῦ ρτοίθηοαὰ βϑυσοοβθοῦ 
[1 Βοπι6} νου ]ὰ θοδσ ΘΙ ἀθθπὶ ἃ Ρ8]δ00 βιυι!ξ- 
αἰεί. (ΒΙορ6τΥ). 
σε. 7, 8. Οδι]Ἱϑᾶ ἔνγο οὗ δία βοσυδῃῖδ - - - 

ἀϑοϊασϑᾶ 411 τ᾽: 680 τη κα υπἴῖο ποτ - - - 
βδοῃῖϊ 1ῃ6π::.--- ΟΣ 18 οὐοᾶ ἰὑ ἰο δ͵8 ἀογουΐ 
διὰ εἴοοιί᾽ομαίο τηοὰθ οὗἉ κου θσπῖης 18 Βουβ6 0 ]α, 
(δὶ Βα Ὑὰ8 ΠΟῪ ποῖ δὺ ἃ 1088 [ὉΣ ῬΘΥΒΟΏΒ ΒΟ 
δς σουϊὰ ἐγαδὲ οα δι οἢ δὴ οσοββίοη. ᾿μαὶ 8 Ὀ6- 
σοι; σοη θη 014] ἰρίογσοῦγδο {86 ἴθ οὗὐ αοά 
ἐδ οδἰδ Ὁ} 8 ἢπ ἃ ἔδυ: ΤῸ ρτοδίοδι Ἰογὰ 
δδπποὶ βοσῦγο ἰδ Τοδροοὺ δπὰ ἴον ὑοῦ ἐμ9 
Βεδά οἵ δ ἔβιηῖγ δοαῦϊϊΓο8, 8 Ὸ ἀθΥ ΟΌΥ ΤΌ]68 ἢ Ϊἷ8 
οῦθθ. Εγσνφῃ 11} 18 ἰδοὺ 18 ποὺ οὐβογυϑὰ οἢ οχάϊ- 
ΠΛΤΥ οροββίοῃδ, ἰΐ Μ1} 6 γχουθαϊοαὰ 15 οὐ ἰ68) 
ἰἴπιεβ. (ΕἸ κ6 7). 

ὕ3κε. 9. Ῥοῖθσ ϑοῖϊ ΠΡ ΠΡΟΣ ἴδ9 Ὠοῖδο- 
ΟΡ ἴο ῥσδν.-- θη μοι ῥταυοϑβί, ϑηΐοσ ἱπίο 
18ν οἱοδεὶ [Μ|. νἱ. 6]: 1, Τηδὶ ἰοὺ τα γοδβὺ μοί 
βοεῖς (Π6 ρμεβδλίβο οὔ τρϑρ; 11. Τμδὲ ἰδοὺ παγοβί 
ΘΕΪΟΥ ἴῃς Ὀ]ο δαί σοῦ δβοϊϊϊυὰθ ΔῇΌτα8.--- 
Ανουϊ τἴ86 αἰχτῃ Βοῦυσ.---Ἴ τγδϑ (9 αυἱοί, 
ἀγεδγ Βουτ, οὗ ψ δῖοἢ (6 δποίοπίβ βαϊὰ : “Ῥδὴ 
εἰοορς." Βυΐ {πμ6 Ἰνίηρ Θ6οα, Ὑ8ὸ Καοοροίδ [βγϑοὶ, 
ΒΟΙΓΠΟΡ ΔΙ ΌΘΥΒ ΠΟΥ 566 08 δὐὺ {μὶ8β μουν, Ὀαΐ 
πρίοῃ 68 ΟὙ6Γ ἈΐΒ Ῥ6ΟΡ]6, δὰ 1186 }8 ἴο (ὮΘΙΤ ΡΥΑΥΘΥ. 
Απά ὁ (δἰ τμζι] βοσυδηὶ οὐ αοα σδη 6 νγδὶςο}} ἐπ 
δρὶτῖς Ἔνθ δί {818 Βοῦγ, δὰ πίοι ὑπο Ῥσαυον [] 
Ῥοὶ. ἵν. 7].-- Βς εἰχίῃ Βουγ, (λ6 το ἀ-ἀᾶν Βοὺγ οὗ 
ῬΓΑγογ, ποὺ ΟἿἹΪΥ οὗ ἰμὸ 2675, υὶ α18ὸ οὗὨ ἰδ6 
Ῥτι ἶτο ΟὨ τὶ δι 8η8.---- ἘΖοα λουτα ο7 ῬΊΨΕΙ ΤΑΥ͂ 
Ἰοδὰ (ὁ δὴ δῦιιβο, 17 γε τοχᾶτὰ Ῥγαυο αἱ ἀπν 

ἔΐπι6 Δ8 ΒρΡοσυουδ, δα Ὀορίη [0 ΟΌΒΟΡΥΘ 
ἴβοβα Βουτθ ΟὨΪΥ 88 ἃ τηδίϊοσ οὗ οὐδίοια ; Ὀυΐ 
ἩΠῸΏ (ΠΟΥ δ΄Ὸ ἩΠΒΟΙΥ οἸΠ ρ]ογοά, μον Ὀτὶπρ 8 
ῬΊΟΝ Ὀ]οαδίπς τ τ ότι ἢ (ΒΘ Υ τοιαϊμα 8,  ΒΘἢ 
ἴδ8 οἱοοῖς εἰσ  Καβ, οὔ (86 ἀυὶγ οὗ ρσαυϑσ, ἩΒῖ 

ὙῸ 8.6 ϑρὺ (0 ογροί, δῃὰ ἰμὸ ἰβουρθῖ: “ΜΒῺΥ͂ 
Δ’Θ ΠΟΥ͂ Ῥγαγίης ὙΪ τηθ,᾿ δΔἀὰβ ἰο (δ ΤΟΥΎΟΥ οὗ 
180 ἀονοίξομβ οὗ {π6 ἱπάϊνι ἀπ 8].---- Ργανεν, (λα 
λεαυεπῖν αἰϊεπάαπί οΓ ἰδὲ ΟἈλγιίαπ ἀμτίπσ ἐλ 
τολοίς ἄαν : 1. Τὰ (86 πιοτῃΐης ; 1. Αἱ πβοου; ΠΙ. 
Ιῃ {86 δυθηΐϊηρ [ὈἘΒ. Ἰν. 17]. 

γκβ. 10. Ηθ Ὀδοδσῃθ ΘΙ ΒΌΙΡΙΥ.--ὁ ἡ 
ΘΕΪΟΥ͂ (Π6 ἐθΙΏΡΟΓΆ] ρὶ δ οὗ αοἀ ἴῃ ἃ ΡΓΟΡΟΣ πιδῆ- 
ὭΘΥ, ΟἾΪΥ ὙΠΘῚ Ἧ6 ΔΑΥΘ ΡΥΘΥΪΟΌΒΙ]γΥ, κο Ῥοίον, 
ἰπ ἴα οροηθὰ ἐμ τοῦτ ἀἢ ῬΣΑΥΟΣ ἰοὸ 6οά: 
ὙΠῸ τὸ ἰμ8 ρδγίδιο οὗ ἰδμοὴ, τὸ ἰδϑὶθ δηὰ 
860 ἰπδὺ {80 Τιοτὰ ἷἰ8 φοοᾶ [ὦ᾿ῬΒ. χχχῖν. 8].ὡ Οὺνσ 
(οἀ 15, ἀπὰ ΟΥ̓ῸΣ τϑιηδίῃβ, ΟἿΣ οὶ μοβί. (Αρ. 
Ῥαβί.).- - 119 ΤΟΥ τρδᾶθ τοαᾶν, 6 46]} 
ἰπῖο ἃ ἴσϑῃοο.---Τὴθ ψαπίβ οὐὁἩὨ {πὸ Ὀοὰγ χηυδὲ 
ΤΟΙ 8Ϊἢ 5116 ηἰ,  Ώ6η 8 γουϑ δίΐοη ἔγοιη μα α 1β 
αἰνσθὰ. Τῆυ8Β, ἀρουῦ (86 Βδτὴθ ΒΟῸΣ οὗ ποόοπ, τ ΒΘῈ 
1Ἀ}9 ἀἾ861}168 Ὀτουρί οοά ἰο 6808, 88 ᾽9 βαὺ δὺ 
ὕδοοῦ᾽ 5 γῈὸ}}, ἢ6 βαϊὰ : ““ΜΥ τηοαὺ ἰβ ἰο ἀο ἐδὸ 
Ὑ01}} οὗ Εἶχα ὑπαὶ βθηΐ τη9, οἰο.᾽" [ὁ ἰν. 6, 8, 841, 
δηὰ Ῥδ0] Βαγ8: “1 δὶ ἰηβίγυοϊοα οὶ ἰο Ὀ6 ΓῸΪ] 
δῃὰ ἰο Ὀ6 ΔΆΠΡΥΥ.᾽" ΡΆ]]. ἱν. 12, 
γε. 11-18. Δπὰᾶἃ δαὰνν ἢθανθῃ ορϑεηϑθᾶ  --- 

ΤΗΐθ υἱβίοῃ Ἧ68 ἰηίοπάθὰ ἰοὸ ἰθδοῦ (6 δροβί]θ 
δαὶ Ἠθδίῃθηβ 8150 δῃουὰ Ὅδ μδυίδιουβ οὗ ἰδ 
ἔτδορ οὗ {πὸ ζοβροὶ. Τὸ Τογὰ δα, ἰὲ 8 ἔγυθ, 
Θοχρηδηἀοα ἢὶβ Δροϑίϊθβ, δ᾽ γτοδν δἱ 8 δ866ῃ- 
βίοῃ, ἰ0 50 ἰῃίο 8}} (λ 9 που]ά, δηιὰ τηδῖζο ἀϊβοΐρ]98 
οὗ 81} παίϊοπβ ; Ὀαὶ {80 οἹὰ ρῥγοὐυάϊοο ὑμδὲ 189 
7 νβ Θηογοα ἐμ ῬΥΘίΌγΘΠΟΘ, δπὰ ὑπαὶ Ρϑζ8δη8 
οουἹὰ αἰϊαῖη ἰο ὈαρίΐβηῃθΒ. ΟΠ ὑπσοῦρι οἰτουχη- 
οἰϑίοῃ, δὰ ἰοὸ ἘΣ ἰβ δ ηἾ οπ]γ [σσυρῆ Φυἀαίδτι, 
ἯΔ8 50 ἀΘΟΡῚΥ τοοίοα ἴῃ ὑπ δοατὶ οὐ Ῥοίον, ἐμαὶ 
ἃ ΒΡ6ΟἾΔ] τουο]αίϊοι γδϑ πθοᾶοα, ἰὴ ΟΥ̓ΔΟΥ ἰο γ6- 
ΙΠΟΥ̓́Θ ὁ. (Ετοῦι ΑΡ. Ῥαβδὶ.).--- 1}, δῃᾶἃ ϑαῖ.-- 
ΗΠ να ἀθβῖγο ἴο “" δαί, Πδ1 18, 0 ΘΕΪΟΥ {86 Ρ}]68- 
ΒΌΤΟΒ ὙΒΙΘὮ ΟἿ ΟΠ σΘ Αθογα 5, γὸ τηυϑὶ ποῖ Γοὸ- 
ἔπ86. ἴο “Κ]],᾿ τῃδὶ 18, ἰο οπάυγο ἰποδθ ὑπ η ρα 
18. Αγὸ Ὀυτάοθηβοιθ ἰο ἤοΒἢ δὰ Ὀ]οοά,. ΕἸγϑί, 
ψΟΥΪ, ἸΒ6η ΘὨ]Ογποηὶ; ἄγβί, σοροπίδποθ, ἰμ 68 
ἔτϑδοθ. (Ετοτῃη Αρ. Ῥαβί.). 

γεβ. 14. Βαϊ Ῥοῖοι βαϊᾶ, Νοῖ δο, 1ιοσᾶ..--- 
ΤὴῸ βϑπη0 Ῥοίοσῦ ὙΠῸ, ὁ5. ἃ ῬτϑΥϊουβ Οσσαβί οι. 
Ε ΧΙ. 6 8.1, νου]ὰ ποὺ σομδβοηὶ ἐμαί {86 

γὰ βῃουϊὰ δὴ δὶ8 βίη 7] Βουυδη 8 ἴδοὶ, ὁ8}- 
ποῦ ΘΥΘἢ ἢ Ἢ Ὀσ]ΐονο (μαὺ Ηρ 18 ΔΌΪ]Θ ἰο οἰ6 889 
(δὶ το 88 Ὁποίθδῃ δοοογαϊης ἰὸ “6188 
Ῥυϊποῖρῖθβ. Ου Ὀοΐἢ οσοδβίοῃβ, {ὑπ 6 βδπιο ἀου δὲ 
ΒΡΡΘΟΔΆΓΙ Γοβρθοίίηρς ὑπ σοπαἀοβοθηβίου οὗ αἰνῖπο 
Ἰοῦβθ, δῃὰ ἰδ α]}]-βυ ηοίϊοπου οὗ ἀἰνὶπθ ργ809.--- 
Τ86 οδὶ ῬΘΥΒΟῚΒ 8Γ6 Οἴθηῃ 50 τῇ οἢ αἰΐδο! δα ἰὸ 
ΟΣχίθΓΠ8]5 δΔηα ἰο Θογοηΐο8, ὑπαὶ (ΒΥ ἀο ποὶ δ. 
ὁῆ66 ΔΡΔηοΩη ἰδιθηι, οὐθη ὙΒΘῚ ὑπΠ6Ὺ ΓΘΟΘΙΤΟ 8 
αἰνὶπμϑ᾽ σοσιηϑηα, (βίανϊο).--- Ν᾿ νυν 6 1685, (89 
Ομγϑιδη 5ῃου]ἃ ψαϊοῖὶ οὐον δἷβ δοαγί, 88 (89 
ον νδίσϑϑ οὐδοῦ ἷ8 τοῦ! [δὲ ποι ὶηρ ἰμδὲ 
8 ἀποΐοδῃ, θη Υ ἰπίο ἱ{. (τ 68Π6}). 

γεβ. 15. μαι Θοῦ δεῖ οἸϑθαῃδϑᾶ, ᾿μδὶ 
ΟΔ11 ποῖ ἴποῖ! ΟΟΣΏΙΏΟΣ.---Τ 680 σογά9, 1, 
Ἀοῦυκο {μαι ἰεσαΐ {ἱπιάῳ, πο τοσατὰ 8 πὰ οἢ 
88 υποΐοδῃ ἴῃ πδίιγο, ἱπ δοσὶδὶ 1106, ἴῃ τί δηὰ 
βοΐθῃησο, {μὲ αοα, πουϑυ 6 1088, ἀοβί ρη8 0 88πη0- 
ΕΠ ὉΥ δὲβ βρίτῖϊ, δῃ ἃ σοπᾶοσ ὑβοῦ] πη ᾿͵8 κίηρ.- 
ἄοῃ. 11. ΤΉ ΘΥ σοῦυκο ἐμαὶ »γίάε, μὰ ἰμαὺ οαγ- 
παΐ αἰεἰϊοαίεπεδα, ΜἈΪοῖ, οἱ ΠΣ ἈΔΟΡΉΠΥ ΟΥ 
οι ϊπδίου, δυοὶα 4}} οοπίδοὶ τ ῖζἢ βίπποῦθ, δηὰ 
811 σοομαἀοβοθηβίοῃ 9 86 τοϑὶς, το, ΔΓΘ, ΠΟΥΘΓ- 
{π61688, ἱποϊαδοὰ ἴῃ (6 τλοσον οὗ αοά, δηὰ δγ9 
4180 ἰο Ὀ6 ΡΓΘΡασοϑά [07 Π18 Κίη χάομι.---ΓἘἾαἱ αοἀ 
δαὶ οἰθδηβοά, ἐμδὺὶ 981} ποὺ ἰοὺ σοιλοῃ ; Ὀαϊ, 
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δααΐη, 641] ποὶ ὑπαὶ ο]68:, υγϊο ἰδ δοϊωσηοη πῃ 

ΤΗῊΗΕ ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊΣ ΑΡΟΞΤΙΕΒ. 

1 {οἷν 6411 18 Ἐπ γθ]οοτηθ, δπὰ 17 Βο 18 δδοιοά ἰὸ 
{86 ογ68 οὗ αο4 !---ΑἸιΒου ἃ (μ6 ἀἰδιλη οὐῖοι ὙΒ]ΘὮ 1 χὸ ἔογ ἢ δί πἰρμῦ ὁ 4 ἀδηρογουβδ τοδὰ, δε ἀοεϑ 
Θοἀ παὰ πιδάο, ἰῃ ἐδ9 σου ΐαὶ ἰαῖν, Ὀθίνοϑα 1 ποὶ ἀοῖδγ, τῇ θ (Π 68]}} 18 δἀἀγοπδοὰ ἰὸ Εἶτα ἴῃ 
1 ρ8 οΟἸοδη δὰ ππο]θδη, ᾽85 ὈΘΟῚ 8ΌΟ] 1886, 80 
μδὶ ἰπ (6 ποὺῦ σουϑῃδηὶ 8}} {πη ρ8 ΔΓῸ ρῦυτο ἰο 
ἐμὸ ρυγοὸ [Τ|ϊ, 1. 167, πὸ αἰδιϊποιλοι τ ῖο αοὰ 

᾿Π888Β τοδὰθ ἱπ {86 ἸΠΟΥ8] Ἰδνν Ὀοίνγοοι ἐμΐηρ5 οἸθδη 
διὰ πο 168}, ΠΟΥΘΥ 6688 ΓΘΙΔΙΠΒ ἰῃ ἕογοο, Ὧγ6 
ΔΙῸ ποί ρογιμλ {94 ἰο 68]} ᾿ἐχὺ ἀδγκπθδβ, ναυΐ, αἱ 
ἐμ βδιὴθ ἰΐμηθ, 176 8Γ6 ποί ροσιἱ 64 ἰο ς68}} ἀδνῖ- 
Π6855 ᾿χϊ.. Α Ρδϑβίουῃ:. ϑβρϑοΐδ γ, βου] τη δ οϑί 
8 ΠΟΙ 2168] διχαϊπδβί 4}}1 ὑμδὺ 156. ποθ, τοῖον 
ν Ὀθ ἔουπὰ ἴῃ δἰ πβο  Υ ΟΣ 1π οἴδοστθ. Εσϑθῃ {μθ 
δοοηγογίο ἀχὸ ἰο Ὀ6 ἰδυ5 δα ἀγοββοά: “Του ἢ ποὶ 
ΔΩΥ͂ ὑποῖοδα ἰδίῃ ; ΔΥ Βραγῖί 4}} δ] 1}. 688 | Δγη. ἷ. 
211]; Ἰοὺ 8 οἴθδῆβθ ΟΌΣΒΟΙΥ 5 ἴσοσῃ 41} ΑἸ ΓΒ ἾΠ 685 
Οὗ 1.6 688} δῃα δβρ εν, ροσίθοιῃρς 0] 688 ἴῃ (86 
ἴεδυ οὗ ἀοα,᾽ ξ Οον. Υἱὶ. " (ΑΡ. Ῥαϑί.). 

γεβ. 106. Ῥηὶβ ψὰ8 ἄομὸ ἴδχίοϑ.--- δαὶ 
ΤΩΔη110]ἃ Τηοθδὴ8 ἀοἀ τηυϑὲ ΘΙΩΡΙΟΥ͂, ὈΘίΟΤΟ δὲ 
Βοσυδηῖθ ΕἸ υπαοτείαπαά πἷπαι 8.0, ἰοο, ἐπ6 
δορνδηΐβ οὗ Ομ γὶβί τυϑὲ ῬΘΥΒΘΥΘΣΤΟ ἴῃ ἰοδομὶπς 
Βηα ὀχ ον, δηὰ ηοἱ ΦΥΟῪ ὙΘΑΣῪ Οὗ 6 ΓΓΟΑΙΘΩΪ. 
Τεροι ἴοη οὗ {8:0 δδῖὴθ ἰσυϊῃ, [{ 158 οὐϑ γοὶ π6- 
οοδδβδτυ ἰπαΐ (89 Υἱδίοη οὗ Ροίον βΒῃου]ά οομίϊηυ 8}}γ 
86 Ῥγοβοηίθα ἰοὸ 08 ΘΔΩΘΎ, [ὉΓ ἀοοσίγίῃθ, [Ὁ χο- 
Ῥτοοῦ, [0Υ σοταΐοτίὶ δπα ὀχ οχίδι: οη.--- 7.6 δἠεοὶ ζπιί 
αἱ ἰλε 707 σογπεῦδ, οὐ, "αοα δαί} οοποϊυαἀρὰ Δ8]} 
ἐπ ὑπ θο]οΥ, (Πδὺ 6 τσ ΠΔΥΘ ΙΩΘΓΟΥ͂ ΡΟΝ 4]}᾿ 
[Βοπι. χὶ. 82].---Αἰ! Ἰδθπον οὗ Ὀθαϑί8 ἰῃὰ ΝΟΘΒ᾿ Β 
ΔΙ, δΔπα 8}} ΙΏΔΠΠΟΙ οὗ Ὀδ6888 ἷμ (Π6 γ6586] ἀ6- 
Βοϑῃαϊηρ ἴσοι ὨΘΘΥΘῺ---ἰ 70 Ιη8)6 8.10 τα α 8. οὗ 
(860 υμἱνοσβα ν οὗ βαυΐπρ 9Γδο6.-- λαέ Οαοάὐ 
λαιὴ εἰεαπδεά, (λαί οαἷἰξ ποί ἰλοι σοπιπιοΉ---- ΤΟΥΔῚ] 
Τηδηϊοϑίο οὗ ουδηρο] οὶ ΟΣ δηὰ ρτδοο, ἀϊ- 
τοοίοά, 1, Αγαϊηδὶ ον δ} ὑγδαϊιλοπα; 11. Ασζαϊηβί 
8 Ῥ}μιαγίϑαῖσ ὑσγὶὰθ οὗ οδβίο; Π1, Αραϊπδ 86 
ΤΟ Κ δὶ δῖ ι ὕσοτα {1160 νου] (σοπιοιμρί οὗ Πμ8Σ- 
τίδμχο, οἰσ.); 1Υ. Αγχαεαϊπβὶ ρυγὶ δ η 108} Θομβογίοιδ- 
Π688.--Τε υἱεξίοη οΓ είεν οπ (δε λοιμείο», α 
ΠΥΤΟΤ 70. πιϊδδῖοηδ αἀπιοης ἰδὲ ἀεαίλεη, ΒΟ ίπς, 
Ι. ΤΟΙΣ ἈΘΔΥΘΏΪΝΥ ΟΥ̓, τὸσ. 11; 11, ΤΒοὶγ 
γαϑί ἢςθ]ὰ, νὸν 12; 111. ΤῊΘ βόύοσο ᾿ἰδΌΟΣ, Υυου. 
18; ΙΝ. Τ.)Ὸ9 ἀουδίβ8 «πὰ αἰ ῆου] 168. αἰἰοπάϊης 
{μοπι, νον. 14: Υ, ΤῊο αἰγν!ηθ Ῥγοιηΐβο Ὀοβίονϑα 
ΟΠ {}16}}, γοτ. 1δ. 

Ἧχκε. 17. Νον ὙΨὯ110 Ῥοῖθσ ἄουρϊοᾶ ἐπ 
Εἰτη59]1:.---Ὰο Βιουϊά ΘΙ ΒΟΣ δοσορὺ ΠῸΓΡ χα͵οοί 
ΒΏΥ ΡὈΓΟΐΘ8866 τουοϊαιίου οὗ αἰνίπο ᾿Β1 Χ8, ΟΥ ᾿π- 
δρ᾽ γαϊΐοι, πὶϊουΐ ἀὰς ἱμνοδβίξχαιοη. (ϑίδυ)ο).--- 
ΒϑΒοΙᾶ, 189 126} - - - διοοᾶ Ὀθίοτθ ἴδ6 
κεῖο.---ΤΊιΘ σΟΠΟΌΓΣΤΘΙΘΘ οὗὨ ᾿πίθυδ)] δυρ χοδίϊουιβ 
δηὰ οχίογηα] ουθηίβ, οὔθ ὉΏ70148 (0 ι.8 ἐλ ν1}} 
οὗ ἀοὰ. (Βίοροτ). 

Ὗκεβ. 18. Οδ)Ἱ)ϑᾶ δηᾶ 8ε]ςΘθᾶ, εἰο.---Ε0 τῖβοὶγ 
ἀοε8 ἀοἂ ἀϊγοοὶ δῃὰ σόνϑγῃ 8]} {πίη μβ, ὑμδὺ ὑπ 6 
6411, ΒΟ 81ὸ {ποπιβοῖνθα ἴ0 Ὀ6 οΔ]1.0ὰ ; σοΡ. 
Αοἰβ χυί. 9. (δέδυο). 
γᾷ. 19, 206. 116 Ῥοῖοσ ᾿βουρδῖοΣ τ86 

νἱδίοι, 186 Βρὶτϊ δσαἰὰ ππῖο ΐπι, οἱο.--- 
ζὶσαὺ 18 αἰνοῃ ἴο Εἰ γ8Ὸ 18 Ὀργϊσδί, δὰ β6ο κ8 
αοἀ ἐπ δἰ πὰρ] οἰ γ οὗ Βοασί. (Φ68η.).---οῦθῖ- 
ἱὴβ ποϊδίηρ.--- ἤΒοη ἐμ ϑρίτιὶ οὐ αἀοὐ 64]]5, 
6 τηυδί ῬΓΟΙΙΡΓΪΥ δησδρο ἰῃ ἸΔΌοΟΥ γοτη τ Βὶο ἢ 
ΟἿΣ 98} πὰ Ὀ]οοα ἐπι! πο. 6} Βασίηὶς. (βίαν). 
γε. 21. ΒΘΒο]ᾶ, Τ σὰ ΒΘ νυ ΒΟ τ γὸ δ6ο61- .-- 

Τὺ Βρ68.κ8 ἃ αὶ] βοσυδηί οὗ Ηΐπι, ἢ ὸ ἰτη- 
ΒΟΥ βᾶγδ: “17 γὺ Βθοὶς τὴ υγἱ τ 411 {πὸ Βοασί, 1 
Ὑ111 Ὀ6 Τουπὰ οὗ γου.᾽ [96γ. χχῖχ. 18, 41].---Απὰ 
οΥθι ἐΐ (ΠΟΥ δΓΘ δίχδῆρουβ, 180 08]} (μδὶ βοσυδῃηί, 

186 πδιηθ οὗ (μ0 [,μοχὰ, ᾿ 
γεξεβ. 22. ῬΏΘΥ ααἰᾶ, Οοτῃοϊῖτ 86 οϑῖα- 

το, ἃ δὲ ΣδΣ, οἱο.---Τ) Ἰογα Ὑὑἡὰτ πο ἢ 
1666 ΒΟΣΥΔΏ(Β ΒρΟΔΚ οὗἉ (617 πιδϑίδγ, ἰβ δὰ ΒΟΩΟΣ- 
Δ0]6 ἰθβυϊ ΠΠΟΩΥ ῸΣ μοι. ἰο0, 88 γ06}1 88 [ῸΣ 
δ πλ.---͵Α, Ἀἰμἃ ἴο Βθᾶσ σχοσγᾶκ οὗ Ἐδ696.---Οὐτπο- 
Ἰΐυθ νγὰβ ἰοὸ ΘΑΣ ἴδ τοογαδ οὗἩἨλ Ροίΐδθγ, ποὶ ἴο 8566 
πιγαοίοα ὙΤΟΌΡὮΙ Ὁ δἰ. ΤῈ6 οἰϊεῖ Ὀυδίηοδε οὗ 
ἃ ῬΒΙΟΥ ΟΥ ἰδδοῦοῦ σοῃδίβίϑ ἱπ Ῥχγοδομὶηρ (δ6 
ιροτά. (ΑΡ. Ῥαβί.). 

γεκεβ. 28. ἙΠθη οδ]Ἱϑᾶ Βο ἵβοῖ ἰἢ.-- ο 
οὐρπί ἰο ἀο σοοὰ ἰο μετὰ ἐμαὶ Ββανα οδίδϊπθὰ 11κὸ 
Ῥγθοΐουβ ζδὶτ ἢ ἢ δ [2 Ῥοὶ. 1. 1]; δῃὰ ἃ δῖβμορ. 
ΘΒΡΘΟΪΔΙ]Υ, Βῃο]α Ὅ6 βοῦογ, οὗ ρμοοὰ ὈΘΒΔΥΪΟΥ, 
δπὰ ρίνγϑῃ ἰο Βοβρίϊδιγ. 1 Τίπι. 111. 2. (ϑίασκο). 

ΟΝ ΤΗῊΞ ΝΗΟΙΕῈ ΒΕΟΤΙΟΝ. ---- 7λὲ δεεί 7απιὶ 
φουεγηιδηΐ; ΘῈ αἰ 15, 1. Εουπάρα οἱ ἰδ6 ἔσαν οὗ 
ἀοἀ (θὰ ἐδ δὰ οὗὨ (δ6 ΓΆΤΑ 8 δ ἐσ ϑπιρἷδ 
ἴον 81} 18 Ἰῃϑῆιθ 8); Π. Αἀπιϊηϊδβίογεὰ ἴῃ Ἰοτὸ 
(Ὑ ΐο ἴγοοβ ΘΥΘΣῪ σοιμῃημηδπὰ ἴσοι ΒΘΥΒΒΠΕΕΒ, 
Δ ΘΥΟΡῪ ΒΟΙΪΟΘ ἔγομι ὈΪ ΘΓ 688 οὗ 766]1}6)).--- 
Τὰς αι λεαὰ 9 α 7απεϊν; Ἀ6 ἴδ, 1. Τὰ τὰς ῥχο- 
Β6η690 οὗ 604, ἃ ἀογοιίΐ μοι δομο]α ρῥγίθαί; 11. [π 
{Π6 ὈοΒοπὰ οὗ {80 ΤᾺ ΠῚΪΥ, δὴ δοοιϊομ δία δῖ Βοτ; 
ΠΙ, Το ἰμοβθ πιϊδουῖ, ἃ ζεϑῦθγοιβ Ὠοεί.---7άε 
λοιιδε (λαί ὕδατα αοὐ, ἰλε αδοάε οὗ Ὺλὶδ δἰεεεῖηφ: Ἰ. 
Αδουε (9 ουβθ ϑᾶύθῃ 18 Οροῃδα; συ σϑ Α8- 
οοὐπὰ, (οὐ Β δηρϑὶβ οῃίοσ ἰῇ; 11. 7π (16 διουδθ 
ἀν 6}} ογάάθσ δπὰ Ἰονυα; {86 βᾶπιθ βρίσὶΐ ἴπ ἰδς οἱά 
δὰ (μΠ6 γουηρ, ἴῃ (Β080 (Παὺ συ]ο, δπὰ {ἰμο86 {μδὲ 
ΟὔΘΥ; {Π1. γοπι (6 Βοῦϑθ ἃ Ὁ] ββίης Ργοσαθαε; 
ἰῦ σομίεγϑ ἰδ ροσγαὶ θοπμϑῆί8, δὰ δβοταβ δὴ εὐΐ- 
ἔγὶῃρς ἐχδιωρῖε.---- Τὰε λοιιδα ΟΥ̓ ἰλὲ ραφαη (ογπείδ, 
α πιο(εὶ απάὰ α τεδιιζε ΚὸθΥ πιαὴν α Ολγιδίϊαπ λἀοιαε: 
Ι. ἴπ (86 ἔογῃμδσ, {πὸ ἴ22γ οὗ αοά, δῃηὰ ῥσγδσοῖ--- 
ἴῃ {86 Ἰαίίον, 116 τι μβουὶ αοὰ δαᾶὰ ῥγδγογ; Π, 
πῃ {86 ΓΌΣΤΩΘΥ, πΐοῃ δηα ἸοΥα διθοηρ 8}} ἱμ6 ἴῃ- 
ταϑίθ8---ἰἶη (Π6 ἸαϊίοΣ, οΟἸ 688 δπὰ ἱπαὶϊ ογοῃοθ, 
ΟΥ βίγὶῖθ βῃαᾺ ομπΐίγ; 11. [ἢ ἰδ6 ΤΌτπιον, 1106- 
ΓΑΪΠΥ δα ΣΔΟΓΟΥ ---ῖη [889 Ἰδίί ον, δυϑυΐοθ, ΟΓ ἴονθ 
Οὗ ΡΙθαβϑυγο; [Κ΄ [ἢ {86 ζογιον, ἰδ ς Τοτα 5 Δηζο]8 
οὗ Ὀ]οββίηρ, διά ἐμ βαϊναίἑοι οὐ Ἀδανϑη---ἶα 189 
Ἰδι1θ Ὁ, ἃ ΘΌΓΣΒΟ ὁα 10 μοιϑο, δῃὰ ἰδιηρογαὶ δοὰ 
Θίθγη8] ἀθδίσισίϊοη. --- 76 πιοδδεησεῦα 97 Οτπεῖμι 
ἐλε οεπίωτίοπ, δίαπαϊηρ αἱ Ῥείετ᾽ 6 ἄοοτ, οὐ, Ῥτουᾶ 
Ραζϑηΐβαι ΒυΠΠΌΪΥ Κποοιίης δὺ ἱμὸ ρϑίθβ οἵ 
ΟἸγϑυβ Κἰησάομι οὗ ρζτδοο: 1. ΤῊΘ γτοδί συ] 
ΜΒ 88. (0 6 ραβ8οᾶ---Ἐοϊηδη ῥτὶάθ, διηά 
Φονίδη ῥχοῤυάΐοο; 11. ΤῊὴ6 ἈΘΔΥΘΏΪΥ ῬΟσοΓ 
ψ ΒἸΟἢ οροηθὰ {δ 0 τιγ---ἰα (8.6 6886 οὗ 86 σοπία- 
τίοα, ὑμ6 ἀγασίης οὗ 86 Εδίμοῦ ἰο (μ6 ὅ0ὴ [2088 
Υἱ. 447]; ἴὰ (η6 6886 οἵ (μ8 δροβίϊθ, (89 βρίτῖϊ οὗ 
ἐγα ἢ ΨᾺῸ πιδκοὶὰ ἔγοθ [9088 τἱϊ!. 82; χτί. 18], 
οηὰ {86 σοῃδίγαϊηΐηρ Ἰονο οὗὨ Ομ γῖϑὶ [2 ΟἋογ. Υ. 
147; 111. Τϑ ἸΔΡΡΥ πιροϊΐηφ---ἰῃ 6 ἈαπΙθ]9 Το’ 
ποδί οὗἁὨ (86 ΤἸηΟϑβθη ΓΒ, δὰ ὑμ6 ἰκϊπα σϑοορίιοπ 
εἴνθῃ ὈΥ Ρδίθ6γ.--- Το τπεέδασέ δεπί ὕγοπι (έβατεα (0 
“ορρα: Ἰ. Αἢ ουὐίάθμοο οὗ [86 ῬοΟΥΘσΥ οἵ με8- 
(μοηΐβιυ ; 11. ΑὮ Βοπογδϊο ἰδϑίϊτηοη 8] ἴοὸΓ 186 
θο8ρεῖ; ΠΙ.Α φἰονίουβ τιϊπθββ ἰο ἱμ9 ποπάετίαϊ 
Ἰοῦθ δῃά ροῦγοῦ οὐ Θοά, ““πῖβο ν7}}} δύο δ]} θα 
ἰο Ὀ6 Βαεαγρά, οἱο.᾽ [1 Τῇῖτα. 11. 47.---ἰ Τε τεϊφιοι 
σλαγαοίεγ οΓ Οοτπείνμδ: 1. “Α Οδφαίαγίοι ᾿" (16π|- 
Ῥοσδὶ οοουρδίϊομβ---ἰμοῖς δοπβίβίοπου Μὴ} τὰς 
ἸἰκίοὨ); 1.4. ““ἀρνοῦὶ τδπ᾿᾽" (πβίαγο οὗ ἀονουί- 
Π688 ---ἶὰ ἰἢ6 τηἰπά, Βοατὶ, σομβοΐθῃσθ, 
γΓ8]1Κ); 1Π|. “Ῥοδεοὶὰ αοά᾽" (ἔξασ οἵ Θοὰ--Ὧϑ' 
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ἴστο, οΥἱχίπ, ἰμηήποποο); ΡΥ. “ΠῈ 411 818 (Μι. χίχ. 20; Μαὺκ χ. 21, "“Φ}ὁδὰβ Ἰονυθὰ δ᾽τι"; 
Βουβε" (ἔα το] ρί οῊ--- ΠΟῪ ταδὶ ἰδ μοα); Υ. [μακΚὸ χυϊὶϊ. 22: “ἐγοί Ἰδοῖοβέ μοι ὁπ ἰμίηρ᾽.) 
φΘ8γθ τὰ Αἰπιβ [0 {80 Ὀθορὶθ᾽ (ργϑοίϊοα] ] Τπὸ βυθβοαισθηΐ ὩδΔυσδίϊτο ΒΒον5 {πδὲ [πΠ6 σοπία- 
ΠΠυ δ γϑι οπ8 οὐὗἨ ἃ ἀογουί βρὶ τὶ υ---οὈὐθοίβ οὗ Ὀ6π6-  τίοη γοί ἰδοκϑὰ, ὀχύθυ }}Υ, ῬΟΥΒΟΠΔ] πίοι ἩΝ 
τοΐθῃη 6); ΥἹ. “Ῥγαγίηρ ἰο ἀοα ΔἸ γ 8 (Ρ6γβθ- 86 σατο; ἱπύθΓΏΔΠΥ, 8 Καοσίθαάρο οὗ, ἀπ 8 
το ῬΓΑΥΟΥ, ὑπ6 τηοϑάϊΐυπι οὗἩἨ οοιητηυπΙιοϑίϊοι | ̓ἰνὶπρς ἔδλί ἴῃ, ὑμθ ογυοϊῆοα δηὰ οχαϊθὰ Ἐδ- 
μὰ (λ 6 ϑοῦγοο οὗ 16); ΥἹΙ. Ἡΐλα! ἐαοξεα ἐδ ψεί 3 1 ἀθθιλον.---Τ Ὲ .] 

ἐ ΠΙ. Ρείετ ἀοοοπιραπὲδα ἰδε πιεδϑεησεῦς (0 ΟἼεαάτγεα, απα, αὐεν δεῖπρ ἐπ }οτηπεα 97 ἰλε τευοϊαίίοπ τολίολ Ο07- 
πεϊίμ λαά τεοεῖυεα, »Ῥγεαοσλέδ ἐλ σοδρεῖ οὗ ὕεδι5 Οὐτγὶδέ ἐπ δὴδ ἄοιδε; απᾶ, αϑ ἰλὲ Ποῖὶν Οαδοδί ισαϑ ἰπν- 
πράϊαίεῖν ρουτοα οὐ ὡροη ἰὴ6 αἰεπίϊϊε λξαγεγδ, 6 αἱ πος αἰτεοίς ἰλαὶ ἐλεν ἐλοωϊά δα δαρίϊχοα. 

ΟΕΑΡΤΕΕ Χ. 286--48. 

280 Απά [Βυϊ] οὐ [6 ΙΠΟΙΤΟῪ [παχὺ ἀ0.} Ῥοίον [86 (οηι, Ῥούθυ) ἃῦόϑ 8δη47: πρηΐ 
ες ΔΎΑΥ [ΠΟΥ] τ} ὑμθπι, δηα οογίδιη [οὐ 0Π6}] Ὀτούμγθηῃ ἔγουι ΦΌρρα δοοοιηραπῖθα Ἡΐμι. 

24 ἘΑπά [86 ἸΩΟΤΤΟῪ [08 6 ἀΔΥ] δἴδοσ ὑμου [867] δηΐογθά ἰηΐο ἐλθεδα Απα Οογμο- 
11ὰ8 παϊδθὰ ἴον ὑβϑῖῃ, δηὰ [84 οδ]]Ἱδα ἱορεῦμον ἢΪΒ Κι πϑηλθη [το] ϊν 68] ἃπὰ πᾶν [᾿πέ]- 

25 πι8(6] ἔγίοπάθ. ἘΛΔπα 85 Ῥϑίθν γὰ8 οοπηῖπρ' 1πἢ, ΟΟΓΠ6] 118 τηοὺ δΐτ, δῃάᾶ [6]] ἀοττῃ δὐ 
20 δὶ8 ἔδοὺ, δῃᾷὰ πουβεϊρροα λίη [οηι. απ}. ἘΒαΐ Ῥοίογ ἰοοῖς [τὰ 864 Ἀΐπὶ ἀρ, βαγίπρ, 
21 διαπὰ ἀρ; [ ταγεοὶ ἢ αἶδὸ δῖ ἃ Ἰδη. ἔΛπά 88 ἢ ἰδ) ἰςϑὰ τ τ τα [πὰ διηϊὰ ἔγιθμαΪν 
28 ΘΟΏΥΕΓΒΟ6], Β6 ψοηῦ ἴῃ, δῃὰ θαμὰ τϑηγ ὑμὺ πότ [Π8Δ4] οοπῖθ ἰομϑίμοσ. ἘΑπα Β6 

; 87 βαϊ4 ἀηΐο ἔδιθτι, Υ 6 ΚΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ ὑπιαῦ 10 18. δπι ἀμ ]αυγβα] (ἰπρ ΤΥ 6 Κποῦῦ μον αη- 
Ἰατ] τῦ 18] ῸΤ 8 τηδη ὑπμαῦ 18 ἃ 160) ὕο 66 Ρ ΘΟΙΏΡΔΩΥ [ἰ0 αἰδοῖ ἢ] Π1867 ΟΥ ὁοπια [60] 
πηΐο 086 οὗ Δπούμον παίϊοη [πηΐο 8 [Ὀτοῖρη6γ}ὔ; Ὀαὺ ἀοα Βαΐἢ βῃῃδνγθα πιὸ ὑπδὺ 1 8]ιου)ά 

29 ποέ 68}} ΔΠΥ ΤΔΠ ΘΟΙΉΙΠΟΙ ΟΥ̓ ὩΠΟΪΘΔη. ἘΤΓΒΘΙΘΙΌΓΟ [8]80, χαὶ] οὐὴθ 1 μηΐο γοὺ [οῃι. 
απο γου] τὶυβουῦ ραἰπβαγῖηρ [ὉΡ]}Θ00]0}}, 88 ΒΟΟᾺ 88 [Ὑ8|6}} 1 Ὑγῶὁ8 δϑηΐ Ὁγ : 1 δβὶς 

80 ἐμογοίοτο ον ψβδὺ ἰπθη [οη δῦ δοοοθῃ } γ8 ἤδνΘ βοηῦ ἴῸγ ποῦ ἘΛπα ΟὐΟτπο] Ἰὰ8 
βαϊα, ΕΟῸΣ ἀδγβ ἃνῸ 1 νϑ ζδδύϊηρῥ ἀη0}} {818 ἤρα ; δπὰ δὖ ὑπμ6 πἱη ἢ ΠΟᾺΓ 1 ργαγϑὰ ἴῃ 
ΙὨΥ̓͂ ὨΟΏΒ6, 84, ΒΕ ΠΟ], ἃ πιδὴ βίοοα Ὀθίοσθ τὴ8 ἴπ [8] ᾿γίρεῦ οἱοιἰηρ [ϑϑγμιθη 0], 

381 ΤΑπὰ βαιά, Οουηθ δ, ὑΠῪ ῬΤΑΥΟΥ 18 ὨθαΓά, πα ὑΠ]Π6 ἃ] πὶ ἃγὸ μιδα 1 ΧΘΙ ΘΙ ὈΤΆΠΟΘ ἴῃ 
832 {π6 βῖρβὺ οὗἉ [8τϑ τϑιμθιηογοαᾶ ροῖοσθ) θὰ. Ἐβεπὰ ὑμογοίοτο ὕο Φόρρᾶ, δῃὰ 64}} ΒΠΓΒΟΓ 

Βιίιμοη, ψΏΟ86 ΒΌΓΏΒΙΩΘ 18 Ῥαΐου; Β6 18 Ἰοαροα []04668] ἴῃ ὑπ6 ουβθ οὗὨ ον βἰμηοη ἃ 
ἰδῶθοσ [οὗ [86 ἔδῃηοῦ ὅ:τη0}] ΕΥ̓͂ (86 Β68 840 [ὈῪ ὑδ6 868}: σῆηο, Τὴ ἢ οοιμϑίῃ, 

83 58}8}} [1}}7 Βρϑδὶ υαπίο {π00.5 ἘΠ αϊδίοὶν ὑμογθίοσθ 1 βϑηῦ ὑοὸ (866; δηὰ ὑδοὺ Ἠδϑβὺ 
τ 0 ἢ ἄοπο ὑμδὺ μοῦ ατὺ 1] ὁοῆθ. ΝΟΥ͂ ὑμθυθογθ δῖ ἯΘ 8}1 ἤθτθ ῥγϑβϑηΐ Ὀθίοτθ 

84 (οἀδ, ἐο ΦᾺΣ 8}} (ΠἰηρΒ ὑπαῦ ἃτὸ δομηιηδηάθα ὑμθο οὗ αοά [ὉῪΥ {μ6 1,ογα]}. ἜΤ θη 
Ῥρίοσ οροηβα λήβ τηουϊῃ, δηα βαϊά, [:] 

Οὗ ἃ ὑγὰῦὰ [Π]ἢ ἐγ }} 1 ρογροῖνθ [οοπρσγομοπὰ] {μδὺ ἀοἀ 8 0 Τοϑρϑοίοῦ οὗ Ῥϑυβοῃβ : 
85 ἘΒαΐ ἴῃ ΘΥΟΙΎ παίϊοπ ἢΘ ὑμαὺ ἔδαγθίῃ Ηἷπι, αηα πουκοὺῃ τἰρ ἢ ὑΘΟΌΒΠΘ88, 15 δΔοοορίοα τ ἢ 
36 [Δοσρρίβθ]ο [0] εἶπ. ἘΤ6 ποτὰ πῃ ῖοβ Οοα [Π6] βοηῦ πηύο {π6 ΟΠ] άγθη οὗ 1βγδοὶ, 

Ῥτ δοίη ρ6866 ἈΥ͂ 9698 ΟἸτὶδῦ: (Π6 18 Τμοτὰ οὗἉ 4|1:) [οηι. ραγεπίλείίσαϊ πα} 
8] ἜΤ δὶ πογά, 7 ἐεαν [Ἴ80] γα Κῆον, σι ἱο ἢ 88 ρῸ] ΒΠ64 [00Κ Ρ]8Δ667 ὑΒβτουρμουΐ 8] 

“πᾶολ, δηἀ Ὀαρδη [Ὀθρὶπηϊηρ]" ἔγουι (18]1166, αἴνον 016 Ὀαρύϊβιι τ αῖοἢ Φομπ ργθδομϑᾶ; 
38 ΤΗΝ (οἀ δῃοϊηΐοα «“6δ8ὺ8 οἵ Ναζδγοί [}6δὺ8 οὗ Ναξαγοίμ, μον (αοἀ δηοϊηϊθὰ ἘΠ5] 

πιὰ (86 ΗοΙγ ΟΠοδὺ δηὰ τι} ρον: γὸ ποηῦ δροαῦ ἀοϊηρ; σσοά, δηἀ 6] ἢρ αἱ 
39 ἐμαὶ Ἧθγα ορργαββοα οὗ [οὐογρονογοα Ὀγ7 π6 ἀ6υ1]; ἴον αοα τὰβ σι πἷπι. ἘΛΔπὰ τὸ 

ΔΙ ἶθ τ 10 68868 ΟΥ̓ 8]] ὑΠΠΡΒ ἩΠΙΘῺ 6 ἀϊα Ῥού [οπι. ὈοΙ ἢ] ἱπ ὑμ6 Ἰδηὰ οὗἨ {π6 7671, δπά 
ἴῃ Ψοτγαβαίθι; ἩΒοῖὶ ὑΠΕΥ ΒΙ0Ὴ δηὰ Ἠδηρθα οἡ 8 ἰγθθ [ὙὩοπὶ ΓΠΘΥ 8180 Βδηροα 

40 ὁοη {π6 ποοά (017088) δηὰ 5]65}]: ἘΗ πὰ σά γαϊβοὰ ἀρ [0η] 6 ὑμϊτὰ ἀδΔγ, διὰ βῃονσοα 
41] μἷπὶ ΟΡΘΗΪΥ [πη τηδάθ ᾿ἷπὶ τηϑηϊθ8.}; ἘΝού (ο 811} ὑπ ρϑορίθ, μαῦ ὑπΐο τη 65868 

οἤοβοη μοίοτο οὗ αοἀ, οὐεπ ἴο υ8, γὴο ἀϊὰ οαῦὺ δηὰ ἀσηκ τ] ἢ τ ΑΘ ἢΘ ΤΟΒ6 ἔγΟΩΣ 
42 ἰ(μὸ ἀοδά. ἘΛμὰ Ἦθ ΘΟμλημδπ θα ὉΒ 0 Ῥτθαθὴ αηΐο 0Π6 ΡΘΟΡΙ6, δῃα ἰο ἰδϑε!ν (μα 1 

ἴ8 Βα πο [86 Ὠϊπηβο} ἢ γ80]}} γὰ8 ογάδι ποὰ οὗ [δρροϊηίθὰ Ὁγ] ΟΑοά ἰο δὲ (6 [4] 
438 Ψυάρε οὗἉ ααἱοῖς [π᾿ ᾿νὶρ] διὰ [086] ἀθδὰ. ἘἜΤῸ δῖ [ΤῸ {818 006] ρῖνθ 81} ἐπ 6 ῥχο- 



200 ἷ ΤΠῈ ΑΟΤΞ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΤΙ ΕΗ, 

Ρ ιοδ τϊΐποβ8, ὑμαὺ ὑμγοῦρ ἢ ὮΪ8 πᾶτηθ ἩΒΟΒΟΘΥ͂ΘΓ [ΘΥ̓ΘΟΤΥ ὁη6 ὍΠ0] Ὀ6] ον ἴῃ δἰπ 
Β.1411] γΘοΘῖγο ΤΟΙ ββίοη οὗ Β[}8. 

44 ἘΜ 116 οί γοῦ βραΐζθ ὕμθβ πόσγαβ, ὑπ ΗΟ] αμοβὺ 1611 οα 411] ὑμοπ τ Ὦ1Θ} [4]]} 
45 “107 πεατὰ ὑῃ6 πογά [αϊβοουσβθ]Ί. ἘΑπα ὉΠΟῪ οὗὁἨ {δ6 οἰγου μι οἸβίο ἩΒ1Ο Ὀο]ϊονοὰ 

ΓΔπὰ {μ6 θο]ονοσβ ὙΠῸ Το γα οἵ ὑΠ6 οἰγσα 6810} 6 δδίοπβῃθά, [ἄεγε πὶ. Θ1Ὸ 
ΔΒ[ 0186] 848 ἸΩΔΗΥ͂ 88 ΟΔίηθρ ἩΠῸ} οίοσ, [ὝΘΓΘ δϑυοῃ 864,7 Ὀθόδῦθα [οηι. ὈΘ6Ο68Ό86) 

46 πμᾶῦ ομ ἴλ6 (ὑδῃ 168 4180 γὰβ ρουγοαὰ ουὖ ἴΠ6 οἷ οὗἩἨ (Π0 ΗοΙΥ αμοβί. ἘΒῸΣ ὑΠ60}7 
47 μιοαγὰ ὕμθιι βρϑαὶς ΜΠ ὑΟηρΊΙ68, ἀπά πᾶσιν αοα. ἸΤΏθη δηβυογοὰ Ροίον, ἘΔ δὴγ 

τηδῃ ἕογ]α [186] ταΐθγ, ὑπαῦ ὑΠι688 ΒΒου]α ποὺ Ὀ6 Ὀαρ{1264, τ Ἀ1ΟΒ [ὑπ 0] πᾶν γοσοϊγ θά (ἢ6 
48 ΗοΙΥ αΜΒοϑῦ 8δ8 Μ16}] 88 τοῦ Ἐλμπά Βα δοπιμηδηάοα {Π6 ἴο θ6 Ὀαριϊζοὰ 1η ὑΠ6 πᾶπιο οἵ 

{π6 μοτὰ.2 ΤΠοη ῥγάγϑα [βουσὶ] ΓΒ 67 ᾿ἶτ ὕο ἰδυσῪ οοτίδι πη [801|6} ἀΔγ8. 

1 Υ͂ον. 23, ΤΠο τορΐης ὁ Πέτρος [ἐεχί. τες.) αἴϊος ἀναστάς, [Ὀοΐοτο ἐξῆλθε], ἰΒ Ῥπὶ ΤΟΌΪΥ δαρροτγίοἁ [ὈΥ̓ Ἑ: πίτποπὺπὲ ἀνα- 
στάς, ὕγ Ο. 1. δα ἴῃ ἐεχσέ. γες.}: 10. ῬΓΟΡΘΟΣ ὭδΔΙ6 νγᾺ8, υυϊπουῖ ἀουθῖ, ἰπθογ οἱ ΠΟΤ, τη ΘΓ γ ὈοσδΏ86 ὁπ6 οὗ {δ δος] οϑἰδείίοαὶ 
τορι ἢ μ-᾿οδϑπ8 ὕοχλ δὲ Γπ|8 Ρ]αςο. ωφηλίρῳ οπιἐτῖθὰ ἴῃ ἐσζέ. γος. ἰΒ κα υδεί αἱοὰ ὉΥ ΙΔοἢ. Τίδοϊ. δὰ Α΄. ἴοσ ὁ Πέτσ., ἰῃ βο- 
Ἑσοτάδλῃςο ψὶϊ}ν Α. 1}. Ο. Ὁ. γυ]κ. ἀπὰ . Βίη.---τῆς, οἵ ἐεχέ. γοσ. Ὀθίογο ᾿Ιόππης, ἰ8 οἵ τἰοἀ ΤΥ τοσοπὶ εδἀϊίογα 1 δοοοζάξροθ 
Μ{Ὶ)Α. Β. Ὁ. Ὁ. Ἑ. 6. σοά. 81η.--ΤᾺ.]} 

4. ον. 2ὲ. Τηὸ βἰῃρυδν εἰςῇλθεν, Δ πο Ρ]ΏΓΑΙ εἰςῆλθον, ἀγο, τοδρϑσξνο! Υ, ΒΡ ὉΥ δι μου οὗ ΤΟΙῪ ΕΣ 
[86 δαπιθ χεῖρ [{πὸ ΤΌΣΟΥ ὈΥ Β. Ὦ.; [πὸ Ἰατῖογ ὈΥ Α. Ὁ. (--θαν. ὦ) Ε. 6. Η.1. ἴπο ῬὶυΓΑΙ ἰ8 ΠΟΓΟ ὈΓΟΡΘΌΪ διὸ δέος οοῦ- 
Ττοςτίοῃ, 88 ρΊυΓᾺῚ ΤοτπΒ, συνῆλθον [τογΓ. 23], δῃὰ αὑτούς [τοῦ. 24}, ρΡγοοοάδά Το] ονοὰ (6 ψογὰ; ἤθῆσο [ο ἢ. διὰ ΤίροΝ. 
δανθ ΥΘΓῪ ΡΓΟΡΘΕΙ͂Υ ρΡγοίογγοά [6 δίῃχυϊαγ. [(ΑἸΖ. γεϊαΐ δ (ἢ 9 5 οἴ ἐεχί. γες.--- Καὶ, αἱ [89 Ὠπίηρ οἵ {πὸ σεγδα, ἰη ὕ. 
Η. ῊΝ ἐ ἐρῤὴ τωρ, 6 οτηἰἰοὰ ὑὉγ Α. Β. 6. Ὁ. Ε., ἀμὰ ὉΥ [,δοὴ. ΤΊθοἢ. δθὰ ΑἸΖ.; 41} πο86, ἢ Οσά. δοὰ ΤῈ}. (αμέξπι), τοοὰ 

ἣὰ δΎοΓν, 25. Ἧο ἤδνθ δὴ ΘΧΑΠΙΡΙ]Ο οὗ [Π6 Θτα 0] 5 πιοη 8 τ ΜΙ ἢ, οὐ ἴῃ 0 δηοίομπε ππδηδοτὶρίδ, ΤῸ δ᾽τοδὰν αἴὐτοὰ 
ἴο {π|5 παγγαίίνο, 'π πὸ ὉΠ οσ ης δα! ἴοι, ἰου πὰ ἱπ Οράες Οιπίαυγρισπδί [οτὶ ΒοΣζδο, πγαγκοὰ Ὦ.], Οὐ ἴδιο εἰχτα δε ΤΙΓΥ, ἐπὶ 
ΑἾδο ἰπ ἴῃ βγτίβο γυογϑίρη ἰῃ ἔπ ππαγρὶῃ :-ἰπροφζεγγίζοντος δέ τοῦ Πέτρον εἰς τὴν Καισάρειαν προδραμὼν εἷς τῶν δούλων διε- 
σάφησεν παραγεγονέναι αὑτὸν " ὁ δὲ Κορνήλιος ἐκπηδήσας καὶ σνναντήσας αὑτῷ πεσὼν πρὸς τοὺς πόδας προτεκύνησεν αὐτόν. 
Βογῃϑιηδηη 85 δαορίοα ἔπΠ|5 ΔΡΟΟΓΥΡΏΔΙ Ῥαδααρο ἰῃ ῃΐδοθ οὗ ἐμ ὑδη6] ἰοχί. (Μογ6Γ).---τοῦ Ὀοίοζο εἰςελθεῖν ἱδ οεαἑ εἰδὰ 
Υ Ἡ. δβηὲ ἱπ ἐεχέ. χες. πὲ ἰ8 σι πὰ ἐπ Α. Β. Ο. ΒΕ. Ο,, Οοά. Βίη. δῃηὰ βοπιὸ ἔδίποσβ, δῃὰ ἰθ δὐορίρα Ὀγ ΙΔ. ἢ. Τἰποῦ. δηὰ ΑἸζ.-- Τὰ} 

4γογ. 80. Δ. ΒΒ ηΠ, [π δοιογάδπεο Ὑ{{ἢ βοπθ ΜΕΝ. [ἃ (ογ σία). Β. Ο. 618δὸ Ουὰ. Β8[π.] δηὰ τνοταίομδ {[Ὑπ|ρ. οἰς.], ἀπ 8 
νηστεύων καὶ [οἵ σαί. τες.}; τιῖθ γοϑ πρ ἷβ, ΠΟΎΤΟΥΘΓ, Βα δ Οἱ ΘΠΕΙ͂Υ διζοεῖοά [Α (οογγοςιοα) Ὁ. Ε. Η], δῃὰ νσδῶϑ ῬγΟΡΆΡΙΥ οί 
[64 ΠιοΓΟΙΥ Ὀθοαυδο αςέϊπρ' ἰΒ ποῖ πιοηςοηοά ἴῃ γογ. 2. [Ἐοιαϊποὰ ὈΥ Τίβοι. δὰ Α1{.].-ιῶραν αἴδοτ ἐννάτην 5 Βυρρογίδὲ ὃ 
ΟΠΪΥ οὔθ ΜΆ. [Η.- Ψι}ᾳ.}, δΔηὰ βΒοι!ὰ "6 σβῃςο]]θά. [Οπιτοά ἐῃ Α. 1}. Ο. Ὁ. δπά Ὀγ [δοὶ. ΤίΚ. ἀπὰ ΑἹΖ- Ουά, δ.Ὡ. οξαΐίδ ΡῸ 
νηστεύων και, Δηΐ, ὥραν.--ΤᾺῈ.] 

δΎεγ. 32. Ὑπὸ νογβ ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι, [οἵ ἐεχί. γο6. ἄτὸ πδηϊίηρ ἰῃ Α. Β. [ἀπὰ Οοὰ. 3᾽η.], ἔὰ ϑόπια ταΐπτ- 
ςυ]6 6, Δ ὦ ὙΘΥΓΔΙΟΠΝ Ἅγ]κ.] θυ δγὸ δι ΠΟ ΟΠΤΙΥ αἰϊορίοα [ὃὉγ Ο. Ὁ. Ἐ. α. Η.], δὰ πτοτὸ οπιλεϊθα ΠΥ ὈθοδΌδο ΠΟΥ ἀο ποῖ 
ΟΟΟΩΓΣ ἴῃ ἴΠ6 ΡΑΓΆΠ6] σόγαθ 6, [Οπιτοά ὈΥ ἱεοῖ., νξ γοϊαί ποὰ Ὀγ ΤΙ. ἢ. ἀπὰ ΑἸ1.---ΤῈ.] 

6 Ψεγ. 88. 4. Τ7;᾽ι6 τοκάΐπρ ἐνώπιόν σον, ἰη μίας οἵ τοῦ θεοῦ, 6 σογίΔΙ ΗΥ δαρροτίοα ἴοο ΤΟΟΌΪΥ ὍΥ 186 δαϊποτίεϊοα [Ὁ. Βγτ. 
Ψὰα]κς.], ἴο δ πογίκο τα ἴο ΠΟ ῸΓ ὙΠ τίου δο [πὰ ΠΟΓΠΕΙΙΒΗΕῚ ἐπ Ῥγοίογγί:ς ἰΐ, ρα ΓΕ ]ΔΕΙΥ δα σὸν δοοπιρα Ὀεΐ(ες εἰ δὰ 
ἴο ἴΠπο εἰγουπιδίδησοδ, δὰ ἰδ ἰπῃογοίογο {} "00 θαδίοσ γοδάϊηρ. [τοῦ θεοῦ οἵὗὨ ἐεχέ τεῦ. “ἰϊὰ Οοά. τῇ θῖς. ἰ5 το δὶ ποά ὈΥ 1,8 οι. 
ΤΟ... δπὰ ΑἸί,, ἢ ὙΠΟ ὧθ Ῥοίο δηὰ ΜΟΥ σοπουτγ.--Τ1.} 

ἹΨοΓ 88. Ὁ. ἀπό ἰΒ "οἴζος δι ρρογίοα [ἢ Δ} ὑπό [οἱ ἐεκίέ, γος. τε ἢ 6. Η.]; (πὸ ἰδεῖον δοοσηοὰ ἴο Ὅδ6 τδῖμου γοοοεησοο δὲ ὉΥ 
Ετατητηδίϊοδὶ ρεΐης 166 [οοτρ. Ἡέπεν, αγαπι. Ν. Τ. ὃ 41, δ. Ὁ. δοιά ἔοοῖ ποῖο8.--ἀπό, ἰη Α. Ὁ. Ὁ. Δ!α δἀορίο Ὁ [46}}. ΤΊ βοδ. 
δηὰ ΑἸ. σά, Βίη. ογίκ. : ὑπο, οοσγοοῖοά: ἀπο].---κυρίον [δὲ 1η6 ὁπά οὗὨ {ἢ γ0Γ89] ἰδ ΓᾺΓ ΤΟΓΟ ΒίΓΟΠΩΥ αδἰϊοδῖϑά τμδῃ θεοῦ. 
[188 (οττοτῦ ἰη Α. Β. Ο. Ε. σοά, 8[η. πᾳ. ἀπ ὈΥ ΙΔ... Δηὰ Τοῖς. 1πΠ0 ἸαΔίοτΣ ( τέο.) ἴῃ Ὁ. 6. Ἡ. γε. δηὰ ὃγ ΑἸΖ: Οσά. 
ἷπ. ταοδὰβ ὑπό (οογγοοϊοα ἀπό) τοῦ κυρίου.--Τα.) 

8 Ὑοτγ. 36. λοδιρδηη, 8 900] ΟἿ [86 δ  Βοῦ ἐγ οὗ Α. Β., δῃὰ βοζὴο νοτδίοηβ [Ὑπ|κ. οἷς.], οἵα 8 ὅν αἴτοσ λόγον, ὕὑπὶ [ἢ9 
ποτὰ 5 ἀρο βίνὶν αἰϊεδίοα, δηὰ τὰ ὈΓΟΌΔΟΙΥ οπιἑ ἰδ ΟὨΪΥῪ ἰῃ ΟΥάΘΓ ἴο κἰ πὰ μ} ν (Ὧδ σομδίγι 0ὴ οὗ (86 δορΐδποο. [ὃν (π Ὁ. 
Ὁ. ΒΕ. 6. Η. Ουά. ἄτη. (οΥγί 2.) δὰ υν ΤΊβοΒ. δπά ΑἸ[.---ὅθοϑο ἔχεοα. ποίο μοῖον.-- Ἐκ. 

9 γον. 87. ἀρξάμενον [οἵ ἰδχί. τεῦ. ἴγτοτα Β (6 81). 6.] 6 δαδίδ ποῦ ὮΥ ἴοποσ λ188. τβδη «νος, ἰΐ ἴα ἔττιθ ἕῳ ἰοϊον οὐ- 
σΌτγτίπρ ἰῃ Α. Ὁ. Ὁ. Ε. Η. ἀπά σοά. 8ιπ.}, ναξ 1616, πονογί 6688, [0 κοπυΐηθ γοδαΐης [0 Α1{.}: [λ6 ποηλίπδιΐνο [ρτοίοττ οὰ 
ΝΥ Ταοἢπι.) ἄσοβ ποῖ δ} ἘΠ σοπεαίτγιοίίοπ. [Οοιηρ. [τὸ χχίν. 47, σΏοΓο ἐὑκαί. τος. δηὰ Τβιοῆ., 10] πη Α. Ο (οογγϑστο Κ. 

. ΝΟ. Δ., τοβὰ ἀρξάμενον, 1 ΑἸΖ. απὰ ΤΊβοΙ., [0] οπίης Β. Ο (ογί κ᾽ πα}}). 1. Ν. Χ.., τοβά---νϑι, τἢ 116 Ὦ. οχ ὶ υἱτ5-τ-νων; 
Σ τ: ατ. Ν, Ἐ Καὶ 82. 7.-- γλχὰρ ἰδ ρροπάσα ἴο ἀρξ. ὉΥ Α. Ὁ. Υυ]ε. (ἐπένμ) δῃἃ δοῖρο ἐδέμοσγα, υπὶ ἐδ ποῖ ἑοαπὰ ἰη Οὐ. 

Ὡ.--Τὰ. 
10 γὸγσ, 8390. ἐσμὲν αἴϊονς ἡμεῖς, [5, ν᾿ πουὶ ἀουδί, ερυτίομβ. [Ἐουπά ἰπ Ὁ. Ἦ., Ὀπὶ οπιἰοὰ (η Α. Β. 6. Ὁ. Ἐ. Οοά. Ἀἰη. διὰ 

ΝΥ μδες τὸ Τα ἰβόνύσανα: Ὀοίοτο ἀνεῖλον ἰδ ομἱἰθὰ ἐπ ἐεσέ. γδο., Ὀπὲ ἰ5 ἰπσοτίϑα Ὁ. ΓΔοῖ. Τίδοῦ. κοὰ ΑἸΊ. ἤσοσὰ Α. Β. 6. ἢ. Β. α. 
. δὴ . 8[ὴ.-- ΤᾺ. . 

Ἢ ΨοΓ, 42, ΤΠὸ δον  Ε[68, 89 ΤῈΣ δα 1:6 ΠΌΤΩΡΟΣ ἰδ σοποογποὰ [Β. Ὁ, Ὁ. Ε. 6. δαρροτέ οὗτος [αἴϑον ὅτι], [θεἰοδὰ οἵ αὐτός 
[οἵ ἐεαί. τες., δορὰ Ἡ ὨΪΟΝ οσοΌΓΒ ἴῃ Α. Η. Οοά. Β΄. ΠΔΗΩΥ ἔδίθογα, δηὰ ἰ9 δἀορίοά Ὁγ Αἱ Ῥ ῖ8ο ΓΟΤΤΠΟΣ 85, δοσογράϊιρ᾽γ, θεοα 
Ῥτοίογγ θά Ὁ. [ςἢι., θα 865 11 18 ΓΟΧΌΪΔΡΙΥ ὀχ ΒΓ θὰ ἴῃ ἔμο σοηίοχί, ΘΟΡΥ δὲ8 Βυ ρροδοά τδαέ 1ξ δου] ὃὉ6 ὁσαρ!ογοὰ Βοτὸ δἱβο. 

12 ΨΥ, 48, τοῦ κυρίον [οἵ ἰεχί. 86} ἰκ, ψΠΒουΐ ἀουθῖ, {πθ οτὶ ρίπαὶ γοδαίηρ [δἀορίοα ὉΥ ΑἸ. ἔγοπι Ο. Η.]; βοπὶθ ϑδτα- 
βου μὲδ ἀρρθπᾶ, Ἴησον Χριστοῦ, οὐ Ἔχ ὲς ἐπ|6 πατηθ υἱποι τοῦ κυρ. [88 Α. ἕ Ἐν, δἀορίοα ὈΥ δον. Ὑπο Οοά, ϑί:. τοϑάβ : 
προςφεταξε δε αντοις (ἀδΔίγ6) 4ν τω ονομ. ἴησ. Χρ. βαπτισθηναι.---ΤῈ. 

| ΤΟ] ον ἄδγ, ἐμαὶ ἰ5, ἰὴ Τουτὶ ἢ ἀδγ (τεσ. 80) 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΛΕ ΑΝ. ΟΕΎΤΙ Τὰ ἴον (86 ἰηἰϊπιαύϊοη ψΐο ΟΟΣΒοΙυΒ δὰ Σὸ- 

ΨΕπ. 286. Οἱ [ἴΠ Ἰθοῖτοῦ [ποχὶ ἀαν, Πα οοἰνοά ἤγομι {86 Δημροῖ. 
{(Ρρίου) 8Γ086].---οΐοΣ νγαϊ θὰ ὑπ} (ἢ9 ποχὶ Ξὶ εκ. 24Φ. Απᾶ Οοσῃμοϊέπα νγαἰτοᾶ ίοσ ἸΒΘΣΩ. 
τλοτηΐηρ Ὀοΐοτο 0 ἀοραγίοα τὶν {86 ΤηΘΒΘΘΠ ΘΓ ] --- ο οου]ὰ ϑαβὶγ οδ]συ]δίθ (μαὶ [μ6} που]ὰ δτ- 

. οὗ Οσογῃθ] δ, το, ἀουδι16 85, πϑοά θα βοὴ θ μΟῸΓΒ] σἶτο ΟἹ {18 ἀδγ, απὰ διναϊθα, λιν ἀθορ Ἰηίογβὲ 
Οὗ ΤΟΡοθθ. ϑδὶχ πιϑῦ, Ὑπὸ Ὀοϊοηροά ἰο [π8 ΟἸγἶδ- [ δι σουθῦθῃο6, (ἢ. 6 ΔΡΡΘΘΓΆΠΟΘ ΟΥ̓ ἰμ6 δροβίϊο τ 
(ἴδῃ οοπρτορδίίοη ἴῃ ΦΟΡΡδ, δπὰ νῆοβθ Ῥγϑοῖβθ  δ1Β ΟὟ ΤΠ ΘΒΒΘΏΡΟΙΒ (αὐτούς). Ηδ μεὰ, Ὀε51468, 
ὨΌΘΟΡ κα αἰουννανὰβ βίδίθβ, ἰπ οἰ. χὶ. 12, ἴῃ σίθν οὗἁἨ Β ἢ 8 δἰ ΖΕΪΥ νδ]ιιϑὰ υἱβὶι, πίοι αοὰ 

᾿ ψΟΪ ΑΛ δοσοιηρδηϊοα Εἶπ; ΓΠ6Υ ὍΟΓΘ, ΡοΒϑὶ- ἰ δα ἀὐγγδηροϑὰ, ἱπυϊιθα Ὀοΐ ΗΪ8 σοϊδιΐνοβ δπὰ αἶβὸ 
ΌΥ, ομοουχαροα ὈΥ {86 ΔΡοδ416 Ηἰτηβοὶ ἰο ἀο 8βο. | δογίδίπ ἱπιϊπιαίο ἔγίθπβ, 81}1 οὐ σοι, σιϊουῦξ 
ΤΊΏΘΥ Δοσογα ΡΥ οοπδιϊειοα 8. 8118}} οαταυϑη οὗ ἀοιιδί, οπἰοσίαἰμθὰ βϑοπεϊπηθηΐβ σοδο ]ης 819 
ἴθ θη. Βυὶΐ ὑπ 6 Ὁ τϑοαυϊτοά το ἰπ8 09 ΑΥ̓͂ ΟΥ̓, δπἃ 6 Γ6 βυβοορί Ὁ]6 οὗ τοὶ ρίοιιδ ἱπργε5- 
ἷπ ΟΥ̓άδ᾽ ἰο δοπιρὶθίθ ἃ ᾿ΟΌΓΩΘΥ οὗἉἩ ἰμὶγγ Βοιδῃ Ϊ βίο. ΤῈ6 σοπίυγίοη οουϊὰ, ἐμ Γοΐογο, ἰΓῸΪῪ 58Υ 
τα 168 [866 ΔΡοΥο, Εχεα. Υογ. 9. α.--ἼΒ.}, δηὰ, ] (γον. 38): “Ὧ27ζο ἃἂσγὸ ργοβοῃὶ θοΐογο αοά, ἡ Βοπὶ 16 
σομβΘα ΘΒ 7, ἀϊὰ πο σϑϑοὰ Οθβαγοα ὑηἰ1} ὑπ 1 Γι θιαθοε, δια ἰο βοτὰ γ)γὸ ἀουουῦίΥ Ἰοοῖ ὑρ.᾿--- 
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Βοη, ἱμοχοΐοσο, Ρεοίου δηὰ ἢἷβ ηἷπο ὑγδυο ]ἕἶην 
ΘΟΙΏΡΒἾΟΠ5 ΔΥΥὶγοα, μον ἔουπα ποὶ ΟὨΪΥ͂ {86 6ῃ- 
εἶν Βουβθοϊὰ (του, 2) οὗ Οοτπο] 8, θὰ 8150 
ἸΔΔΕΥ͂ ΤοΪαιϊνοβ δα ἔγίοηἀβ 8.58ο Ὁ] 6 ἃ, το 8]- 
ΤΟΔΟΥ Τοττηθα αἰ1ὲ6 8 Ὠυμηθτουϑ οι ΒΟ οΪὰ 608- 
ξτεκειίου. Ξ 

ΥῈᾺ5͵, 98, 26. Αδὰ 865 Ῥοῖθι ν͵δδ οοσρΐηβ 
ἐπ, παπιοῖγ, ἰΐϊο [86 Βουϑο οὗ Οογπο]ίυβ (ἐγένετο 
τοῦ εἰζελϑεῖν; ἰμΐβ ῬΏΥΔΒΕ 8 δηδίορουϑ 0 {89 
Βοῦγον, Ὀυϊ υπρτοοοαεοπηίοδα ἴῃ (818 ἔοσπι.). [ΕῸΣ 
τοῦ 8066 ποΐξ 8 δῦογοα, δρροῃάοὰ ἰο ἰδὸ ἰδχί. 
“Τοῦ 15 οΥ{168}}}7 δυδίδὶ ποά, Ὀὰὲ οδηηοίῖ ὉΘ δοῃι- 
Ῥδιοὰ τ ῖῖ ἢ (89 δι οφμοηαϊὶ τλθητοποα Ὁ 6686- 
πἰὰ5 (᾿ελγρεοῦ. Ῥ. 80 1.), 88 16 ῬἈΓΔΒΟΟΙΟΘῪ 
τοῦ ἱὰ ἴῃ {πδὲὶ 6886 Ὀ6: ἐγέν. ὁ Πετ. τοῦ εἰςελϑεῖν. 
Ἧε ῶᾶνθ ΠΟσΘ 8 ο886 ἴῃ ὙἘΠ1ῸΝ ἰδ6 86 οὗ ἰμ9 
ἰπᾶη. πῖι ἢ τοῦ 18 οαΥτϊοα. Ὀογοπα 84}1 Ὀουηά8, οἱο. 
Βογῆοπι. ἀ 6614 Γ68 (16 016 οἶδυιδο ἴο Ὀ6 Βρυτίουϑ, 
εἰο." (ΥΊΝΕΕΒ: Οσταηι. Δ΄. Τ. ἃ 44. 4. αἱϊ. 61} οἀ,, 
Ρ. ἀθδὴ. “9 σδπηοὶ δάπϊΐ οὗἨ ΔΏΥ ΘΟΙΆΡΒΓί8Ο0Σ 

ψὶ (ἢ [86 ΗἩΘΌΓΤΟΝ ΝΡ ΓΤ (1λ6 δύῃ νγ88 οα 

με ροϊπὲ οὗἉ βοιἐΐπρ,᾽ ᾿δαϊσετ᾽ 6 Ο'εδεηίμ, ἃ 182. 8. 
Θῦ8. 1.), ὕβθη. χυ. 12, (6Ἐβ8. ζεὰγσ. Ρ. 7187), 88 

μεῖο 77} ἀοεβ ποί βιδῃὰ δϑβοϊυΐοῖυ, Ὀὰν 18 δὺ- 

ἰοπάεα ὈΥ 15 ποιηϊπδίϊνο, δ ἃ 88, ἸόσθουοΣ, ἐπ 
δορί. που Σ ἰπηϊδίοϑ (ἢ 18 δηα βἰταῦ τ ΡὮγα568 ὈΥῪ 
ΦΙΩΡ] ογὶπα ἐγένετο τοῦ, οἰο.᾽ (Δογον, αὐ ἴος.).--- 
Τκ.]. Τό τηδδίον οὗ {86 βουβὸ ναὶ ἤουγατὰ 
8πα τπηοὶ Ῥοίογ, βΒῃοπσίὶηρ δἰπι {86 αἰμηοβὶ τοδβρθοῖ, 
διά ἐνὸῃ ΟἤΥϊπρ πΟΥΒΠΪρ, ἱπ (ἢ ῬΤΟΡΘΙ Β6ΏΒΘ, 
ὈΥ ῥγοπίγαίπρ ΕἸ πιβ6]; ἰἢἷ8 δοὺ τῶ8, βίγϊ ον 
ἘΡοδ κὶπς, οαυϊνδϊοαὶ ἰο ὑπαὶ οὗἩ αἰνῖπο δάἀογδίϊοῃ. 
᾿ϑηὶ ἰθτη) δι Ρ]ογοά ἰδ προςεκύνησεν, Ὀαὺ {86 οὈ- 
οεἰ 1567, πδιποῖγ, αὐτόν, ἴθ ποί τηοηἰτοπ θά, ἔγοτῃ 
Ἰοποί οἰ βιῖο ἀ 6] 1680 Υ.). [“Νοη δααϊὶ 1088, 
εὐπι. ἘᾺΡΒοηιΐΑ.᾽᾽ (Β6η(6}.).--ΤᾺ.]. ΤῊΘ βρυτίοιβ 
δαάϊίοη ἰο τον. 26 (866 δὔογθ, μοὶϑθ δ, δρροπάρα 
ἰο ἰὰς ἰοχὶ) 18 Υϑι δ Κα]6; δοσογαϊηρ ἰὸ (818 
δἰδιοιηδηΐ, ΟΟΥ̓Π6] 108 ἀοοδ ποῖ αυσδὶὐΐ (ἢ 6 ΔΡΟβί]9 
ἴῃ 5 οὐσῃὶ ἀν] Πρ, πὰ ταϑοΐ πἴτὰ ἔπότα, Ὀαΐ, οἢ 
Ὀεΐηρ Ἰηξοτιπο ὈΥ ἃ βοσυδῃΐ ὑπαὶ Ῥοίοὺ 18 8Ρ- 
Ετόβευῖρα 86 οἱΐγ, Β6 Ἰοδυύϑβ πἰ8 ΒΟτ 86 8δη4 πηθοῖβ 
ἵπι οα ἐβθ ΤΔΥ. ϑιιοἢ 8 βἰδίθῃηθπὶ ἔγθοβθ (ἢ 9 

ὨΆΣΤΔΙΟΥ ἔγοιη ΔΗΩΥ͂ ΘΙΠὈΔΙΓϑϑιηθηὺ ὙΠΪΟῊ δῸ 
Τρ Ὁ6 Βαρροδοά ἰο ἔδβοϊὶ ἐπ βαυίηρ, ἰὰ ἀϊγοοί 
ἔδστηϑ, προζεκύνησεν αὑτόν.---Τ 0 Ἐοιθδη Ττοβζαχὰβ 
Ῥείουῦ 88 8 ΔΉ ΡΑΒΒδοΣ οὗ αοά, δηᾶὰ ἀοθβ ποὶ 
Ἠοβίιδίθ ἴο ῬδῪ Βἷπι ἀἰνὶπο Βόπον, Ἡ ΕΙΘὮ δοὺ ΤΠΔῪ 
δυο Ὀδοη ἔδο !αἰοὰ Ὀγ ἰμ9 ραρζϑῃ ῥγδοίΐοο οὗ 
ἀεἰγίηρ το. Βαὶ Ῥεοίον, σῆο αἰὰ ποὶ 0} ὁπ6 
τηοπιοηΐ ἴ]οχαίο δυσὶ ἰΔο]αί ΓΟ Β ΠΟΏΟΓΒ, αἱτοοιοα 
Βἴτα ἰο δυΐβθ, δῃηὰ σαΐϊβεά Εἶπ ὉΡ, βίποθ δ6, ἰ00, 
(κἀγὼ αὐτός) να 8, 11|κ6 Οοτπθ] 108, ΒΑΡῪ ἃ Βυπιδῃ 
Ὀοΐηκ. 

χε, 27. Απᾶ 86 δὨο ἰδ]οᾶ τὰ Βίτα, ὮΘ 
(Ρεΐεν) υσϑξ ἐπ, {μδὲ ἴ8, ἰαΐο ἐμ6 δραγίπιθηὶ ἴῃ 
γι οἢ ἰποδὸ βοτὰ ΟοΥποϊυβ μδὰ ἰηνἱ θα, γ6γ 
8536120]04.---ΤῈ6 βδπιθὸ ποσὰ (εἰςελϑεῖν, εἰςῆλϑε) 
ΟΟΟΌΣΒ ὈΟΪὰ ἴἰπ το γ, 25 δπὰ δοσο, τὶ μουΐ δὴ 
ΒΡΟΟΙ δοδίΙ0"; ἰῃ (86 ΤΌΓΙΏΘΙ 6886 1ἰ ΤΟΐΈγ5 ἰο ΡῸ- 
ΘΓ 5 ΘΠίΓΒΠ66 ἰπίο ἰδ Βοιι86, ἰη 8 Ἰαἰἴον, ἐο δἷβ 
δηίγαποο ηἴ0 8 οογίδϊη ἀρδυϊπιθηὶ. ΤῈῸ δΔροβί]ο 
ἤεγο Τθππὰ 8. ἰδγ 26 ΠΌΤ ΌΘΡ ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΠΒ δβϑοι] θα 
ΠΣ Ἰαγᾷο δ.]ὰ τὶς δἰγοδαγ ἰο Βαγυοϑὶ 
Φοη ἰν. 85]. 
κυ, 28, 290, Ὑὅἷὸ Ἰσπονν, εἰο.--- οί δὲ ὁμδ6 

δι άγοββοθ, ἱπ ΖΘΏΘΣΘΙ ἴοσπιΒ, (80 ῬΘΥΒΟΏΒ ἬΒΟΙΩ 

ἢ βπαὰβ δββϑιῃ]θ, δη, 8110 μῸ ρθῶ Κα ὙΘΣῪ 
ΓΡΆΠΕΙΪΥ οὗἁ ἷ8 δρῬοδσυδ ΠΟΘ ἷἱπ ὑπ6 Βου86 Οὗ 8 μρᾶ- 
δι, ἀοϑῖσγοβ {ποτ ἰὸ βίδίθ [09 σγοδβοη ἴῸ. Ὑ ἢϊσ ἢ 
{δου δὰ οδ]]εὰ ΐπ). Ηδθ ἀοε8 ποὶ αυοβίΐοη ΟοΥ- 
6115 ἴῃ ρδυίουϊασ, Ὀυὶ δἀάγοββοβ 81} ὙΠῸ 8.0 
Ῥγοβθηΐ, δπα Βϑθι ΣῪ 858 π|68 {Ππᾶϊ 81} οηΐοτ- 
ἰαἰποα ἢ 6 Β81η6 ΒΘ: ΓΘ πί8, δὰ ἐμαί {86 σοπίυ- 
του δὰ βοηΐ [ὉΓ Βἷπὶ πῃ (89 πδῖὴθ οὗ 8]. Ηθ 
ῬΥΘΙΏἶἾἷ805 ἐμαὶ ἰπὸν ἀσὸ ἀου 1658 ΑἸΑΓῸ ὑμδὶ ἃ 
δ ονν οὐρῇ ποὺ ἴο0 ϑπίον ἱπίο β6}} γοϊαϊ 5 ψ 1} ἃ 
ζογϑίσηον (ἰπ ἃ βρίγὶϊ οὔ Του Ὀθδσβῆοο οι ρ᾽ ΟΥης 
08 ποσὰ ἀλλοφύλῳ ταῖν ἤδη μι ἔθστη ἀξαίλθη), 88 
ἰο Ὀδοοτηθ ᾿πυξηδίθ! Υ οοπηοοϊοα ψἱ ἢ Βἷπὰ (κολ- 
λᾶσϑαι), ἴο Θοτῃηθ ἰ9 ᾿ἷπι, ΟΥ ἰ0 δμΐθν ἢΪ8 ΠΟοιι88. 
᾿Αϑέμιτον ἰδ πείας, ποὶ αἰϊοισεᾶ;; ἰχ0 ἤογτη8 ἀϑέμιστος 
δηα ἀϑέμιτος ἃγ6 υβοὰ ἱπίογ ΒΔ ΟΘΌΪΥ, οὐ ἰπὰ 
6]688168] ατθεὶς.---Ἴὸ Μοβαὶσ δ ἀοοθ8 ποὶ 60π- 
ἰδΐπ 8 αἰγοοὶ δπὰ ᾿λθγαὶ Ῥτοβὶ δἰ ἐἰοη οὗὨ 1818 Κὶ πᾶ, 
ΠΟΣ ἀ068 ἰῦ ἀργθθ ἴῃ βρίστιῦ τιϊ ἢ Βα ἢ 8. ῥυὶποῖρ]θ. 
Βαὶ γα ᾽ 108] δυάδαΐβαι ἀϊὰ ἀπαυδβιϊ ΟΠ ΔΌΪΥ ΘΆΣΥΥ 
{86 Ῥα πο ῖρ] οὗὁὨ βοραγαίΐοπ ἰ9ὸ δι οἢ 88 δχίγθιιθ, 
88 (0 ἄφογθο: δγολὲδίίζωπι 68. ζμάπο δοῖμηι ε5δὲ συπὶ 
Εἰλπῖοο, ἐπποταγὶ σμπὶ Εἰληΐοο, οἰθ. ἸΟΗΤΕΟΟΥ: 
ον Ἡεῦν. αὐ Ἡαιίλ. χυὶϊϊϊ. 11. Απὰ τὸ πδυθ 
8 οΥἱάθῃ66 οὗἉ {818 ἴῃ {89 ἔδοὶ ἐμαὶ, ἰπ ὑμ6 8δ5θ οὗ 
Φ6Βα8, [Π6 76 17}8 Βεϊ νὰ ἐπὶ (ΠΟΥ Ὀθοδτηο [μοΥἱιὶ- 
ΘΔ] Ὁποίοδῃ ὉΥ οπίοτὶπρ (6 Ἀου86 οὗ ἃ ποδί μοα; 
860 ΦοΟΠη χυὶ. 28. ὙἸΒοΤο ψότο, ἢ0 ἀουδί, 6ὁχΧ- 
οορίϊοἢΒ ἰο ἐπ18 σι]θ, Ὀυΐ Ῥοίον '8 Βρϑα κίηρ οὗ {9 
συδβίοτῃ δηὰ {πὸ οβίδ"] ἶβηρὰ συϊθ. Ηρ ἀθοϊδΓο8, 
ΒΟΎΘΥΘΙ, δἱ {16 βδῖηθ ἰὴ ἐμαἱ αοα λα Βῃοτχοᾶ 
κἷπὶ (ἔδειξεν ἀθῃηοίΐπρ [86 Βγ π|00}16 8] Ὀαὶ αἀἰϑιϊποὶ 
ΥἱΒ10}} (μαὶ μῈ τγ8 ποὶ δἱ ἸθοΥΥ ἰο 68} ΔΠΥ ΠιΔῺ 
᾿ΘΟΙΠΊΟΩ ΟΥ ὉΠΟΙΘΔΠ, ΟΥ (Γοδὶ μὰ 88 βΒυσὶ, δὰ 
ΔΥΟΪα πἷπὶ (ἄνϑρωπον Ὀοΐηρ υδοὰ τ ῖῖ ἢ 8 Θὰ ΡΒ 8.518 
ἰπαϊοαϊίηρς δηὰ οβί δ Ὁ} Ἰβΐης (6 ῥτϊποῖρ]ο οὗὨ ὠπὲ- 
υεγεαϊζιίν [88 (9 Δη  {Π65818 οὗἨ μαγίοιατίδτα, ΟΥ 8, 
ῬΑΥΓΘΌΪΑΥ τοραγὰ ον [86 σοΒ6ῃ Ρ60Ρ]6.---Τ. 7). 
ἴῃ οὈδάϊοποο ἰὸ {160 ἀἰγῖπο ἀἰγοοίοπ5---ἰ 6 84 48---- 
6 δα οβοσθὰ πο οδ]θοϊίουδβ, θα δὰ δοπιθ δὖ 
ΟὯΘ6Θ, 8ἃ8 8000 88 ἰῃ6 081} ῃΔὰ τοβοιμϑὰ πἷπι. Ηθ 
ΠΟΥ͂ ἀοϑίγ68 (0 τϑοϑῖνθ ἃ ΠΌΣΟ ρσυϑοΐβθ βίδίθιπθηΐ 
πλῃ {86 ΠΙΘΒΒΘΠ ΜΟΥ μαα ρσίγοῃ Εἷπὶ (νοῦ. 22), οὗ 
(Π6 πιοίϊγο οὗ ἷβ ΠΟΆΓΟΥΒ ΜΠ 6 ἰΠ6Ὺ Βοηΐ ὑπΠ6 ἴἢ- 
Υυἱίδιΐοη. [Κοινός, σεγεπιοπίαϊϊψ ὠποίεαπ, αἀοἤιεά; 
ΘΟΙΏΡ. Μαγὶς νἱῖ. 2, δἀηὰ {πὸ νογῦ, Μασ Υἱἱ. 1δ, 
δὰ Μι. χνυ. 1].---Τ.] 
γε. 80-38. ΕΟΌΣ ἄδγε ἃβοὸ Ψᾧ Ὑ͵88 ἰδεϊ- 

ἰπ6.---Οογηο] 5 ἢγϑὶ μἶνοβ 8 ἀδἰα 16 δοοουπὶ οὗ 
ἐπ ᾿πδίγοί 9 η5 ὶο 6 δὰ γτεϑοοϊγοα ἤγοτῃ ἐμ9 
δΔΏμοΙ, δηὰ ἰπθὴ γοαυσϑίβ Ῥοίοσ ἰο οοπιτηθῃϊοδὶθ 
ἴο ἶτῃ δηα ΒΪ8 δαβϑη ]οα ὕσχιθη 8, 4}} ἰμδὲ ΒΘ, 88 
ἃ Ἰη ΟΒΘΘΏΡΟΓ οἵ Οαοα, αὰ ὈδΘη ΘΟ τηϊββίοποα (0 
ΒΔΥ͂, γον. 80-38, ΤὴῸ Ἰδηρίαρο: ἀπὸ τετάρτης 
ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας, ἢδ8 Ὀδοὴ αἸ ἜΓΘΏΓΥ 
ἱπίογρτοίοα, Ὀοΐ] ΥΙᾺ τοβρθοὶ ἰο (86 ἐεγπιημδ α 
φυο δυιὰ ἰο {86 ἐεγηιέπωδ αὐ φμεηι. (α.} ᾿Απὸ τετ. ἡμ. 
ὁδηποῦ τη 68}: ὁπ ίλε Τοιγίλ ἄαν ρτευϊοιδίν, ἰμαί 
ἷδ, ΟΣ ἄγ Ὀοίοτο {09 ΔρῬθδύϑῃοθ οὗὨ [86 8Δη.6] 
(46 οιίε, Νοιπ6Υ), ἴοτ, θὰ ἰμαὺ οδ86, 86 ἀΑΥ 
ἐιβοῖ, ὙΒΙσα πδα ὈδοοΙηθ Β0Ὸὸ ἱπηρογίαπί, πουϊὰ 
ποὲ Ὀ6 Βροοϊβοά αὐ 4}}1. Τὴ Β6η86 68 ΟὨΪΥ ὉΘ 
πὸ ΓΟ] νης: φσματίο αδὴΐπο αἴθ, ΤΟΙ ἄαν8 ασο, 
ΤΟ ΚΟΠΟα 86 Κ ἤγοιῃ ἰο-ἀλγ ; 80 δῃδίοχοιθ πιοὰθ 
οὗ ὀχργοββίου, σοίουσηρ ἴ0 πιΘ ΒΌΓ6Β οὗ ἀϊδίδησο, 
ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ΦόΒὴ χὶ. 18; χχὶ. 8: Βου. χὶνυ. 20. Τ818 
ἰ8 ἰῆθ6. ἱπίοτρσγοίδιϊοη σπΐοῖι ΟΠ γγβοβίομι δὰ 8]- 
Τοδαν χίνϑη ἰοὸ {6 ραβϑαρο, δῃᾺ ᾿ξ ᾿88 δῖποθ Ὁ6605 
ΚΟΠΘΥΔΙΪγ δἀορίοα. (δ). 76 ἱεγπιίπωδ αὐ φιιέπὶ: 
μέχρι ταύτης τῆς ὥρας, 4098 ποὺ πιθ8ῃ: επί ἐο- αν 
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απά ἰδὲ ργεβοπὲ ἄοωγ (ΒΘΠΖ61), Τ0Υ ΟΟΥ̓Π6] 108 4068 
πού ἰηίθηα ἰο τοϊαίθ 8ΠΥ οἰτουτηβίδποοβ (πδὶ 06- 
ουτγτοα Ὀοίγθοι {Ππ6 ΔΡΡδοΆσγϑησο οὗ ἰμ6 δῆροὶ δπὰ 
ἰη0 δγῖναὶ οὔ Ῥοίογ, Ὀυϊ χϑίθτβ ϑχο βίον ἰὸ 
ἐλαί ἀΔΥ πὰ 18 ζγοδὶ ουϑηί---ἰἢ 9 ΔΡΡΘΔΓΔη6Θ οὗ 
86 δηχοὶ; δηάᾶ, ἱπάθοϑὰ, ᾿Υ {πὸ [Ὅσον δὰ Ὀθθη 
(8.6 δοῆ86, ἤμην [816 σαπποὶ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΤΘΘΟ ἰὸ 
{Π6 ργεδβεπί {ἐπι6 ΟΠ] σπου]Ἱὰ οί μανα Ὀ6Θη Θτὰ- 
Ῥ]ογοα.---Βυὶ ΟοΥγμθ} 15 ἀοβουῖ 08. ποὺ ΟἿ {μ6 
ἰἰπι6 ἰπ πο {16 δῆροὶ δρρεαγοὰ ἰο Ηἷπι, Ὀαί 
680 ἐμ σοπαϊιίίοι δηὰ βίϑίθ οὐ ρῬγορδγδίϊοη ἴῃ 
τ ΠΠΙΟἢ Ὠ6 Ῥ88, ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ δἰ ἐδαέ {ἰπ|60. ἢοθ τἯ88 
ζαδιϊη δὰ ῥσγαυηρ--- 6 ΒΔ Υ8---ὙὮ6ῃ, δθουϊ (δό 
πίη ΒΟῸΡ [{Π6 Βδῖὴθ ΒΟᾺΓ οὗ 86 ἀδὺ 85 [6 056 
ἴπ τ ἴοι πὸ 88 ὑβθῃ δα ἀγοββίηρ Ῥοίοσ, ταύτης] 88 
86], οἸοί οὰ τι ὁ Ὀτίχμς ρσαγιηθπί, βυάδά 6 η}Υ 
βἰοοά Ὀοῖογα πἷπι, απὰ Δα] τογοὰ {86 πιοββαρθ ὑμδὶ 
αοά μεδὰ πϑαγὰ δ ιῖβ ὑγαυϑῦ, δηὰ φυδοϊουβὶ Γο- 
τηϑ οΓΘὰ .ιἰ8 6]π|8 [Π6γ6, ὉΠΊΪΚ6 τοῦ. 4. ο ἢ 
ΠΟΌΠ 88 ἰ15 ῬγΟΡΟΥ υοτΡ. (Α1]7.).--Τὰ.}. Οοτπο- 
᾿Ἰΐὰ5 δια {πδὲὶ {86 δηχοὶ δὰ ἰηδίγυοίοα πἶπὶ ἰο 
Βοῃά ἰὸ Φοόορρα ἔοσ Ῥοίοσ, γο σψουϊὰ δρεαῖζ ἰο ἷπι, 
ἐμαὶ 8, ἰηβίσγιιοί ἢΐμ, ἰπ 186 Ὡδπιθ οἵ αοα; Β6 
Θοποϊαᾶοθ5 τι ἐμ τόση υῖὶς {παὺ 8}} ΟΓΘ ΠΟῪ ῬΓθ- 
δοηΐ, ἰοοκίῃρς ἃΡ ἴο αοά, δηὰ γοδαγ ἴο Ἰ᾿ἰβίθῃ ἀθ- 
γΟΌΥ ἰο 41} ἰδὲ Ῥοίονῦ ββου]ὰ δδὺ (0 ἰμϑίῃ ἴῃ 
δοσογάδποο ψἱὶ ἢ (πὸ ἀἰνὶπο Θομμηδηά. 
γε. 84.--- ΤῊ πι Ῥοῖθσ ορϑσεϑᾶ ἰδιηουῖϊῃ: 

(1686 ὙΟΣ 8 [85 ἴῃ ΥἹἱῖϊ. 85] ᾿ῃ ΌΤΤα ἃ8, τὶ ἢ τοδὶ 
Βοϊομαπὶίγ, {παὶ {86 [0] οσίης δἀάγοββ δοβίω! 8 
ἱπρογίδηϊ ἰσι8. 6 ΔάΓο85 1186], ΘΟἢ Β͵ 8.8 οὗ 
ἴγοθ ρασγίβ: 1. Τὸ ἱηἰγοαἀποίίϊοπ, τον. 84. 8ῦ, 
βίδίΐπρ ἰπδὶ 4}} τοῦ, ψὶουΐ τοχαγὰ ἰο πδίϊομπάὶ 
ἀἰδυϊπο( 08, ΤΑΥ͂ Δ}1ὸ Ὀ6 τοσοὶνοα ἰπίο {μ6 Κἰηρ- 
ἄοια οἵ 6οι, ργονἱἀθὰ ἐδαὶ {μὸν ἔραν Ηΐπι, δὰ 
ἀο {πδὶ τυ ἴοι ἰβ τὶ; 2. Α Ὀγϊοῦ ὀχθι οἰ ίου οὗ 
{πη 16 δηὰ ψοτγκ οὗ 26808, οχίοπάϊηρ ἰο [89 
υάχπηιοπί, τον. 806-42; 8. Το δβϑύγθμοθ, 80}- 
Ῥογίοα ὈΥ (μ9 Ῥγορμιοίίσ πογὰ, ὑἐμδὶ ἱὑμβτουρὴ 
ΟἸγῖβί, θυ οη6 ὙΠῸ 6] 6 7168 ἴῃ δἰμπ), Β88}8}} Το- 
οοΐνα ΓΟ 5810 οὗ βίηδ, Υϑῦ. 48. 

γκπ. 8ὅ.---Οὗἱ αἴσχαϊῃ 1 ρϑσοοῖνθ [1 ἰγα αι, 
Ι ἀτΙΡΤΕ θη ι ΠΕ ΕΤ ἀληϑείας; ἰγα ἢ 18 ὑπὸ ἴου- 
ἀδιΐοπ, τι ΙΝΈΒ, Οταπι. ἃ 47. ὃ. ᾳ.--Τπ.] 8οὸ ἐπδί 
Ῥοίοτ᾽ 5 πον οάχμο γοϑίϑ οἡ {π6 ἰγυ, δηά, Ἰηἀοθα 
ἐδ ἰσαϊῃ, Καταλαμβάνω, ἀεί. τιθ8 8, δὲ {ἴτχθ8, ἰο 
ἐοπυϊεί, βδἷτιοθ Β6 80 σον οὶβ 180 συ ΠΥ ΡΘΓΒΟΙ, 
88 10 ᾿όγα οὐδίγίοίμπι (δε ; καταλαμιμάνομαι, »αϑ88., 
ΤΆΘΒη8: 7) ἀπὶ οοπυϊοίοα, οοπυϊποεα, ἰπ 6] οί 8 }}γῪ 
ΟΥ̓ΘΡΡον ΓΘ ὈΥ {Π6 ἴογχοσ οἵ [86 ἔδοίβ δηὰ ἰθ8ιὲ}- 
ἸΏΟΔΥ, ὦ. 6.,1 τοδορηΐζθ 8π6 σοιργομοπὰ μι αοἀ 
ἄοοθβ ποὶ δοὺ τῖϊὰ Ῥδγι ἰδ} ἰγ, ἱπ ομοοβίηρς πιθη 
ἴον ἱβ κἰηράοῃ. 80 Ὀοϊον, θΟΟΤΕ. δηὰ τη. 
Νο. 2. 
γε. 86-.88. ΤῸ νοτσά.---Τ):ο. σοπδίχιυοίΐου, 

ἧῃ ἐμ6890 ἰῇγθθ ὙΘΥΒΘΒ, ἰῃ ψ ὨΪΟΒ Ῥίον ΒΒ Πλο8 
ἐμαὶ (6 Ῥγϊποῖραὶ ἔδοίβ ἰῃ (110 118 οὗἨ 96 85.8, ΤῸ 
ποὺ ΘΕ ΥΟΙΥ Ὁ ΚΠοΤΩ ἴο δΪ8 ὨΘΆΓΟΓΒ, 18 δοιλ ον δαί 
Ἰοοϑθο. Τογθ ᾶγ ἴὮσοο δβυσσοβδίῖνο ἱπἰ γοἀποίοτΥ 
οἰδυβοβ [ϑοουβδίῖγ7168)], (Ο ΘΥΘΣΥ͂ ὁη6 οὗἨ 810 
ὑμεὶς οἱέατε ὈΘΙοΌΣ, 88 (})}6 σονογπίης ογάβ. 186 
οὈ͵)οοὺ το [88 ἈΘΑΓΟΥΒ ΔΙΓΟΔΟΥ ἸΚΏΟΥ ἴῃ κ6ῃ- 
ΘΓ], 15. ϑρεοοϊδροα ἰπ 8 ἐγ 6010] ΤΏΔΠΠΘΥ: (4) ἃ8 
ἐη9 Ὑτοσὰ οὗ ἃ σοσγίβὶ ἢ τηϑϑβᾶρο ἔγοιη Οοά, τὸν 
λόγον οἰο. γον, 86; (ὁ) 88 δῃ Ῥιϊβίοσ σα] ἐνοπέ, τὸ 
γενόμενον ῥῆμα οἷο. γοΥ. 87; (6) 88 86 ρεγδοπαϊεν 
οὗ 6όθυ85 οὗ Ναζαγοί, ᾿Ιησοὺν τὸν οἷο. γα γ. 88. 
[Τ᾿ Ἀ18 ἴδ 8 Υἱὸν οὗὕὁἨ Μουοῦ, 0 ΒΔ Υ85: “οὗτος - - 
κύριος ῖθ ῬΑΓΟΩΙ πο ο81, ΕΣ Ῥοίοῦ 885 δΙγοδὰγ 
ὑμεῖς οἱδατε ἴῃ ἰδ τα, 6 Ὧ6 ΒαΥΒ τὸν λόγον, 

ΤΗΕ ΑΟΤΘΒΞ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΞΒΊΤ ΕΒ. 

αὶ δ ἰπίοσγυρὶδ Ηἰπ)86} ὈΥ ἱπιγοάυςϊης (δ6 
νγογάϑ: οὗτος - - κύριος. Ἦοσ τῆ τοϑδυτθθα ἐδ 
ὑουκμὶ οὗ τον. 80, δηἃ δια ρ} 1865 ἰΐ, Βαϊ ΠΟΥ͂ δὲ 
ὁη66 ᾿εἰγοάϊνι68 ὑμεὶς οἷδατε, δῃἃ ἰδ πη σοπηθοίϑ 
818 ΤΊ ΒΟΥ ΤΘΙΔΔΓΚΒ, ὈΥῪ βαγίηρ ᾿Ιησοῦν τ. ἁ. Ναζ., 
ΕΟ τοσὰβ ΔΓ ἴῃ δρροβί(ἰου."--Τὰ.]. 9 
Ὦδνο ἤΘΥΘ ὉΠἀΘΠΙΔΌΪ ἃ Οἰἰπιαχ. Ῥοίθσ Ῥγοβρ- 
ῬοΒ68 ὑπαὶ δ᾽ μβουρη ἢΐἷ8 ἈΘΆΓΟΥΒ ΒΓ Ρδβδη5, [ΠΟΥ͂ 
σομ!!ὰ ποίΐ ὈΘ ΘΕ ΓΟΙΥ ὑπασαυδὶηίοα ἢ 186 Ἀ18- 
ἸΟΥΥ οὗἨ 426808, ἴῃ ΥἹοῪ οὗ ἰδεῖν τοὶ θησο ἰπ (686- 
τοῦ, δὰ οὗἉ ἱμοῖγ σοι σίουβ βοιι θη δηὰ βα5- 
σΟΡΟ ὈΣ1 ἴ65. Ηθησθ, 88 86 δββυτοδϑ, ὑΠ6Ὺ τηῦδὲ 
Βανθ Δα 8. οουίδ᾽ ἢ δηγχουπί οὗ Κηονοᾶκχεο γοϑροοί- 
ἴῃ (18 ΒΊΘΙΟΥΥ, 1π ὑθΥ66 Γοβρθοίβ: (α) 85 8 υγογὰ, 
Ὑγ 810} ΘΟΠΟΘΡηΘα {86 ΒΓΒ 61 1168; ἣ 88 δὴ οτοῃΐ 
ἴῃ (16 δΘουηίτγ ἴῃ σπϊοὰ ἐμ ον ἐποτηβοῖνοα γοϑι οὰ : 
(6) Ἰαβί]γ, δ {89 δρροδάγθῃοε οὔ (πὸ ἀΐτιηο Ρογ- 
ΒΟΠΔΠΠΥ οὗ Φ468ὺ8 οὗ Ναξαγοίῃ. ἍΠῈ τορασγὰ ἰο 
Κτατητηδὺϊοϑὶ Ροὶπΐβ, ἰμ γὸ 18 ΠῸ ΤΆΒΟῚ ΙῸΥ σ0ῃ- 
προίΐπρ; τὸν λόγον οὗἩ το Υ. 86 1ῃ ἐπ Βδτι 6 δοῃβίττιο- 
ιἰοπ ἢ γον. 84 δ΄, δηὰ τοδκὶπρς ἴἴ ἀοροπαοηΐξ οἱ 
καταλαμβάνομαι, 88 Τ᾿ϑοποπάαοτῖ ἀοθ65, γγᾷο ρῥίασοβ 
ἃ ΘΟΠΊΓΩΆ δ ὑΟΥ ἐστί ἴῃ γον. 85, ψ πϊσὶ 6 4150 ἀ0η9 
ὉΥ ἀς6 οίίο, Βαυπιραγίθη, δησο [δὰ ΑἸζοτά, 
Ὑ8116 παρ, [δομδη δὰ ϑδιίῖοσ ρίἷωοδοε ἃ [1] 
ΒῖΟΡ ἔμοτο, ἰῃ δοοογάδῃοα τὶ Μογοσ.-- -Τπ.1. 
1818 σοπβίγιοιίοη [τ΄ λόγ. ἀδρεπάθῃξς Ο καταλ. 
οδηποί ΡΟΘΒΙΌΙΥ Ὀ6 δἀορὶοα, νιίπουὶ οἴἶοτξης νἱο- 
Ἰοποθ ἰο {πὸ ψ ἢ 016, ΒΘΓΟδΒ (Π6 σοῃδίγιοίϊοῦ, δο- 
οοταάϊΐηρ ἴο τίσι λόγον, ῥῆμα, ᾿Ιησοῦν, ἀοροπάὰ οἡ 
οἴδατε, ΑἸ ΒοΙ ἢ Θχἰ Ὀλυπρς 8η δοουταυδαίϊου δοᾶ 
ΡΓΘΒΒΌΓΟ οὗ οἴδυδβοβ, πού 6 1085 ΘΟΥΤΟΘΡΟΒΩΒ 
ΠΥ ἰο (86 ΒἸΧΒΪΥ ὀχοϊίθα οπμποίϊοη5 δηα βοηιὶ- 
τηομίδ, τι ΐσἢ, δἰ ἐδ τηοπηϑηΐ, οΘομέγοὶ ἐμὸ 808] οἴ 
{89 Βρθϑίκοσ. ἴῃ (1118 ἸΒΠΠΟΥ ῬῈ6 οχρ] δίῃ {86 ἱπίϑυ- 
τηοάϊαϊο οἶδ [“Ραγοη 6818," ΜΊΣΕΙ, ἢὶ 62. 8. 
α]ι.; 2 68. 2. ἀ.---Ἴ. 7: οὗτος ἐστι πάντων - ΘῈ 
Ῥοίοῦ τηθῃ 0 0}8 {86 ΠᾶτΩΘ οὗ Ψ26508 ἴὉΓ πὸ ἄγει 
(6 ἴῃ (86 Ῥγοϑθῃοῦ οὗ {8686 ΠΟΑΥΘΥΒ, μ6 [66]8 
Αἰπιβοῖ  σοπϑίχαϊμοα ἰοὸ ἐοϑυϊυ ὑπαὶ ΗΕ ἰ8Β ἃ 1οτὰ 
ΟΥ̓́ΘΡ 8}} (πάντων, οὐ πεμίεγ, Ὀαΐ παδομ 6), τπιδτοθ- 
Ἰγ, οὐϑσ αθη 165 88 Ὑ0}] 88 79 0ὺδΟ: δο 15 ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ 
Ἰοὰ ἰο δ ἃ {πό80 ψογάβ, 88 ἴθ βδϊὰ ὑμδί {πὸ γἱδὰ 
ιἰάϊηρΒ [εὐὗαγγ. οὗ ὕΘΕ0Θ (58) δι 98), Ῥσχοοϊδι χοᾶ 
του Φοϑυβ, δὰ Ὀθθη βοηΐ ὮΥ ἀαοάὰ ἰο (δ 
Ιβγδϑὶθ8. Ηρ ἀοϑθβ ποί νῖβὰ ὑπαὶ (80 αομ 68 
ΒΒ οΌ] ἃ ΒΌΡΡοΟΒϑα ἐμαὶ (ΠΟΥ ὝΟΙΘ 1685 ἱδυοσεᾶ, δυὰ 
ἱπογοΐογο ἀδοΐασοβ ὑμβαΐς ἴΠ6 Ῥγορβοὶ ἐβγοῦχα 
σι οπὶ ἀοα ῥγοοϊδὶπιοα {π|8 πιθβδᾶρο οὐὗἨ ρθᾶςδ, νν88, 
αἱ (6 5810 {ἰπ|6 ἃ τὰ ΟΥ̓ΘΡ αἱΐ τηθὸπ. Ηδ Ἀγὸ- 
οοθάβ, πῃ γον. 88, ἰο βρϑδῖικ οὗ 9688 ῬΘΥΒΟΤΆΥ, 
88 πιρῃϊἱοποα δῦογο, δηἃ ἀσβουῖδοβ Ὀοΐἢ ὨΪΒ ἐδ ν- 
τοδί τὶ] ογἰσὶη (ὁ ἀπὸ Ναζ.), 8πα 8150 ἷ5 οο᾽ οκέϊαὶ 
οπάδονπηθηὶ τὶ ἰπ6 Ἠοΐν Οαδοβὲ δῃὰ ῬοΎῸΣ 
(ἔχρισεν οἰα. Ὀοΐηρ ἰπίοπαοα ἴο ὀχρ]δίη {86 πδιιδ 
Χριστός ἴῃ γ6. 86), ἱπ δοπβεάθοποο οὗ τσ ἢ ΒΘ 
ρου ουιηθὰ μοδ)ης δηὰ τοαθοηιΐηρ σψοτῖκα; (9 
οοποϊυάϊηρ οΣὰ5 οὗ νοῦ. 88, ἀθβοῦὶο δὶ ἱπεϊτηδὲθ 
ππΐοη δηα [6] Ο 5810 18 6οὰ.----Καταδυναστεύω 
8: »οίεπέϊα τηθα ορρτίπιο, ἰνγαπηίάεπε ἐχόγοεο ἐπ αἰξ- 
μόπι. 

: γεκ. 839-41. Αῃἃ ὁ δ8΄ῖ6 νυχγίϊ. 95668.--Ἰπ 
6 Γ. 89 ΗΠ, Ῥοίοσ ΞΡ δ κΒ οὗ (86 ἀθδίἢ δῃὰ ὑόβυῦ- 
τοοίΐοη οὗ Φ6808, οὗἩἨ ἰδ δοιητηδη 8 ψ ΔΪΟΝ 6Τ6 
δαἀαγοββϑοά ἰοὸ 186 8Ρο58ι108, δηὰ οὗ εἷΞ ἐυϊ το τὸ- 
ἵατὰ ἴο ἂς οηΐ. Τα πογὰ καί Βοί ψθοη ὃν πὰ 
ἀνεῖλον [8680 ἀθογθο, ποίθ 10, ἀρροπαρὰ ἰο ἰδ ἰςχί], 
68 ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ὀ6 Βυρροδοὰ ἰο ἱπάϊσδίθ ἴδ 6 οἶβὸν 
Ῥουβοου ομβ ἰο πο ἢ 2668 δὰ Ὀθθὴ ὀχροβοα, 
διὰ ψὶο} ογο ζο]ονοὰ Ὁγ ἷβ ογαοϊῆχιοι 
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(ἔογογ), αὶ ἰθ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἱπιχοἀυσοα ΤΠΘΓΘΙΥ [ῸΓ 
186 Σοβοῦ ἐμαὶ δῃ δ 11 0}8) Ἰοβαϊηρς ἔλοὶ ἰὴ (19 
ἰβίοσυ 15 ποχὶ βϑἰβδίθα---αἷβ ἀθδὶῃ οὐ 6 ΟΥΟΒΒ, 
ἴο]οννοὰ ὉΥ͂ 818 γτοβυσγοοίζοῃ. [ὃὸ οἰΐο δηὰ 
πον (Οταπι. ᾧ 606. 8. υἱὶ.} δϑϑίψηῃ ἴοὸ 1ὑ μ6 ἔοτοθ 
οὗ εἰΐαπῃ οὐ αἄεο.---ΤᾺῈ.]. ΤΊιΟ οΓα8 μάρτυσι, οἰο. 
[τὸς 41] ᾿πρὶν ὑπαὺ ἐπ τἰζηθδβ ΘΟΠΟΘΓΙ Ως 
Ε8.8 ΓΟ γσοαὰ ΤΟ Δ ΠΘΒΓΥ ἰὸ Π18 γοβυγγθοίίοη, 

δυὰ ἴἰ 18 ᾿σϑαΙβοὶυ ἰο {818 Ροϊπὶ ἐμαὺ [89 ἰὨΐογπι6- 
ἀἰαδίο εἴδθο : οἔτενες σννεφάγομεν, οἰ. Δ]]υ 68. ΤΙ 5 
Ἰδιίον οἴβδιιβο ἐβ ποί, ὶὰ Βοηροὶ, ἰο 6 οσίθη θὰ 
ἰο 186 ἰγθο γ9δγ5 οὗ ὑμ6 ρΡῃὉ0116 τἰπἰβίγυ οὗ 96808, 
αὶ ἰ8 ἰο δ χτοβίγϊοίθα ἰο {μ6 ἴουίγ ἀδΥ5 ᾿ ΒΪο}} 
ἱπιεσυθηθαὰ θοίνγθο 8 Γοϑυσγθοίζου 81 Δ806η- 
δῖοι ; ἴῸὉΓΣ {πὸ οἰτουτηϑίβηοοθ ἰμαὺ (86 ἀ1801}168 ἅϊᾷἃ 
εαὶ δη ἃ ἄστη ϊς πὶ ἐπ Εἰδοι Οπο[μυ. χχὶν: 41- 
48. Φοδμι χχὶ. 12.-157, αυδιδοα ὑπο ἰ0 ὈΘΆΓΡ 
ΜΪΏ688 ΓΟ ῬΟΥΒΟΠΔ] Κπον]οςθ, σομ σον πη 
(86 δοἰ}, δΌΥΡΟΥΟΔ] 118 οὗἨ πὸ βανυϊουγν δὑΘΡ δ18 
τοδιυττοοίίουῃ. 86 οὁμοΐοθ οὗ {Π9 ἃΡο81168 οὗ τ11- 
Π6Ά868 [πρὸ ἴῃ προκεχείρ.. ΓΟ οΥΥΊΩς ἴ0 ὑπ 6 }} ΘΑΥΪΥ͂ 
ΔΡροϊηιτηθῃί 88 ζαΐυ σα Σ Ώ68808 ΟΥ̓ [16 ΓΘΒΌΓΣΤΘΟ- 
τἰοὰ (λ46γ6Γ}], 18 ἈΘΓΘ δϑουϊ θοὰ ὈΥῪ Ῥεοίδθν ἴο (86 
Ιμοτὰ, ᾿παβειυ οἷ 88 {8.6 608]1 τ] 1 ἢ {ΠῚ τϑοοϊνοα 

. του 9658}8, 25 ἃ ομοΐσθ τηϑθ Ὦγ Αοά ἰι}πι- 
8617. 
κε. 49, 48.( Απᾶἃ δ6 οοτῃτηδη θᾶ 88.-- 

ΤῊο ποιηϊπϑιϊνο οὗ παρήγγειλεν ΒορΙῺΒ ἴο ὯὈΘ υ͵έδιιδ, 
ΤΔΙΠΟΡ {δὴ Οοα, 186 Ἰδϑὲ σοϊητἰθϑίοη ἩὙΒ1ΟῊ 
ἰ86 τίβοῃ Βϑάδοτηοῦ ζαΎο ἰο0 (8.6 ΔΡΟΒί]68, γϑαιΐγοα 
(ποτὰ, 1. ἰο ῥγοοϊδίτα ἰο {86 Ρ6ο0ρ]6 οὗὨ Βγ86] (ὁ 
λαός, ἰμ 6 Φ 6 ν 188 Ρ60}]6) δῃάὰ, 2. ἰο ἐθβ. ἔν (δ πι6- 
Ἰγ, ἰο 4}} πιλθῃ, πϊύπουΐ {π6 Σοϑυγ οὐ 0. ΔΡροη θα 
ἰο κηρῦξαι), ἰμδὺ ἂς νγὰ8 Εἰτηβο 7 δρροϊπιοα [ὁρίζω 
Βοζο, ἐο “ρροῖπί, παπιε; ἭΔΛΗΙ,, αὐ υεγὸ.---Τ.} ὉΥ 
ἀοά, 25 ἰδ Φυάρο οὗ (116 ᾿ἰνίηρς δὰ {ἰμ0 ἀορδά. 
ΤῊ Ἰδίίου ῬΉΓΑΒΘ, αρϑίη, ἰάγοἶτ 68. [ἢ 6 σοποορίϊοι 
οὗ υπίνογβδ νυ, σούοσστίῃς ἰ0 8}} ππδη πα, δπὰ ἰὸ 
81} αγζοϑβ οὗ ἐς σοῦ, Βαϊ (δο τηοβὺ ἀϊϑιϊποὶ βίαίο- 
τηθηὶ οὗ (6 ἐγσαϊ ἢ ἐμδὲ ἔπ 6ΓΣῸ 18 Βα] υϑίϊοπ ἰῃ Ομ σὶϑὶ 
ον αἰ, οσουγχβ ἴῃ τον. 48, αἱ [.)6 ΟἾο086 οὗ {μ6 δα- 
ἄτοεβ; “Φνετῳ οπὲ [πάντα τὸν π.} ΠΟ Ὀο]ΐονο8 ἰῃ 
Εἶπε, τὰ} χϑοοῖγο ὑπ [ΟΥ̓ ΊΘΏΘ68Β οὗ 5108.᾽ Ῥίον 
ἀδοίαγοβ ἐμδὲ βυιοἢ 18 089’ ἀπ ῸΪΠηοι18 ἐοδι ΠΥ οὗ 
81} ἰλὸ ργορμοίβ, οὐ Εν αβϑαπιης (αὐ ΟΥ̓ 6] 108 
δοιὰ ἷ8 ΓΙ θη ἀβ ΘΓ ποῖ, ἂἱ ἐμαὶ ἰἶτη6, υπδοᾳυδὶηΐ- 
εὦ νῖῖ (89 ρτοάϊοιοπΒ οὗὁἩ ὑμ6 Ρσορ ιϑὶβ οὗ [βγδ6]. 

Υκε. 44.-.46. ΨΥ ΣΟ Ῥοῖοσ γοῖ βραϊζὸ ἴ8: 9890 
ὙγοΟΣᾶβ, ἀπά Ὀεοΐογο δ6 μαᾶ οοποϊυἀοα κὶ8 ἀἷδβ- 
σοῦταθ, ἰθ6 ΗΟΙ]Υ αΠοδβὲ [8}} οἡ 811 18 ΒΘΆΓΘΙΒ. 
᾿Επέπεσεν ἄοοβ ποΐ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἀοποῖθ ἃ υἱβὶ Ὁ]6 
ἀευσευὶ (ποάο οοπερίοσιο, 88 ΒοΏροὶ Θχρ]ὶμδ ἰ(), 
αὶ ἸροΣοὶν ἐπ6 Βυάάθῃ τηϑδηὶ Γοδίδιϊοι οὗ ἃ ἰσθμοῦ 
ῬονΟΥ, ὑμ6 ἰμθιθηδο οἵ νοὶ Ῥγοσθοαθα ἴσοι 
δῦοτο. Τμδὶ (86 ορεγαίίοπδ οὗ ἰὰὲ ΗοΙγ αποβὶ 
ΠΌΤ ΡΕΙοοΡ 1 Ὁ]6 (ποῖ, ἱπάθρα, γἱϑ᾽ Ὁ16, Ὀαὶ, 66Γ- 
ἰδ: Ὡ}γ, διυάϊ}]6), ἈΡΡΘΑΤΒ ἴγοιηα συγ. 46: (686 
Ῥαρδηβ σου ]ὰ Ὅ6 λεαγά, ἃ8Β {Π6 0 Βραῖο νι ὶτἢ ἰοηρι 68 
δυὰ εἰ κιγ οχίο]]δὰ αοἀ. Τμοὶν υαὐξογϑηοθ8 605- 
δἰεἰεἀ οὗ ΒΘΏΡ]1ο, ΒΘαΡγ, δὰ ᾿πϑρὶγοὰ ργαῖβοβ δηὰ 
δῆ κα, πῖσἢ (ΠΥ οἴοτοά ἰο αΟοἀ ἴοΥ ἷ8 ζσγυδοθ. 
ΤΙο παηπεγ ἴῃ ΜΠΪΘῺ ΠΟΥ͂ Βραῖκο, ἰ8 ἀθϑογὶ Ὀθα 
88 ἃ γλώσσαις λαλεῖν. Τὶ Βμου]ὰ ὈθΘ ΕΣ σΔΓΘΙΌΪΙΥ 
ποιϊοοα ἰμδὶ ἑτέραις 18 ποί ΔΡρομπάοα, 85 ἴῃ οἷ. 1]. 
τσ. 4, σοπιρ. ὙῈ|Ὲ γον. 6, 8, 11: νὸ τηϑὲ, οἢ {118 
ΘΟΏΊΓΔΓΥ, Ἀβϑαϊηθ, {πὲ {16 τηδαπίηρ οὗ 116 ΠΑΥΤα- 
ἴον 18 (6 ΓΟ] ον πᾳ :---Ἴβο8ὸ ἤθαγουβ ΒρΆ κα 18 
ἰουξαυθδ 8. ΟΣ (86 ἸΏΔΗΠΟΣ οἵ {π6 ΟοΥἰ πίη Ο τὶ β- 
ι18η5 9ε6 ΔΌογο, ποίοβ οἢ 6Ἐ. 1]. 9-11.---ΤᾺ.]. 
{μδὲ ἰδ, (ΠΟΥ δραῖο ἰπ δὴ οἱουαίϑα, ἀουοίΐ 8] 

ἔγϑτωθ οὐ ταϊπ, δπὰ οιηρϊογοά ἰδηρυδρο ἡ ΒΟ ἢ 
ἀονϊαἰοα ἔγοτῃ ἐμ ἱπι6}1110}]6 πιοάθ οὗ Ἔχ ρῇβββϑίοῃ 
δἀορίοα ἴῃ σοηποι 11Ἃ16. Τ|9 οὐβοσυδίϊοι οὗ (818 
ἔᾳχοὶ τηδὰθ (γοσ. 46) δ οχί σου ἀἰ ΠΑΥῪ ᾿ΠΡΓΘΒΒΙΟᾺ 
οα {πὸ Ζυ 850- ΟἸχΙβ δ (οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί) 
10 δὰ δοσοιηρδηὶοὰ Ροίοσ; ἐξέστησαν, (ΠΟΥ Ὑ6Γ͵Θ 
δἰπηοδὶ ἀορνυνθα οὗ 84}} β6] [- βῬοββϑββίοη-- "80 σγοδὺ 
γγ88Β {Π 6} ΟΠΟΟΡ ὙὙΒΘἢ ὑΠ6Υ͂ 88νν ὑμδὶ {πὸ σἰἶ οὗ 
110 Ηοὶγ α΄ μοϑί ννδὰβ8 ρουγϑὰ ουὲξ 480 οὴ {μὸ αθῃ- 
1168. [ὁ ἰβ οὐνίουβ ἐπαὶ ὑμποῖν ἱμουρηὶβ ἀ1ὰ πού 
ἀν 6}1 οὐ 16 Ῥθυβοῃβ Ὀοῖοσο (6 π), σοπβίἀογϑὰ 88 
ἰπαϊνίάἀι.818, θαὺ γαῖ μ 6 Γ οἢ ἐμ ἐν σοηΘΓΔ] ΘΔ Οΐ ΟΣ 
88 ΒΘδί 68, δηὰ {(Πδὺ ἰπον ἀσαιιοεα ἔγομι 8 60}- 
ογοίρ ζδοὺ [16 βοη6ΥΆ] ρῥυϊποῖρ] 6 ὑμπδΐ {Π6 ΘΙ ἢ Θἢ 8 
(τὰ ἔϑνη, ἀξ. ατιἰοἶ6) οολ]ὰ τοοοῖνο {86 Ηο]Υ ΟδΒοϑί. 

γεΚ. 47, 48. ΟὰΠ ΔΩ τϑδὰ ΟΣ ἱ ἃ [{Π6, τὸ] 
τυαῖθι, οἷο. "---Ποίον δὲ 9566 0868 {116 Ῥγδοίϊοδ 
ΔΡΡΙΪσδίίοι :--- {μ6806 τὴθη μᾶνο σϑοοϊγοα (6 
ἩοΪΥ αμοβὲ 88 Ὑ5Ο611] 85 το, ἰδδαὶ 18, ΘΙ ΟΥΟΓΒ 
Βοϊομρίης ἰο Ιϑγϑοὶ (καϑὼς καὶ ἡμεῖς), σῖιο {Πμ08 
ὁδῃὴ τΤοῖΐυβο 89 ψαΙΟΥ, 80 ἱδπαῦ {ΠΥ 8}14}} ποὺ 
Ὅ0 Ὀαρίϊχοα"ῦὕ---Τ0 ῬϑουλαΣ ΌΤΙ οὗ Θχργοβϑίοῃ 
οὐσυγγίης ἴῃ ἰμ6 αυοδίίομ, βου μι β 88 ἱἶ 8 ὁ0ῃ- 
ϑοϊουϑ δηὰ δπογχοίίο Μ1}} τ υα δδου θά ἰο ἐμ6 
ὈδΡρίϊδιη δ] τυδίοσ, βοιι ον μαὶ ἢ ὑμ6 ΤΟ] ἸΏ ΒΘ6ΠΒΘ: 
--ἸΓ πὸ ομθ ψἯΔῸὸ8 80]6 ἰο ἰπάον ἐμ ϑριγιὶ ἔγοτα 
σοχηΐπρ ΡΟΙ {μ686 ροορίθ, (μΠ 6 πὸ ὁΠ6 ὁ8ῃ ΚΘΟΡ 
Ὀδοαῖς ἐδ τϑίϑυ ψ ἱοἢ ῬυγΡΟΒο8 ἰο θονν ἸΡΟῺ {ἢ 61 
απὶο Ὀαρί 5). ΟΥ, ἴῃ ΟἶΒῸΥ ΜΟΓᾺΒ :--- ΕΥ̓ΘΓΥ ΒΟ6ΙῚ- 
Ῥῖο γοβροοιίηρς ὑπ Ὀαρίΐϑιη οὗἨ {8686 ΘΔ 6 }8, 18 
ῬΥΒΟΙΣΟΔΠΥ τοπιονθα ὉΥ ἰποῖν Ὀδρίΐϑα. ἢ {116 
δρίγιι, [{Τ|18 18. {16 ΟὨ]Ὺ ἱπβίδποο ἴῃ Ὑ ῖσ {89 
ουρουγίηρς οὗ ὑπ ϑ'ρὶνὶ ργεοεάρα Βαρίίδιι; ἰὑ νὰ 
ἰπίοπμαἀοὰ ἰο σϑηον 8}} μϑϑιἰδίϊοη ὁ {16 ρᾶτί οὗ 
ἐὴ6 Φυάφο- Ἀγ δι δη5 80 δἰἰομ ἀρὰ Ῥοίογ, χϑ- 
Βρϑοϊίπρς ἰδθ γϑοθρίΐϊοῃ οὗ μθ Ῥαᾶρδῃβ, δπὰ (89 
ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗἩἨ ᾿ππηοα ἰδ ο Υ δατηΐπἰδίοτις Ὀδρί δ5πὶ 
ἰο ἐπ 611.----ΒΘ. 561 ὙΘΥΥῪ ΘΟΥΤΘΟΙΥ ΒΑγ8: δοη αἀἰοϊί : 
αηι λαδεπὶ δριτχιίμηπι, εὐφὸ ἀφμα σαγέόῖε Ὠοϑδμηί. 
(Μον εν).---Τπ.. Ῥοίον δοοογα  ηἹΥ αἶνεβ ἀΐχθο- 
ιἰοῃ8 (μδὶ {Π6 7 βου] 06 Ὀαρί 204 ἰῃ 1886 πᾶγη6 οὗ 
726805 Ογὶδί. Ηο ἀϊὰ ποὲ αἰ πι86}} Δατη πἰβίον {6 
τῖϊο, Ὀὰϊ αϑϑϊσηοὰ (μ6 ἀυΐγ ἰο δοπιθ οὯ0 οὗ ἰμ9 
ΟὨΥἰβίδπβ 0 δὰ δοιμθ ὙΠ Εἴ τη.--Ἴ Κὸ Το- 
Ἰδίθβ, δί {μ9 οἷοβθ, ἰμδὲ Οουποὶ δ δηὰ ἢ185 ἔρθη β 
Ὀοβουριῦ [6 ἀροβίϊθ (ο Σοιπαίῃ [0Γ ΒΟ116 {π|6 Ὑ1ῚῈ 
μοῦ, δηἃ γγο ΤΩ Ὺ δδββιπιθ ἰμαῖ (18 σθαι δὲ ν᾽ 88 
ποὺ ἀοηΐοὰ Γ[ραγὺϊου)αυγ, 88. 6 18 ἐμαυζοὰ ᾿ἰῃ ΟὮ. 
χὶ. 8, τὶ Βανΐπς δαὺ αἱ (πὸ ἰΔ}0]6 ψ 1} {Π 6. 
(Μον ο:).---ΤῈ.. Ῥυγίης 018. ῥσοϊοηοά υἱδῖέ, 
Γατίμου ᾿πβίσιισιοη8 τοβρθοίϊηρ (06 ΟἸγΙβίϊδη [δἰ 1 ἢ 
δΔηὰ 1176, γοσο, ψιϊβουΐ ἀουδί, ᾿ππραχίοὰ ἰοὸ ἰδ9 
ὩΘΥ σΟὨΥΟΥίβ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤΙιο ΒΟΠοσ Ὁ] τοοορίϊοθ σι ΟΟΓΠΟ]18 
ξανο ἴο ἐμ δροβί]θ, ὀχργοββθὰ αδἰἶκὸ 18 ἜΠῈ 
Βαμα γ, δὰ {πΠ6 Εἰρη ἄθρτοθ οὗἩἨ οβίθομη υν]ῖ 
ἢ Β6 τορατθα ῬοΙΟΥ 88 ἃ ἐστὶ! τα ὈΔΒΒΔΟΟΥ οὗὨ 
Θοά. 8111}, ἃ σογίδίπ ο]οηθηῦ 8 Ῥεϊγαγοὰ ἴῃ 
{παΐ τοσορίίοη τ αἰ ἢ τ᾽88 ποὶ ζϑηθΐπο δηα ΒΟΔΙΓΩΥ͂ 
--ἶἰ νὰ ἴ86 ἀοϊυδίοη ἐμαὶ Ῥοίοσ τγα8, Βουουίπο- 
1688, ΤΟΣ ἰμᾶη ἃ δυηδῃ Ὀοΐμᾷ. ΗδΓο ΔΙγοΔαΥ 

ἸΔΥ δοποθα]θά {πὸ χόττὰ οὗ [Π6 ΟΥΒΕΪΡ οὗ (89 
βαϊπί8--- ἃ τόβεὶρ οδογοὰ (ὁ πυτηδῃ Ὀοΐῃ 8, ἩΒΊΟΒ 
ὈδΙοπβ8 ἰο 6 νἀ δἱομο, υυβίομ ἀθτοραίοβ ἔγοπι ὑπ 8 
ΠΟΠΟΡ ἰδαὶ 1 ἄτι Θχοϊ βίον ἰοὸ 6 ἰσῖαπο αοά, 
δοιὰ πίοι, ν᾿ ἢ τοβροσί ἰο [6 ἯΔΥ οὗ ϑαϊνδίϊοπ, 
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1085 ΟΠ ἰϑίοηομῃ αϑίσαν. [Ιᾧ 18, ἸΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, ΤῸ- 
τ δ Ὁ19 ὑμδὺ ἴῃ {115 6886, ΤΊ ἢ 8 (μ6 ἢγϑβί ἰὴ 
ΜὮ1ΟΒ τότ ἐπθ8ὴ ἰὴ6 ΒΟΠΟΥ ἄπο ἰο ἃ τηϑΏ, 18 
οἴἶδετοα ἴο ἃ βογυδηί οὗἁἉ οἄ, 1ἰ 18 ργϑοΐβοΥ ἃ μθ8- 
(θη ὙΠῸ ῬΟΓΓΟΥΠΙΒ ἐμ9 δοί. ΤῈ6 ψ 8010 βγβίθϑαι, 
ἱπάοοα, οὗ ἰμ6 ὙΟΥΒΒΙΡ οὗ {89 βαϊηΐβ, 859 ἰὺ γ788 
ξιδάυδν ἀογοϊοροὰ ἴθ 189 δποϊοπὶ ομυτοῖ, 18 
οΒΒθη (18}}γ οὗ οαίμϑη οὐ χη, δηὰ 18 ἃ γί ρϑ8θ ἰηΐο 
θαι μοπΐβῃ. Ῥοίοσ ἀθοὶ 88 ἴο ΣϑΟοῖΥο δ0}} ΘΧ- 
ΟΟΒΒΙΥΘ ΠΟΏΟΥΒ, ΓΘἾ868 ἊΡ ὑδθ ᾿ς 6} 1} τηδη, δηὰ 
Ῥ᾽ ΔΙ ἀροίαγο, ἰθὺ ἢ6, (86 υουβαῖϊρροὰ οῃ6, 
88, {κὸ [809 ἩΟΓΒΕΙΡΡΟΥ, ΟἿΪΥ 8 Βυμδὴ Ὀοΐηρ; 
δηά (8, ἰῃ δοοσογάδησο ννἱνἢ (86 τηαχΐτη: ἢχίπιοϊ- 
»ἴϊδ οὐδία, Ἀ6 αἱ οὔμο9 γοϑίβίθα, θη ἰδ 6 γί 671] 
ΒΥΠΡίοπ8 Δρροδροά, δηὰ ργοίοϑίθα δραϊηβιὶ δὴ 
ΟΥΓΟΡ, Μΐοῖι δ 8 Ἰἰδίοσ ρουϊοά, δϑβιιπιθά 8, πηοϑί 
ΒΟΙΪΟΙΒ οἰετδοίοσ. Τὺ γὸ ΠαΥ͂Θ. ΠΟΥΘ ΔΊσγοθαγ, 
ἴῃ [9 οαγ  οϑίὶ ροσίοα οὗὨ πὸ πἰβίοσυ οὗἩ {πὸ δροβ- 
1168, 8 Βοϊόϊμη δγηΐης δραϊηϑὺ ὑπαὶ ραραπὶχίης 
ΜΌΥΒΗΪΡ οὔ ἴΠ6 8βα᾽ηΐ8, 1 ἢ ΘΟ ΟΠ 45 ἐπα Ἡ ΒΊΘὮ 
8 αἰνίηο, τὶ} ἐ(αὺ Υ ΒΙ Θἢ ἰ8 ΒΔ}. 

2. Τὸ ἰβ »}} Κπόνγη ἐπ αὺ {86 ᾿ηἰγοαἀποίοτΥ ποτα, 
ἴῃ (86 ἀΐδοουγβθ οὗ Ῥοϑίου, υϑν. 84, 8ὅ, δαγὸ οἴἵθη 
Βδθὴ 80 ἰηἰογρτγοίθα, 88 ἴο 680} ΚμΠδὺ 411] το] οη8 
8.6 οὗ θαι] συβϑ]ιο, ἐμαὶ [αι ἢ, 88 σοπιγδαϊβίϊη.- 
ξυϊβηθα ἔτγοσι ΠΟΥ Δ] Δ Υ, 18 πού 1 1506 5806, δηὰ 
δαί, 0} γοϑροοὺ το 86 Βα γαίίοπ οὗ [ἢ 6 808}, 81} 
{πδὺ 18 Βρϑοϊβολ}ν ΟἸ τ ϑιϊλη, 18 οὗ πὸ τ ρογίδῃςθ. 
Βαί ἰμ6 αἰϊθιαρὶ ἴο δηά 8 ρα!)ϊαϊΐοη οὗἁ ἱπάϊδον- 
Θη66 οὁ5 ὑπο Βιι]θοὶ οὗἁ τοὶ χίου πὰ ὑμιΐ8. ράβϑθαζο, 
ὈΕΘΙΓΟΥΒ, 88 ούθὰ ἀὰ οι ἡυάμοθ, ““ΥὙΟΥῪ ζτοαΐ 
οχοζοίίοαὶ ἐγ νοὶ ̓̓; Ὀοὰ {Π6 τ ογὰβ ὑπ ΘΙμ 56 1γ65, 
δηὰ 4190 1Π6 ψ .οΪ9 οοπποοίϊοη οὗἁἩ {0 ἀϊβοοῦγδο, 
85 Ὑ6}1 85 οὗ ὑπο παγγαίϊγο οὗὨ τη ῖο ἢ ὑΠ6 Υ ἤογτη 8 
Ρασγί, ἀδοϊἀ αν Ῥγοποῦποθ δραὶηβὶ βοὴ 8Π ἰηἴοΥ- 
Ῥγοίαίοη. Εον [16 ταδὶ Ροϊηῦ ἰὰ ὑπ6 ὑ 80] 
ἰγδηϑεοίΐοι 15 ποίΐπς 1658 ἰπλ {Π6 οοπνογδίοη οὗ 
Οονηρὶία5, οὐ 6 δα πη ϑθίοη οὗ πἰπλβ6 } ἢ, 18. ἤουι56- 
Ὠοϊὰ, ἀπά }ι18 ἔγί θη β, ἱπίο ἐδ σατο οὗὁὨ ΘΟ τἰβί. 
Βυΐ μοὶ δα βϑίοη θησουπίουβ ἃ ὙΘΣΥῪ ᾿Βοσΐοιιβ 
ἀιδήουϊγ; 10 18, ΠΔΙΔΟΙΥ, ὈΥ ΠῸ ΙῊΘ6ΔΠ8 ΟἾΘΩΥ (δαὶ 
{8686 ῬΟΥΒΟΏΒ, ὙΒΡΟ 86 ῬΆΖΒΏ5, οδη, ψίιϊπουΐ ἔα τ- 
ΠῸΥ ΘΟΥΘΙΏΟΔΠΥ͂, δηἃ γοὺ }Γ} ἃ χορ σΟΠΒΟΊΘΠ6Θ, 
δηά 1π ἃ ἸΩΔΏΏΟΥ (Πδἰ σου]ὰ Ὀ6 ΔοσορίβὉ]9 ὈδΐοσΘ 
(οά, Ὀ6 τοοοϊνοά ἰπίο πὸ Ογιβιϊδη Ομ σοῆ. [5 
ἱῦ ποῖ, ΤΑΙ ΒΟΥ, ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ἰπαὶ Π6 0 βου] ῥγὸ- 
Υἱουβὶγ 6 ἱποοτρογδίοα ὈΥ οἰτγουπιοϊβίοη 1} [ἢ 9 
ῬΘΟρΪο οὗ [βγϑ9]}2 Τὴὸ γϑπιουῦαὶ οὗἁὨ (μ}8 ἀἰ Π οα]γ 
ὉΥ 8 αἰνίηϑ ἱπίογροβίίίοη, οδοηβεϊαὐο8. (86 Θαπίγα] 
Ροϊηί, (86 ϑρθϑοΐϊβο εἰρπίβσοαποο, οὗ ἰπ9 ὙΠΟΪ6 ο6- 
ΘΌΣτθησθ. [Ὁ {πο Ἰδηρσιᾶρο ἴῃ τοῦ. 84, 86, τηϑδπὶ 
ἐμαὺ ἃ μραί θη, ἃ 7167, δῃά α Ο γὶβιϊϑη, τότ αἱ- 
ἰομοίμοῦ δἰῖκο ἴῃ ὑμὸ δγϑβ οὐ αοά, δῃηὰ ὑδμαὺ δὴγ 
ο868 οὗ ὑπδπὶ σου] 88 ΘΑ Β1}} Ὀ6 βαυθὰ δἃ58 δῃοίδον, 
Ῥγουϊἀθα ἐπαὺ 6 8 ΠΟΠΟσΔΌΪΟ δηὰ ὈρυΙρΗὶ ἴῃ 
δῖ8 οομάποι, θὰ Ῥοίθσ βῃουϊὰ ἤδαυθ δ᾽ ΡΥ 
Δ]οοὰ ΟοΥποῖϊαβ ἰ0 Τοπιδῖὶη Ὑδαὺ ἢ ν788---ἃ 
ΒοδίθῈ--- τ ποαὶ ἰδαάϊηρς πἷπι ἰο Οσὶβί. Ἠδηοθ, 
9 ᾿πιογρσγοίδιϊοη ἴο τ ἰο ἢ ψ6 δαγογί θὰ ΔΌΟΥΘ, 18 
δὶ γαγίδησο 811κὸ τ Ι ἐπ δοηίοχὶ οὗὅὨ νου. 84, 86, 
δηά νι ὑπ ψ80]6 παγγϑίϊνο, οὔ πο (686 
ΥΘΥΒΟΒ σοηδβίϊ αἱθ δὴ ἰπίοστϑὶ ΡΟΣ ]0Ὴ.---ΠΓ το, 
ποσὶ, ΘΟμΒΙ 6 Γ {86 ἐέγπιδ Ὑ ΠΙΟΙὗ ΔΣ6 οι ρ]ογοαὰ ἴῃ 
γον. 84, 8ῦ, να ὅπὰ 8 πορείϊγο, δηὰ {μ6ῃ ἃ ροβὶ- 
{{ἠὴνΔῸ Ῥτγοροϑβϑιίίοη Ὀθίογθ υ8. Τῃ6 πεφαΐίυε ἱβΒ 186 
ἔο]Π]ονίης: αοα ἀοθβ ποὺ τϑρασγὰ ὑμ6 ῬθΥβῸ (δ᾿ 
προςωπολήπτης ὁ ϑεός), ἰΒαὺ ἰ6, ἷ8 ἡυάριμοπὶ οὗ 8 
Τα} ἷβ ποὶ ἱηβυθησθα ὈΥ͂ ΔΠΥ αοοϊάθηϊ8)] Θχίθτηδὶ 
4.8 }1{108 ΟΓ οἰτοιυτηβίδῃοθδβ, δαὶ 18 ἀοοϊἀοα ὉΥ {86 
ἀίθγῃ δὶ, θβθθη 181, τοσαὶ, ΡΟΣ ΒΟ8] ΘΠ γδοίον οὗἁ 
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ἐμ6 ἱπαϊν ἀυ 4). Α58 ἰδθ υᾶχα οὐχί ἰο Ὀ6 ἰηδπ- 
Θησθα, ποὺ ὈΥ ΘΑ ΟΥ ῬΟΥΘΓΟΥ͂, ἐπθ βιἰβϑίϊοη, 
ΡΟΤΘΓ, δηα σοπῃθοίζοηϑ οὗ {π6 τοϑρθοίλνο ρδυ δα 
Ὀοΐογο εἶπα, Ὀὰὺ ὈΥ͂ ̓ υδίϊοα δηα ΠΟΤῚ ἔδοίβ, 80, 
ἴοο, 88 Ῥοίοῦ ΒΟ6ΓΘ ΒΑΥ8, αοἀ 4068 ποὺ γτοραγὰ (ἢ 
Θχίογ δ] σϑ]δέϊ ἢ Β οὗ ῬΘΓΒΟΏΒ, ἐμοῦ οχίθσ) δά- 
γδηίΐίαοβ ΟΓ ἀἰβαάγδηίασοβ. ΝΟΥ͂ 411 {818 βΒ66Π|8, 
αὶ ἢγϑί υἱοῦ, ἰο Ὀ6 οὗὨ 11{{16Ὸ βἰχηϊβοδησθα, δα ἰο 
ἸΏγΟΙνΟ 8 ἰγὶνῖαὶ σαί, ΒΙΘῊ ΘΟΥΟΥΥ͂ ΒΘΏΒΙΌΪῈ [5- 
Το 116 ταυδὺ αν δγοδν πότ; δηᾶ, ἢ σ6π6- 
ΓΑΙ, Ῥοίοσ μδὰ Ἰοῃρς βϑίποο Ὀθθὴ ἴ6]1] βδοαυδιηϊοά 
αὶ 1. Βυΐ γὸ, ἴοο, ΚΠΟῪ ΠΙΒΗΥ͂ ἃ γυῖα, τ ΒΙΟἢ 
ΠΟΥΘΓΓἢ61658 ὈΘΟΟΙΊΘΒ ΟΙΘΑΓ ἰο (δ 6 ταϊηα ΟἿΪΥ αἱ 8 
Ἰαίον ροσϊοά, ὑπάοσ ρου δὺ οἰΓΟυτηϑίδηοοβ, δηά 
{πγόοῦχι ἴδ ΠΠΠυπιμαἰῖοῦ οὗ (6 ϑϑριγιέ οὗ αἀοά; 1 
{86} ΔΡΡΘΔΓΒ ἰ0 08 ἴῃ ἃ ΠΟῪ δηἀ γογγ Ὀσῖχαι ᾿ρδὲ, 
ΘΒΡΘ ΟΙΦΙ τ μθ ἰὲ τΘοοῖγοΒ δὴ ϑρΡρ] σαί ου τ] 1ἢ 
ΒΪΟΝ τὸ Βδά ποὺ ὈΘΘῺ ῬΥΘΥΪΟΟΒΙΥ͂ δοᾳαδίηϊοά. 
ϑυσἢ ΔΒ ΠΟῪ {πο 6486 οὗ Ῥοίον, νι θ {π6 ᾿οδα- 
ἱπ)8 δηὰ γουϑἰδίϊουβ οὗ αΟοα (ΠΥ σοπυϊπορα Ὠΐπι, 
ἰΒαὶ ΗΘ τπηδὰθ πὸ ἀϊβοσγθησθ Ὀοίψοοη 26 5».8 δηὰ 
αθπ.1168 10} γοϑροοὶ ἴο Ηΐ8 σγδοο ἰη ΟἸχῖβὶ δηθὰ 
{86 δΔαπιἰϑδβίοη ᾿πίο πῖ8 Κηρσάοιῃ; Β0 ἐμδί ἴ8ε οἷγ- 
ουταϑίαποθ ὑπαὶ δὰ ἱπαϊν  ἀυ 8] Ὀοϊοηροα ἰο (89 
ῬΘΟΡΙΘΟ οὗ αοἀἂ νὰ8 ΟἿΪΥ οὗ δῷ δχίδγπηϑὶ πδίισο. 
Τμαΐ οἰγοαυϊμησίδίοι τις πουΐ [δ 6 οδν οὗὁἩ (οὐ, αἀϊὰ 
ποί ῥΓγοδί δὴ [1βγδοὶϊίθ, (6 ὑσορϑίβ 8α δ᾽ γον 
ἔγδαυ ΘΏ ΠΥ δὰ ϑμ ρα 164}}Υ ἀθοϊαγοὰ. Βαὶ δαὶ, 
οἢ ἰδ 6 οὐδοῦ Βδηάὰ, ἐμ τσαπί οὗὨ οἰγουτησὶ βίο δηὰ 
οὗἩ βυ δ] θοίλοῃ ἴο (6 Μοβεαὶς Ἰανν, ἀϊὰ πὸ ᾿ΠΊΌΓΥ ἰο 
{6 Ῥαρᾶμπ, δπὰ νγὰβ 0 Βἰπάσθυβησθ ἰὸ Ἀ18 δοαυὶ- 
δἰ ἰἰοη οὗ [Ὁ]} οἰ ἰΣοηϑἷΡ ἰὼ ὑπὸ στο οὗ ΘΟ τιεὶ, 
γγ͵Ὰ8 80 ΔΡΡΙΙσδίΐοη οὗ 8 τν0}}-Κπόνσῃ ἰγαϊ ἢ ὙΠ ΪΘᾺ 
ἈΘΟΥΟΣΒ6]688 ἰ00 1 ουθ Ῥοίου ὉΥ͂ ΒυΓΡΥΪΒ6. ἀπά 
[πΠ6 Κπονίοάρσο νοῦ 6 ΠΟῪ δοαυϊγοά, ἴῃ δά ἐϊ- 
ἰἰοη, ΘΟὨΟΘΓΏΙΗΖ δὶ π δηᾶ στδοο, δῃὰ ἰῃς οΪὰ δυὰ 
ὨΘῊ ΟΟΥΘΗΔΗηΐΒ, πιδὰθ {18 810} ΟΥ̓́ΟΣ ΤΙΘΙΔΟΓΤΔΌΪ6 
Ῥοσγίοά ἴῃ 18 ϊβίοτγυ.-- ΕὙσίμοσ, (16 ροδιζθς Ῥτο- 
Ροβὶ ἴοι 18 ἐμὸ ἔο]] οί: [ἢ ΘΥΟΥῪ πδίϊοη μ6 σθὸ 
ἴδατϑ αοα δηὰ ρῥγδοίϊβο8 σὶρ ὐθουβη6885, 15 Δοοορί- 
8ΔΌ]ο ἰο Ηῖα. 86 πογὰβ ἐν παντὶ ἔϑνειε ΔΙΤΟΔΟΥ 
8 ΚΘ ἃ Βροοἷδὶ ΔρΡρΙὶἰοαἰΐοη οὗὨ {86 ῥτεονίουβ ἤθζὰ- 
{ἶνα ῬΓοροϑί(ϊοηυ, (ῃ6 ἰδτῃβ οὗ ΒΊΟΣ ΟΓ6 Βοπιὸ- 
τ μαὺ ΠΟΤΘ ΧΟΏΘΓΑΪΙ; ὙἷὈ ΠΟῪ δΥ͂Θ 8 ΓΟΙΈΓΟΠΟΘ ἴο 
[Π6 αιοδβίϊοπ οὗἨ πδιϊοπαγ, οὐ ἰο {πὸ ἀϊδιϊ ποῖοι 
Βείποη 5γ86] δῃᾷὰ μα θη δίϊοηβ. [ἐ 18 Β6γθ 
ἱπωρογίδιῦ 0 ἔοτγπι 8 σοσσϑοὶ ΥἹΘῊ 88 Ὑ70}} οὗ ἰδ) 
Θ᾽) οὺ 88 οὗἩ ἰῃ9 ρῥτγοάαϊοαίθ οὗ [16 Ῥγοροβιίοη, 
ΤῈῸ δεὀ)εοὶ 15: ΕΥΟΤΥ οπ6 ἐμαὶ ἔθασβ αοά, δυὰ 
Ῥτδοίῖβεβ σι θουΒη 655, οὗ ψΒδίθτυοσ πιο ΒΘ 
ΙΩΔΥ Ὁθ6.ἁ. το ΠιοΓΑ] αἰ] ἤσαί 0} δΓ6 Β6ΤῸ Βρ60- 
οἰδοά, δπὰ πὸ Ῥγοσθ88 οὗ ἰηἰογργοίδιϊοη 18 Βομ ΘΒ 
οοπαποίοα, ὈΥ ψ 1 ἢ [Β6 οὯ0 18 δοίι 8} δοβογυοᾶ 
ὈΥ πὸ οἴδοῦ, 88 ἤθη, ἴογ ἰπβίδηςσο, ἰμ6 ἀοτοαὶ 
Βαῃιἰποηΐβ τ ]οὮ σοπβίϊίαίο δ ἔραν οὗἔἩ αοἄ, δγὁ 
ἰάοπιβοὰ τὶ ἰπίοχτι ἴῃ οἂγ σοσάαςὶ ἰοσατὰβ 
ΟἿΣ ποὶραῦοσ. Τὸ ἱπα! δοτοπ ϊβιῖο τποάο οὗὨ ἴα- 
ἱογργοίδίοη ἰβ ἱποϊϊ θὰ ἰο δάορί {πε Ἰαίίον νἶϑυς. 
άλο ρύρει 8 ναι τουϑὶν ἀοδπηοά, Ὀαὶϊ, ἰπ 4}} 115 
ΟΥΙ8, ἰδ 8 τοργοδβοπίοά 885 Ὀοὶηρ ἃ παπὶ οὗὨ 
ΘδΥμοδίη 858 1 ΔρΡΡγθοϊαίϊης ἀοοί 8] ἰγαϊῃ; 568 
[δη6᾽ 5 τί ἰο16 ὁη ἐμ βιι)θοὶ ἴῃ ἨΞΒσοῦ: ἤεαζ- 
Επογὰ. ὙΙ. 661 8..--- Τπ.}]. Ῥοίον 888, ὁυ (89 
ΟἿΘ Βαπά, ἐμαὶ 6 γ {86 ἔθδυ οὗ αοἂ δηὰ σἱ ιίεου 8 
οοπάυποί ΓΘ ἔουμπα, πΠῸ Ὡδίϊ0η8] δάἀνδηΐδρεβ ΓΘ 
γτοαυϊαὶίο, θα, οα (86 οἶα Βαῃά, μ6 Ῥγθδι ρρΟ568 
(μὲ δ οι ἃ ἀἰβροβίιίοιι οοηβιϊπἰδ8 δ βοϊαἰοὶν (6 
πάρ ΒΔ Ὁ]6 δοπάϊίίοη οη νοὶ ἐμο ἕατον οὗ θο 
ἀορομὰβ, Ηρθποο ἢ δ]0ὴηθ σϑῃ γοδοῖὴ (80 δὲ 
ὁπ ἴῃ υἱον---ἶ, 6. δοσορίϑηθθ σὴ ἢ αοἀ---τῖο 88 
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δἰἑδίηθϑα {πὶδ ΤοΥ8] αὐ] δοαίΐοη, τρίβον (86 
ΝᾺ7 ἰο ἰξ δὰ Ὀδοα αἰσχοοί οΥ οἰχουϊίουδ, ῥτουϊἀ θὰ 
μδὲ ἰξ 16 {Βγοῦ ἢ Σορομίδημοθ δηα δομυθ βίῃ 
(μετάνοια). 'Τμἷβ γσγοϑαὶ πὰ 18 ὀχργοββοὰ ἴῃ ἐδ9 
Ῥτεάϊκαίε: δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν, ᾿λλοΥΆ}}Υ, αἀοοορία ει 
δ εο εεἰ, ἰηαὶ 5, .6 18 ἱῃ βιιο ἢ} ἃ βίδίο {ἐμδὺ αοὰ 
δΆῃ, πα νυν}}}] δοοορύ δηὰ χϑοοῖὶγθ δΐτῃ, ΠΔΠΊΟΪΥ, 
ἰηὶο Ηἰ5 Κῖηράοτω, Βο ἐμπδὺ Ἦθ ΤηΔΥ Ὁθ βαγοὰ. ΤῈδ 
ὙΒοΪῈ σοῃξοχὶ ΟἸΘΑΥΥ 8 ονν8 ἰμδαὶ δα πιϊββίοῃ ἰμίο 
ἐδ Ρδ]οὸ οὗ ΟΥἰβδηιν 18 Β6γ6 τθᾶπί. Εγτοα ἰδ, 
ΒοΟΊΤΟΥ͂ΟΣ, ͵7ὁ6 ἀο ποὺ ἰδ Κ6 δεκτός ΘχοΪ ΒΥ ΟΙΥ πη {110 
δεη86 οὗ αξοερίαδίε, Ὀὰὶ ταίμον ἱπ ἐμαὶ οὗ αοοερίιι, 
φταίμδ, ἰὰ ΜΆΘΟΙ Β6Ώ86 ἰξ σου δ᾽ ΠΥ ΟΟΟΙΓΒ 6]86- 
ὙΠΟΤΟ ἴῃ ἐδὸ Νο Τοβίδιηοπὶ (1[,ὰ. ἰν. 19, 24; 2 
(ον. τὶ. 2: ῬδΠ, ἵν. 18), γγὸ οδπ, ἱπ ἐπὶ 6889, ἰο0, 
ἡυάκχίηρς ἔγοια (0 8 ροβί!]θ᾽ 8 8 016 τη066 οὗἩ δουρὶ 
δοὰ [66] 1πῃ0ρ, οοπποοὶ τὶ (89 ποτὰ ΟὨΪῪ (86 6ὁοη- 
σοριΐοι οὗ ἀοὐ᾿Β ροοὰ Ρ᾽εδβισο ἐπ Οὐχί. Αο- 
οοτάϊηρῖν, Ῥοΐοσ δβοσ Ὀ08 (0 ΘΥΘΣΥ͂ 006 ὙΠΟ ἴθ878 
Οοὰ διὰ δ σἱμίθουβ, οὗὨ τ βδίθυοσ δίῃ. 6 ΠΙΔΥῪ 
Ὅδ, ΟὨΪ ἔδο σΔρδΌ Ἐν οὗἨ Ὀοΐπς βαγοα ἑλγουσὰ 
ΟὨγαί, Ὀθϊ ποὺὶ τἰπ6 δίηοπβ ἰο 6 Βαγοα ισίϊλοιίέ 
Ομγσί. Βοηροὶ 888 ΥΟΥΥ ΒΕ. 68116 αὐἰϊοπίϊ 0η 
ἴο {88 ΡῈ Γ4116] 6886 ἴπ οἷν. χΥ. 14: αἱ 8:0 δροϑίοϊὶς 
δοαποῖ!, 2 668, μὴ τοΐογσίηρ ἰο ὑπθ ῥσγοβοηί ὁ6- 
οΌΣτοῦθο, δη, ῬΟΥΒΔΡΒ, 8180 ἰο (6 ρσχοϑοῃΐ Ρ88- 
δδξδ, ι.85608 {ῃ6 0] οἷς ἰδῆ συδρο ΘΟΠΟΟΓΏΪΩΩ 
θο4: λαβεῖν ἐξ ἐϑνῶν λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 
4εἰ]. ᾿Ιησοῦ; ἷβ ίοττῃ, λαβεῖν, ΘΟΤΥΓ ΘΒΡΟΣἋΒ ἰο δεκτός, 
ἃ 4.. Ῥοΐον᾽Β ἰθσω. Τὸ γτγοδὶ ροϊμί Ὦδγο 18 ἐῃ6 
τεοερίϊος οὗ ὑπο Ομ (11608 δυμοηρ ἰ86 Ρθορὶθ οὗἁ 
6οἀ τπτουσ Ομ τ βὺ--τα τοσοοριϊοῃ (μδὲ ΘΟΠΙΟΤΙΩΒ 
ἰο {86 ἀϊνγῖηθ πὶ}}. Απά, ἰπ γἱον, οὗ 811 86 δΔοί 8, 
Βεηροὶ [85 Θχργοβϑϑοα ΕἰτΏ56]7 ΥΟΥῪ ὈΔΡΡΙΪΥ: οη 
ἱπαιβετεηζίσπιιδ τοὶ σιοπιπι, δεα ὑπαϊβεγεπίία παζιοπωπι 
ἀὰς ἀδεετίαν. 

8. Τὸ ἰοδβεϊΠΟΩΥ οὗἨ Ῥοίδν ἴῃ {818 τὴ ΒΒί ΟΠΔΓῪ 
ἀἴδοουγϑο σοδρϑοιπηρ ἴπ6 Ὠεγδοη οὗ ΟἸσἰϑὺ ἰβ 1688 
ἀοϊδι!]!οὰ ἐπδὴ ἰπαὶ πο γτοΐογθ ἰο Ηΐε Ἡγογχ; 
Β.111, ἰὰ 18. 50 ΠΟΙ ΘΉΓῪ ΘΟ ΡΟ Βοηβῖγο. Ηθ ἱπάϊ- 
ἐδίδϑ, οὐ ἐμ ομὸ ᾿δηα, ἐπ πυϊτηδη παίαγο οὗ 
δοδὰθ ΟἸγῖδί, ὈΥ δρρὶγίηρς ἴο ἶπι ἐμ πϑιη6: 
Φοδυ οὗ Ναξβιθῖδ; ἴον ὑπ 6 Βϑαθθιμογ᾽ Β οΥἱ κί ῃ 
δ Βυλη ἀοδοθηΐ δ’ ἀοδίρηδίοθα ὈΥ ὑπ 6 ἰθσιη. 
Ηθ ἔδυ οὐἤἨ “2658. οὐ ἰΐ6 οἶμον δαπά, ὁ ϑεός ἦν 
Μετ᾿ αὑτοῦ, τογ. 88. Τ}15 18 Ἰδησύυάχο, 1 8 ἔσθ, 
ΜΒΙΘΒ πα ὺ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 6 Θιιρίογοα ἱπ γΘίθυθμο 0 
ἴο ἃ Ργορβοὶ δῃὰ βογυϑῃὸὺ οἵ αοὰ [6ἢ. τνἱΐῖ. 9: 6}. 
ΧΙ. 10], ἀπ ἀοοδ ποὺ ΠΟΟΟΘΒΑΥῚΪΥ ρτϑάϊοαί 6 ΔῺΥ 
(ἴῃς οὗ 76δὺ8 ἐμαὶ 15 δ) οσοίμου ρθουν; 8.1], 
(88 ἀχργοββίου πιαν Ὀ6 υϑοὰ ἴῃ 8 Β6η868 ἩΔΜΙΘΒ 88- 
δὲ ζχηβ 8 ὑγοδιιλίηθηὺ Ῥοβι(ΐοη ἰο ἷπι.--- οὗ νσα8 
τὶ δἰπαι, πδυλογ, ποῦ ΤΩΘΙΟΙΥ ἰθιηρουδυυ, Ὀαὶ 
ῬΟΥΠΙΆΠΟΙΤΙΥ; ποὺ ΠΙΘΡΟΙῪ Οχίου Δ }Ϊγ, Ὀσπὶ ᾿π 6 Γ8]- 
Ἰγ. Βεδηροὶ ἐμ Κϑ ὑμδὶ (δ 6 Δροβίϊθ βρόῖκο ραγοίμδ, 
το αυάϊοτεπι εαρίι, (6 πια͵εείαίε ΟΥγίδι. Αἱ Ἰοδϑὶ 
ἃ σεγίδιη ἀἰνῖπο πιδ͵οϑὶν οὐὗὁἨ ΟἸσἰδὶ, (ρα υ ϊου]ΥἹΥ 
ἴῃ δ]5 βἰδίθ οὗ ἘΕΡ ΕΘΡῚ ἰοῦ δῦοτο 4]} 
ἐδεί ἴβ δυμηδη, 8 ἐπα! τϑοὶ γ τουρδὶϑὰ πὶ Ῥοὶου᾿ Β 
ΤΟΘΙΏΔΙΕΒ οἢ ἰμ6 οτκ οὗ Ομ τί. Ηδθ 18 πάντων 
κύρως, γεν. 86, δπὰ ἰΒ ἀρροϊπἰοὰ ὃγ αοά ἰο Ὀ6 ἴμ6 
δυάρο οὗὨ 186 Ἰἰνίηρ δηὰ (86 ἀοδά---οῖ ἃ ἃ ροϑὶ- 
ἐἸοὴ δηἀ δὴ οὔοθ Ὑὶο ἢ ῬΥΟΒΌΡΡΟΒΟ ὑμΐὸ οὶϊν οὗ 
Ομείει. 

4. Ῥείορ ἀοβοῦῖθοβ {80 Ἡογὰ ὁ, Οὐγίδί πῖϊὰ 
Ετεδί ἔυ]ηο88, δῃὰ ἴῃ ἃ ὙΘΣῪ ἱπδίγυσίνο ΠΙΒΠΉΘΥ. 
Ηδο δοδῖκπϑ ἐμ ἄχει ρ]δοθ ἰο ὑμ9 »γορλείίς οἷδοσ οὗ 
δεσαΒ. ΟΘοὰ δ65--- 6 888 --- ὈΓΟοΪδἰηθὰ 6806 
ἰβτουῃ 7οδὰβ ΟἸγχῖδὺ; ἐμὰ8 [86 το] οΙη 6 τηοϑβῆζα 
οὗ ρϑᾶςο, ἐμαὶ ἰ8, ἐ9 τογὰ οὐ. (᾽:6 ἀοοίγίπο οὗ 
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ΟἸγὶϑί, 18 Ῥτοσ  ΠΘΏ ΠΥ ῬΤοβοηίοα, γον. 8; αὶ Β6 
ΤῊ ΘὨ ΙΟΏΒ, δὺ {π6 5616 ἰἶτηθ, ὑμ6 δοὶβ οὐ ΨΦ 6808, ΟΥ̓ 
{86 Ὀοποῆίβ τ ΐοὰ ΒΒ οοηΐοεγτοὰ ἴῃ Ὠοα]ϊηρ ἰμῸ 
Β6Κ δὰ ἀοιπμομίδοβι ΤῸ δοί 88 ἴῃ ΒΑΥΤΏΟΩΥ 
ὙΠῈ (86 ποτὰ ; {80 Ἰαΐίίογ δῃηπουπορὰ ρ6866 δῃὰ 
Βα  γαϊϊοη, (86 ΌΥΤΠΘΓ (ΘΟ Ρ. ὧν ἐποίησεν, γον. 89) 
Ῥτοσυχδα Βα] γαίϊου δὰ ρθᾶο0θ. “06811.3---! 6 Β8γ8 
-τνδϑ δὴ διΐποηΐ ῬΓΟΡδοί ἐπ ἀθο48 δπα ψΟσαβ: 
ἢ18 ἀοοίγῖπθ Ρῥγοοϊαίπηθα βαυϊηρ ἰγυΐ, δπὰ  ΠοΥ- 
ΘΥ̓́ΟΣ 6 ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ ΔΡΡοδγοά, ἢ ἐμ ὙΠ0]6 δουῃ- 
ὑὙΥ, 6 ΖΓ Βη θα οβθοῖι8] δἰ ἁ, γοβίοστιηρ (86 βἰοκ 
ἰο ΒοαΙμ, δηὰ ἤἔγοοῖης ἔπο8ο ῆῸ σγοδηθὰ ὑπὰοῦ 
(6 ΕΥ̓ΤΔΠΗΥ͂ οὗ ϑείβη ὈΥ ὙΠῚΟΝ μον ποσο 6] ἀ 
οαρίϊνο. ΤῸ δοὺὶ ᾿πρασίβ ΠΟῪ ΟἸΟΔΟΥ ἰοὸ ἐδ6 
νοχά, ᾿πβοιη σῇ ἰπαὺ ΕΓ ΟἸΥνὶϑὲ σου] δο886 ἰο- 
ἀδΥ δοίμ}}γν ἰο ὈΘΒίΟὟ ΣΟΟΟΠΟΙ αἴ οι, ΒΑ νοι, 
ῬθᾶσΘ διὰ ἸΙΌΟΡΙΥ οἡ Βο0]8 ὑπαὶ δγὸ Ὀοιιμά, ἢΐ8 
νγογὰ οὗ {9 Θο8ρ61] νου] ἢο ἸΟΏΡΟΥ 6 τοροϊγοὰ 
ἴῃ ζ511}..--- 6 δαςσεγαοίαὶ οδῖῆτο οὗ ΟἸγὶβὶ 18. ἐπάϊ- 
οδίοα 'η γοσ. 48: ΘΥΘΣΥ ΟὯ6 80 6] 1668 ἴῃ ὨΐχΩ, 
ΤΟ ΟΟΙγ 68 {86 ΤΟΠιἰβϑίοη οὗ β' 8 ἐβγοι ἢ 18 ὨΔΠΙ6, 
Ῥοίοσ ἀο68 ποὺ, 1ὑ 18. ἰγὰ 8, ΘΧΡ] δῖ [6 τἸηοάθ ὈΥ͂ 
ΜΙΟΘΙ {1118 Το] 8 Ρτοάιπσοα,. Βυΐ ἰΐ τηυϑὶ Ὀ6 
ΤΘΙΠΘΙοΓΘα ὑπαὶ ἢ6 ΒΘΓΘ ΔΡΡΘΆΓΒ ΒΙΠΡΙΥ ἴῃ (Π6 
ΟΒδτδοοσ οὗ δ τα ΒΒ ΟΠΔΤΎ Βογα] ἃ, δπαὰ ἀοοβ ποὶ 
ἰηἰδῃα ἰο Θσχρ]δὶο ἐπ ρτουηἀβ οὗ δὴ δοϊςηον) οα κοὰ 
ἰχυ ἢ, ΟΥ ΘΧ ὨΣΌἱὶ 18 σοπποοσίΐοη τὶ ἢ οἰμοσα. Βυῖ 
{ῃ ΤΟΙ 1ΒΒῖ0} οὗ δβη8 ὑἱπγοῦρῖ ΪΒ Πδπη6, (μ δὶ 185, 
του ἢ ἷ85 Ῥογβοη, ΒΘ. ἐΐ 15 δΔοκη ον] ροα δηὰ 
σοηΐοϑβοα, ὑπ τη ΚΑΌΪΥ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰμαὶ Ηο 18 
ῬΘΥΒΟΙΔΙΥ ἰῃ9 τηράϊιτα ἱπτουσ τἢοπὶ ἀϊνῖηθ 
ἤτδσα δῃὰ ζῸΥκίγ 688 8.6 ΟὈἰδ᾽ηθα, οΥ, ἰὰ ΟἶΒΟΥ 
ψΟΣάδ, μδ6 18 {πὸ δαίδοτν οὗ (818 σϑοοῃοὶ]]δίϊοη.---- 
ΕἸΏΔΠ}Υ, ἐπ λίησὶν ομὲοε οὗ ΟἿ ΥἾδβι 18 Βοεύ ἔτ ἢ ΡΥ ΪΥ 
ἴῃ γον. 86: πάντων κύριος, ῬΑΥΓῪ ἴῃ γοΓ. 42: κριτὴς 
ζώντων καὶ νεκρῶν. Ηρ ἷδΒ ἈΙΖΕΪΥ Θχα] θα ΔΌΟΥΘ 4]], 
85 ἰῃ6 Ιιοτὰ οὗὨ 411 τηϑῃ, 76 νγ8 δπὰ Οἰθῃι 1168, δὰ 
811 ΡῈ ὑἐμοσγοίοσθ Ὀουμβὰ ἰὸ Βομοῦ δηὰ ΟΌΘΥ Πΐτῃ. 
ΤΒῸΒ ΟἸΥὶβὲ ῬΟββθβ568 8 Κίηράοια Ἡ  ΟᾺ 6 ρονυ- 
ΘΙΏΒ, δῃὰ (818 κΚίηρσάοτα ΘΙΔΌΣΔΟΘΒ 841} ᾿ῃδηκὶπα. 
1 ἰδ 119 ὁσοῦῃ οὗἉ (δὲ8 ρίογγ ἰδεῖ Ηθ 18 δρροϊπίοὰ 
ο 6 [86 Φυᾶάρε οὗ (89 ψουἹὰ; 85 ἢθ ἴβ ἐπὸ Φυρθ 
οὐθῃ οὗ {μΠ6 ἀοδά, ἷβ ΚἰμΟΙΥ ῬΟΥΟΣ Θχίθμβ ἰοὸ 
{80 Ἰοτοῦ γον], δῃ ἃ ΘΟΙΏΡΣΘΒΘΙ 8 4116 (86 ΚΘ η6- 
ΓΑ ΪοΏ 8 οὗἩὨ πΠ086 γο ἀϊοα Ἰοῃρ ᾶκο, δπὰ οὗὨ [080 
ὙΠῸ 8518}} γαῖ ὍΘ ὈΟΣΏ. 

δ. Τὸ αὐίϊοὶθ οὐὗἩ ὕ8 11} ἴο ψ ΠῖΘΝ [86 8016 ἀϊ8- 
ΘΟΌΓΡΒΘ ΟΕ πΔιΟἷγ ΤΟΌΓΒ, 18 δβίδιθα ἱπ υογ. 48 :--- 
ΕΥΘΥΥ͂ ΟὯΘ χΣϑσοῖγοβ ἰμ6 τ πλἱββίοη οὗ δὶ ἐΒβτου ἢ 
688 ΟἸγὶδί, το Ὀδ] ον 68 ἰη κἷπ. 16 θαίυσο 
οὗ υπ᾿νουβα ιν ὈῪ τ ϊοἢ (Π6 016 ἀἰΒοοῦγΒΘ 18 
αἰδεϊη συ ϊδηοά, βυγ Εἰ ΣἾΥ ΤΟ ΡΡΘΟΔΥΒ ἰπ (86 ποτὰ 
πάντα. Τϊ8 Θοποϊυάίηρ δοηί 666 ΘΟΏΥΘΥΘΒ ἃ (Πγ66- 
[οἹὰ ἐσχυϊῆ----ἰ ΥΟΙΌΤΒ ἰὸ {86 Βυμηδῃ γδσθ, ἰο ἰμ9 
Μεαϊαίοσ, δπὰ ἰο ἐμ ὙΔΥ οὗ βαϊνδίΐοῃ. [10 ὈΘΔΓΒ 
ὙΪΓΏ 688 ᾿Π γΘΟΙΥ ἐμαὶ αὐξ 6 ΔΓῸ ΒΙΏΠΘΓΒ, δίῃ 66 
ἴϊ οὔθυϑ ζου ίνθῃθϑϑ ἰ0 8]}, ἀπ ἰδ π|8 ἀθο] 6 τὸ 8 ἰμ δὶ 
8}1 ποοὰ ἔογρίνοηθδβ. [{ ἀἰβίϊ οι ΔΏΠΟΌΠΟΘΒ, ἴῃ 
86 ποχὶ ρῥἶδοο, ἐμαὶ 7688 ΟἸ τὶϑὶ 18 ἰλ 6 ΟὨἿΥ Δῖ6- 
ἀϊδίου δηὰ Βαδοθοίΐον, δὰ ἰδ ΠῸ ὁπ6 ὁ8ῃ ΟὈ- 
ἰδἷπ ζογεῖυθ 88 δηὰ {ἰδ6 φᾳγϑοθ οὐ αοἂ οχοορὲ 
σοῦ ρ Ηΐτὰ. 1 ΒΗ ΟΥΒ ΟἸΘΑΣΙΥ δηα υἱῃτηϊ βίβ ΚΘΌ]Υ, 
ἴῃ (80 Ἰαβύ ρ]666, ὑμδὺ Γ811} ἴῃ ΟἸτὶβί, ΟΣ ἃ σοπῆ- 
ἀΐπρ δοοορίδμοο οὗ 89 Βοάθοιμον, ἰδ 6 αϊτοοί, 
8η4, ἱπάθοα, 89 ΟἿ ὙΘΥ (0 ἔογΊνθΏ 685 ΟΥ̓ ἰὸ 
Β8]νδίϊοη ἴῃ 3ΘΏΘΓΤΑΙ, ΟὗἨ ὙΒΙΟῈ ἤουίγομ688 18 (86 
οοπίγΑ] ροΐηὶ. Τ05 ἰΒ6 016 ΟἈ τ δύῃ βυβϑίθια 
οὗὅἁ ἴδ: 1168 ἰπ {Π18 ὁΠ0 δΘη 6006 11 πμζέ. 

0. ΤῊΘ πηοβὺ ᾿πιρογίδηϊ δηὰ δἰ χζηὶβοδαὶ δοὶ ἴῃ 
{86 γγ8016 πδιγαίλυθ 88 Ὁπαου  θα]ν ἐλ6 ουζρουτ- 
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ἐπ οΓ τ1λὲ οῖν Ολοδί οἡ τ6 ἈΘΆΤΟΓΒ. 

ΤῊΕ ΛΑΟΤΗ ΟΕ ΤῊΗΒΕ ΑΡΟΞΤΊ ΕΞ. 

1 τῶϑ [6 | οὗἶη ΟΥ̓ ἰ00 ΓΟΒΟΓΥΘΑ͂ ἰοἾΔΥ ΙΒ 9Π6 δηοίμοΣ ἰπ 
ἀἰϊγϑοῖ δπὰ ροϑβϑιίίνα αυϊάστιος οὗ αοἀ Ἀἰπη56} 7 ἐμιδὶ  βρ]᾽γ 1118] (δἰ ρσδ, δηὰ τυου]ὰ οὗἴἶδη πᾶ οἴ ΠΟΥΒ ΤΩΟΤῸ 
π6 56 ῬΟΥΒΟῺΒ ΨΟΓΟ ΒΟΟΟΡΙΔΌ]6 ἴἰο Ἰιΐπι, δπα {πδἰ Βοος β81: Ὁ] 6 1μ8ὴηὴ τὸ δὰ βυρροβθὰ {ποῖα ἰοὸ θα. 
ΤΠ ΘΥ͂ ὈοϊΪοηροα ἰο Ογὶϑί. 
απδοβί 15, δοσογάϊπς ἴο [Π6 ΛΔΟΥΒ ΟΡ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, 
(6 πἰσίοϑὶ Ὁ] οβϑίηρ ὑπαὶ σλη 6 οΟριδἰ ποᾶ ἴῃ (Π6 
κΚίπρσάοιαῃ οὗἨ Ομ γῖβί. [ΓὨΌσΪΟΥ ρἱ ἔθ οαηποὶ ὃ6 ἀ6- 
πἰοὰ το Ηἴπὶ 0 ἬΒΟΙΩ [19 ὀχ] οα Ὀ]οβαίηρ,  Βῖσῖι, 
ἔγοτῃ ἰ.6 βίιιτο οὗὁὨ (86 σ486. αὐ Δ]οπα ὁΔῃ κἵγνθ, 
ἢ88 θη Ὀεβίονοα. Βιυὺ ἰδ ΠΟῪ ΔΡΡΟΔΥΒ {Πδὶ 
αοἀ 1148 σίτοῃ 5 ΗΠοὶγ ϑρ᾽ τὶς ἰο ἢ 686 Ῥ60}]6, 8]- 
[που ρἢ (ΠΟΥ ΔΓ γοΐ ΒοδίΒ6η8, πὰ ἱμοΓ Ηο 
ἢ.45 σ᾽ δ 8οα δῃὰ βαῃοιί ἤρα (ἢθ. ὙἩΔδὶ αοα Β88 
οἰοδηβοά, ἐλαέ μῸ τρδὴ ἷἰβ Ῥοσιηϊ θα ἰὸ γεζαγζὰ 88 
ὉΠΟΊΘδΠ, 8δηα (τοδὶ 88 ργοίδῃο. Ηδῃσο, ουθὴ (ἢ 6 
Βίτϊοἴοϑθί ᾿8γδο]} 16 18 ΠΟῪ τοαυΐϊγοὰ ἰοὸ σοῃπβί ον 
ἴπ686 Οφμ 105 88 οἶδα, δπὰ 85 οοῃϑβοοζαϊοα ἰὸ 
αοά.---βδαρίπι ἴ8 (6 οοπϑοογαϊπρ τἰΐθ ὈῪ ψ ϊο ἢ 
Δ ἱπαϊνι ἀι181] 8 δάπηϊἰ6ἃ ἱπίο 86 ΟΒυγοῖι οὗ 
ΟἈγῖβέ δὰ το (19 στδοθ οὗ αοἀ, ἱπτουνφῃ ἐπ τγδῖοῦ 
δὰ ἰδ Ξρίτιι. Α8 Ὀδρίΐβτη πὶ τγαίου, ἀο68. 
πού βι 166 ψιιουΐ (86 γί ΟΥ̓ (π 6 ΗοΟΪΥ Οδοκὶ, 50, 
ἰοο, 6 Ὀδρίΐδιη ὙΓῈ {Π6 Ἀρὶνῖς οὐχ ποὶ (0 το- 
τηδὶῃ δίοπο, ἰμδὶ 18, σι πουῦ Ὀοΐηρ δββοοϊδίοα τ ἢ 
Ὀαριΐδπὶ τὶ ψαΐίθσ. [8.66 αῦονε ἔχεξα. ῃοίθ8 οῃ 
νοῦ. 47, 48.---ΤᾺὰ.. ΤῊ κα οΥ̓͂ (16 βριτ ῦ ἈΒΌΔΙΠΥ 
[οἸ]ονν 8 Ὀαρ ΐϑια ΜΓ πψαΐον, ἴῃ πη οΥάοΥ οὗ ἰἐτηθ 
(σοι. οἷι. 13. 88) --- βοπηοίἑ πι6 8, αὐΟΣ ἃ σοι ρασὶ- 
υἰνοὶν Ἰοὴρ ἱπίογυαὶ, δηὰ δ ἰΠ6 τοδὶ οὗὁὨ βρϑοὶβὶ 
ῬΓΆΥΘΡ Ομ ποα τὶ {(μ6 ἱπηροβί του οὗ Πα 48 
(6. γῇ, 16--17). [Ιπ {π|8 6886, (86 ΗΟΪΥ ϑ'» γι, 
γὙὴ0 πιϑηϊΐοβίβ δἷβ8 ἰηδθθοποθ ὙΠ6ΓΘ ἢ Ἰἰἰβίοι ἢ 
(9 οὔ ἰἰ]. 8), σοτῆθα ΡΟπ {86 ΠρΘΆΓΟΓΒ, οΥθ Ὁο- 
ἔοτο {Β6 Ὁ δῦ Ὀδρίϊσοα ; Ὀαΐ πὸ 8ῃ 18 ποῦ δὶ 11Ὁ- 
ΟΥΥ ἰυ οἴνου ορροβί(ίοι ἰο {9 τυδίου οὐ Ὀδρίΐβπι, 
ἴον, οἴμογν 8, ἢ σουἹὰ “Ὅ60 ἔουπά ἰο ἢρβὶ 
δραϊηϑί ἀοα" (ϑεομάχος, ΘοΡ. οἷ. ν. 89).---Τ κα 
ουρουγτίηρ οὗἨ 86 βρίσῖῦ οἢ ῬαΩΔη ΒΘΆΓΟΙΒ, ἰδ, 
ΒΟσοΟΓαἑ ηρῖν, δ ἈΠΙ ΒΔ ΚΑΌΪσ αἰνίηθ ἀθοἸδυδί 0, 
(παὺ 10 18 ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ὑπδὺ ῬΑΖΔΠ5 Βιου]ὰ γϑὶ 
9 ἱποογροτγαίβα ν» 1} (868 ΡῬ60}]6 οὗἁἉ Ιδταδὶ ἐμσοῦ ἢ 
οἰγοαοΙ Βο) δηἀ 86 Δἀορίΐοη οὗἁὨ (Π0 ἴδντὺ, ὈΘΌΤΟ 
ὑπο ν σουἹὰ, τὴ ργοργίοιν, Ὀ6 γϑοοίγϑαὰ ἱπίο ἐπ 
ΜΙ ϑϑίδηῖϊο ΘΒ ΌΓΟΙ οὗἨ 7680}. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

γεκ. 286. Οονιδίῃ Ὀσϑῦξβσθῃ ἔσοσῃ ὅορρδ 
ΒοΟοΟΙΡ 8:6 ἃ Β1.---Α Ῥαδίοσ δοίβ ἡυἀϊοϊουγ, 
(Ραγι ἰδ] ΑΥΥ 1 68.568 ἴῃ ὙΥ ΒΊΟΝ τγοδῖς τα β πρὶ 
οηἰον ἰδίῃ ΒΟΤῚΡ]68), το πὶ ἈΘ ΔΙΊΟΥΒ ΠῚΒ ΘΟΌΓΒΘ οὗ 
δοίίου, οὗ ἴΠ6 ἀρζτϑοιηθῃὶ οὗ τ ῖὶσ τὶ ἐδ τνογὰ 
οὗ ἀοα ἢθ ἰΒ σοῃνὶποθά, ἰο Ὀ6 Ορϑῃ ἰο {86 'πβρθο- 
ἰἸοη οὗἩ 8}1. (ΑΡ. Ραδβι.). 

γεμ. 24. Αμᾶ μεᾶ οδἹ]ϑᾶ ἰομϑίμοσ δία 
Ἰἰπδχηθὴ ἃπ ἃ ΠΣ ἔσ6} ἅπ.--- Τὸ ἀοβῖσο ὑπαὶ 
οἴ Υ8 βου]ὰ βδσο ἰῃ ΟΌΣ βρίσἰ8] μἰβ, 18. ἐπ 6 
τοδὶ ομαγδοίογδιίὶσ οὐἠἨ Ἰἰουεὲ δηὰ ἔθη βμΐρ. 
(ϑίανκς).--πῦίο ἱπρονθυῖδὰ ΟὈΓΒΟΙΥΘΒ ὙΒΘῺ νγ 
ΒΊΔΓΘ ΟΡ Θϑυν χοοάβ ψΠῚῈῺ οἰδογα; Ὀσΐ ἐπὸ 
ΤΏΟΣΤΘ ΠΙΌΘΓΑΙΥ το ᾿πραγῦ ΟἿΌΣ δρί γἰ [8] ΥἹ ΟΠ 66 ἴοὸ 
ὑμοῖι πῃ ον, {86 τοῦ ΔΌυπἀδηνν 6 ΟΌΓΒΟΙΤΟΒ 
Ὀδοοηθ ϑηδονοὰ τ} (μ6πὶ. (Ὁ 68}6]).--- ὖ 18 
ΥΟΥΥ ῬΓΟΡΟΙ ἰο ὀχδοσὺ δυγδικοπ θα δοὺ]5 πο ἰο ΡῈ .- 
ταΐΐ ούθ (οἷ ποᾶγοϑὶ ὕγίοπὰβ απ σομπθοίϊ οηβ 
ἰο ψιπᾶγαν μοι ἵγοια {μὸ Κἰπράοτῃ οὗ Θοά; 
ΒΟΥΘΥ 6.685, πον ἰηϊογσοῦγβο τ ἰδ6 Ἰδιΐον 
Βῃου]α ποῦ ΟὨΪΥ πού Ὀ6 Θη ΓΘ Ὺ ἀϊβοοπίϊπυοάᾶ, Ὀυὲ 
ΤαΙΠΟΥ Ὀ6 ΘΙΙΡΙοΥΘὰ 88 {}6 ΤΏ 68 8 οὗἩ οχίοηαϊηρ 
(89 ηράουπι οὗ Οχίβί, (Αρ. Ῥαβί,).---᾿ 9 ἃστὸ 

ΤΊ γἱ οὗ ἰμ6 Ηο]ν ! (Β΄οζο:). 
ΨΕΒ. 25, 26. Οοσεθ]118ε--10}} ἄοσσει δὲ διῖ6 

ἴοοῖ---Βπῖ Ῥοῖθσ ἴοοῖε---δαυίμα, δίδη ἃ Ὡρ;: 
Ι1 ΑΥΒ0]ζ 6180 81: ἃ 1288} .---ἰ τοῶϑ θη Ῥοίοῦ 
τϑα {86 ΘΟΠΥΒΒΒΙΟΙ: "1 8πὶ 8 βἰη δι ταδη,᾽ ἐμαὶ 
86 ὙΑΔΒ Τοοοϊνοα ἱπίο ἔἶἰιθ βοσυΐοο οὐἵἁἩ “9665, διὰ 
88 δρροϊπίοα ἰο 6 8 θθδν οὔτηθῃ [1,. ν. 8,10; 
Μῖι. ἵν. 190]. Απὰ ποῦν, ΒΘ βῦσμ ἃ βυδοσβαίαὶ 
ἀγδυρῆῦ ἴῃ ἰπ6 Βουδβο οὗἩ ΟΟΥποϊῖυβ δυεαϊίθα μἷπι, 
86 ἀρδίὶῃ γ668}18 ἐπ ἴδοὶ ἰο τηϊπὰ, δπὰ ἐ61}8 οἴμοσβ 
ἴοο, ἐδβαΐ ἢ ἰβ 6180 8 τοδῃ. (Β΄ θροσ).---ΟΟτπο 5 
οἴεγοα ἰ00 πη ἢ ΠΟΠΟῸΓ ἰο 8 ᾿ἰτίηρ, ΒοάῚγ δπὰ 
αἰβιλῃοι]ν βθϑη βαὶηΐ; Ὀυὺ 80 18 ἐξ (Πδὲ τσόοσγβῃῖρδ 
ἀουπθίξαϊ, δοιϊἰἰουβ δὰ ραϊπὶθα βαϊηϊαῦ ( ϑίδσκο). 
--ἰὰο δὴ Ὑ.Ὸ ῬΟΥΤΩἑ 8 Οἰμοσα ἰο Ἰκὶ68 Ἡ18 ἴοοί, 15 
ὨΘΙΓΠΟΣ Ῥοίοτ᾽ 5 {Γ10 ΒΘ ΘΟΟΒΒΟΥ, ΠΟΥ 888 ἢσ ῬοίοΥ 8 
δυτ ]9 ταϊπᾶ, (ἰἀ.).--- 8 δ 866 ἴῃ {π18 ἱπαίαποδ 
ΠΟΥ͂ ΒΟΟῚ ΔΙΌΥΔΚΟΏΘα 801}}8 ὁΘΔῺ {Ὁ ἴοο ἴδ, ἩΒ6η 
1Π6Υ ρΡἶδοο ἰοὺ σοι σοηβάοσποθ ἴῃ ἐδοϑθο ΤΟ 8.6 
ἸΏΘΓΟΪΥ Οοα᾽ Β ἱπβίσυτηθηίβ, δηἃ ῬδΔῪ ἰμθῖ (00 
ΤΠ] ἢ ΒΟΠΟΡ. ὅποι ἃ Τοσορίϊου ρῖνοδ 8 ἐστιθ 
βογυϑεηὺ οὗ Θοα Ῥαΐπ, δπὰ ποὲ ρ]θαδυσζο; μ μίδαϊγ 
ἀρόγθαβαβ, ἴῃ οτάορ ἐμαὶ Ομ γὶδὲ ΤπϑΥ ἱπόγεδϑα 
[998 11), 80]. (ΑΡ. Ῥαβί.).-- -Τὴε ἰαησμαφε ὁ} Ῥε- 
ἕετ: “7 πιψνεοῖ  αἶδο ἀπι α πιαπ,᾽ α τεδμλε οΥ εὐ (ἐπ- 
ἄεπεν ἐπ ἰλε ολυτοὶ ἰο ἀεν πιέπ: 1. Τὰ ἴδ6 Βοτιδπ 
Οδίμ0}16 σΒΌΣΟΝ, ΒΘ ΤΟΥΒΕΪΡ ἰβΒ οδογεὰα (α) ἰο 
180 Βα ηΐβ πῃ μοδᾶύθῃ ; (6) ἰο ἐπ6 ρῬγεϊεβάϑὰ διο- 
ΟΟΒΒΟΣ οὗ Ῥοίθσς ὁῃ . ἮΙ. ἴ[π ἰδὸ ονδηροῖοεὶ 
σΒυΓΟΒ, (α) ΒΘ Ὲ τα δίθτβ ϑαἰοσίδιπ ὀχασρογαιοαὰ 
υἱονγβ οὗ [86 ΟΠἾἶσΘ, οΥ ἱπάπϊχο ἴῃ υδηὶϊίγ δηὰ 56}- 
δΔρΡΡρίδιβο; (δ) Ἡ ΘΠ ΤΘΙΟΥΤΊΘΓΒ ΟΥ ἔδυ σῖῦθ ῬΓΟΔΟΙ- 
ΟΥΒ δῃ Ῥδϑίουϑ ἃτὸ τοραγδα τὶ δὴ Ἰἀο]δίτοῦβ 
Τρο] πη ς --ἃ σοπνοσβίοι οὗὨ {86 δοπρτορχδίϊου ἴο πιθα, 
δῃα ποὺ ἰο (86 ᾿ἰνίηρς αοά. 

γεἊβ. 28. Θοᾶ Βεῖδ κβονυγοᾶ τηὁ.---Τ "15 οοῦ- 
νἱοιΐοι οὗὁἨ Ῥοίου (μδὶ δ δρροδγοὰ Ὀοΐογο ἰδ επι, 
πο ἐπ ἨΪΒ οὐ πϑῖοθ, Ὀυΐ 'π (86 Ὡδιὴηθ δηὰ Ὁγ [89 
σοπηπιδηα οὗ αοᾶ, ρστοδον βγη οποὰ Εἶχα, δηὰ 
ἔγοθα Ηΐπὰ ἔγοτη ΒΥ ΒΟΓΈΡ]65 οὗ δοπβοΐθποο ΜΒΪΟΒ 
9 τπυϊρῃϊ παν οπίεγίδἰ θα θη 86 ἀϊδγοραγοα 
σον 8 ἰγδα 08 δπὰ 96 18} συβίοτηδ. (1088. 
διὰ ἢΡ.).--τιἱ βΒῃου]ᾶ ποῖ ο411 ΔῺΨΥ τϑδ) ΟΟΙΏ- 
ΤΏΟΣ ΟΥ ὉΠΟ]681.---Τὰε ἐχοοίϊεηεν 9.7 (δὲ μαι ὰ 
ἐλαί α αἀϊοῖπε δραγὰ 9.7 ἐϊΐε εχίδίς ἴα εὐετῃ ἀααν 
δοιῖ; 1, 18 ἥστα Τουπάδιϊοι: (α) 86 ογϑδίίοῃ οὗ 
8} (ἰπ {8Π6 ἰτηαρε οὗ αο4---Δ1}}, (Π6ὸ ἀοβοουάδπίδβ 
οὗ ὁπ Βυσηδῃ Ρδὶγ); (ὦ) τοἀοπιρίϊου (αοά ν7}}} 
δύο Δ}} σιϑῃ ἰο 6 βαυοά, [1 Τίτα. ἱϊ. 4]--Οσῖδε 
βοηὺὶ ὑμ6 δροβίϊοβ ἰὸ 81} πιδι10}88); (6) θυροῦίθ θα 
(ἴὰ {πὸ μοδίδοη Ν οσἹ---ῖη Ῥδαίογαὶ τηϊπἰ βι γί: οσ8 
ΔΙΠΟΙ(᾽ ΟΥ̓ ΤᾺ] 818, ο(6.}); Π1. 1{8 Ὀϊ]οθδοα ἰηδποποοδ: 
(α) ἰπ ἤοσπυΐηρς ΟἈγββη υἱὸν οὗ 86 ποτὰ δὰ 
βίιἀγίηρ ἰΒΙΟΓΥ ἰὼ ζΘΒΘΤΑΙ; (δ) ἰπ παιδὶ πιδι εν 
8 ΟἸ τ βιῖδη ἱπίθγοοισβο ὙΪΠ Οὐ ΘΥΒ ἰἴπ ΘΟΠΤΏΘΣΏ 
Ἰἰδ; (6) 'π ἀἰβοδβαγρίπρ [6 ἀυϊδο8 οὗὨ πο Ομ τ δεῖϑα 
ΑἸ ΠΙΒίΓΥ. 

γεβ. 29. ῬἈθσοίοσθ οὔτ 1 - - - σι ποῦϊ 
ΒαϊηδανὶηΕ.--- 18. 18 (ὴ6. ΠΟΙΥ αδἰΐϑηῃοο οὗ ἴΌ ΣᾺ, 
Βα, ὙΠ (Ιου ΐ τοδὶ βίης αοα, νγγθ ἢ ]ΠἸπσὶν πθάοχ- 
ἰδία ἴἰο ἄἀο 4}1} (πδὺ δ6 σοτοϊηδπηάβ. (0 8]0]}).----ἴ 
8.δ]ς, ᾿μβοχϑίοσο, οἱο.---αϑῖὶ)θμο Ρῃγαίοΐδη φυοϑίξοτιβ 
Ηἷβ ραιϊοηῖ, ἴῃ οτὰον ἰδὲ 6 δ δάορὶ [δ6 Ῥτο- 
Ῥογ πιοᾶο οὗ ἰγεοδίσηθῃηϊ, 8Βο [8:6 ἰοϑοοῦ ααθδίοῺ 8 
.ἷῖθ ἈΘᾶΣΘ Β τοβρϑοίϊης ὑμ6 βίαίϑ οὐ τμεἷσ βου}β, ἴὰ 
ΟΥ̓ΟΣ ἐλιαὺ ἢΘ ΤΥ δβοουίδίη ἐλοὶν βρὶ τὰ 8] τα πΐδ. 
Ὅο ὑμλ6γ πορὰ ἰπϑιχυοίΐζοη ἱπ ἀοοίσἧμθ, ΟΓ οοαχιϑοὶ, 
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ΟΓ οοῃϑο] δ ο, ΟΥ Δα οι 1 0}8 ἢ (Βίαν6).---Ε146]- 
᾿ἰγ τὸ ὸ ἀυίϊλο8 οὗ οὔν οΒσΘ ἀοπιαηδ ἰΠδί, ἴῃ 
ΟΡ βρίγιίαα] ἸΔΌΟΓΒ, ἯὋὸὁ βΒδΒοιϊά ποῖ δΟὨΒΌΠΙΘ 
ἔπὸ τὶ ὈΠΡτΟδΙΔΌΪο οοηνογβαίίοη, Ὀαὶ, δὖ {16 
δδσ Ἰοδὲ χηοξηθῃϊΐϊ, ἴ6Κ6 υ} ἐμ β δ] οὺ τ ΠΙΟΝ 18 οὗ 
πιοδί ἱπηροτίνηο6. (Θᾳ68η.).--- ΟΡ] 8Γὸ οἵϊοη, δί 
ἐβοὸ Ῥσϑδβϑηὶ ἀδυ, θῃίγοὶυ ἴοο ἀο] οαΐθ, δηἀ ᾿τπηδαῖηθ 
(δδι (δ Ραδίοῦς βῃοῦ]ὰ Καον ὑμ 6 1} δρὶ τἰζιι4] τυδηίβ, 
δηὰ οΟΥἿΕΓ ΔρΡΡγοργῖδίο ἱπδίγυοίοῃ8 δπα οοπβοΐδ- 
ἰἰσηδ, τ] πουῦ ἀδκῖηρ ΔηΥ͂ ἀἰτοοὶ ἀποδβὶ 008; Ὀαΐ 
ἐμ α ΡαΓ 181] βιρργοβδίοη οὐ {πὸ ἔδοίβ, οὐ {86 βὲἰ- 
ἄϊης οὗ 86 ἐσοιῃ, ονοι ρτϑυθῃὶβ [89 δυϊδ Ὁ19 Γο6- 
ταθὰγ ἔγοτα Ὀοὶης οι ΡΙογοα. (Εἰορο:). 
κα. 80. Οοσ:θι τυ δαἰᾶ, - - Ἴνα ἐδδιὶπρ, 

ἘΠῚ} ιμϊ5 ΠΒοῦτ.--- πιοάοϑὶ δοοοιηΐ οὗἨ ΟἿΓ 
δοπάμποσὶ, Θὰ 1Πὸ δέξο 88 Ὀθ6} σογγθοί, 8 μοί 
ἱποοπιδίδίοϊ τ {ἢ ΒΌΤΔ] γ, Ὀὰΐ τα ὍΘ οὔθ ἢ ἢ6- 
ΟΟΒΒΔΙΥ͂ ἴῃ υὙἹπαϊοδίϊηρ ΟἸΥΒΘΙΎΘΘ, ΟΥ ΙΔΥ ἰδῃὰ ἰο 
ον οἴμοτβ. (Εσοπι βίαν Κο).---Ἰὴ (μ6 ποιὸ οὗ 
ΟοΓΠοΙ] 15, ζδδιϊηρ, ῬΥΘΔΥΘΙ, δηα Δ]ΤΏ8Β, ΟΥῸ ποὶ 
ἀεοὰ τον οὗ ἰπὸ ἰδὺν, Ὀὰΐ γα δ τηθοϑὶ ἴο τ γορθη- 
ἰδῦσο, τἱροπΐης ἰῸ (89 ἀορίδδ οὗ δὴ Ἀλλ 0]6 80] 
ἰδδὶ Ἰονοὰ αοἄ, δπὰ Ἰοηροὰ ἴον δ δϑϑύγθῃοθ οὗἁ 
δΐ6 σταοθ. (θοῦῖ. δπὰ 8Ρ.).---Ου {18 δοσουπὲ δι. 
[κε ἔγχει οἵ 41} πιθηϊουδ ἐπ9 ζδοὶ, ἰο ἐδὸ ὑσδΐβϑ 
οὗ Οοτπο 8, ἐπαὺ μΒο Βαὰ Ὀθοη ἀοτουΐ, δὰ πδὰ 
ατοὰ Θοά (τος. 2), δηα, ΟἿΪΥ͂ δου ττβ, δ 8 
ἐλδὶ ἴθ Βα Βδθὺ 11ΚΘ 8 βοοα ἰγϑ Ὑ 16 ὈΣίηρΒ 
ἴοσὶ ἢ φοοα ἔγινε; Ὀυὶ δυο ὕγαϊι τὰ δ νν6}} -] οδ δὶ 
ἰο ἀοά, οἢ δοοουμῃί οὗ δὶβ δι ἢ}; ἔθῆ66, ἰδ δ ροὶ, 
ἰοο, Ρτδῖ 868 ΟΟΣΠ 1108 10. 8 (αὶ ἢ, δ ἃ θη ἢθ 
ἀϊτοοίβ δἴτη 09 βοῃὰ ἰο Φορρᾶδ, δῃἀ ο8}1] Ῥοίον, 9 
οὐπάυοίβ Εἶτα ἔγοιῃ ἔδιι  'ῃ ἰμδὺ ΟἸχὶδβὲ 8 νγ88 
ἰο δοῖθ, ἰο ἴδια ἰὼ Ομ γὶβὶ, γῆ δὰ δ)γοδὰν 
οοθα. (κα 6γ).- ἸῺ Ὀχέρδι οἹοιϊδίηρ.---ΤῊ9 
ΔΠ6618 ὉδΔΡ ΠῚ (Πθτὰ, ΠΩ (ΒΟΥ δΡΡϑᾶσ, ἰ6 
β'σηδ δηἃ ἸΙΥΘΙῪ οὗἁὨ (Π6Ὶ]Γ ΡΟΣ δηαὰ Βἰ ΠΟΘ ΡΥ. 
(φαο5π61]).---ἘΠ 6. Ὀτὶσ δ οἹοίῖηρ οὗὁἨ [6 ΔῊ 618 
ἸΏΔΥ τοι πὰ ἃ ἰθδοθοῦ, ὙὯΟ 18 ᾿ἸΚονΒο 68110α 8ῃ 
δηκεὶ οἵ 6Θοά ἰπ ἰμ6 ΗΟῚΥ ϑοτὶρίυγοΒ ΠΡῸΣ ἱ, Ὡ: 
ἴκαλ. υἱὶ. 27, Ἐ}178}, Φό μη, οίο.; Βου. ἱ. 20; χὶν. 617, 
(μδί 11 15 Ῥγοδι}π θη ν ἷΒ ἀυν ἰο τ δὲ ἢἷΒ ΓΟΌΘ8, 
δ δ κὸ ποτὰ ὙΔι16 πῃ ἰμ6 Ὀ]οοὰ οὗὨ (μ6 1,.ΔῃὉ. 
[ἢ ον. νἱὶ. 14]. (ΑρΡ. Ῥαβί.). 
εκ. 81. ΤΡ ὕχαυοὶ ἐὰ Ὠϑαϑσᾶ, οἱο.---ΤῈ6 

ῬΓΔΥΘΓΒ δΔῃηα 8]πι8 οὗ ΟΟΓ 6] 108 δὰ ΘΟΙη6 ὉΡ ὈοΙΌΓΘ 
Οοά, τὸορ. 4ἅ. Ηον ἴεν 870 {Π6 ῬΥΆΥΟΥΒ δῃὰ {16 
δΔπιδ (ο τ ΗἰσὮ ΒΌΘ ἢ 5τ00 18 σγβηίθα! ΤΠΟΥ ῥτοὸ- 
φοεὰ, ᾽πὶ [9 ΞΙΔΊΟΥΣΙΥ οὗὨ οὁ8868, ΤΟΙ ἃ ΟΔΥΠΕ] δπὰ 
ποΥϊὰἸγ ποαγὶ: ἤθ 866 ἐμΠ6 0 κῸ (9 ΒΥ οὗἙ 8}} ἤθϑβῃ, 
Βηὰ τεπιδίῃ ὁἢ θαυ. Βυῦ μ6 ῬΓΆΥΘΟΙΡ οὗ ΤΑ] ἢ 
828 πίη, ἱὰ τ] 6 0 Βοδτα ὕρ ἰο Θοά, δηὰ 
δος δ᾽ πιβ οὔ ἴουσα δϑδοθηὰ ἰὸ Βθδνθῃ 88 8 βδουϊῆοθ 
μδὲ 15 ψ6}} ρ᾽οαδίπρ ἰο Θοά. (Ετοιι [ΘΟ 8}. δπὰ 
3.).-- ΝΟ ἈΥΑΥΘΥ δϑοομᾶὰβ 0 Ἀθᾶνθη, νἱιϊμυυΐ 
Ὀνίηίπα δὰ δῆροὶ ἀονὴ 1 ἰϊ. (ὕ. Ατηαϊ)".--- 
θη ἰλε εοππεοίίοη δείισεεη ἰδὲ ργαψεγε απᾶ αἰπιδ ο7 
Οὐγπεῖεμε, απὰ λὲς οαἷξ ἰο ἰλὲ αἸοερεῖ: 1. ΔαΙ τγϑϑ 
86 ομδγδοίοσ οὔ δἰβ8 Ῥσϑυοσβ δπὰ δ᾽ [1]. 
Ηον τδϑ δἷ8β 6811 σοπποοιοὰ πὶῖα ἐμ θιὰ ̓  (616 ὶ- 
ἐσβιδοὶ οΥ). 

Υεε. 82. Βϑηᾶἃ τ᾿ οσϑίοσϑ - δ8η ἃ ο8]1] Εἰ ΒΟΥ, 
εἰο.---ΤῊὴς δῆ μοὶ ἀϊγοοίβ εἴπ (0 1 6 ΟΓΪΠΒΓΙΎ χαϊη- 
ἰκίεν οὔ {ἰπ6 ποτά, ἴοτ θυθὴ {μ9 ἰοπβιιο8 Οὗ Δ 6}5 
ἐδδηοί, ἴσοι δχαρουΐθῃσα, ῬγΟδο ἰμ6 πογὰ 60Π- 
Θεγηΐης (1.6 ΤΟΙ βδίοη οὗ δὶῃβ (ΥῸ Σ. 48), 88 Ῥϑίοσς 
ἔβη. (δι. ν).---ΟΟτ 6108 18 ποῖ βοηΐ ἴἰο Ροίοσ, Ὀυὶ 
86 Ἰδίίον σοτη65 0 εἶτα, [ῸΥ (ῃ6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ ἰπιἰ- 
τοδίϊησ (δὶ 6 Θ 0806] γγ88 ἰ0 Ὁ6 Βοηΐί ἰο 890 π8- 
ἔοι ἰπ ἐμοῖς οὐ Βαυὶιδίΐομβ. (ΒοΏμο]). 

8. 88. Του παδῖ νγῸ}} ἄοπο ἴδαῖ ἴμουὺ 
διῖ ΟΟΣ29---αΟ ποόίε ιρείσοπις οἷν (0 α »αδίογτ᾽ οπ 
αδδουγεῖηρ λὶ οὔῆσες 1. 10 ἴὰ τυὰβ {||ὸ 1 οτὰ 0 8βθῃΐ 
Εἶτα, γοσ. 28 δ᾿; 11. Τῇ (1.0ὸ σοπργοχαιίοη ἰμδὶ το- 
οοῖνοβ πἷηι, 18 006 ὙΠΟ, ΘΔΥΠΟΒΙΪΥ ΒΘ ΘΒ δον 
Βα υδέΐϊοη, υον. 82.-- -ὉἼ 810 811] θ16 ὑσθδϑῃῖ 
Ὀοδίοστο 60ᾶ.---Τ 18 αἀἰνοοὶ δη ἃ ὀρθὴ ἀθο] γα 0 
οὗ Οοσβουβ 8 ἩΪΒΘῚῪ δηαὰ ΔρΡΡυορυ δ ον ἱπίσο- 
ἀπορα ἴῃ Ρυθ]16 ΡΥΔΥΟΥΒ οὐ (1.86 οδυχοὶ,, ψ 16 ἢ 
Ῥγϑαοθὰθ ὑμθ βούϊηοι. (ΒΒ θρ61).---δἶ ὁ. οου]ὰ νν 188 
(δὲ ἐμθ86 ψογὰβ ΟΓΘ ἸΏΒΟΣΙ 6 ὁ ΘΥΘΡῪ σΠΌΓΟΣΝ 
ἀοοῦ, ΟΣ ΟἹ ΘΥΘΣΥῪ ΡΟΪΡΙ , 80 ἰμδὶ πλϑὴ τϊχζμὲὶ ῥτο- 
ῬΟΣῚΥ σΟμΒΙ ἀο Ὁ 1Π9 ῬΊΓΣΡΟΒΟ ἴὉΣ τ ]ΟὮ (6 Υ Βου ὰ 
θηΐοσ ἰδ ομυχοῖ. (Βοραίσ]ον).--- ΤῸ τρλοπι ἐς ἐλδ 
αἰἰεπάησε αἱ ριειδίϊε ιρογελΐρ, ἃ δουγος 0. δἰδοεῖησε ἢ 
Ι. Τὸ ἰδοβϑὸ ΒΟ μαὰ ρῥτγοραγοὰ ἐμοῦ Ἀθαγίβ αἱ 
ΒοΙη6, ἢ ὈΓΆΥΟΓ, γον. 80; 1. Τὸ (Π)086 ὙΠ ΘΟμΘ 
ὙΠ ᾿οατίβ (Πα ΘΑΥΒΘΒΕΪΥ δ 0 Κ ΔΙ͂(ῸΓ. Βαϊνδίϊοι ; 
ΠῚ. Το ἰμοβο νῆο ποὰν δὰ Κϑὸρ [1. χὶ. 287 (ῃ9 
ῬΥΘΒΟΒ ΓΒ ΟΤὰ ἃ8 αοα᾽ 8 ννοχά. (᾿ϑόπ. ἀπά 8ρ.). 
--,Τε οοπρτοσαίίοπ πὶ ἰδε ἀοιδὲ οΓ Οογηοίΐμδ, απ 
ἐπιασε οΓ α οοπργεσαϊζίζοη ιὐἱλ ιολιοὴ Οοά ἐξ υρεῖξ 
»ίεαδεά : 1. 1 1ῖΒ πυτηογοῦβ: “ὁ 8.6 84}1 ποσγο᾽᾽; 
11. θονουῦ: “Ῥγοδϑηΐὺ Ὀοίοσο ἀοα᾽; 1111. )68ὶ- 
ΤΟῸΒ οὗἩ Ἰεδτΐηρ: ““10 ΠΒΟΔΥΡ 4}} (δΐηρβ᾽᾽; ΙΨΡ΄- 
Οὐοάϊοηΐ: “ἐδδὶ δύο οοιτηδη θὰ ἰπ 60 (απὰ ὺ8 
1γουρὴ ἐμ60) οὗ ἀοάα.᾽ 
γε. 84. Ῥδ Ῥοῖθσ ορϑυθϑᾶ πἰα του. 

---Φἑ"᾽ἑΒο ορϑῃϑθα ᾿ϑασίβ οὗ ΓΟ σΒ, Ορϑὰ 1.6 που ἢ 
οὗ 86 ρδβίον. (δίαγκο).-- - }8 δά ἀγθββ οὗ Ῥοίοσ, 
6 ἢ6 ΟΡΘΏΒ 18 πηουίι, ΓΟ]]8Β οανναγὰ |1ΚΘ 
τηὐ ΒΕ δίσϑδπι, 16, 88 1 γγογο, Ὀυγὶ68 (Π6 Χο- 
ΤΩΘΙΙΌΣΔΠΟΘ οὗ ΟΟΥΠΟ) 8 δθὰ 18 νἱγιῖιθ8 πῃ (86 
ΒΟΙΥ δ }}1π688 οὗὁἨ δὴ υπξαυποιη Ὁ]9 8ε68. Τὰ 
ΠΒΠ16Β οὗ ΟΥ̓ 6118 Δα ΘΥΟΥΥ ΟΥΒΟΥ ᾿πα ἐν] 118] .--- 
(86 Ὡ81η6, (116 ΦΊΟΤΥ πὰ {116 ἸΟΠΟΣ οὗ ΘΥΟΥῪ ΠιδΔῃ, 
δΥ6 Οχίἑρυ δηρα ; 016 ΒΟ] ΔΡῪ ΠΑΠῚ6 ΒΕ Π6Β ΤΟΥ 
μι (818 ΒΟΣΙΔΟΗ.---ἰΐ 18 {Π6 παῖηο οὗ {{|ὸ Ἰωογτὰ “6808 
ΟἸτῖβί. [Ια ρΪ]δοθ αὖ ἴμο ψγογκβ οὗἨ ΟΟΥΠ ΘΙ ῈΒ ΟΣ οὗ 
811 οἶΒΟΡ τηθῃ, [86 ὙΟΥΚΒΘ δὰ ἀοθὰβ οὗ ἀοἀἂ 1 
Ομ ταὶ Δ] 0.6 4.6 τηϑῃἰομοα, Α]} δυδῃ γΥἱμὺ- 
ΘΟ ΒΏ 688 αἸΒΔΡΡΟΔΥΒ 88 πῃ 8 ἀθ6Ρ βοθϑ8, Ὀυΐϊ {μαὶ 
8608 8 {μὸ ἱπῆηϊίο Ἰογο οὗ ἀοα. (Ηκδι]688).--Οὗ ἃ 
ΓΌΪΒῚ ρῥοσχοθίνο, οἱο.---ἰ,οι ΠΟ [ΒΟ ἾΘΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ΒΙΠΙΒ6ΙΓ ἰο ὍΘ 80 [ὉΠ δοαυδϊπίοα 8} 4}} τπδὶ 
Ταϊδίθϑ ἰοὸ πἷβ οἹΠοο, ἰῃδὺ 6 ποοαβ μῸ ἱπόγθδβο οὗ 
8.6} Κηον]οάκο. 1ὑ ἷβ ὁπα {μπὶπρ ἴο ΚΟΥ͂ ΔΏΥ 
σα ἘΠ ΘΟ ΟΜ} 1} δα ἴἢ βοΏΘΓΔ)] (88 Ῥοίοχς δὰ 
ὉΠαἀου ρα Ϊγ Ἰομς Ὀοέογο Κπόοσσῃ μαὺ ἀοἂὰ ἰ8 πὸ 
ΓΟΒΡΘοίοΡ οὗἨ ῬΘΥΒΟΒΒ), μα ἰΐ ἰ8Β δΟΙ ΠΟΥ {ΠῚ Πκ, 88 
Ῥοίοσ Ἀ6ΥΘ ΒΑΥ8, ἴο Θχρογίθῃοθ ὑμαὺ ἰσὶ}} 1π Γ68] 
118 ΟΥ ὑυϑοί: δ! υ, δηὰ ἰπ 118 ΔΡρΡΙϊοαίλοη ἰο0 ἃ ρᾶγ- 
ἰἱου]αν οαθο. Τθαθ, {λ 0 ΔΡΟΒ116 δὰ ποὶ ΡΥ Υυ]Ο ΒΙΥ 
πον ἐμαὶ Θομ 1165 σου ἃ οηΐοῦ ἰηο (6 Κὶηρ- 
ἄοῃ οὗ ἀοἀ νὶϊμοιυὶ οἰγουπλοϊϑίοη. (ΕἸΟσ ΑΡ. 
Ραβί.).--ὀὋῸἰἠᾶ ἰκα πο σϑβρϑοῖθυ οὗ ὈΘΊδοῃ.---- 
Ι.Α ἰοΥΥὶῦ}]9 βαγίης [ῸΓ δ} [86 υπροά!ν Βπιοὴς 
6 ατοαὶ οἵ {πὸ οδγίῃ; 1{. ἃ δοοίμΐης βαυὶης 
ἴον α]} ιὸ ἀδνουὺ διιοῦς 89 ἸΟν]γ. (ϑίαγκο). 

γδε. 88. [π ΘΥΘΙΥ πδιΐίος μ9 ᾿ἰδαῖ ἔδασοῖῃ 
Ὠἰτα, δᾶ Ὑγουϊτοῖδ χἰρμιθοῦυδηθαβ, ἰδ δο- 
οϑρὶϑοᾶ υὐἱἱτὰ Ὠίμι.---Τθ80 ὑγοσὰβ ΔΤ οἴθῃ 
Τα ΒΑΡ θὰ ὈΥ [μο86 ἘΠΟῸ δ᾽]ορα {᾿δὶ 1ὲ τηδίο γ8 
ποΐ ταύ ἃ τἸῆϑῃ ὈΘΙΪΘΥοΒ, ἢ 6 ΟἿΪΥ ἔθαυβ ἀοά, 
διὰ ἀοο8 ἰμαὺὶ ἡ ΐϊσ) 8 σὐροί, ανοϊὰβ βίη, δὰ 
Ἰοδὰ5 ἃ οοχγϑοὶ 116. 1116 δροβίϊο ἀοϑθβ ποῖ, Βον- 
Θυοῦ, Βοσὸ δυϊδβογὶζο δὴν πὰ Πθσοπ 6 οα {π6 Βα ῦ- 
)οοί οὗἉ το] κοι (7παϊεγεπίίδηι [866 ἀῦονο, θΟστΕ. 
δὰ Ετη. Νο. ἘΠ ἢ θυ ΡῬγοοϊαίτηβ 1Π6 ππὶ- 
ΥΘΙΣ88] ἴογο οὗ αοά ἰο 811} παίϊοῃϑ, ἰὼ σοῃρϑθαῦθποθ 
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οὗ ψΒϊσἢ ἢ Μ1}}] αν 81} δ ἰὸ Ὅο βαγϑὰ: δυὶ 
{μ6π, {ΠΥ ταδὶ [845 Ρϑ] δάά8, 1 Τῖπ.. 11. 4] 4}} 
ΘΟ υπίο {μ6 Κηον]οάρο οὗἉ (6 ἐσαΐ, [πὰ ἰο 
Τοροαίϑηοο 2 οί. 11]. 9} Ηδς ἀοοβ ποί ΒΔ 0 {παΐ 
{πὸ τἸηδπ, ὙΠΟΒ6 παίυγαὶ ἔδο! 58 Ῥγοιηρί Πἶτα ἰοὸ 
ἔβαν αἀοά, ἰο δορί βοπηθ τη ΘΔ ΒΊΓΟΒ [ὉΣ ἰδ βα͵νυδ- 

νιἶλοπ, ἴο νοΐ ζ,υοβ8 βίη8, δῃὰ ἰο ᾿ϑδὰ ἃ οογχγϑοὶ 
118 ΘΧΙΘΓΏΔΙΥ, ἰ8. ΔΙΓΟΔΑΥ αοοφρίαδίε ἰο Οοά, ἀπὰ 
ἴῃ 8 βίδίο οὗἉ ρτδσδο ({ῸΓ ἢ6 ὅδ διΐβδίῃ ἰὸ {818 ΟἹΪΥ͂ 
πὰ ΟἸνῖϑί, Ερμ. ἱ. 6); Ῥυΐ 6 βαυβ ἐμαὶ βυ ἢ ἃ 
ΤΩΔῺ ἷἰβ 80 δἰἰυδίοα {ἐμαὶ 6 ΤΙΩ8Υ 6 Ὀγουρδὶί ἰοὸ 
αοα ὃγΥ ἐμ νοτὰ δοποοσηῖης Ομ σὶϑί, δὰ Ὅθ0 ἀο- 
σορίεα ὃν ἰδὲ Γοτά, σπὶϊπουῦ σἱτουπιοίβίοη.--- 
Οογπο 8 δὰ ΔἸγοδάν Ὀθθη δοοορίθα Ὁγ αοά ἱπ 
{86 ϑἰαίὶθ ἴῃ τ πο ἢ Β6 τὧϑ [ὈδίοσΘ ΟΣ αἱ (86 (τὴ 
οὗ Ροίου᾽᾿ Β δάυθῃί7, 6 υουϊὰ μδτὸ πϑοϑϑὰ ποῖ ἐμοῦ 
8 8Ώ 26] ΠΟΥ Ῥοίοῦ, ποῖ μοῦ ἰὴ 0 ΟΒΡ6] πο (ἢ 
βανίουσ, ποῖΐμοῦ Ὀαρίϊϑια ποὺ ἰδ Ηοὶγ αἰιοβί, 
(Ετοιν Αρ. Ῥαβί.).-- - οί 4}} τοὶ κίομβ, θυὶὺ 8]} πδ- 
Ὁ 08 ΔΓΘ ᾿Ἰ0γ6 ΡΙδοοά οἢ (Π6 βϑῖμθ 1ϑΥοὶ]. (Βθη- 
ξ5]).---|οίου ΤηΘ8Π8 ἰὸ δᾶΥγ: “1 ΠΟῪ ΘΟΙΡΥΘομα 
ἐπδὺ ὑμδγθ 18 ὯῸ βοοίδγίϑδηΐβτα ἱπ αοἀ, δπὰ ἰμδί ἢ 
ἄοθο8 ποῖ ἰπίοπὰ (0 αν ἐδ 769078 ΟὨΪΥ͂, ΟΥ δ οί ΔῈ 
ῬδΥ 6018} παίΐομ, πὰ σοπ θη 8}} Οἰμ τ, 88 1 
δὰ ΒΠΒοΥΙΟ 80 ΘΥΓΟΠΒΘΟΌΒΙΥ Βυρροβοὰ ἐμαὶ Ηθ 
ψου]Ἱὰ ἀο.᾽ Ηο ἀοοδ ποὶ δβῖ : “Ηδϑί ἱμοῖι ἃ 66 .- 
(ἰδοαίοῖ Τὸ ψδὺ σοῃρτγοχδίϊοπ παϑὶ ἰποὰ Ὀ6- 
Ἰοηροα ΗΗο νῖιο Βυηρογα δπὰ ἰμἰσδίβ δέον 
ΥἰχϊοουΒη 655, δηἃ Β6ο κα ἰξ ἴῃ ἴα ἢ, πὰ ᾿ΠΟΒ6 
ἔδι 1 ἢ νου οι} ὈΥ Ἰουθ, ἰβ δοδορίδὈ]ο ἰο ἀοἂ; ἐπὶ 
ἦθ, 6 δΒ88 ρτδοθ, ([ὉΣ δ "τγου]Ἱὰ οἰμοτνν 89 Ὀ0 ἴπ- 
ΘΔΡΔ8]9 οὗἉ ἀοΐπᾳ 811 {18}, 0 18 ἃ σδι ἀϊἀδίθ ἯΒΟ 
ΒΡΡΙ168 ἰο ὑπο ἰσιιθ γοϊ σίου δὰ σμυσοῖ, μ 8 ποὶ 
ἔδν ἔγοιη ἐμ ἰησάοιῃ οὗ αοά, δπὰ ἰο δτῃ αοά 
Ὑ1] γουθ 8} ΗἸΒ ὅοα. Εδίί ἴῃ {86 ὅπῃ οὗ (οὐ 18, 
{μογοῖογο, {8.6 ΟὨ]γ το] χίου Ἡ ΒΙοἢ. ὁδἢ βαυθ. Βυϊΐ 
ὙΠ6Ὴ Ὅ͵ὸ ΒΑΥ ὑμ18, γὸ Ορϑὴ (86 ἀοοΥ, ποὶ ἴο ἔγθο- 
ἐπί π κουβ, Ρα ἴο (86 ἈΌΠΡΤΥΥ δ]οῃθ. ((ΣοΒΒΠοΓ) .--- 
Ἦλο ἰὰ αοοορίεα το Οοα 1. δ νὴ) ἔδϑυβ Ηΐτὰ 
ἶπ Βυμ Ὁ]9 γοροπίαποο; ΠΠ. δ ἢ ὑγαδίβ ἰη ΗἾτὰ 
ἴῃ ΟὨἢ] -ἘΚὸ ΤΑῚ (ἢ ; 111. Ηδ ψῆο ἄοοθϑ ἰμαὶ πὶοἢ 
ὧδ τὶ ρῃί, ἴῃ ἃ ἰγυν ΟἸγἰβυϊδη δρὶσὶ οὗ σταϊυ ὁ 
δ ἴουσϑ. (᾿ϑοῦ. δηὰ 5.).--Τὰ «αψίπρ ο7 Ῥείεγ: 
715. ἐυεγν παίΐοη - - -« ιἷἱίὰλ λῦπ: 1. Τὺ ἴθ ποῖον 8 
ΘΒΑΤΟΥ ρστγδηϊοα ἰο ἰδ ἐπδ6}}}7 οὗ ἰμθ που]ά, 
ὯΟΥ 8 Γορυαϊαἰΐοι οὗ (86 268] οὗὨ 11} οχὶβίληρ ἴῃ 
ἐμὸ σδυγοῖ, 11. 1 18, ΒΟΎΘΥΘΓ, δὴ ᾿πυϊδίϊοη δα- 
ἀγθϑββθα ἰοὸ 81} γιὸ βϑοῖκς βα  γϑιοη, ἀπά ἃ υσδηί 
ΤΟΥ τὰ ΒΒ ΟΠΑΡῪ ἰΔΌΟΥΒ δι! 811] μα 0} 8. 

γΕΕ. 86, 87, 6 ἸξΏΟΥ, οἱο.---Ἴ τγ88 ποί π6- 
ΘΘΒΒΑΤῪ ἰπ (Π6 ουΒα οὗ ΟΟΥποὶῖυὰ5 ἐμαὶ Ῥοΐον 
Βιουϊὰ Ὀορίη ἩΠῈῸ [116 οἰθιηθηίασυ ὈΥΪπΟΙΡ]68 
ψ 6} Ρδι} αὐδογινασὰβ δηηουηοοα ἰο οἶμον ῬΡὰ- 
ξϑ8 0 ΨΟΓΘ Ῥτοιηρίθα ἰο ““ζ66] δὗοΣ αοἀ,᾽ ὮὉΥ 
189 ονἱάθῃοοβ οὗἩ δὶβ8 χοοάμϑββ ψβ οι ἰδθ Ταΐῃ 
ἔγοτι Ἀθδύθὴ δηᾷ ὑγο {1 δοϑβομδ δοσαοά [Αοἰβ 
χῖν. 17; χυΐ. 27]. (Βίομου).---ἔνθη ὙΠῸ η 7 
ΚΩΟῊῪ ΒῺΥ ὑγι, 1ὐ 16. δ.}}} ὩὨΘΟΘΑΘΟΥΥ ἰμδὶ ἰδ9 
Ῥτοδοβίηρ οὗ ἐδ νοτγὰ βδουϊὰ τοσηϊπᾶ υ8 δηϑὸν οὗ 
ἀι, αἶτουβ δι" οη 8] ΘΕΒΌΓΘο65, δῃὰ ρτοβομὶ αἷ8- 
ἐἰποῦ δυὰ ἐπιθ]]} σ᾽ Ὁ]6 οχρίδηδίϊομβ. (δι κο).--- 
Ῥεασε, ὃν ψέεδις Οἠνίδί.---7Ὸ »τεαοεὶλ Οὐγιδί, ἐδ, (0 
Ῥτεαοὴ ρμεασο: 1. Ἶἴμο βυθδίδῃοθ δπ Ῥύγσροβο, 
ὙΠθη Ομ Υὶδὶ 8 Ῥσεδοθθά; (α) Ῥθ80θ Ὀοίν ΘῈ 
Θοα δῃὸὰάὰ τγθῃ, δηά ἐδ (6) Ῥϑδσθ διιοπρ τλθἢ 
(9 ὁγ;γ1δ8 δηὰ θη 98 τθοοῃ 1164); 11. 186 τηθδῃ8 
οηρίογοά: (4) {Π8 τι βϑθΏ ΟΥ̓ ΒΓΘ ΤΩΘΒΒΘΏΟΙΒ οὗ 
Ῥθδοο (Ροίοσ, δά ἀγοβϑίπρ (μὸ Βοπιδη οομί τ] 0η):; 
(δ) {86 ΘΑΡΟΙΒ δγὸ ἰΠ)080 οὗ Ῥθ6806 ((π9 ΘΟ5Ρ6], 
88 σοπίτ δα διἰηρυ θα ἔγοση ἰδ 6 ὑμπ6 Ἰανγ, Ὑ ΒΊΟΣ 

ΤΗΕῈ ΑΟΤΗΕ ΟΕ ΤῊΕ ΔΡΟΒΤΙΕΗ, 

ομἀθτηη8). (860 8 βίτη αν ἐμοῖο: 70 »γεαε 
Ολνίδ, 5, ἰο Ῥγεασὴ οΓ»έαεε, ἀἰβοιιδϑδο πὶ Δποί 6 Ὁ 
ὝΑΥ, 8πΠ4 ἷἰπ ἢἷβ ΟὟ ΙΏΒΉΠΟΥ, ὈΥ̓͂ ΘΟΒ]οῖοΥ- 
ΤΏ8ΟΒ6Γ.).---ἶὲ ἃ Τοτὰ ο αἰἱ!.----Τῇῆες αδωπάαηπί οοπ- 
δοἰαίϊοπ Μιγπδλεα ὃν οἱὧγ 71αϊᾶ, ἰλαί ὕεδιιδ, ας ἰλε 
Ῥγύιοε οΥΓ »έασε, ἰδ αἷἶδο ἐλε ᾿οτὰ οΓ αἰ: 1. Ηϊε 
ΒΟΘΡΙΓΘ 18 ἃ Βοδρίσθ οὗὁἨ Ρ6800--θῆσθ, τὸ ἃρ- 
ῬΓΟΔΟΝ πῃ πιἰϊμβουὶ ἤρα! 11. ΗΐβΒ δοϑρίσθ 
ἷδ 88 ΔΙΠΙΡὮΓΥ δοθρίχζο ---ἤθῆσο, τὰ ΒΑΥΘ 10 
ἴϑασβ [ῸΣ ἶπι, ΟΣ δὶβΒ 5766 .8!---εαοε ὃν εξ 
Ολτγιδὶ, τοῖο ὁ Σοτα οὗ αἱ! Τ ΐβ 18. (16 ταοδὶ δὉ- 
Ῥτοργίδίθ βδ]υίδίϊου οὗ ἃ τ θββοηρμοῦ οὗὨ ἐμὰ ἔβιι, 
ΒΟ Θπΐίοσβ ἰμ6 Βοδίμποη σου. ΤῊ δὶδ 68- 
ὑγϑποο ἷβ, 1. ΕὙΘΒΑΪΥ, ΓῸΣ ἢ6 ΘΟΙΏ6Β ἐπ [ἢ ὭΒΙΩΘ 
οὗ Ῥυΐποθ οὔ Ρθδοϑ: ἰἰ 18,11. Βοϊά, ἔοσ ἢδ δοῖβϑθ 
ἴπ ὑπ Ὡδῃη0 οὗ 8 δαὶ σεν [οτὰ.---Β αι ὋΣ 
Θ.4111996.---Τ 9 Ρσοδοδίηρ οὗ ροδ66 ὈΥΓ {π6 Ῥσὶποθ 
οὗ Ῥοδθθ, Ὁπαυιθβιϊ Δ τοίοστοα ὈΥΙ ΤΥ (0 
{89 ΟΕ άΣ αι οὗἁἨ [5γ86]; ἤθηοο 1 όρδη ἴῃ 6Θ811166, 
δηὰ οχἰθηἀοὰ ἱμτουρσιουὶ 41] Φυαάοα. Βαὶί ἐδὸ 
Ῥοδ06 συ δὶοῖ Ηρ Ῥτοοϊαἰπιοὰ διὰ βοουγοᾶ Ηἰτλβοϊ 
ὉΥ δῖ5 ἀφδαίῃ. οὔ (}8 Ογοββ, νγ1ὰ8 ἰπίοπαρα [0Γ 8]} 
ἐπ παίϊοηβ οὐὗὁἨ ἐδ οοδσίΐ, δηὰ ταῶῖῖ αἷϑο ἰὸ ὃ6 ἃ 
Βοπᾶ οὗἩ υπίομ διβοηρ ἰμθπ. (᾿ϑοπῆ. δπὰ 8}.).--- 
Ηον ψοΒαοΥὮ [86 Ῥτορτοβδ, δθὰ πον ρἰοτγίουβ 
{πο νυἱοίοτῖθδβ οὗ ἐμ Θοβροὶ βαὰ δ᾽γοδὰν Ὀθθη, ὉΥ͂ 
86 ῬΟΤΟΥ οὗ αοά, βἷποο ἐμαὶ δρρασγοῃί]ν ᾿ηϑὶς- 
Ὠἰδοδηὶ Ὀορίπηΐηρ ἴῃ 6Δ]1}66}: Εσοη σσβθη ἴδ 
ΟΒυΣΟ ἢ 8881} ΠΟΣΟΙ͂Σ στα] 6 οτοῦ (ἢ 6 ὙΠ οΪ6 σπγου]α, 
Β.Θ ΠΘΥ͂ΘΡ Β)ιου], απ Ὥρτοσ {11}, ἴογαοῖ {818 
ΘΙ Ωρ ἔγοιῃ 61811166,᾽ ΟΥ ΒΟΥ ἸΟΥῚΥ οτὶ σία, 
ΝΟΣ 16 6016 ΘΒ] Ποοὰ, {86 ΤΌΤ οὗ ἃ βοττυβδοὶ τ Ὡϊο ἢ 
816 χοσοὶγρα δὐὖ μου Ὀἰσιῃ. 

γεξ. 88.ὡὈ. ῖονν Θο δηοϊἰμιοᾶ, οἱο.---ΤῊο 
Το Γ80108 το (80 βανίουν πσουρδὶ ἀπτὶπρ Ἀ18 
Τα ἰΒί συ, ΜΟΓΘ ΡΟ] ΟἷΥ Κυον ἰπ ἴἢ6 τ ΒΟΪ6 
ΘΟΘΏ(ΥΥ͂, Ὀαὺ ἰδ ὈδρΙ πίη ρ, (86 δηποϊπ ες σὴ ϊὰ 
186 ΗοΙ]Υ ΟἸ]ιοβὶ αἱ Ηΐδ Ὀαρίΐβιι, δἰὐγαοιθα πο δὶ- 
ἰθειίοι, δὰ ψνδϑ, ἱπάθοὰ, πο ΖΘ ΠΟΘΙ πιδὰθ 
Κπόνη. (ϑι1οΣ). --ἶῦδο στϑῶϊ δῦουϊ ἀοὶπβ 
Κοοᾶ---ἃ γΕΥῪ Ὀδαυ [Ὁ] ἀοβουϊ ρου οὗ 1116 ἸΑθοτβ 
οὗὐ Φοβιθ, [μού Ῥδϑίοσβ ὀχ ϊδιὶ {μῖβ ἔτππηαρὸ ἰο 
18 089 ἈΠΕΔΡΡΥ͂ 8ου]5, γὙο χοχασγὰ Ψ96851:.8 γδί μου 88 
δ ΒΗΖΤΥ διάρο, ἐμ 8ῃ 888 Βοποίβοίου δη ϑαυϊουγ; 
8δη4 οἱ ἴθτι (ππ8 ἔθδοῖι (ΠὨο086 Βο0]Β ἰ0 ρ͵δοθ δοῃ- 
βάθηοο ἴῃ Ηΐπ. Απὰ ΠΟΥ ρτοδίγ ἐμ ἰΒουρδὶ 
8 σοϊηΐζογί δηα ΘῃσοΟῦΓΣΑρΡΟ 8 ὙΪΓΠ658 οὗ 76588, 
ἐμδὺ Βὸ ᾽85 Βυσἷι ἃ. Τηδδϑίοσ 88 9680. 18, ΠῸ 888 
ΔΙΓΟΔΑῪ 80 ΟΠΔΘΥ ΠΥ ἀδπιοπβίγαίθα Ἠΐἷβ Ῥύπ ον 
δηὰ 818 ἰογοὶΐ Ἔδὶ ῬΟΎΟΣ, ἤθη, ἄοο5 δεδίδῃ 
ῬΟΒ5688, ΒΊΟΣ ἃ ζ 1087} ἰοδόμον δου] ἀτεοδὰ ἢ 
(ΔνΡ. Ῥαεί.) 

γεκ. 890. Δῃηᾶἃ ψὸο δ7΄τα υνἱ  ἴηθαδοα οὗ 8ἢ 
τρΐηβδ, οἱο.---Εἰ  ] Ρδβίουθ τὸ 801}}} ἐδὸ τι! - 
Ὠθθδ868 οὗἨὨ 81} ἐμαὶ 96858ὺ8 οί αἀϊά δπὰ βυδετού, 
ΟΥΘῚ 1 (ΠΟΥ δνὸ ποὺ βϑϑὴ Ϊ8 δοίϊοῃβ σὰ (88 
ΕΥ65 οὗ {86 Ὀοάγ. (ΑΡ. Ῥαβί.).- --Ἡ Ὁ ΒοτΣ ἈΒ6Υ͂ 
εῖἷονν δι ἃ ἤδη κθα ΟΠ εἰ ἴχ66.---Τἰ τῶ ἰβτουκὰ 
1.6 Βδηθ οὗἩ ἐμθ οὔο88 οὗ Ὁ γὶδὶ ἐμαὶ βαίδη γδῸ85 
ΟΥ̓́ΘΓΟΟΙΏ6, δηα (Πγου ἢ {πῖ8 ἐμ 6 θη 1168 το ἕἰο 
ὈῈ οοηγοτίοα. Ηδποθ Ῥοίοῦ ἀο68 ποί Ἰνοβὶδίε ἰο 
δοκηον)οᾶχο θοῖοσο μ056 ἀθμ 1168 ἐμδὲ 7658 Βδα 
Ὀθ6ῃ δηροὰ ὁ ἃ ὁγοββ. [{ πουϊὰ Ὁδ ἐοοἸ δὰ ἰο 
τ ἶθ ἰο ΘΟ δ68] ἴῃ ΟἿΤ ἀδῪ ἔγοτι Ἀπ 6] θυ π8- 
ἰλομϑ, 4}1 (μαι Δ βθϑαὶ ἰοὸ Ὀ6 σοπίειρί ϊ]6 δὰ 
Ἰαδονγίουβ ἴῃ ἐδ Ομ τ βιΐδη σοὶ ρίοθ. Ατὸ Τα 
τΐβον (8 ἰμ 6 Δροβίϊοβ δηὰ 726ϑυ5᾽ (δίδγκο).--- 
Ὑ ϑ᾽οοιαο, Ο ὕτοββ, ἰμοῦ βίη οὐὁὨἨ πο εἰτίης Θοᾶ, 
ἴοι βἰζη οὗὁἨ 89 Βἰσμοβέ ἐσίυσαρῃ! οίοομια, Ὁ 
εἰοτίουθ, Ῥγοοΐουβ ἰσϑοὶΐ Τμοὺ βμϊπεδὶ πὴ ἃ 



-- 
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Κτοδίον Υ σΒέπ 6855 ὑμδῃ ἐπδὶ οὗἉ 411 ὑῃ:9 βίδυϑ, συ ὶὶἢ 
ἔτοδίον 5ΒΡΙΘΠΟΟΥ ἰμδὴ ἰμδὶ οὗ [09 βῦῃ, ΟἹ {080 
ἯΒΟ ΞΌΣΥΟΥ (Π 96 τὶ ἢ (Π6 ΘΥ68 οὗ ἔβὶϊ δηὰ ]Ἰουθ. 
θΘῃοε νϑδὶ ἐῃοι δοοισβοᾶ, δὰ ἰὮῪ ὩΔΙὴ6 Ὑ88 ἰῃ- 
ἔδιουδ; ὃ ἰΠοὰ αΊί ΠΟΥ δἰ Ὁ] 156 ἃ 1 ΠἸΟΤΥ οἡ 
186 ἰλγόποδ οὗ Κίηραβ. ἯΠο [858 ἰδίῃ ΔΎΔΥ (ὮγῪ 
δδιηθ, διὰ σαϊβϑὰ (8:66 ἰο Βα ἢ; ΒοποΥ ̓  ΝῸ ΟἴδΟΥ 
ἰδδὴ 76.516 ΟΕ Υἶδί, (86 Ά80η οὗ ἐδ ᾿ἰνίης αοά. 
ἬΠοΣ [86 ΕἸ 7.1] ΘΑτ ἢ οδϑὲ Ὠΐτῃ ΟἹ, ἢθ γγὰβ ταϊβοὰ 
ὮΡ οη ἐ866; ἴδοι, ἀϊάἀδὲ γοοοῖγθ ἈἾπ, δηὰ Ὀθδν [ἢ 9 
Ῥγθοουβ Ὀασχάθα οὗ Ηἷβ θοάγ; δηὰ ἐἰδὺβ δου ταβὶ 
ταδί [(ὴ6 ΔἸδν οὐ πνμϊοῖ 86 δροί]ο685 Ἰδτὴ Ὁ Ὑγ88 
ὐπὴμι ἐμαὶ σθοοποὶ θα ϑασίἢ δπᾶ μθᾶύθη. (Εσκ- 

τὶ]. 

ΑΙ 41. ΜΗΟΣ ἴο 811 ἴ186 Ῥϑορὶο, Ὀπὶ - - - 
ἴο 18.---ὐθδὰδ ΟΌΒΟΣΥΟΘ ἃ Ἡ86 αἰδιϊποίξου ΘῈ 
Ἀο ΓΟΥ6818 Εἰτηβ6}!6';͵5 ΤῈ πνου]ὰ ἀ068 ποὶ 566 Ὠΐτη 
ἷδ 14 εἰδίδ οὔ οχα)εδίϊοη, ὈΘΟΒΌΒΘ ἰΐ 18 ποί τ] ὴρ; 
ἰο τεοοχηῖζο Ὠἴτη ἴῃ 18 Βα πὶ ]1δἰΐοη; Ἠ6 ΤΟΥΘΑ]8᾽ 
Ἀἰπιδοῖ ἴἰο (Πο80 Ὑῆο ἰονο δἷπι. (ϑίαν Κο).-- Τὰς 
ϑ9ταοίοιιΣ πιαηϊδδέαίίοπδ 9.7, ΟἈτὶδέ ἐπ Αἰ οχαϊίαίίοη, 
ἐλὲ ρνἱοίϊοσε 9.7, δεῖϊευεγ5.---Τλὸ δεογοὶ απα ὁοηδέ- 
αγαίεα ἀοιῖϑ 9.0, δεϊίευσισ δος, δι ἰλεῖγ ἱπίεγοοι 86 
φίλ ἰλεὶ" σίογτίεα Μαδίεγ. Τγοσιὶ ἐείε »γοΐαηπὶ! 
806) τδ8 {86 Ἰαῦσυδρο 864 αἱ ἐπ 6 ὨΘΔΙΒ ΘΙ τηγϑ- 
ἐεσῖθβ; ἴὑ 18. 4150 ΔΡΡ᾿ΪΟΘΔΌ]Θ ἰο {80 Βδογϑα χηγβίθ- 
τε οὗ ΟἩ τὶ ϊδεϊίν. 
Υεξ. 86-48, (σοπι δἰ ηθ4). 7Ὺ6 γ»γεαολέης 97 ἰδὲ 

ἀροεἰε: 1. Ἐ86 βυδείδποο οὗ 118 ὑδϑι ἐπ] ΟΏΥ----ἰ ἢ 9 
16, βυδονίη γα, δηα τοϑυχτοϑοίΐοῃ οὗ ΟἸγὶθὶ; 1Π, 
πὸ δυι βου τυ ὉΥ τϑῖϊοὰ ἰὑ 5 βιρροτίθα---ἰ ἢ ὁ 
ΘΟ Δ ἃ οὗ ὅμτίσι, δὴ {80 08]] οὗ 411 τἸηοἢ πυπίο 
δαϊυδιΐοη ; [Π1. [8 οὈ͵θού---ἰἢ 6 Βα γαϊϊου οὗ Ὀο- 
Ἰίεσυοσδ ἱστοῦ σὰ (86 Ῥ68ο9 οὗ ΟἸγἱδὶ. (᾿Θοη ἢ. δηὰ 
8ρ.).---οιο ἄοεα «εδια ΟἾὐγίεἑ δεδίοιο ρεᾶσε, (ὙΘΥ. 
80)" 1. ΑΒ. οἷν Ῥτορδοὶ Μοὶ ἐΠπη9) ; Π. Α8 
ΟἿΣ ΗΪκὨρτίοδὲ (γον. 89, 48); δυὰ, ΠΙ|, Αβ οὔνῦ 
Εἰπρ (νον. 40--42). 
γε. 44. 16 Ῥοῖοθσ γοῖ βρεᾷῖζθ ἴδο8δο 

τοιάδ, τἴλ6 Εἴον ΟΒοδὶ ζ6]1] οἱ 81].---Τ 8. 18 
δο Ῥορίοοοσὶ οὗ ἰμ6 αΘη 1198. (Θαοβη.).--Ξ 10 ἰδ ἃ 
Ὀ]οξδοά διὰ ομβοοχίηρ δίψα, θη {86 δοσυδπηίβ οὗ 
Οοὰ ὁδὴ ρογοοῖνο ἐμαὶ η6 πογὰ ἰβῖθθ μο]ὰ οἔἴἁ 
ἰδεῖν Βοᾶσοσθ, δὰ ἐμαί, ἰσουρὴ 16, (86 ΗοΟΙΥ 
βρίγιὶ ΡΟ ΟΡ Ό]Υ ἱπβαθηοοβ ἐμοὶ Ἠοασίθ. (ΑΡ. 
Ρεδι.).---ΤῊο τογὰ δοπσοσπίηρ (86 ᾳγτδο6 οὗ αοὰ 
ἴδ Ομτῖ δε, 18, ῬΡΣΟΡΟΥΪΥ βροδκίηρ, (μ9 ποτὰ ἱβτου ἢ 
ὙΠΗΘΝ (80 ΗΟΪΥ ΞΡ Ισὶ οπίοτβ (86 Βοδγίβ οὗἨ τηθῃ 
ὙΠ ἷ5 αἱ 8. Το Ῥσοδοβίηρ οὐ {8 1ανν, 18. ΟὨΪΥῪ 
ΡΤΓΟΡΑΥΔΙΟΤΥ ΤΩΘΑΔΌΤΟ. ΤῈ 6 Ῥβδίου ὙΠῸ ῬΥΓΘΔΟΘΙ ΘΒ 
86 ἰδ πῖι ὶ 0] 688 διὰ δεβι υ, ταδυ, 1ἱ 
ἷδ τισ, ἰγαῖπ 18 ΠΘΘΡΟΣΒ (0 ΟΌΒΟΣΥΘ ΟΥΟΡ οχίοσ- 
ὩΔΙΥ, δηὰ χηδἰ βίη δ 16 Χ8] Ῥσορσίοιυ οὗ σοπάοί, 
δυΐ Ι6Ὲ π|ὸ}} ποὶ ἰπΐαδο δρίτίϊυδὶ] 1119 ἱπίο ἐποὶσ 
δου δ. (10.).---Αοἀ οἶἌρη πιο ραύθ ὑπὸ βουυΐθ68 
Οὗ [86 ΘΒΌΤΟΝ (ὈΔΡ ΐ811), 886 0 ἀο068 ἴπ (18 6886 
(ὉΥ οοταιαυπί οαἰΐπς (μ9 βρἰτί.), ἰπ οσᾶθυ ἰο ὑθδοὶ 
Ὁ5 (δδὺ Ὠ0 ῬΟδΒΟΒ80Θ Βούθσοϊβηῃ Δ ΒΟΥ, δηὰ 18 
ποῖ θοαπὰ ὈΥ͂ ὀχίθ 8] ΤΌΤΏΙ8. (61 05Π6]). 
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γε. 4656, 46, Απὰᾶἃ ἴδον οὗ ἴ89 οἰτοῦχηο!ί- 
βίου, οἱο.--- 8 βου ἃ ΔΘΥΘΣ γἱο]ά ἰοὸ ἃ ἔδοϊΐηρ οὗ 
αἰββαι βϑίδοίοη, τθη Οοα Ὀθδίονγβ ἷθ συδοῖοιϑ 
αἰδὶβ οα Οὐ γ8, Ὀαὶ Τα. το]οΐσο ἰπ {μοἷγν Βδρρὶ- 
Π688, Βηἃ ᾿ΓΕΪ80 ἰῃ9 Τιοτὰ ζογ ἱΐ, (Βέανἶκο).--- 9 
τΌΥΚΟ οὗἩ ἀοά ἴῃ δἷ8 σμπΡΟΝ, 8.6 ϑυθὰ γοὺ γγοδὶ 
δηὰ πΟΠΘΟΥῚΙ, Δηἃ 8 τἱρδὶ νἱοὸν οὗ ἰΐοσὰ Μ1}} 
δΊνϑΥβ αθοτὰ (μ60 ρατοβὶ ϑη)ογταθηί. (ΑΡ. Ῥαδβδί.). 
ΕΒ. 47. Οδἢ ΔΩῺΥ τδη ἰοσθὲᾶ νναῖοχ.--- 

ΤῈ ΘΠ ΟὮ ΒΒ] ΠΟΥΘΣ Τοΐ.86 ἰ0 Τϑοοχζηΐσα Ηἶτὰ 
ἰο σοὶ αοα [88 σίνθῃ {ὑπ οὐ ϊβοαίθ οὗ δἰ8 
ϑρί εἰν, 

γξεε. 48. ΔΑπᾶ 9 Θοτησηδη θα ἴδοσα ἴο ὍΘ 
Ὀαρ ξϑᾶ.--- ΑἸ Βουρ αοα τὰν δάορὶ οχισγδοσάϊ- 
ΠΔΡΥ͂ ἸΏΘΔΙΩΒ ἰἱῃ ΒΟσΟΙΡ] Βϊηρ δὶ8 ἀοβὶ Κη8, ὑἢ6 
ΟΠυΤΟὮ ἴβ, πουθυίθ}688, Ὀουπὰ ἰο ΟΌΒΟΥΥΘ ἐἰδ9 
ογάον Ὑΐοῦ ἢ6 88 Ῥσθβουϊ θα, (ΘῈ 68}6)]).--- 9 
ΔΥΘ ΠΘΥΘΓῚ δἱ ἸἸογὶυ ἰο ἀοδρὶδο πὸ ΟΥ̓ ΠΒΤῪ ΤΘΔΠΒ 
οὗ γστδοθ. (ϑιατκοὶ. 

ΟΝ ΤΗΞ ὝΒΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.--- 7.6 ρστεαίπδεε ΟΥ̓ ἰῪδ 
ἴουε 9.0, Οοὐ ἐπ Ολτίεἑ ἰο τη : τηδυϊεδίοα Βοτοΐῃ, 
ἐμαὶ ὁ, 1. ΒΟζΑΓΒ ΠΟ ΤΏΒῈ 88 δΟΙΏΠΟΣ 8Π ἃ ὑπ- 
οΙθδῃ; 11. ὅθοκβ ουὐ ουθὴ ὙδΏΔΟΓΟΓΒ, ὙΒΘη {(Π6Υ͂ 
ἱπαυΐτο αἰὔον ἰδ αν; ΠῚ. Τά Κο6 σοι 8 5810} Ὁ 
811 ἰοϑὸ 0 δῖ ἱποϊἑηϑὰ 0 ὮδδΣ 8]} 48 δαὶ 
ΔΙῸ σοτητηδηἀθα τ οὗ αἀοα ἱπ ΟἸγϑὺ [γϑγ. 887. 
(Β.4}1688).---Ἴἶ φαϊσαίίοη, ἤγοὶ 9.0} αἱξ γευεαϊφα ἴπ 
ΟΥγίδέ; ἰὺ 18 οὔἿΥ ἰβσοῦχῃ εἶπα ὑἰδδὶ θη, [. Αο- 
αυΐτο ἃ δοοττοοί κπον]οαρο οὗὨ ὑπ θοϊίγ; 1. ΟὉ- 
ἰδἷπ σῖργῃί τἱονβ οὗ [86 Βυμδη τοῦ; ΠῚ. Ὁ)15- 
ΟΟΥ̓́ΣΣ {86 ἰγὰθ ὝΔΥ οὗ 16; ΓΥ͂, Βοοσῖνο [1}} 
βαἰϊπδοίϊομι οὗ ἰμ6 βου]. (᾿θοΒ ἢ. δηα 8.).-- 
Ῥείδγ᾽ 8 οὐδῖὲ ἰο ἐλα ἄοιιδε οΓΓ Οὐτηεΐτιδ, αἢ ἐχαπιρία 
οὗ ἰλαΐ πιοάε 917 ρανίηρ ραδίοταξ υἱεῖίδ, οἩ, τολϊοεὶ ἰλδ 
αἰυέπε διίεεδῖης τοδί: 1. ΤῊ Θ ῬΓΟΡΑΥΔΙΪΟΏΒ [ῸΡ βυ ἢ 
Υἱδὶ ἰ8-- οὐ [η6 ρατί οὗὨἩ ἐδ δι}, δὴ οαυποδὺ ἀ6- 
ΒΙΧΘ ΔΊΟΥ βδ᾽ τί 0; οἢ ἐδ ρασχὶ οὗἩ ἰδ Ῥδϑβϑίουῦ, ἃ 
ΒΟΙ͂Υ ἱτραϊθο οὐὗὁὨἨ ἱἰδὸ ϑρίνίυ; 11. ΤῊΘ ἰορΐὶοβ οὗ 
οομγογϑδίϊοη---οδ πα ἃ ἀυονσαὶ ὉΥ ὑπὸ ΤΟΙ ΌΘΤΒ οἶ 
ὑπ ΥΆΤΩΝΥ, ΤΟΘΌ ΘΟ Υ6]Υ, οὗἩ ἐμοῖσ δρὶ τὶ 4] δἰδίθ; 
ἀροϊδβῖνα ἐοδβυϊ μη ΟἿ ΟΥ̓ 6 ὈΥ ἰδ 6 Ῥαβίου σοβρθοϊϊῃ 
ΟἸχὶδ δηὰ Ηΐι βαϊναϊίζου 111. ΤῊ γοϑυ] 5----ἰἢ 6" 
ἈΘΆΓΟΙΒ ΤΘ- δηϊτηαίοα δηὰ βἰγοηρί μοι ὈΥ {86 
ΗΟΙΥ ϑρίσιι; [80 Ῥδϑίοσ σολοϊοίϊῃς ἰὼ (ῃ9 1,οτκὶ 
ἐμδΐ 8Βο0}8 δσὸ βαυϑά, δηὰ ὑπαὶ ἷβ κί ράοσῃ ΘΟΠΊ65 
ἴῃ ῬΟΥΤΟΥ.--- Ῥείογ᾽ Σ 7ομγπὸν ἰὼ ΟἴἼδατοα, α ΠΙ͂ΤΤΟΥ͂ 
ν πεϊδείοηβ ἀπιοηρ λἀεαίλεπε: δονίης, 1. Τ6 ἀϊ- 
γΪΠ 6 σοΟΙ τ  Ββῖου τ ϊσο ἢ δ ΒοΥυΐ: 68 ὑἰθοσῃ, γῸ . 1-- 
28; 11. Το Ἰογι] υἱἀ ἴῃ ρα τ ἈΙΟὮ (ΠΘΥ σομητι υὩ"ὶ- 
σαίο, γον. 24-.48. 1Π|. Τὸ Ὀϊ]οββοὰ ϑϑ} 8 ὙὩῖΘ ἢ 
{807 Ῥτοάυοθ, γον. 44:-48.---[}Ῥείον απ Οογηοίίμδ : 
1. Τὴο δἱϊοπδίϊοη οὗὨ ἐθϑιἑηρ Ῥσουϊουβὶῦ οχἰ βίϊηρ 
{86 ττοϊομοα οοπάϊίϊου οὗἩ ἰμ6 τοτὶὰ νἰϊπουῦί ἃ 
δυϊουν); 11. ΤΠοὶτ Ῥτου θη] τρϑοίϊηρ (ἐπ 6 

το] σίουβ ἀπιϊο8 οὗὁἨ 680} ἱπάϊνἰ ἀυ4]}:; Π]Ι. ΤῊ6 
Ὀοπά οὗ υπῖοπ Ὀθένγθθη ἔμοτῃ (186 θεπῖρσῃ ᾿πθ 606 
οὗ ἰσὰθ τοὶ κί οη); ΙΡ. ΤΒοῖν τηθοιϊηρ ἴῃ οἰ ΥΠ Υ 
(ἰὰ9 τϑϑυὶδ οὐὗὐἨ {80 ΤΑ ΒΒ ΟΠΘΤῪ ἸΔΌΟΥΒ οὗ {89 
ΘμγοΣ, γουθδ]οα ἰῃ ἈΘΔΥΘΠ).--Ἐκ.] 
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ΟΕΝΤΙΙῈΒ. ο 

ΟἈΠἸΑΡΤΕΒ ΧΙ. 1--18. 

1 ᾿Απὰ [Βα] 86 ΔροΒι]68 ἀπὰ [(}}6] Ὀτεύῃσθα ὑμαῦ πόσο ἴα [(Ὠτουρῃουῦῦ] πάθ8 μετὰ 
2 ἰμᾶὺ [Π6 (ἀ6η 1168 μδα 8180 [αἰϑὸ 884] τοοοϊγϑὰ (π6 ποσὰ οὗ αοὰ. Ἐλπὰ πββϑη [Βαϊ 

ΜΠ6η7' Ῥοίοσ Μγ͵ὸλ5 σοη6 [76] ἋΡ ἴο «6 ΥΌΒΆ οι, (ΒΟΥ ὑπαῦ ψ το οὗὨἨ (6 οἱΓΟαππ οἰ βίου 
3. οοπίοηἀρά [ἀϊβρα 64} τᾷ ἴα, Ἐβαγίηρ, Του ποηύοβῦ ἴῃ 0 τὴ ὉῃοϊΓοππιοϊϑοὰ 
4 ΠΡΡΠ Βανῖηρ (86 ἔογοβ τη], δπὰ αἱ ἀϑὺ οαὺ πιὰ μὰ. ἘΒαὺ Ῥούου γθῃθαγεθα ἐᾷς πιαίζετ 
ἔγομι [8.6 Βερίπηΐηρ [Βαὺ Ῥείοσ θ6ρδη1, δπὰ Ἔχρουπάρα ἐξ ὈΥ [δϑὺ ἔοτ 18] ογάδυ υπίο 

ὅ ὑπθπι, βαυϊηρ, ἘἼ τγ͵ὰ8 ἴῃ 086 ΟἿΟΥ Οὗ Φόορρα ῥγαγίηρ: δηὰ 1ῃ. ἃ ἴγ8η06 1 ΒΑ ἃ νίβίσῃ, 
Α οογίβιη γ 9886] ἀθβοθπᾶ, 88 1 Ββαὰ βδϑὴ [88] ἃ στϑαὶ βῃϑοῦ []Δγρὲ ᾿ἴῆθη ο] οὐ], Ἰοὺ ἄονπιὶ 

6 ἔγοπι βϑδύθὴ ἈΥ͂ [ὉῸΓ ΘΟΥΠΟΙΒ [αὖ ἔοι 6457; δηὰ Ὁ σϑηθ θύῃ ἴο ᾿π6: ἘΤΡοΣ {6 
τ 16} πμθα 1 δα ἐαδίθπρα πιΐηθ ογθβ [Απὰ σβοη 1 ρασθα ἴπῖο 1{], 1 οοπϑιἀδγθὰ [οὐ- 
ΒΕΙΥΘΑΊ], δηα βὰν [06] ἐδατἝοοίοα Ὀοαδϑὶδ οὗ (86 οαγίδ, αηὰ [{16] τ }]ὰ Ὀοαδβίϑ, δὰ [{}6] 

Ἴ οτοορίηρ, ὑπίηρΒ, δηὰ 1078 [(Π 6 ὈΪγΑ 87 οὗ [86 αἱ [οὔ ϑανθὴ] ἘλΔπὰ [Βα{]1 που" 
8 ἃ ΥΟΪ66 Βαυϊηρ ἀηΐο τι6, Ατΐβο, Ῥοίου; β'δὺ δῃὰ οὐ. ἘΒαυΐῦ 1 εδϊα, Νοῖ βο, [ΒΥ πὸ 

πι68η8, Ο] [οτὰ; ἔοτ πούμϊπρ' δοΙησηοπ ΟΣ ἀποΐθδη Βα αὖ ΔΩΥ͂ ὕἴπι6 [Ὸγ ἐμαῦ τ ΟΣ ἰβ 
9. ΘΟΠΙΠΟῺ ΟΥ̓ῈΠΟΪΘΔη δ. πόνον γοί]" δηὐογθα ἰηΐο τ τηουϊῃ. Ἐ Βαῦ {Ππ6 [8] τοῖοϑ 

ΔΠΒΤΟΓΘα τὴθ [ογι. τ267" δϑίη [8 Βθδοῃά {ϊπ|0] ἔγοπι μϑᾶσϑη, Ἦ μαὺ (ἀοα μαι οἰοαηβαῦ, 
10 ἐλαέ 64}} (οὰ ποῦ οομηθοη. ἜἘΔηά {18 γγὰβ ἀοπα ὑγθα {ϊπι68: δηὰ 4}} 66 ἀσαῖῃ ΠΡ 
11 δρδίῃ ἰηΐο βθᾶάύθῃῆ. ἘᾺΛηά, βϑβο]ὰ, ᾿πηπηθἀϊαίοΥ ὑμοσα τ γΘ ὕὮΤΘΘ Ἰμ6 ἢ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ Θ0Π}6 

πηΐο [ὑγθθ πιθῃ βίοοά Ὀθίογθ] ὑμθ πουβθ τῃθγο 1 πγλ8, βοηὺ ἔγοτῃη (βαγθδ ἀπίο Ππ|θ. 
12 ἘΛπὰ [Β{] (δ6 ϑρ᾽τῖῦ Ῥδάθ τϑ γὸ πίίῃ (μ6πὶ, πούϊηρ ἀουδύϊηρ [οπὶ|. ποιμϊηρ ἀουδί- 

ἴη5]5. Μο͵ΘΟΘΓ ὕΠ686 51Χ ὈΓΘΙ ΓῺ δοσοιαρδηϊθὰ τὴ6 [Βυῦ ἔμοτο υγοπὲ 10} πιθ {8686 
13 εἰχ Ὀγθύῃγθη], δῃὰ τὸ ϑηϊογθα ἱπίο {π6 τηϑηβ Βοῦδο: ἘΛπηά ἢ6 βΒῃονθα [βδηπομπορὰ 

[07 8 ΒΟΥ Β6 Βαά βθϑῃ δὴ [(ἢ9, τὸν] δηρεοὶ [βίδπαϊηρ} ἰὰ ἷβ ουβθ, 16} βίοοά δυὰ 
[{Π0] βαϊά ππΐο Ἀΐπι, ϑϑηᾷ πιθα [οην. τη6η]} ἴο ΌΡΡᾶ, δῃὰ 68]] ἔῸΣ βϊπιοη, ὑ]1086 8ατ- 

1.4. ὨδΙη6 18 Ροίογ ; ἜΤ} 888}} 06}} [π|ὶ}} βαῪ απο] (860 οτά8, ἩΒΘΓΘΟΥ [ὉΠ τοῸρἢ ὙἈ16}] 
10 ὑδοῦ δῃὰ 8}] ἐμ ν ἤοιβο 8}4}} [π'}}} θ6 παν. ἘΔῃὰ 881 θορδὴ [Βαϊ πθὴ 1 μδὰ Ρερῃῃ] 
16 ἴο βροϑϑὶς, ὑθ Ποὶν Αἰ Βοβὺ [611] οὐ {θη}, 88 ἡ 8 αὖ ὑπο Ὀορίπηῖϊηρ. ἜΤ θη τσϑιρθι- 

Ὀετοα 1 (Π6 ποτὰ οὗ ὑμὲϊ 1,ογά, ΒΟ ὑμαὺ ἢ6 βαϊά, Φόομη ἱπάθοᾷ [οηι. 1Π4664] θαριἰσοὰ 
17 πῖῦ παίογ; Ὀαὺ γ9 888}} [{}}} θ6 Ὀαρυϊζοὰ τι ὑπ6 ΗοΪγ Ομοβῦ. Ἐ Εοσδβιυυοὶ ἐμ θη 

88 [ΤῸ ὑΠθη, εἰ οὖν] αοἀ σαν ὑμοπὶ ὑμὸ 11Κ6 μ᾽ 8 ἂς αἀὐά ἀπίο 8, ψἘο [τ θη ν76] 
βο]ονθὰ οα (89 1μοχὰ «6βὺ8 ΟἸ τἰβὺ, τ μδῦ γγὰϑ 1, ὑμαῦ 1 οου]Ἱὰ [ΠΟΥ͂], ὑμθη, γγχαὰβ 1 4016 

18 07} πιυπϑίαπά αοαῦ ἘΥΤΉΘα ΠΟΥ μοασὰ ἔπ686 ὑμίηρβ, ὑΠ6Ὺ 6] ἃ ὑμοῖτ ρθδοθ [6 Γὰ 
αυϊοίς 47, δηὰ ρ]ουβοα᾽ αοἄ, βαγίηρ, ΤΏΘη Βαίι αοἀ 4180 ὑο ὑπὸ αἰδηῦ1]68 ρταηίθα το- 
Ρθηΐδηοθ [ΟΒδηρθ οὗ τϊπα7 ἀπο 118. 

ΣΎ Ρ. 2. ὅτε δέ (8 ὈοίίοΥ διδίαἰ θᾶ ὮὉΥ τη δηῦβογὶ ΜΙ Β. Ε. Οοά. Βίη., ΤΟ]Ἱοποῦ Ὦγ [ΔοὩ. Τίβος. δηὰ Α17, δηὰ δηοίθσις 
υογβίομβ [ὙῸ]ς. οἵς.} [πα ῃ καὶ αὐ τ ἰεσί. τεῦ. 1 ἃ. .-- ἦ 

5 γογ. 7. [καὶ οπιϊτδὰ Ῥεΐοτο φωνῆς ἰῃ ἐεξί. τεσ. πίη α. ἩΙ,, [6 ἡοπιπὰ ἴῃ Α. Β. Β. σοὰ. Ξἰπ., ΤαΙς. οἵο. απϑὰ δὰορίοι ὉΥ 
1,λεῖι., ΤΊδοΙ., δὰ ΑἸ; Ὁ. γϑβὰβ καὶ ἥκουσα.---ΤᾺ.] 

δζοΥ, 8, πᾶν ὈθίοΓΟ κοινόν [οἵ ἐεσί. γ60.] ἰ8 ὙἜΓῪ ΘΕΈ Ό]Υ δυρρογίοα [Ὁγ α. Η.]; [ὁ πα ἀοινε]68. ἐπέγοἀυοσοά [πο νόξῶθ 
ΜΗ. ἴτοπι ὁ". χ. 14. [Οπρ θὰ ἰὴ Α. Β. Ὁ. Κι, Οοά. βίη. ΨῸ]ς. οἷς. δὰ ὉΥ Ιαἴον οὐἰίοτβ.---ΤᾺ. 

4Ψογ. 0. μοι [οΥὉ ἐεσέ. γε0.] Ὀοΐογο φωνή ἰ8 τιαηϊίης ἰῃ κοοὰ δι ςμοτίεἶθ8 [Α. Β. Οοά. Β[η. ας. οἵς., ὈὰΣ [6 ἰουπὲ ἰη ΒΕ. Ο. 
τ Τρὸε μέ Ιῃ Ὁ.} 10 νῶδ ὑγοραῦ!ν ἰπιογροϊδίοα ἴῃ ογάογ ἐο οογγοθροπὰ 1ὸ γασ. 7 [ογ ἴο οἷ. χ. 15, (ΑἸΖᾺ οταϊττοά ὉΥ [ΔῈ Β. 

οὗ. δῇ .-ς 
δΎοΓ. 12. ΤῊῆθ τογὰβ μηδὸν διακρινόμενον [οἵ ἐεπέ. γες. στ ἘΞ α΄. Η. ας. οἷς.}, ἀγθ οδηςο]]οᾶ ὉΥ ΤΙβοδουάοτ 8 ΒΡ- 

τίου, ὑδσλῦπθ (ΠΟΥ δγο δ ηρ ονθὴ ἴῃ {πὶ Μ8. ΗΟ Ὦ Πδδ, ἐπ τΠ|8 βοσιίοη, ἰπβογίϑά ἐμ Ἰατρϑϑῖ ἡππιῦοῦ οὔ ξίοδϑο ἰπ [8 
(οχῖ, νἱζ. Οδπιδυγίρ. (Ὁ); οὗμοῦ πιαπυδογὶρίβ γοδὰ διακρίνοντα, οΥ διακρίναντα [[π6 Ἰδαῖον ἰ6 ἴ86 γοδάϊης οἵ Α. Β., δυὰ ἐκ 
δἀορίοα ὃὉγ [(Δο}ι., δῃὰ ἵανογοὰ Ὁγ ἀθ ὕ οἑ [9], οὐ διακρινόμενος [πιϊηδου}66]. Οοά. Βἰπ. δηὰ οὔθ ὑποΐαὶ ΜΆ. οἵ ("6 εεςουά 
ΤΆΠΚ, {. ε. Ὁοα. Βαδί]οθπαία (Ε) τοδὶ διακρίνοντα [Ὀαϊ ἃ Ἰαῖοῦ παπὰ αἱτογοὰ (πθ γοδάϊηρ οὔ Οοά. δίῃ. ἴο ---ρανρτα.- -ῖτκ.). Ὑδθ 
Ετοϑαὶ αἀἰνοσαί ἐγ ἰῃὰ [ἢ 6 τοδά μα τδκοθ ἐΐ ργοῦυδϑῖο ἐπὶ θοῖ τογὰβ ποτ ἃ Ἰδῖος δι ἀϊ ἴοι ἀοσι γϑὰ ἤγοση οἱ. χ. 20. [180 σασᾶξ 
τὸ οπι(ἰοὰ [ἢ Ὁ. ὅγγ. οἵο. δηἃ ὮΥ ΑἸΣ,-ἴμ. 

Ἔογ. 18. ἄνδρας [οἵ ἐεπί. τες. πἰτὰ Ε. α. Η.] οἴου Ἰόππην, [6 ψαπίΐης ἴῃ ἱπιροτίδηςϊ πιδπυβοτρὶ [Α. Β. Ὁ. Οοά. 8ξ.}, 
δηὰ ἰῃ πιοδὲ οὔ ἴμ6 δῃοΐθηϊ ὙοΥβί 5 ἸΕΥ͂Ὸ. γὰυ]ς.; ἰτ σὰ ἱπιογροϊαῖϊοα ἤόγὸ ὕγομι οἢ. Χ. ὅ. " ἱεῖρὰ ὮΥ τγοοδηΐ οὐ ίατα.--- 
ἘῸΥ τε αἴδογ ἀπήγ. οἵ ἱεσί. γες. στιὰ Ε. 6. Η., δπὰ τοϊαίπϑὰ Ὁ. Αἱ, δὰ ἰ6 δυδειἐτα  οὰ ἥτοια Α. Β. Ὁ. (α160 Ὁοὰ. 815.) Ὁ. 1Δ.Β. 
ΤΙδοΏ. δὰ Βογηθδι. ἢ τ βοὴ Μογοῦ σοηουΓΒ.-- ΤΕ. 

ΤΥ͂αΥ. 16. [ϑότιο οἀϊΐοτβ (ατίοθο.; ΕΠΔρρ, [.20}.} Ὑ8ο δἃζὸ ὨΟῪ δυδίαἰποὰ ὉΥ Οοά. 81., ἱπδοτὲ τοῦ Ὀοίοτο κυρίου, δυδι Δ. 
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Ὁ. Ε--Τ ἢ. ἀπὰ ΑἸΙ,, τ ἢ ἐστέ. γα. ἴῃ δοσογάδβηοσοσ ὙΠ} 6. Ἡ., ΔΊ ΠΟΣΒ, οἷο. οὐδ (δ 6 τοχὰ ; σοι ρ. 1 Ῥοΐ. 1. 2δ, ἀῃ!ὰ 666 ΤΤΙΧΕΕ: 
Θταπι. Ν. Τ. Ι" 1, πᾶονς κύριος.--κ.} 

δΎΕΙ, 1. δά [οἵ ἐεχί. γεο.} αἴτεον ἐγώ ἴδ ἱπάθοα δε ης ̓ ἢ Α. Β. Ὁ [πὰ Οοά. βίη.], Δ ἃ βοπλὸ πη! πυδοι} 68, Δ 8 Ὑ7611 85 ἐπ δου ΘΓ] 
τεγείοιθ [3.γχ. ὙΠ. δη ἃ βόπιὸ δῖ πο. 6}; 6 π09 ΔΟΒΠΊΔῊΠ [88 δορὰ ἐϊ. Βα [{ἰ ἰΒ αἰτουϊοὰ ὃν Ε. α. Η., 88 γ,8]1 ὧδ δ0πὶ6 
τογείους, 8 Ἰτοῦ] ἃ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἤδγο Ὀθ66ὴ ἰπδογίϑα, ἰζ ἰἴ πα Ὀθθὴ ΟΥ̓ ΒΔ} οπι ἐἰοά, 885 ἰζ δοοιηϑὰ (ὁ ἢ βυροσῆυουβ. [“ δὲ τ 8 
ΕἰΏΡΙΥ ἀγορρϑά, θοοϑῦθο ἰΐ γὰ8 ποῖ υπάἀογδίοοα ; μ6Γ0 ΐ ΟΟΟΌΓΕ, 88 11 οἴ Θἢ ἀο68 ἴῃ ἴΠ0 Δροάοβίβ δίξε ἐπεί ([ῃ πὸ οἰαβϑίου 
ἰδ ογάδς ἴο κίνο Ῥσοϊωη πθηςο ἴο [ὴ6 δος μοαίδ (εἰ οὖν ὁ θεος--ἐγὼ δὲ). τα. ίΖοΥ. Ρ. 188, δηποῖ. 401. ἐρεῖ. 1834. (ἀὁ 
ἜῸΞ Πα ὮΥ ΑἸ. δῃὰ Μογοσ.-- ΤῈ. 

τ. 18. ἐδόξαζον [{εΖί. γος. ἰῖὰ Α. 1Β., απὰ τοίαϊ θὰ Ὀγ Τιβομοπάᾶ. δηὰ ΑἸ] 6 ἕαν βοϊζον βυρροτγίϑα ἰθδη ἐδόξασαν, 
θοῦ ᾿Δοδηἢ Π65 Ἐπ [πὰ το ἰ6 ἰουπὰ ἐῃ Β. δπὰ Οοά. Ά!η.], Ῥαϊ πο ἢ τ δαορίοα ΟὨΪΥ ἴοσ 6 βαϊζθ οἵ υὩϊ- 
ἰστταὶιγ [ἰ0 ΘΟΓΓΈΒΡΟΙ ᾽ 
ςοπτἰπορά δοίη ; 860 δῦονο, ἔχσο. οἡ Υἱίῇ!. 1δ-17 υἱῖ. -πΑρα 
Ῥ. διὰ σοά. 815.;: 189 Ἰδὲίοσ ἔοσιο 16 δἀορίϑα ὉΥῪ δοθπ. διὰ 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεβ. 1, 2. Απᾶ ἢ δροβῖϊθα - - μϑαζᾶ.-- 
Τ86 οομγογβίοι δηἃ Ὀδρίΐϑιη οὗ Οοσπϑὶἑυβ οσϑαίθα 
8 ΒΕιδδίϊο πὶ (6 σΒΌΓΟΣ οὗ ΟἸσϑὶ. Εσθη Ὀ6- 
ἴογο Ῥοίθὺ σοϊυσηθα ἰο ΦοΙΏΌΒΔΙ Ια (ΥοΓ. 2), (89 
ΔΡοθ.1658 δὰ {δ ΟἸ τ δι ἴπ Φυάθα, (κατὰ τὴν 
᾿Ιουδαίαν, ᾿ἰγουσδουῦΐ Φπάθ8, τοβι ΐπρ ἰπ ἀἸδογοπὶ 
ῬΆΤΙ5 Οὗ [86 ῬΓΤΟΥΪΠΟΘ), οΟὈἰδὶ πο ἰπίοτγτηδίϊοη ὑπαὶ 
6 Οσμ 1168 4180 δὰ δοοοριοα ἰμ6 τοτγὰ οὗ 6οα. 
ΤῈ6 ΠΙΔΏΠΟΥ ἴῃ τΒΙΟΣ ἰπ6 ἔδοὶ 1861} 8 Βἰαίοα, 
διιονΒ, ἱπ (Π6 ταὶ ρ]δοοθ, ὑπαὶ 1ὑ δα τηδάθ ἃ ἔδ- 
ΤΟΡΔΌΪ6 ἱπΊ ΡΥ ββίοη ὁπ ὑπ ΔΡοϑίοβ απὰ ἰὴ γτοδί 
ἸΔΟΥ͂ οὗἩ Ο νἰ βιΐδη8 ᾽πὶ δ πάθα, δΔηα δά φσταιἱβοὰ 
ἔδοπι ; 70 ἐδ ὈΠα ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ Ῥχοτηοίοἃ (Π 6 ΒΟΠΟΡ 
οἵ Θοὰ ὙΠ6η Οἰθῃ 1168 αἷδο, δηᾶ, ὑἱμογοίογθ, ποὶ 
Ἰοτϑο 68 ΘΧΟΙΒΙγ υ, τοοοϊγϑαὰ (ῃ6 Ο08ρΡ6]. ἴῃ 
186 βοοοῃά Ἀΐδαο, {86 Ἔχρυδββίοῃ τὰ ἔϑνη ἰτ}]}168 
ἰδδὺ (86 ονοπὶ τγ88 γτοζασάἀ θα 88 πύον δὴ ἴτὰ- 
Ῥογίδηΐ ῥγὶποὶρ]θ, δπὰ 88 Ὀθίηρς ἀθοϊβίνο ἷπ ἰἰδ 
ὨδίαΓΘ; ΤῸ {1656 Ὀδ] ον ΣΒ σοῃδιἀογοα {ἐμ δοί οὗ 
ἰράϊν ἄμ] Οἰοη 1195 88 Ὀδαυΐηρ 8 σορχοϑϑηίαίνθ 
Θμαγδοίοσ, βὶμοθ ἰὲ ϑῃονοα ἐμαί Ῥαραπίβτα, νἱουνθα 
88 ἃ ὝΠ0]6, γγἃ8 68}086 οὗἉ τοοοϊγίπρ ἰδ ποτὰ οὗἁ 
θοὰ 

Υκε. 8. Του νυϑοϊοαῖ - - ἀἰᾶαπϊ θεῖ νυνὶ ἢ 
86π)|.--- ΑἸ] ἐπὸ Ὀο]ΐονοσβ, βουνοῦ, ἀϊά οὶ Γο- 
οεἶνο βυοῖ ἱτΡΥΘΒΒΙΟΏΒ, ΟΥ 6180 ἀοιιίβ ΙΏΔῪ ἢδγ0 
Εταὰθλ}}}γ δυΐβϑῃ ἱπ ἰὴ τοΐπϑ οὗὁἨ Ἰηδην, ὙΒΊΘΗ 
δἰἰοροὰ ἐμοῖσ οὐ σὶ πα] ΤΑ υοσΔ Ὁ]9 Υἱὸν οὗ ἐπ 6886. 
ΤῊῖβ οἰγουτηβίδησο τηϑηϊοϑίοα ἰἰ861 τ ῇθη Ῥοίοσ 
Τοϊτποα ἰο ΦοΥυΒΑ] τη ; {ἢ 050 ΨῈῸ ὙΘΥΘ ἐκ περί- 
τομῆς, γΥοΥ. 2, σοῃδιιγοα Ὠΐπ.---Ὑ0 δ’ ἰμ686 Ῥ6τ- 
δΟ5᾽ Τὸ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ΤΟΒΘΙΔΌΪ6Β ὑπ ΟὯΘ Ὁ 1 
ΟΟΘΌΓΒ ἱπ ΟὮ, χ. 4: οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί, Θχοορὶ 
1λδ (86 Ἰαιϊίοῦ 18 1688 ΠΚογ ἰο αἰϊγδοί δἰϊθπίϊοῃ, 
δἰπος Ῥείου δά μὲὶβ Φπἀ660-ΟἸἘ τ δέϊδ δἰ πἀ δ 8 
ἴτοτῃ Φορρα δῖὸ ἴβοσο βυστουπαθα ὈΥ ΒΟΔΙΒΘΗΒ, 
ἃ, ε., ὉΥ υποϊτουπιοϊδοὰ το. Βυΐ Βοτο 'ῃ 96 γ88- 
᾿θπα, ὁ5 ὑμ!6 ΘΟΠΙΓΆΤΥ, ἰμγῸ τγ88 σοΥίΑἾ ΠΥ οὐ ἰπαὶ 
εἰπιθ, ποῖ ὁΠ6 ΙΔ} ΒΙΩΟῚΡ 81} ἰη6 ΟἸ γι βίθηϑ, ῈΟ 
ΔΒ ποί δὴ [δυ86]106, πὰ, σΘομβοα οηγ, οἰγοῦτα- 
εοἶδβεὰ. Τῇ, ἐβοΥ ἴΌὉΓ6, ἱπ (πὸ τι δὲ οὗἩἨ ἰμ6 Φυάε6ο- 
Ογί βίδα σοηρτοραίίοι, οἱ ἐκ περιτομῆς 8Υτ0 ΒΡ6- 
οἰΔγ Ὀγουρῆὶ ἤουνναγά, (8 ἰοσπὶ σϑῃποῦ ὈΘ 
ἰηἰεπάοα ἰο βίαίθ {π6 ΟὈ͵θοίνο, το] χίουβ δηα π8- 
(ἴοη8] ἔδοὺ (μαι ἔπ 6 } σοτο οἰσουτποίϑοα Φαν8, Ὀυΐ 
6Δῃ ΓΟΐῈΣ ΟὨΪΥ ἰοὸ βυ ή]θοίνο [ὈΡΘΓΒΟΠ8]7 υἱ ο8 δὰ 
Βεπ Ἰτηθηΐα. 056 ΟἿΪΥ οἵ (86 7 ἀ660- ΟἸ ἸΒ0 18 8 
ΓΘ, ΔΟΟΟΓΟΪΏρὶγ, ἀοβοσϊ θα ὉΥ ἰΐ, ὙΠῸ δββίριραὰ 
Ὁ ῬΘΟΌΪΝΪΕΟΣ σα]ιο ἰοὸ ΟἰΓΟΌΠΙΟἰβϑίοη, δη, τὶ ῃουΐ 
ἀουδὲ, ἰο ἰ6 ΟΌβογνδποο οὗὁἩ ἐδ Μοβαὶσ Δ Ὺ ἰπ 
βθποτ]. ὙΠ} (Π18 οχρίαπαίϊου ἰμ6 βἰαίθιηοπί 
ἴδ ἰ89 Ῥχοβοπὶ ὑὙθσδὸ δῴήγθοβ. 7686. ῬΟΥΒΟΠΒ 
ἀμκρίνοντο πρὸς αὑτόν, ὑμαὶ ἷἰΒ, ἐΒ6γ αἰδριίεαά, οοη- 
ἱσπδεὰ πὰ Ῥοίον (διακρίνομαι, δεοεγποτ, ρυσηλδ ἀο- 
ΘΟΤΏΟ, ἀΐπι]60); {ΠῸῪ ἀφοϊαγοα ἰὺ ἰο ὈΘ ἃ ρστοιπὰ 
οὗ Τορτόδοῖ ἰο πῖπι, (μαὺ μ0 Βαὰ οηἰογοά (μ6 Πουι56 

ἴο ἴη6 ΔΟΙ. ἡσύχασαν; ἀθ ῬΤοί(6, ὙΠΟ Τοίογ (0 ἴ0. Υἱ}}]. 23 ὑγοίοσε ἴπο ἱπιρογίοεϊς ἔθηβο, 48 [Βαϊ οὗ 
, Οὗἁ ἐεσέ. ΕΝ διὰ ΕΒ. . Η. [8 Ῥτγοΐογστοὰά ΌΥ ΑἹ. ἴο ἄρα οἵ Α. Β. 

Ἰ.--ΤῈ. Ῥ ᾿ δὰ 

ΟΥ̓ υποϊγουπηοὶβοα τη θῃ, δηἃ οαίθη δἱ ἰδ βδ1ὴ6 
(8010 1 θὰ. Ηθγο ἀκροβυστία ἀπὰ περιτο 
8,6, ΒΟσΟΥΙΏΡΊΙΥ, δη 1}: 168] ἰοσΊη8. Τ.686 βίσιοῖ 
θη οὗ {δΠ6 οἰγουτηοϊδίοη ἀἰἸα ποὺ ΣΟΡΣΟΘΟ Ῥοίον 
ἴῸΥ Βαυνΐπρ ργοδοδδα ἐμ 6οΒρ6ὶ] ἰο Βοδί 68 δπᾶ 
ὈαρίϊΣοα ἐβοῖι; 80} 8 ΘΟΌΓΒΘ, ἱπἀροα, ἰΠ6Υ οου]Ἱὰ 
ποῦ ΑΒ ῬΤΟΠΟΌΠΟΘ ἰο ὍΘ ΤΟΙ, ΘΒΡρϑοΐδ!ν ἰπ 
ὙἹΟῪ οὗὨ (80 σοΙητηδηα οὗὨἩ «ΦόδβιιΒ ἰο ῬΡΟδΟἢ (ἢ 
(ο8Ρ6] ἰο 84}1] παίΐοπβ. Βυΐ μον σου] ποὺ γϑοου- 
Οἷ16 1ὲ τὶν ὑμοῖν ἸΟῪ ΘΟΠΟΘΡ 0:8 οὗἉὨ 8. βί γυῖα Ὁ 
1648] δου γβα οὗ δοίϊομ, δὰ οὗ ἐπ αἱ ρηῖϊν οὗ δὴ 
ἴβυδο!ϊίο, ἰ(μδὺ Ῥοίον Βῃου]ὰ αν δΘοτησηθηοοα βυο ἢ 
8, ΤΥ Πα ᾿Π ΟΓΟΟΌΣΒΘ, 8πη4ἃ Θυσῖ 4. οἷοδβο [6110 νν- 
Βδὶρ τὶ ῬάρϑηΒ, οηΐοτοα ἃ Ῥᾶβῶη δΠοῦδο, δὰ 
Βδὺ 88 ἃ ριιοβί δὲ {Π6 ἰδ Ὀ]9 οὗὁἨ δὴ τυποϊσουπιοϊβοα 
Ἰηϑη. [1 8656 ΟΡροποπίβ οὗ Ῥοίοσ σοδβοοίοα {Ὲγ- 
ἴπ6Γ, {ΠΟΥ ταυδβὺ ἤδγο δἱ 1αϑὺ αγυϊνοὰ αἱ {86 δοῃ- 
οἸυβίοι ἰδδὺ (050 Ῥδρδῃδ ὙΠῸ Β68γὺ ἰῃ9 τγοτὰ οὗ 
ΟὨτῖδὶ ἀπὰ Ὀο]ϊονο ᾿ξ, βου] ὩΘοΟββαυΥ Ὀ6 ἢγβι 
οἰγουτηοίϊδοα δπαὰ [ΠῪ ἱποοσροσαῖθα τἱξ {86 
ῬΘΟΡΙ6 οὗ ἴβσυδοὶ, Ὀθέοσθ ἃ ΟἸ γίβίίδη, ἰμδί ἰβ, 8 
Φυάθο - Ο τ διίαη, οου]Ἱὰ ποῖα ἰπίογοουγβο τὶ ἢ 
μοῖὰ ψὶϊποαὶ γοβίσαϊπί, δη ἃ τηδϊ ἰδίῃ ἃ ΤΓαί οσἃ] 
[6] ουϑαὶρ νὴ ἐμθαι. Απὰ {πῖ8 88 ὑπἀου 04} Ὁ 
(16 Φυάαϊτίπς; ῥυϊμοῖρ]ο, ἰπ ὑπ 6 ῬΤΌΡΟΥ Β6η86 οὗ 
ἀῃ6 ἴογχη. 

γεκ. 4-11. Βυὶ Ῥοῖρθσ - - - ἔσχοζῃ ἴδ Ὀ6- 
εἰπηΐηκ [βαι Ῥοίον Ὀοβδη.].--- πὸ νοτὰ ἀρξάμε- 
νὸς 8 ποῦ ᾿πίοῃ ἀρ α ΤΔΟΓΘΙΥ ἰο ἀοβουῖδο (ἢ 6 ζΚΟΠ ΟΥΑΙ 
ἴδοι ὑμαὺ Ῥίον ὈΘΘ ΘΒ ἰο βροδῖκ, Ὀυΐ 4160 ἰτη 1168 
μαὲ Ἀ1Β Πασσγϑίἑγο ἴ00Κ 8 νίὶάθ σϑῆρο, δπ ἃ 6πὶ- 
Ὀτγδοθὰ ὑδὸ δαγἰέεδὲ οἰ Του βίδ 6658 δοπηποοίθα τ] Ὰ 
0 οὐϑηί. Τὴ ἰογα καϑεξῆς ἀσποίοδβ ἐμπαὺ ἰδ 
δροβίϊο ἔπ γηἰβῃθὰ αὶ ἀοίαι]οὰ δηὰ στοχυαν βἰδίθ- 
τηθηὺ οὗ 411 {86 Γδοΐβ, ἴῃ {86 ΟΥάδὺ ἵπ Ἡ ΒΘ Ω (ΠΟΥ 
ΒΘΟΘΒΒΙΥΟΙΥ Οσσιυχτοᾶ, [1 18 Ῥγϑοΐβο ον ἐπα ἱπὲϊ- 
τηϑίθ ΣΏΒΏΠΟΥ ἴῃ ὙὙΒΘΒ {86 ΒΕΓ] ἱποϊάἀοθηΐβ ἴῃ 
10:6 παγγαίϊϊνο δῦὸ Πουθ ἱπίουγούθη Τὶ ἢ ΘΔΟἢ 
οἶμον, ἰμδαὺ φγοάπσοβ σομΥΪοϊου, δηα β᾽ θη 668 
ΟΥ̓ΟΣῪ ἀουδί. Τὸ ἰτὰθ ρΡυτροτγίὶ δῃηὰ τηθδπίηρ οὗὨ 
{86 γονοϊδίϊου τ οι αοα σταπίοα ἰο Ῥείον ἰπ ἰπ 9 
γἰϑίοπ (γον. ὅ--10), Δγ6 υπγοϊάθα ὈΥ ἔμπα δυεῖνα] 
ΟΥ̓ 6 τη ΘΒΘΏΒΟΥΒ ἔγοσῃ θβᾶτοϑ (Υοῦ. 11}, τ πὶ ἢ 
οοἰποϊά ρα ἴῃ {ἰπηθ τὰ (Π6 τ᾽ βίοι, 85 ν06}} 838 ὮὉΥ 
(16 βἰπη ]! δ ηθοὰΒβ σοιμδηα οὗ {86 ϑρίσὶ (νον. 
.12) ἐμὲ 6 ββου]ὰ δοδορδῃην βθ. ἀπά ψΒβθὴ 
186 δροβί] δηΐουβ ἰ886 ἢουδο οὗὁἨ ΟΟΥΠο] 15, ἢ0 
ἸθαΓΏ5 ὑπαὶ πὸ Ἰαϊίον δα 4180 γοοοῖνϑα ἃ αἰ γὶπθ 
σοτμτηδηᾶ, δηἃ δὰ Ὀθ66ὴ αἰτοοίοα ἰο Βοπά ἰο Φο0ρ0Ὀβ, 
ἴῃ ΟΥΘΥ ὕο ΘαΣ ἰῃ6 ΒΑΥΪΩΡ ποτὰ ἔσομι Ῥοΐοσ᾿ 8 
Οὐ τηοῦ]}.. ΑΒ. ΒΟΟΙ,, ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 88 {80 6ο08ρ6] 
8 Ῥτοοϊαἰπιρα ἰο Οὐτ 6] 18 ἀπά δ ὙΠ α5, (Υ6Υ. 
16), [86 ουἱρουτίης οὗ ἰλ 9 ΗοΪγ αοβί ὁοοσιγβ, πὰ 
8 {86 Β6Υ̓́ΘΤΆ] ΟἸΓΟΌΣΙΒίλ 068 870 8]}] 1π ϊπιλίο Υ 
οοπποοίθα υυὐξ ἢ ὁπ6 δποίμογ-- το. ρϑνιϊουϊαν 1}]- 
Ἰυβίγαίαβ, Ἔβυρ] αἴ ηδ, μὰ ΘΟΠΑΥΤΩΒ ἰπ6 χαοβί, δῃὰ 
186 τσ 016 ποὶ ΟΠἸΥῪ Ῥγχοάμοοβ 80 ΒΑΤΙΠΟΙ ΟῚ ᾿τὰ- 
ῬΥθββίοῃ οἡ {δ τηϊηά, Ὀὺὺ 4180 (68.18.68 ἱποοπίγο- 
ΥΘΥΘΌΙΥ; “1Ἰὶ 18 ἐμὸ Ὑ}}} οὗ α6οἀ! Απά, 88 {δ9 
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ουθηΐ ὀχοτοϊβοα 800} σγοδΐ ᾿ἱπθυθηοθ ὁἢ (Π6 6ῃ- 
Ἰασοιιθηὶ δα χουν ἀθυθ]οριμθῃὶ οὗ ἰκο Θ υΣ ΟΣ 
οὗἉ Ομσίδι, ᾿υἶκὸ μΟΥῸ τΤοροδίδ, ἱπ ἰμ6 ψογάβ οὗ (86 
ΘΡΟΒί]9, ἐμ6 Ῥυϊῃοὶραὶ [θαίυγοβ οὐ {19 ΠΑσΥ δ ΐΥΘ 
ΜΠ1ῚΟὴ δὸ δὰ ὲΒ6 17 αἴσῃ ἴῃ ἰμ6 Ῥσχοϑυζουβ 
ομδρίογ. 

νεκ. 12.-14, Απᾶ ἴδ9 Βρὲ Ὀαἅ6 :Ώ6 ξο, 
οἰο.--- 6 ποτὰ οὗτοι ἩΒΙΟΘᾺ 18 δρρομαοά ἰο οἱ ξξ 
ἀδελφοί, γον. 12, ΒΒΟΉΒ ἰμδὺ πὸ Οδγδίϊδπα οὗ 
Φόορρα, γγ8ο δὰ δοδοσηρδηϊθα Ῥοίδσ ἰὸ βθβδσοβϑ, 
δΒυυμποαυ θην ποιὶ τὴν Εἶτα 0 Φοσυβδίθια; {818 
δου]ὰ παν ἰῃ 9 ΙΠΟΤῸ ΘΑΒΙΪῪ οσσυστοα, ἰΐ, 88 ἐΐ ἴα 
ῬΤΟΌΔΌ]6, Ῥοίοσ δὲ οὔοθ φῬγοοθθαϑα ἰο ἐμαί οἱνγ, 
ψίϊπουί χοϊαγηΐηρ (9 ὅορρα. [ὦ ἷβ, Ὀθβὶ ἀθβ, αὐ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ἐμαὶ Ῥοίον διηιϊοϊραιθα ἰμδὲ βοὴθ ᾿ηάϊ- 
γἱάμ 615 πὶ Φογυβδ θη τγουὰ τοιποηβίσγαϊθ αραϊηδὶ 
{8 δουγβθ οὗ δοίϊοη Ὑ816} Βὸ δα ρμυτγβιοά, δηὰ 
Βθῃο9 ἀραὶγοὰ (86 Ῥγθϑθῆοθ οὗὨ {μ980 ὈΡΘίΒτΘα 88 
ΓΙ ΏΘΒ868 ΟΥἩἨ ἰΠ6 ἀϊνῖβο συϊάδποθ ἰπ ἱμ6 Ὑ80]0 
ἰγδῃδδοίϊοῃ. 

Υεβ. 1δὅ. Αῃᾶδα1 Ὀσδκ8:.---ΤῊὴο Ἰδηρύδρο: 
ἐν τῷ ἄρξασϑαί με λαλεῖν, ἰτα}]168 ἐμαὶ Ῥοίον δὰ 
ποΐ γαῖ σοποϊυδοά, Ὀυὺ ἱπιοπά ρα ἰο δοπίζηιια ἷβ 
ἀϊδοοῦγχδο, ὙΒΘη Β6 Ἧδδ ἱηἰοστυρίοα ὈΥ̓͂ (6 υη- 
δχρϑοίοα ὁὀσσυσΥθο9 ἰὼ ῬᾺΪΟΒ δ6 ΘΙ ΤΣοΐογ. 
ΕΣ ἷθ ποὺ Ρ]οομαϑίΐο, 88 δΒ01ὴ 6 ὮδΥΘ ΒΕΡΡΟΒοῦ, 
αἱ 8 οαυϊνδ]οηὺ ἰ0: “1 πδὰ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΡΟΚΘΙ 8 

ἔονν σοσὰβ, τ Βοη, οἰο." ΤΎΊΝΕΒ: Οἷγ. Ν. Τ. ἃ θὅ. 
Ἴ. 4.---ΤῈ.]. ΒΘ ΒῸ τηθηίΐοηβ ὮΘΤῸ ἐμ οοτα- 
τουῃϊοοίϊου οὗ ἰμ6 βρὶτὶ, ΠῸ ΡΟΣΡΟΒΟΙ͂Υ ἴαγβ 8 
ΒίΤΟΒΒ ΒρΘΟΙΔΙΪΥ οα ἰἰ8 ἰάθη λίΥ τις (6 ΟΥ̓ ΚΙ 4] 
ΘοΟΙΠΙπἸσδἰΐοι οὗ {δ9 ϑρὶγὶ ἴἰο ἰμ0 ΟἸ τ ϑίλδηδ: 
ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ, ἈθΙΛΘΙΥ, ἰπ {μ6 Ὀορίη- 
πἷπρ' οὗ ὑμ6 ουἱρουτίης οὗ 89 ΗοΥ αμοβὶ [““ὁὴ 
ἐπ ἀδΥ οὗ Ῥρηίοοοβί.᾽" (Μογ6:).--- ΤἙ.].- -  θὴ ἢ 6 
ΔΙΆΟΥ ΙΒ ΒΑΥΒ, ΥΟΥ. 17: τὴν ἴσην δωρεὰν---ὡς καὶ 
ἡμῖν πιστεύσασιν, οἰ6.,) (8 ῬαΣίϊοΡ]6 πιστ. ΓΟΙΘΙΒ ίΟ 
ἡμῖν, ὙἘ1ΟῺ δἰδπὰβ ἡθδχοδὺ ἰο 1ΐ, δὰ ποι πο σ ἰο 
ἐπ6 ΙΠΟΥ6 τοιηοίθ αὑτοῖς (Κυΐπ06}), πο ἰο Ὀοΐὰ 
ΤΟΒΟΌΠΙΒ δὶ {Π6 β8πι0 ἰ16. ΕΌΥ, 88 Βοηβοὶ 85 

1 σΘΠΟΌΒΙΥ οὈδογυοὰ, (18 οἸδιδο 8 ἰηίομ θα ἰοὸ 
δοὶ Του ὑπαὶ δι (ἢ ἴῃ 96 818 νν88 ὑπὸ δοπάϊλοπ ΟὁὉ 
τί ο ἢ δομθ [πὸ ΟὨ τ βίῃ πδά, δὶ ἐμ θορίπηΐηρ, 
Τοσοϊνοὰ {πο μἰδἕο οὗ 80 Ηοὶν αμοϑί. Τὸ βϑῆβο 
ἰδ: “Νοὶ Ὀθοδυδθ ἮΘ ΟΓΘ [ΒΓ86] 168, ΠΟΥ ὈΘΟΘΌΒ6 
"ὑὸ δα οδίεαϊποὰ οἱγουχηοϊδίοι, Ὀὰὺ Ὀδόδυδο τὸ 
Ὀο]ϊονοὰ ἴῃ σου 88 (860 [οτὰ δὰ Μοββίδι, αοά 
888 στδηϊοα ἰο ὰ8 {89 σὶ τὲ οὗ (86 βρ᾽τγὶί, ἀπὰ ἴη- 
ἀορὰ 88 8 δωρεά, 88 ἃ ἴτοο ψαἰἐΐ οὗ στδοο, ἰο ποῖ 
νὸ δὰ 20 γχἱρδίίυ) οἱαΐτα, δηὰ πο αοἀ ἀϊὰ 
ποί οΥγο ἰο 118.᾿ 

γκεβ. 16. ΤΏ ΘΕ ΣΘΣΩΘΙΩΡΘΙΘΩ͂Ϊ - - - ΒΘ Βείᾶ. 
-- Ποὴ Ῥοίοσ τ οσβ ἰὸ (89 νοχάβ οὗ 7688, ὙΔΙΘὮΝ 
δ΄. τροοσαδα δοὶδμβ ἴῃ [κὸ 111. 16 [1υἷκο χχὶν. 
49], ἀπὰ ἴῃ Αοίβ ἱ. ὅ, ὑλ9 Βθη86 18 πο ΙΏΘΓΘΙΪΥ, 
ἐμαὶ Ῥοίονρ μδὰ Ἰἰνθὰ ἰὸ υίΐμθθβ (ῃ 6 ὀχιθῃμδίοηῃ ἰὸ 
ῬδΕδΏΒ 8]80 οὗ {86 γ᾽ τ οι δὰ Ὀ6Θη ῬΧοϊηΐδοά 
ΙΩΟΤΘ ἱπητ ΘΔ} } 0 86 Δροβί]08 (Δογ 67); {86 
Δροβίϊθ σϑδί ον Βρϑδὶβ θιῃρμαἰ108}}ν οὗὨἨ (80 χοΐδ- 

᾿ ἴἰοη οχἰβίΐηρς Ὀοίγοθῃ Ὀδρύΐδηι τ ταί δὰ 
δθαρίΐδπι τὴ (80 βρὶσὶὶ ἰὰ ἐμ6 0] οΟτϊπρ ΕΘΏδ6: 
ὝΒοὰ {89 Πογὰ Ῥσχγοσηΐδβοα 8 7:2 Ὀαρίΐβιι, 1ὑ τν 88 
ἐιὸ Ὀᾶρύδδιῃ πὰ ἐμὸ Ξρὶσῖς; πὸν ἢ Ηὸ 88 
στδηϊοα ἰοὸ Ῥδβδηὴβ {89 βδῖὴθ Ὀαρίϊδιη τὰ [86 
ΠΟΥ. Θμοδί, τ Βῖ6 ἢ γὸ ΟΌΓΒΟοΪγοδ δα ῬΥΟΥΪΟΌΒΙΥ 
τοσοϊγοα, Ὀαρίΐδηι τὶϊὰ σαίοσ οουἹα ποί, ἱπ ἐμαὶ 
0880, Ὀ6 ἀοιηϊοά ἰο ἐποτη, ῸΣ ΒΌΘΝ ἃ ἀδηΐδὶ πουϊὰ 
ἰδ, ὙΘΧΎ ΘΥΓΟΏΘΟΌΒΙΥ, ΓΟΡΓοδΒϑηίθα (86 Ἰαίο ΚΣ 88 

ΤῊΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΤΊ ΕΒ. 

ΥεΆ. 17, 18. αἅ. Α5 σο ξανο ἔπ 912, οεἰο. 
[{π0 11 καἰ - - - τ, γῶο Ὀοϊ]ἑονρᾶᾷᾶ; εεὸ 
ΒΔΌΟΥΘ, ΟΠ. Υ̓ΟΥ. 18.---ΤῈ.]7.---Τὴ.0. αὐοβίΐοιι ἴπ (δο 
δροάοϑὶβ (ΥὙ ν. 17): ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατός κωλῦσαι 
τὸν ϑεόν, Θοπ ἐδ Β Δπ ἱΠΌΤΘΠΟ6 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠπάϊπρ ἰο 
{86 Τοτοροΐηρ [εἰ οὖν εἰο. 15 λ6 Ῥχτοίδ518.--Ἴ'β.]. 
ΤᾺΘ γμαχίῖο91]6 δε [886 ποίθ 8 δθουθ, ἀρρεπάβὰ ἰὸ 
δα ἰοχί.---ΤἙ.} ἴὰ (6 σοπάϊ108}.8] οἾδυ56, ρῖτεβ 
ῬΓΙΟΙΔΪΏΘΣΟΟ ἰ0 8 οοσίδί δη μ6518, ὙΥΒΙΘὮ 18 ἃ 
αἀου]θ οη6 ἴῃ {πο Ῥγδδοῃὶ οδϑθ, ἰπ τ ΕΙσὮ ὑντ0 1η- 
ἰοσυοζαίἑυθ οἸδῦβοδ ΔΓ σοι ἱποα. [ΠΓΊΝΕΒ: ΟἿ. 
Ψ'΄. Τ' ἃ 606. δ. (8).---Τ.]. ῬοΙοΥ δίκα: “ἯἯὯὦο, 
ΟὨ ἰδ ΟἾΒΟΣ Βαμα, νγὸῶϑ 1 δηᾶ, “ὯἊαδβ 1, ἐδοα, 
8Δ0]6 ἰο εἰπᾶον αοαἢ᾽ Το ΤΌΣΤΩΘΥ αποβίϊοῃ δοη- 
ἰγαβίβ ἀοα τ 1} τηδη, {86 Ἰαίίρν, αοα᾽ 5 δ᾽σαϊδὶγ 
Ἧ}] δῃὰ δοίϊοῃ ὑἱι ἢ ΤὰΔ 5 [66 0]60 Ροτοσβ. [ὰ 
ΘΟ. Ταδροοὺ ἰδ ὙἯὯὯ8 ἱτηροβΒὶ ὉΪ0 ἰὸ ἰπαάον ΟΘοί, 
(μὲ 5, ΒΘ 6 ἀθογϑοα ἰο βδΥθ {8686 ῬΒρΆΠΒ, 
δὰ ἰο ἘΠ ΟΘΣΡΌΤΕΙΣ ὑβοῖὰ τὰ ἰμ6 Κῖπρσάοτῃ οὗ 
Ομ γἱδὶ, 88 »Ὑ6}} 838 {8056 ὙῈΟ ὙΟΤῈ 96 ν758 ὉΥ Ὀἰτίδ, 
[- κωλ. τ. ὕ. ἐ. ε., ἰο ἀΐπαεγ αοα, ὉΥ Ηἰπάοτῖηρ ἰἢ8 
δρίϊβηι (χ. 47), ποῖ ἷ8. ν0}}} σοπιοιωρ]δίοα, 
ΒΘ. Β6 Θομηπηϊοαίοἃ ἐμ ρὶτιὶ.᾽ (ας  εἰϊο). 
---Τὰ. 

ὃ. τ ἮΘΉ6Θ ΔΡΡΘΒΔΙΒ ἰμδὲ Ῥοίοσ ἀϊὰ ποῖ Τοδισὶοὶ 
δἰτηΒ6} Ὁ ἰο {16 βΒρθοΐδ] οὈ͵θοίλοπ ὙΒΙΟὮ τ 8.5 ταδὰθ 
ἰο μἷβ ΘΟΌΓΣΒΘ ἱπ δοσορίϊηρ (86 ΠοΒρ᾿ἰ Δ} οὗ ρμλ- 
θη, δηᾶ κἰἰπρ αἱ (6 ἰ80]6 τυ ἢ ἰΒθ σὰ ; ΒΘ 8150 
ἰοοῖς, 88 ὑμ6 Ὀαδὶβ οὗὨ 818 υἱῃάϊ σδίζοῃ οὗἅὨ Ὠτϑ30}, 
86 φστδοϊουβ ρυσροβα οὗ αοἂ τοϑρεοοης ὑπὸ αεδῃ- 
(1168, ἱπ 80 [ἌΣ 88 ἰμαὺ ρῬΌΣΡΟΒΘ γγἋἃ8 ὉΠΣῚ 51 ΔΚΔΌΪ 
σουϑδ]ϑα ἴῃ ἰμ6 δοίβ οὗ αοα. 17 89 οου]ὰ Ἔχ οὶ! 
(6 δυδ᾽]οοὶ αἰβιϊποιΥ δηἃ δολυ ΠΟΙ ΔΎ, ἔγομι 
(818 ρΡοϊηὶ οὗ νἱονν, ἰ8 ἀοίθηοο οὗ Β᾿τη56)7 ζ0Γ δἢ- 
ἰοσίης ἰπίο βοοὶδὶ ὑοϊδίϊοβ τὶ} Ῥᾶρσαηβ, που] 
Ὸ ῬΟΣΤΘΟΟΎ βυσοοβδῦὶ. Απα ΒΟ} γγἃ5 ΤΟΆ]]Υ ἰδ 
6886, δΔοσογαϊης ἰο γὙο}. 18. ἘΌΣ, ἴδοδβα γβο [ιδὰ 
επἰογίδί ποὰ μβδαὑρφῳ ὝΟΣΟ ποΐ ΟὨΪΥ δβδίϊδδοὰ 
(ἡσύ χασανῚ, αἴϊον Ὠρατΐπρ 818 ΔΤ 658, δπα ἐβο γ 
ΙΒ άΣΘῊ 4}} ἰμαὲ ἰποΥ δὰ βαϊὰ ἴῃ ΤΟΡΓΟΒΟΝ οὗ 
Ῥοίον, Ὀυΐ 4150 δι μβ᾽δβί 1 68}}} Ῥτοοϊαϊσα θὰ ἐμὲ 
ῬΓαΐβο8 οὗ αοἀ (ἐδόξαζον ο.6.}, 80 Βεὰ στδηιοὰ 
80 τοδί ὃ αἱ 88 ἃ ὀὔδηρσο οὗ τηϊπὰ ἰο μθδίβεπα 
8180, ὙΠ 8 υἱὸν ἰο ᾿ἰῸ ΟΣ ἰ0ο βαϊναϊΐοῃ. 86 
Ομδῆρο οὗ ἰδθηβο ἴῃ ἡσύχασαν διὰ ἐδόξαζον 5606 
μοίθ 9 ϑΌοΥϑ, δρρομαρὰ ἰοὸ ἰδμο ἰοχί.---ΤῈ.], ἴὰ- 
ΤΌΥΙΩΒ τ8 ἰΠδὶ Ῥοίοσ᾽ 5 ΟΡῬοηθῃίβ ἜΘΤΘ δὲ ὁπθ 
βαίἰβθοα, δυὶ ἐμαὶ (86 {Π8 1.8 δπὰ Ῥγαὶβοβ τ Βῖοι 
80. ξᾶγο ἰο αοά, τόσα ομαυτίῃς. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤΊ. οἱγουτϊηβέϑησα 8 ηοΐ σομοο8164 ἔγοσω 5, 
ἐμαὶ 4 ἀἰδόσγομοο οὗὁὨ ορὶπῖομ οχἰβίθα διθοὺν ἰδς 
ΤΠΘΙΠΌΘΣΒ Οὗ ἰμ6 Ὀσυϊϊνο ΘΠ ΣΟ ἢ ταβροοίϊηρς ἰδ 
Ῥζοοθάιυγχο οὗ Ῥοίονῃ ἴῃ (6 6886 οὗ Οουποὶ 5, ἴπι8ὸ- 
ΤΩ ἢ ἰμαὶ ΟΥ̓ΘῚ ΤΟΡΓΙΟΔΟΙΟΒ ΤΟΥ δαἀγοβϑοὰ ἴοὸ 
{86 δροβίϊθ ου δοσουπὶ οὗ 18 οοπάιϊιοί. Α ἔδοϊτηρ 
οὗ ἀϊκϑαιϑύδοι: οι ταδὶ οϑιϑα 1.861} ΕΚ ἱπδὶ τὶς ὰ 
5. πιθηἰϊϊοηθα ἱπ Οἢ. νἱ. 1: ἴῃ {6 Ἰδοῦ 6856, 1 
Ὑδ8 ϑηίοσίδι ποὰ ὈΥ ο6 ρϑσί οὗ ἰμῈ στο διραῖηϑί 
{86 οἴ εν, Ὀυΐ 1ἰ 18 ΒΟΥΘ 8 δροϑῖϊο τὶ ἡ Βοτὰ ἃ 
Ῥδτὶ οὗ ἰμ6 ΘβΌΣΟΙ ἷ8 ἀϊββαιβῆθὰ. ϑδεγοὰ Ἡϊ5- 
ἸΟΥΥ ἀο68 ποὺ ΡῬΌΓΣΡΟΒΟ ἰο Ἔχ Οἱ {μ6 Βο ον ΟΊ ἴα 
8 ἰάθ4] ᾿ἰρμΐ, τ ὶσ ἢ πουϊὰ τοαῦϊγο ἰδὲ ξυςὶ 
ἴαοία βῃου]α ὃ νοὶ], Ὀυΐ Ῥχοβθηΐβ ἐδ 6 Ὅτ 0]8 
0880 ἰπ δοοοχάδῃοο ψὶϊ {86 ἰσαίῃ. Ἐσνθῃ ἐδ 
δροβίοἹἱο ομυσοΣ 188 ποὶ ἀϊδιϊηρσυϊδμοά ὈΥ πποῖ 

Ὀοΐπρ πιοσΘ ἱπηροχίδηΐ δηὰ τροχὸ ἢΟ]Υ ἰμδῃ (Π6 Ἀπ᾿ ν ΟΥ̓ βοπίτηθηΐ, ὑμδὶ πὸ ἀἰ θγθηοθ οὗ ορῖ πίοι 
Ὀερώδβιῃ τὶϊῃ ἐμο βρ σὶί, δουϊὰ αχΐδο διὰ οἱουὰ ἃ. Αμὰ ουϑὴ ἰἴ ἐπὶκ αἷ5- 
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βαἰἰϑδοϊϊ οι τὶ Ῥοὶοτ 5 σΟΌΓΒΟ, δηα {π686 σοΙη- 
ὈΙδἰπὶβ ΟΥ̓ΧΊ ΏΔΙΠΥ Ῥγοσοοαρα ἔγοιῃ ἃ “" 1:68] οὗ 
(04 [Βοπὰ. χ. 27, 1 18, δ (86 βδιηθ ἐὑϊπ6, Ῥ6Σ- 
[δ Ὡ}]Ὺ οἰοαν ἰμπαὺ ἐπ|8 Σ68] νγὰϑ “" ποὶ δοοοσάϊηρ ἴο 
Κποσ]οάσο,᾽") δὰ ἰπδὺ ΤἸη018] ἀοΐδοίβ 4180 Θχ δγοιβϑα 
Δ ἰῆθοησο. ΝΟΥ Υ Π61688, 411 18 τοροτίϑα τὶ ἢ 
ἐ6 υἱπιοϑὲ σαῃοΥ, ποῖ το ΓΟ Ϊν [ΣΡ (80 ΒΑῖκθ οὗ 
εἰβίοτῖσ41 ἐσαί ἢ, Ὀὰϊ 4180 ἴῃ ογά ον ἐμβαὺ τγὸ τυϊραὶ 
ἀοτῖνο ἃ σατηϊης ἤσγοτα ᾿ΐ, μὰ υπαἀογϑίδηα ἰδδὲ ΒΘ 
(δδὲ {ἘΚ οΙ ἢ μὸ βἰδπάοίι, βδοιυ]ὰ ἰδ, ϑϑα 1οβί 
διὸ 14} (1 Οον. σ. 12). 

2, 186 ἀοροτίπιοπί οὗ ὑπὸ δροβδί]ο Ῥοίθυ, ὙΒΘῺ 
6 Βοδσὰ {π|6080 ΣΕΡΙΟΒΟΙΘΒ, γγΧ8 ἰΓῸ]Υ ΟΥ̓Δ [6]168], 
δηὰ ἴῃ δοοογάδηοο τ (86 τιϊηὰ οὗἨ 9688, δηὰ 
Ἧ25 ποὶ ΒίουΒυ 108] ἰῃ 118. Θμδγϑοίοῦ. ΕΔΤῚ ΤΌΤ 
ται τίς Ὀομὶπὰ {86 Ῥτοίοοίίου οὗ Βἷ8 δροβίο] δα) 
ΔΌΓΒΟΥΙΥ δπὰ ΡΟΎΘΥ, ΟΥ Ἰοδηΐηρ [ῸΡ Βυρροσχύ οἢ 
ΔΗ͂ ΔΙο σοῦ ῬΥἰπιδογ---ᾺΓ ΤΓΟΙῚ ΟἹ ἰοὸ ὍΘ 
ἰπ 8110] 6 ἣὰ ἀδοίάϊης 8 ατοϑίϊοπ οὗὨἨ Ῥστὶποῖρ]θ, οΥ 
ἀοοϊπἰὴρ ἰο ΤΌΣ ΠΙ88 ΟΧΡΙ ΔηδίΪ 5 δπὰ ἰὸ 78} 
ἰδ Ιὗ, 6 8] ονοὰ μἷβ ὀρρομθηΐβ 9 ΘΧΡΓΤΘΒΒ 
ἐβοιιθοῖν 65. ἈΠΥΘΒΟΣΎΘΟΪΥ 8πα Ὁ}}γ. Η5 ἀοίθῃοο, 
τῆ ἢ 88 τηϑδἂθ τὶ ἰμ6 αἰπηοδὲ οα]τηη 9885 δηα 
ζει ]οπο85, 25 80 οοῃδίχιοίοα ἰπαὲὶ ἴμ6 ἔδβοίβ 
ἐμοιῦβοῖ 98 ΒΡΟΚ6 δἱοιά, ἱπβοιάσολ ἰδ οὐϑῃ δ ἷ8 
ΘΡροῃθῃὶβ τοὶ δ υ  ΟοΟμἤο580α ἰδαῦ ἰΠ0Ὺ ἼΟΣΘ 
τραυϊθηο. 1 88 ΟἿΪΥ ἴῃ 818 ὙΔΥ πδαὶ ἐπ 
ἀϊδουκϑδίοῃ σου] γ68}}γ τϑϑι] ἐπ πιαγοτεπι Ζ)εὶ σίο- 
τίαπι (ἐδόξαζον τὸν ϑεόν, Υϑγ. τ5}} δηᾶ 1 ῥΡγοἀυοοα 
ἐλ18 σοβα]ϊὶ ΥΔΥ ΙΏΟΣΤΟ ΒΟ σΟΘΒΘΓ]Ϊγ ἴμΔη 17 (86 ὑυὶη- 
εἶρ]6 δδα Ὀδϑὴ ἐθηδοίϊου νυ πο], ἰμδὲ {πὸ δροϑὶ]θ 
858 α »ΧΤίοτγίὶ ὨΘΟΘΒΒΑΥΠΥ σἰρηΐ, οὐ, ἐπαὺ, ἴῃ ΥἱΘΟῊ 
οὗ ἴλο οουγϑοίοα Ἰυδρτηοπὶ οὗ (86 Ἰαϊΐν, μ6 γγὰ8 
ὈΥ ΠΟ πιθ8}8 Ὀουπὰ ἰο οχρ]δὶῃ μ18 οομα ποῖ, 

ἨΟΜΙΓΕΒΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γὲκὲεπ. 1. 00 δροβίϊθβ δὰ Ὀσϑίδσθῃ - - - 
μοδσᾶ.---Τ 9 διυσοοὶ βαυοῦν οὗ ΘΟ γὶδὺ [2 Οον. 11. 
15] ἰΒ βοπηοίϊτηοϑ ψιοἷγ αἰδυβοα ὈΥ͂ 8 βἰῃρὶο 
ἴδιαι. (Ὁ 68}.).---Ἰὺ τ 1}} ουοσ Ὀ0 δὰ ΒΟΠΟΣ ἴο 
18 ἀρεῖ σὺ πλδὴ (ῬοῖθΡ), ὑμαὺ Β6 ἀδγοά ἰο Ὀ6 ἐδ 
βγαὶ ψὴο, ἴῃ ΘΟΙΏΡΘΕΥ ὙΠῸ οΟἴΠΘΥΒ, χυϊἀ θα ῬΟΟῸΥ 
Βοδί Βθὴβ ἰο ΟἸτῖδθ ὈΥ Ιη68Π8 οὗ ἰμὸ ὅἀο8ρ91. Τῇ, 
ἴδοι, 1ὲ βῃου]Ἱὰ οὐύϑὴ Ὀὲ ὑμ6 6886 ἐπὶ ποίμῖηρ αἱ 
81} ἱβ βαϊὰ δθοιυϊΐϊ ΔΗΥ 09 οὗ ι8, ὁχοορύ (παὶ τὸ 
ἢ44 ποὶ ἸΔθογοά ἰῃ ναΐῃ ἰὸ Β8 07 ὁ ὠβίπηο γ8 ἰδγοῦρ 
{86 6ο8ρ6]---ἰ(παὶ ΠΘτΘ 8 Βἴπποῦ δὰ Ὀ6ΘῊ δνγ8- 
Κοηδά, Οὗ ἔπϑτ ἃ ἐμἰγβίϊης 5011} βουσηὺ ἰδ9 χτ8690 
οὐ Θοἀ---ἰῃαὶ ΒΟΥ ἃ βου] δα ἔοιιπα Ρθ68090, ΟΥ 
ἴποτὸ δηοίμβον οοογοά πὸ ἀο8ρ6]---δηᾶ, ὑπαὶ τγϑ 
δδὰ ΓΑΙ ΒΙΆΠΥ κυϊάοὰ 41]],---ἰ(ἷβ τψουϊὰ Ὀ6 δὴ 
δυϊάϊης ργαῖβο Ὀθέοτο αοα. (Αρ. Ῥαβὶ.).----ὕδβαγεα 
απάὰ Απίϊοοδ, (δα 7ον οΓ ὕεγμδαίεπι. ἸΤΐβ 15. 86 
{ποῖιο οὗ (86 ρσγοβοηὶ οδαρίοσ. Τμ6 ᾿οτὰ βυράποα 
16 σΑΣδ] ἱπουρ δ οὗὨἩ 6 ΘΙ ΊΘΥΘΥΒ 8 6,6 οὗ 
(86 οἰγουπιοϊβίομ, 80 ἐπὶ {μΠ6γ σότο απἱοίοά; 
186Υ πον ποὶ ΟΠ Ῥγαϊϑοὰ αοὰ Ὁ 4}1 ἰπαὺ δὰ 
οσουγτοά ἴῃ οβαγοα, Ὀὰΐ 4180 βίγοιομοα ἤοσγί ἔγα- 
ἰ Υ8] απ ἰο Αἰίϊοος, 850 ἰδμδὺ 8411 ταὶ Ὀ6 δ8ο- 
ΘΟΙΡ 56 ἴῃ ἐμαὶ οἱ, τ ῖο οι {86 ἰοἰϊκ 68 πὶ 68- 
8Γ68 δὶ ᾿πάἀϊοαίοα. Βοίοτο [ᾳκ0 ΘΧἊ 18 ἴ0 Ὁ8 
(86 Ῥτόρτοββ οὐ ἰμ6 αΟΒΡ6] ἔγοτα Απίϊοσἢ ούθῃ ὑὸ 
186 δπὰ οὗἨ ἰδ φαγί, 6 ἀϊγοοΐβ ΟΡ δἰϊθηπίϊοπ ἰὸ 
1.6 ὙΠΙΥ οὗὨἩ ἰμο ϑ'ρ»ίτὶϊ, τ ΙΟΒ τηδτκοα (μ0 το]8- 
ἰοὴ8 οί οι Απἰϊοοἢ δηὰ Φοχυβαίοι; Ὀυὶ 688- 
ΤῈΔ Ἧ88 ἰῃῆς Ὀοπὰ οὗὨ ρο866 ὙΒΊΟΝ 89 Ιοτὰ δά, 
πῃ ἃ ΤΟΠΔΟΡΙΙ ΤὩΏΔΏΠΟΥ, ΘΒ Δ Ὁ} 596 ἃ θα 66. 
1688 ἐνο οἰ(165. (Β68861). 

γε. 2,8. Βαϊ νυ ῇθὴ Ῥοῖοσ τῦ8δ ΟΟΙΏΘ ὉΡ 
ΒΟΥ - - - οοπϊϑηῃᾶροα ΣῈ ΐτ, οἱο. 

--ΕΗδον οὔϊοη νυϊβάοιῃ δὲ}}} ἢ88 (ὁ 18. 1} ΒΟΥΒΟΙ͂ 
0. ϑοοουμπὶ Ὀοϊὰ οὗ ἴον ΟΠ] άΤΘη, δπὰ οὗ ΠῸΡ' τη8}" 
ΠΟΡ οὗὨ μαυβοσίηρ ἰθτὰ, ἢ ΔΉΒΊΘΙ ἴ0 ΤΏΔῺΥ 8 66}- 
ΒΌΓΟΘ δη ἃ ΤΊΏΔΗΥ 8Π ΟὈ͵ ΘΟ] 0 ὙΥΒΊῚΘΣ τάθὴ Ῥτοπουμοοὶ 
ἯΤΟ ὁ85 ῬΟΥΪΟΤΙΩΏ ΔΩΥ ἩΟΥΪΚ 50 ΚΙ] ]]Υ, 88 ἰο ὈΘ 
114016 ὑο πο οὈ͵]θοϊίοπ!ῦ Βυὶ ἱἰἰ 18 οἴ θη. γν}} ἐμαὶ 
βυοἢ ΟΡΡΟΘΙ οη σου ΓΌΔΙΊΔΠο68 ἰμ6 ἰοὺ νἱΐ ἢ 
ὙΠ1ΟὮ ΒυσΟοδ8 τηΐϊρηΐ ἸΠΒΡΙΤΟ 18, 838 γὸ ἰδυδ ἰμ8 
ἸΏΟΤΘ ΒΌΓΟΙΥ ΤΟΙΏΔὶη ἷπ ἰδαὺ ΒυΠ0Ὁ0]6 δηαὰ οδ]πὶ 
ἔγϑιωηθ οὗ τοϊηὰ, 10 }} ῬΘίου ὮΘΓΘ ΘΧἈΪ 8. (Β16- 
501).---  ΘλυτΟΣ ἰπ Φογιδα] τὰ ἀϊὰ ποὶ Γϑοορι:θ 
Ῥοίϑῃ 88 8 ῬΟρϑ, βῖποθ Β88Ὲ0 ΠΕΤΘ 6818 ἷτη ἰο 80“ 
οουπὶ, (ίασϊκο).---- ΤΠ 9᾽ ἀἰδουββίοη οὗ σοὶ] ρὶουβ 
ΒΌ)] οὐδ, 1ὑ 18 ἐστι, ὁδὴ βοι ἄογτα ἰδ κὸ ρ͵δοθ, ν ἢ" 
ουΐ Ὀοΐηρ, (ο ἃ οογίϑ᾽η ὀχ θη, ἃ Βοι ΓΟ οὗ ΟΥ̓́ΘηΟ6:; 
8.11}, 1 18. οὗϑῃ δἰϊθι θὰ τις ἐμ 9 δάνδπίαχο ἱμπδὺ 
189 ὑγαϊῃ 18 ἐδὰ8 τοτο ΤΥ Ὁτουρὶ ἰο ἸΙρδί. 
(14.).---͵.]ο Ἰοᾶση ἔγοιῃ ἐπῖβ δοπίοηϊίου, 1. Τμαί 
ΟΥ̓ ἢ διηοης ΟΟἋ᾽Β Βαϊ πίβ 0 006 Πδ8 ὈΘΘῺ ἔγθθ 
ἔγοσηῃ Ὁ] ΘΙ ΒΠ. 68 δηὰ 001]; δπὰ δ᾽ βοιιρὴ γ͵ σθῃ- 
ποὺ ΘΟΙΏΡΑΙΘ (ἢ 6 ἴθ Το ΐδ 'π (6 “8118 οὗἨ οὔ 
τηροάθγηῃ Ζίου τὶ ἰμ6 ἱποοηβί ἀγα Ὁ]Ϊ6 ΟΥ̓ΘΥδῸΒ 
ὑμαὺ τὰδὺ Ὀθ ἀϊδοογοτοὰ ἴῃ ὑ8}6 ὈΥἱτ ἶνο ΘΌΧΟΝ, 
ΠΟΥΘΡΙ6]685, ἰΠ6 ΘἈυΣΟΙΣ Π88 δ 811} {ἴπ|68 Ὅθοι, 
δηἃ ΔἸΎΤΔΥΒ 11] δοπύϊπυθ. 0 6, 8 ἰΔ281- ουδ6, ἱπ 
ὙΒοΩ {μ6 βἷοκ δηὰ {πὸ ἱπῆσπι δγὸ γοβίογοα ὉΥ͂ 
7688, ἐμ6 αἰ} ῬΕγβιοῖδη. Τωο πὸ οπα, {0}, 
ἀοβροῃᾶ, γῆο ἰβ8 γοαπὶχοὰ ἰο 18] ἐπ ἀυϊΐ68 οὗ 
Ηἷ8 ΟΠἿοΘ διβοὴρ {86 ἀοβὰ δπὰ {πὸ ᾿|ἰνίπρ, (μ9 
ΒΘΑΙΩΥ δηὰ (δ βίοις. 2. Βαϊ, οῃ ἐμ οὐμον διδλά, 
ψ Οὐρδὲ ποί ἰο δβουῖρο ὑπὸ ἔδ}8. οὐἁἩἉ (μ6 βδ᾽η 
ἰο 8 τηδ)οἰουϑ βρὶσῖί. ΤΈΘΓΘ ΓΘ βοῖηθ, ὅ.10, τ ΒΘῺ 
ΒΟΥ ΒΡοΔΙ οὗ {πὸ ἀογουΐ, βιχαΐῃ δὶ ρπδίϑ, στ ἢ1]6, 
αἱ Οἶοσ {Ππ168, ΤΉΠΘΥ ὁ8 ΟΥ̓́Θ δΌΔΙ]ΟΥ ΟΘΙΠ6]8. 
ΤΆΘΥΘ 8.6 ΟἾΒΟΥΒ ὙΠῸ ἸΟΟΙΚ δ 186 11 ρ8 οὗ (ἢ 6 
ΔΡΟΒΙ]65 ἐβροι ἢ ἃ τὰδρηϊγίηρ α͵485, δηα σμαΥ 9 
θοαὶ τὶ Βανίηρ ταϊδυηδεογδίοοα ὑμ6 πιϊπα οὗἁ 
{μεῖν Μαβίον, ψὶθἢ μαυΐηρ σαυβοα Ηἷδ Ρ͵δῃ ἰο 141], 
οἰο., ὈθοϑιιΒθ ἐπ 6 Ὺ σδηποὺ ΘΒ 8 Ὁ118}} ἐμοῦ ΟῚ Βγ8- 
ἴοτα οὗἉ ζαινἢ, οχοορί οἱ {86 τυ ΐῃβ οὗ [86 δροδίο]ο 
ἀοοίγῖηοθ. ΤΏΘΓΘ δἃτὸ οὐϑὴ ἱπαάϊν υ8]8 0 δὐ- 
ἰοηρὺ ἰο Ῥϑ))}[αΐο ἐμοὶ φυσι ὑγαηβρυθβδϑίομβ, ὉΥ͂ 
ΔΡΡΘΑΙ τς ἴἰο (86 ἔθ }18 δηὰ 5'π8 οἵὨἉ Ὀ6] ΘΥ ΘΓ 8 ἴῃ (89 
ῬΥΙαΣἶνο ΘΒΌΤΟΙ. [0 18 ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰ0 Οχρ δὶ ἰο 
811 ΒΌΟΝ. ῬΘΙΒΟῺΒ {πο ἀἰϑέϊποί οι Ὀθίνγθοη ἴδ }18 ἀπὰ 
ῬΘΔΚΉΘΒΒ65, ΟὉ (6 ΟὩ6 Ὠδϑηά, δ! ὑη γι 1] 688 
δ ἃ ὉΠΒΟ]Ἶ 688 οὗ ἔδοὶϊηρ, ὁπ {μ6 οἰ Υ---ἰο ΒΒΟῪ 
(ποῖα ἐμαὺ ἰλ 6 ἔδυ} 8 οὗὨ Ὀ6]ΘΎΘΣΒ ΣΟ ποὶ ργοβοηϊοα 
85 Ἰ0061618, δυΐ Τοσοταθα 88 τδυιίῃρ5--- πὰ ἰο 6Χ- 
δοχί ἔθοσα ἰο τορϑῃύ, δῃὰ ἀο {86 ἢγχβί σόσκβ [Βον. 
ἰϊ. δ]. Ῥαδβίουβ, ϑβρϑοΐδ!γ, ἃτο Ὀουπὰ ἰο σιγὰ 
διζαϊηϑὺ ἱπἀυ]ρσίηρ 8 σοπίοπίϊουβ Ββρὶγὶς, δὰ ἰοὸ 
ΤΘΙΔΘΣΩΌΘΡ ἰη9 ψογὰ οΥ̓͂ΡΒ]: “1 ΔΩΥ τηπ1| ΒΘ6Ωι 
ἰο Ὀ6 οοπίθηίοαβ, [1οὐ Εἶπ πον ἐμαὶ ((ὕδγηι. υόν- 
δ01}} ΜἯΠ8ὺ ᾶνο ΠῸ Β00} οἰιβίοπι.᾽ [1 Οον. χὶ. 
16]. 8. ΒΘὨ νὸ δδνοὸ ὑσυϊν Κπονπ πα οσχροσὶ- 
Θησ6α ἐδ ἘΠΙΎΘΓΡΒΔΙ Ἰονὸ οὐὁἩ αοά, τὸ οδῃ [Ὅσα ἃ 
ΔΟΥΘ οογγοοὺ ᾿υἀρτιηθηΐὶ τοϑρθοὶΐη ἸΏΔΩΥ ΟΟΟῸΓ- 
ΤΌΠΟΘΒ ΒΪΘῺ ΔΓ οοπποοίοα τὶ ἰὴ 6 Κίηράοτα οΥ̓͂ 
αοά, ΔἸ Βουρ ὑΠ 6 Υ ΙΑΔΥ ἰδ Κὸ ρἷδοθ θογοπὰ ἰὰ9 
Ῥ8]19 οὗ ΟΣ ΟὟῈ ογθοᾶ, δὰ γγχὸ 711} ὍΘ Ῥτοβοσυϑᾶ 
ἔγροιῃ γὙ]ἱο]ϊηρ ἰο δὴ ὑπάπ6 266] δραϊπδῦ ΟΥΟΣ Τ6- 
Ἰἰρίομθ. [ὑ 11] σίνο 8 Ῥ᾽θδϑασθ πΠΘπ, ΘΓ ΟΡ 
ἀμ γο, Δηοῖ ΠῈΣ 800] 18 σγοη, θυ ἢ ἢ γγὸ ταὶσ εν οὉ- 
θοὺ ἱπ Ῥατὶ ἰο (89 πιδῆποῦ ἰπ ΒΘ ἢ (δὲ Βοὰ] γγ88 
ΔΡΡσοδοιποά. 4. ΤΥ ᾿νοσο οὗὨ ὑπο οἰγουπιοίϑίοι, 
ΟΥ ὈΘΙΊΘΥΟΥΒ διηοης ἐδ 960 Ὅ)8, 80 ἰοοῖς οἴἴθηο9 δὖὺ 
186 Ὀδρύΐβτα οὗ {89 αθῃ(11995 [360 ΕχΕα. ποίθ ΟὮᾺ 
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γον. 8.--.-1Ὲκ.]. ΤΊΘΙΡ δἰϊδομπιθῃί ἰο ἐμ9 ἰγδα {1018 
ΟΥ̓ πὸ ΤΑΛΒΟΓΒ, δα ὑπο ὲν ΘΥΓΓΟΏΘΟΙΙΒ ΥἱἹΘΟῪΒ ΟὗἨὨ ΘΟ Υ- 
ἰδίῃ ρῬδδβδδροϑ οὗ ὑμ9 Ξϑοτγὶρίυγοθ, Ἰοὰ {μθπὶ ἰ0 τ8- 
κατὰ 86 οϑδβογυϑδῆοο οὗ ἰμ9 Μίοβαϊο Δ. 8ἃ5. Ὡ60668- 
ΒΔΤΥ. Α τοιιπϑυὶ οὗ ἰδ 968. Ἰθαυθῃ δἰ1]} ἴϑυ- 
ταοηϊοα ἰπ ἴπόη, δη, ἱμβγοῦρὰ ἰδοτ, ἰπ ἐδ 6 ΡὈγὶ- 
ταἰ το ομυγοῆ. 976 Ποτο δηα 8 βιγϊ Κίηρ 1Π]υδίτα- 
ὑΐοῃ οὗ ἴῃ ἔοτοθ οὗ ο]4 δῃηὰ ἀθορ-τοοίοα ρΓοὐυά!]668, 
ΟΥ̓́ΘΩ ἴῃ (}}0 ὁ886 οὗ οοηγοσίρα θη. Το ἐθῃ Θ ΠΟΥ 
ἴο ΤΟΪΥ͂ Οἢ ὙΟΣΚΒ, 88 ἰΓ ΠΟΥ͂ ὝΘΙΘ ΤΙΘΥΪ ΟΥΙΟΌΒ, 18 
ποὺ ΘΕ ΓΟ οχίϊγραίθα, ουθη  ΒΘΩ 118 Π͵ΟΒΒ ΤΟΥΤῚ Β 
66886 [0 ΔΡΡΘΔΓ Δ. οοῃνογδίοῃ, (Αρ. Ῥαδβδί.).--- 
Τῆςε ἐιβτπιίῖε 97 δείξευεγα: ἸΘῪ ΔΑΥΘ ἰοὸ Ὀ0 τοχδγαθα, 
Ι, Νοῖ 88 ἴδοίβ πο ὈΘ6ΒΡ ἩΪΐ 6058 ρδϊπδὺ ὑμθ 
Ζαϊν, αὶ 825 οὐἱάδησϑϑ οὗὐἤἠἨ δυϊηδὴ ἱροῦ θο ] 08, 
ΟΥ̓́ΘΥ ὙΠΙΘῺῈ ἔα 1} 48 ποὺ γοί {}}γ Ῥγουδὶ]οᾶ; 11. 
Νοὺ δὲ δ᾽] αϊοηβ οὗ ΟἿὟΤ οὐγῃ δ'ῃ8, Ὀαὶ 86 ἴδοίβ 
ψὶὰιὶοῖι τάγὴ πΐωι γγπὺ δβίδη δ, ἰο ἰδῖκο ϑοα Ἰοδὶ ἢ6 
ζ4]}.---7}λ6 αἰυϊδίοπα πὶ ἰλ6 »γιέυς Ολωγολ--- ΧὨ ]- 
Ὀϊιοὰ ἰο Ομτἰβίοπάοτῃ, 0 (16 Ῥύγχροβο οὗ 1. Ηυτ- 
Ὁ] ηκ ταθ, ὈΥ Ἔχροβίῃρ [89 ΡΟΎΘΥ οὗ (6 ΘΏΘΙΩΥ͂, 
ΠΟ ὨΘΥ͂ΟΣ 76.186 0 ΒΟΥ ἰδύθϑ διμοης (δ Ὑδοδὶ; 
11. Οοχηζοτιϊπς τθη, ὈΥ ἀθπιοηδίταἰϊης ὑμαὺ Ὡο- 
ἐΐης ΠΟῪ ΟΥ δίγϑημρθο οοσῦχβ ἰπ (ἢ 6 ΘΧΡΟΡΙΘΏΟΘ οὗ 
ὑπὸ σμΌΣοΣ, τὴ τοηΐδ δηὰ αἰΥΒΊ0ηΒ (ΔΚ Η]866 
ἷῃ ΟΡ ἄἀδγ: [Π|. [πδἰχυοίϊηρ τπηθ, ΌΥ ΒΟΥ ΠΡ 
ΠΟΙ βιιοἢ ΟἾΥ ΒΙΟΏΒ ΓΔΥ ὃὍθ Βοα]6α, ἐμγουρῃ (δ6 
ῬΟΤΟΥ οὗ Θυδῃρο 168) ἰσαϊῃ δηὰ Ἰουθ. 
κε. 4-17. [860 ἀθογτϑ, ΗΟν. οἱσ. οῃ οἷν. σ. 9- 

23.1.0. ΟὈδβθτυθ Βοσ ἃ Ὀθδυΐ ] 11] γδιΐοι οὗ 
Βαμα ΙΥ, 85 ἰυγηϊϑμθα ὈΥ͂ 8 ΓΟ χοῦ ἰθϑοθ Γ. 
Ῥοίον γψίτοϑ δὴ δοοοιηί οὗ μὶβ οσοπαποὺ τὶ ἢ πιο- 
ἀοΒίγ, ἰῃ Δ} δοοογάδησο ἢ δἷ8Β ΟὟ ὀσχδογίδ- 
(ἴοι (1 Ῥεῖ, 111. 1δ, 10), ἴῃ 8 υοσὺ αἰ ογθηὺ τ8ῃ- 
ΠΟΥ ἔγοια ὑπὸ Ὀΐβθορβ οὗ Βόοιηο, ὙΠῸ Ἐ 1] οί σο- 
δβοπὲ ἰο ὃδ9 υάχοα ὮΥ ΔΏΥ οὁη06. ΡΒ. χὶϊ. 4. 
(ϑιαγκο).- Πόσο 6 νγγῶδ ἐσ] είεν; 11κ ἃ γσοοὶ 
(δαὶ οδπηοὶ Ὀ6 τηονοᾶ, 6 τοϊδὶ πρὰ δ]}} 18 ἤγσηι- 
Ππ658 ἤθη ἰλ 6 τοί Γι δϑβδὶ θα Ὦἷπὶ, 8Δπα ΠΟΙ ΒΟΥ 
Ρογιἰ6α ΕἰμπηΒ6 7 ἰο ἀουδὲ (86 σα οὗἩ δῖα 6δοῃ- 
Υἱοίϊοηϑ, ὯῸΓΡ Ἰοδϑί ἷβ οδΠ058 δα ζϑηἰ]ΘΏΘ88. 
Ηον υυου]Ἱὰ τσέ αΎ βυδίαϊ πο ΟυΥΒοῖτ 8 ἰῃ δι 0 ἢ 
ἃ ἰνῖ8]---τγο, ὙΠῸ 8ΓΘ Οὗἶθη 80 βοηβι(ϊγ9 δὰ ἱτρ8- 
ἐἰοπὶ πτθη δίμοοσο ἔγ θη 8 εἰ πα]γ δά πχοηΐβὶι 8, ΟΥ, 
ΑΙΔΟΥ γῪὸ Βαγοὸ δϑοοσίβδἰ ηϑᾶὰ {8π0 ν]}} οὗὔ αοά, Ὀορςὶπ 
ἴο ῬΔΥΟΙ, ΒΘ ἯἘῸσ ΠΟΔΡ ἰδ6 ορίῃίοηδ οὗ τιθῇ 
(σοι Αρ. Ραϑί.).--- 89 ἰοβί ΠΟΥ οὗ ἰδ6 βἰχ 
Ὀγοίδγοι οὗ Φορρδ, ψγᾶο δα δοσοιιρδῃϊθα Ῥοίοσ, 
Ἧ88 ΠΟΥ οὗ ατοδί δἀνδηίασε (0 εἶπ. Ηθῃοο, ἱἰΐ 
ἷβ Μὸ]}, 17 τὸ ἀοβίσο ἰο οὐνυϊδίθ 411 ἀουδίδ, ἰο δοὶ 

ΤΗῊΕΒ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΊ ΕΒ. 

ἢ ΟΡΘΏΠΘΒΒ, δὰ ἰο ΒΘΟΌΣΘ {86 ὑθϑιϊππ γ οἱ 
τΆΘη ΟὗἨ δοκηονϊοάρσοα νογδοὶίγ. (ΒΊοκοσ). --Ἴμὸ 
ἀοΐοδηοο οὗὨ ἰδ δροβί]θ 18, ἴῃ 1.8 το] ΘΠ ΔΥδοίοσ, 
ο81πὶ, δίῃ γ] δηα σου ποίησ. Ηδ ΓοΪδίθβ 8]} (8ὲ 
οἰΓουπηβίδησοα οὗ ἰῆ6 οᾶ86 Ὑ] ἢ Ὀγθοϊθίοι, δοιὰ 
ΒρΘοΐΔΙῚν ἀν76118 οα {Π 086 τυ μὲ οὶ δι οὰ Ηἷδ οοΣ- 
ἀυεοί, ε. σ., ἷδ οσσὰ Ῥσχελυάϊοθ δὲ (μΒ6 θερίπηϊης, 
{86 ἈΘΑΥΘΏΪΥ Υἱδίου, οἰο. Τμΐθ τποὰθ οὗ ἀδπιοι- 
βίαι πρ Β1Β ᾿ππόοθῆοο, ὈΥ̓͂ ἃ Ρ]αίῃ δἰδιθιηθαὶ οἵ 
186 Τδοῖβ ὑμβδιηβθ γ08, ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ 8 Ῥσθοΐβοὶν ἰο ἐδ 
ΒΡ τγὶ( οὗ Ομγιβιϊδηλίν, πὶ ἢ ἀοπιδπὰβ ὑδδιὶ ἰγυι 
διὰ ὈρΥΐ 688 βου] οοπδίϊιαὶθ ὑμ 6 ὈΔ518 οὗἍ 
ΟἿΓ δοίΐομϑ. (ΕΤοι ΑΡ. Ῥαϑί.).--- Τὴε αροείἰε Ρι. 
ἰεγ᾽ Σ υἱπαάϊσαίίονι, ἐπ (λὲ Ῥγεεέποα ὁ ἰδὲ ΟἈτίδίαπε, οἵ 
λὲδ οοπάμοί ἐπ δαρίἰσίησ ἀεαίλεηε: Ἰ. ΤΗΔὶ Β6 τἱὰ- 
αἰοαίθα Εἰπβοϊῦ: [1 ΤὴΘ ΤΟΔΠΠΟΣ ἴῃ ὙγΒὶοἢ δὸ 
ἄοοα 1. (ΒοΒ] οἰ θστωβδο 6). 
γε. 18. θυ ΒΥ μϑασᾶ [8966 τπΐηξε, 

ἴδον μο]ᾶἃ τδΒοὶσς Ρ6809ὁ.---ΤῊὴς δίγοηρς βου ὰ 
ΌΘΑΓΡ ὙΠ (86 ᾿πΑγταϊίθ5 οὗ ὑδθ στοαῖς, Ὀαὶ ἰδ 
ἰαίίοσ δῃου]ὰ 4180 Ὀ6 τ ΠΠΠΠῈρ ἰο Τοοοῖτο {μ6 δάπο- 
ἸΟ.8 οὗὨ ὑπὸ ΤΌΣΤΔΘΓ. (βιδυῖκθ).---ΤῸ ΟΥΣ ἰδ "ὰ- 
ἴδῃ, αὶ ἰ0ο δάμοσο σϑβοϊυΐοὶυ ἰὸὼ δὴ ΘΓ οἱ 
ΒΘ. ͵ὁ ΔΤ ΘοηΥἹησοα ἰ8 ἀον} 5. ΗΟΥ πυοὶ 
ἸἸΌΤΥ 888 θθθη ἰπβὶοίοα οἢ {86 ΘΒΌΓΤΟΝ οὗ θοὰὲ 
ὈΥ (δδὲ οὈδίϊηδου τ ῖο οοπ πο8 ἰο ἀοἴδῃἀ 6;- 
ΤΟΒΘΟὰΒ Υἱοθ, Ὀθοδιδθ (ΠΟΥ παγὸ ὈΘΟΣ Ο0π08 
δαορίεα! (ΑρΡ. Ῥαβϑί.)-- - Τὰ ε οὐγεοίίοης ΟἹ διπιαὴ 
δλοτί-οἰσλίεάπεεε αἀσαΐπεί ἐλε τοοηεγγμ τοανε οἱ ὦ- 
υἵπε ιοϊδάοτι: (ὮΘΥ τουδὶ οηά, [. [πὶ 86}[-6 θαδεπιεηί 
854 βίϊθῃοο, [1. ἴῃ ἸΟΥΖῚ] ῥγαΐβο οἵ αοα. 
'ΟΝ ΤΗΚ ἬΒΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.--- ΒΡ οίοτ᾽ ες ἀφίεησο οΓ δὴ 

εοπάμεί δείοτε ἐλε ὀτγείδγεπ, α τηοαεῖ 97 ἃ ζκαίεγπαὶ 
υἱπαϊοσαίίοη: 1. ΒΥ ἰΐ8. Ἔνγδη 6 1168] Ζοπ ] 6} 688 δηὰ 
ατ γ; 11. ΒΥ 115. δροβίο!ϑαὶ στη θβ8 διὰ 
οΒΠΔΟΥ.--- 7. δοδί ιοϊέπεδ8ε8 Ο7 α δετυαπί 977 Οοά, κῖρε 
δὲ ᾧ αδϑδαϊϊεα απα πιϊλ)υάσεά: 1. ΤΠ σοτητα ββίοα οἵ 
αοά, οὗ ψιΐοὰ δ6 8 οοηδοίουδ; 11. ΤῊΘ 6768 οὗ 
6, ἴῃ ὙΠΟΒΘ ῬΥΟΒΘΏσ66 ἢ6 Ἰδϑογοὰ: [Π1{. 186 
Ῥ6866 οὗ τηἱπα τῖϊῃ ππλιῖοὶι Ἦθ σϑῃ ἡ 1 Εγ δἰπιϑε}; 
ΙΝ. Το ἔγυ 8 οὗ ῖ8 Ἰδθοσα, 0 τ ο ἢ ἢ 6 ΠΙΔΥ 
Ῥοΐηΐ.---Τάεη λαίλ Οοα αἶεο ἰο ἰλε Οἰεπίῖλεε σταπιεὰ 
γερεπίαποο μπίο ἰζΐε: Ἰοὶ Ὁ8 ἈΘΙΘ ΟΌΒΟΓΤΥΘ, 1, ΤῺ0 
νοδίῃοϑβθ οὗ αἰνίῃθ τοσοῦ; [{. Τὴ6 Ὀ]οδδίπ 8 
Ὑγ ΒΊΟΒ ΤΟΪ]ΟΥ τ Θ ἢ Β τϑροπίδ06.---7λε γοσορεοη οὗ 
ἐλὲ ἥτεί λεαίλεπ 7απιὶϊῳ ἐπίο ἰλ6 Ολγίδίἑαη ὁτοίλε- 
λοοά: ἵ, Α αἱογίουδ ἰγΊΌΤΩΡΗ οὗὨ αἰϊνίπθ νὶϑάοαι 
δηὰ τηογου; 1. Α ὩΟὉ]6 Ρῥτοοῦ οὗὨ Ομ γί βιΐδη λυ- 
ΤΑΣ δηα οδανίγ; ΠΙ. Α. Ῥον ΓῺ] ἱπιρυ]89 (0 
ὑμδὺ ἰοῦϑ τΒΙΘΩ ΒΘΟΚΑ (86 δαϊγδίΐοῃ οἵ πιθ8. 
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ΤΒῈΕ ΕΒΤΑΒΙΙΒΗΜΕΝΤ ΟΕ Α ΟΕΝΤΙΚΕ - ΟΗΕΒΙΒΤΙΑΝ ΟΟΝΟΒΕΟΑΤΊΟΝ ΙΝ ΑΝΤΊΟΟΗ. 118 
ΟΟΜΜΥΟΝΙΟΝ ΙΝ ΒΑΙΤΗ ΑΝῸ ΓΙΟΥΕ ΜΠΤΗ “ΕΕΌΒΑΙΕΜ, ΒΑΌΙΪ ΑΝῸ ΤῊΝ ΑΝΤΊΟΟΗ- 

ΙΑΝ ΟΟΝΟΒΕΟΘΑΤΊΙΟΝ. 
ΟἜΑΡΤΕΚ ΧΙ. 19..80. 

Α.---ΤῊΞ ΤΟΝΡΙΝΟ ΟΥἩ ΤΗῊΕ ΟΗΒΟῊ ΙΧ ΑΝΤΙΟΟΗ, ΤΗΒΟΘΗ ΤΗΞ ΔΟΈΝΟΥ ΟΥ ΗΕΙΠΕΝΙΒΊΒ. 

ΟΠΑΡΤΕῈΒ ΧΙ. 19--21]. 

19 ΝΟΥ͂ ΠῸΥ τ 1ΟΝ [{ 0] τότ βοαίίογοα δρτοδὰ ἀροὰ [β1η067 (86 ρῬοτγβϑουύίοη [48716- 
10} ἐμαί, ἀγοβθ [δα δγίβθη] δροιυὺ ϑίθρμθη  ὑταυθ)] θα 88 ΔΣ 88 ῬΉΘηΐοθ, δηά ΟΥργυβ, 

20 διὰ Απύΐοοῖ, ρτθδοβίηρ 0ἢ6 ποτὰ ἴο ποπθ Ρυῦ πηΐο {86 “6008 ΟὨ]Υ. ἘΑμὰ [Β00] Βοιηθ 
οὗ ὑβθπὶ Τ6͵Θ πιθὴ οὗ Οὐυγρτὰβ δηα Ουσομθ, Μ  ]ΟὮ, θη ΠΟΥ Ο͵6 Θοτη6 (0 ΑὨ ΘΟ, 
[πο ὀδλα ἰο Απίοο, 8η47 βραῖκθ απίο ὑμο ασθοίδηβ [668] ὃ, ργϑδοβὶπρ [86 (1ο8- 

21 με] οοποθγηϊηρ] ὑμ6 μοτὰ “6808. ἙΑπᾷ {86 Βαδηῃᾷ οὗ {6 [ο Ὁ γδ8 ἩΠῸ8 {Πθπὶ: δηὰά 8 
δτοδὺ πατ Ὁ [ὑΠ807 Ὀο]Ιονοά, δπὰ [οηι. 8η47 ὑπγηθα ἀπίο ὕΠ0 Τωογά. 

γα». 19. Το τοδαϊης ἐπὶ τερένοῦ [οἱ ἑεσί. γε. 

ψ}0 τοποὰ ἐπί [Π 66] 85 8 ὑγοροαί 0} ο 
Ῥλαπο. (880 ἜΤ τΕπ: Ογαιι. Ν. Τ. ὃ 48 

ἷα Ὀοίίοῦ αἰοείθα, ΔΒ τΟῚ] ὈΥ ΜΆ, [Β [ὁ 511]. 6. Η.], )85. ΌΥ δποίοης 
νοζοίομα δηὰ ἐδίμοτα, ἔβη ἐπὶ Στεφάνου [οἵ Α. Β.., δπά δἀορῖοὰ ὈΥ ΓΑΙΟΒ τὰ. 

τίμιο [85 ὑπο τὶς. τ Βο ἢ τορσγοδουί ἔπ ΟΥ̓Κ χοιλεϊνο ἰπ [ἢ 6 γϑγβίοῃ ἐὺ ίδ- 
. 6: “ἐπί ἰἴ6Θ Ὦ6ΤΘ ϑαυΐγδϊθαΐ ἴὸ ΟΝ ἀοροομηὲ 

: [818 Ἰδί[οΥ γ85 Ὁπαου θα] ἱηϊσοὰμῃοοθα ὈΥ ἰοῦ 

οὐ, οΥτ, αραΐπεὲ, αἰ {πὸ ἀδίνο.᾽)) Ὁ. 
τεὸν ἀπὸ τοῦ Στεφανοῦ. ΤΠ ἀδίίνο 5 ρὐορίοα Ὀγ Τίδοῖι. μὰ ΓΔ 0}. δηὰ ἰ6 δαπεῖοπϑὰ ὈΥ Οοά. Βἰη.-- ἘΚ. 

8 Τα, 20. ἃ. ἐλθόντες ἰθ ἀδοΐδινοΥ βυδίδ πο [ὉΥ̓ Α. Β. Ὁ. Ε. α. Οοά. βίη., ἀδὰ βἀορίοα Ὁ ἐφ Τίθοδ. δηὰ Α]71, γα μοῦ 
λάλον ἴδδη ἐδ6 οοτε ροπῃά εἰςφελθ. οὗ ἐεχέ. γϑδο., Ποἢ ἰδ Βαρροχγίθα ὈΥ͂ ΟΠῚΥ οὁπέ τππδηυδοσγί 

ἱπδετὶ καὶ ἔγοϊω Α. Β. απὰ Ὑυ]ν. σέ: ἰ 15 4180 Τουπὰ ἰῃ (οά. Βίη. Βαῖ ἰ ἰα οπιϊ 
οὐ Ὁ ἀο Ῥοϑεῖθ δᾷ δὴ ἰμτογροϊδείου.--- ΤῈ. : 

τορι Τὸ Ἕλληνας δηὰ 'Ἑλληνιστάς. Το ]Ἰαίίοι [οὗ ἐέπέ. τ60.} ἰΒ - 5:11] συδίαϊποα 
νυ Ὁ. ΒΕ. 6. Η., απά [8 τὸ 

δ᾽ αν. 20. Ὁ. Το ἔπο οοηδίοιἑ 

ι.[ 1}; ΑἸἴΤΟΡ ν Τοῦ. δὰ ΑἹ. 
ἐγ] . Τό. Δη ἃ ὮΥ Τίβο;. ἰἢῃ δοσοσγάδηῃοθ 

ΒΌΓΟΘΤΙΘΑΙΠΥ ὉΥ (6 δίδου 168, γαῖ δου ἢμδῃ ἢ) ΤΟΣ ΘΓ, Υἱξ., Ὁ Β [6 δ51}]. Κὶ. ἃ. Η., δπιὰ πραγὶν 41} [Π6 τη ΒΟ Ό]68, δὰ ὮΥῪ 
ΒΕΥΟΤᾺΙ ΤΑ ΠΟΓα. Βαΐ, ὁπ [89 οἶον δηῃά, Ἕλληνας 158 Ἰοπῃὰ ἴῃ Α. δηὰ Ὁ. (ῃ {80 οτγί αἰπαὶ οχί οὗ [π6 Ἰαϊίος [Ὀυἱ αἹ ΓΟΥΘΣῸΥ 
8 ἰδίοσ ᾿ϑδηᾷ ἴ0--νεστας 

τοϑάβ (υ: ἐελαλ. καὶ πρ. Τ. εὐα 

(ΤἸ6ς.}.}]}}. 11 αἷρο οσοῦγδ, δα 1ἴ 88 Σϑο ΕΥ̓ δρΡοαγϑά, ἰπ (οά. ΆΪη., ἀπὰ ἰα δάορίοα ὈΥ ἘπιδοΌ 8, 
διὰ Ὀγ (Ὠγγβοβίοσω, Τποορμνγ]δοῖ δηὰ Οϑουπηοηίΐδ, ἱπ [Π 61 οοπιπιεπζαγίεξ. 

γγελιστας, δηὰ ἃ ἰδίογ πδηὰ αἰϊοσοὰ ἔμθ 168 
[Βὺ1 1Π9 τοχὲ οἵ ἴδ οτίρκίηδὶ νυεὶϊῖοσς οἵ Οοά, βίη. 

ποτὰ ἴο ἐλληνας. Τίδος. απ ΑἸΖ. αἀὰ ἐδπαὲὶ 
Ογσχα. ΤΉΘΟΡ. δπὰ Οδς., ἰπ (πον ἐεχέ, 88 ἀϊοεϊησυϊεοά ἥγοϊῃ ἔμοῖν οοπεηι. τορᾶ---νιστάς.---Τπ.}. ΤΗΤΟΥΠ Δ] ΓΟΘΘΟΠα ἀοοϊάθ τπῃ- 
οομ  ἰΟΠΑΙΥ ἰὼ ἤανοσς οὗ [Ἑλληνας, ἴον [μἰ6 τορήϊπς Δ]. 6 οοπδι πιο8 8ἢ δη 6518 ἰο Ἰονδαίοες οὗἉ γοτ. 19, ἱπαδεης ἢ δ6 [89 
Ργεβοίην οἵ (86 Θοδροὶ ἴο ἔμο Ηο]]ϑηἶθίθ [ὙΠῸ ΘΓ 8180 «εισς ὈΥ͂ ὈἰγΓ ; 800 Ρουθ, οἷ. Υἱ. 1 ".}] γου]Ἱὰ ποῖ πῃ {8 1θαδὲ ἀθ- 

ᾶνὸ Ὀ66 ἃ ΠοΟΥΟΪ δη ἃ ΓΟΙΠΒΓΚΔΌ]9 οὐϑηΐ. 

ΤΠ οοῦσυν. ΤἘΠΘΟΠΟΉἀΟΓΥ δΑΥΒ ἱπαὶ ἱ 

Ήσποο, ἴδ τοδϊης Ἕλληνας ΔΒ πὐούθεΣ αἰγοδὰν Ὀν ἀγοίυ8, ΠΟΥ, δπὰ 
δηζοῖ, δη τ)ῶϑ ἱπδογιοα ἰῃ ἴποὸ ἴοχί ᾿Υ̓́ ΟΥίοϑθθοῦ, ᾿δοτδηη δηὰ .:) Βοβεηάοτ [88 ΑἸΖ,, ψ δοπ ἀθ Ἦ οἱἵο ἀπὰ Μογ 

ΘΎΥΌΙΚ. ἀοοβ ποὲ δβθθιὰ ἴο ἀἰβε κυ Βῃ θοίτνγθϑῃ 6 ἴνο όοσάθ, Τὴ6 ἘΠ 4]. γογδίοη ΤΘΏ- 
ἄσγυ ἐλληνιστής ἴῃ ἴπο6 [ΣΘ6 Ῥαδδᾶροβ ἰὴ ὙδΙΟΔ ἰ{ ὁσοῦτε ἴῃ ἐμ ἐέχέ. τέο. ὉΥ Ογεοίατε (ΑΟο(8 νἱ. 1; ἰχ. 29; χὶ. 29). Ἕλλην 
(εἰς. δὰ Ρ]ΏΣ.) οσσΌχα ἔπ ἴΠ6 ἐέχέ. τέο. Ἐν ΘΗγ.Οἱχ ἱλο8; ἰὲ 18 τοῃμαογοα, πὶ ἴῃ6 ἘΠ α]. γογθ. οὗ ἔνθ Ν. Τ. ϑἱχ εἰ πιοδ 

διὰ (ΥΘΏΤΥ ἐσλοθ, Ογέεχ, Ονγεεκε.-- ΤᾺ 
ἌΥ̓ον, 21, Το αγίΐο]ο ὁ ἰΒ σους ὈΘίΌΣΟ πιστεύσας, ἀξ ἰα ἔγαοσ, ἴπ τηοδὲ οὗ ἔπ ποία] Μ83. [Ρ. Β. α. Η. διὰ ἐεχέ. γε], 

δινὶ ἰδ ἰσπμὰ ΟΠ]Υ ἰῃ Α. δπὰ Β. [ἀπὰ 8160 ἰπ Οοά. βίη}: δυΐ 86 ἰδ τοῦ ]ὰ ΒΟΒΓΟΘῚΥ͂ Ππᾶνθ ὈΘΘῺ ἰπδογίοα, 17 1 δὰ ποῖ ΘᾺ 
ὍΝ διαριογοα, 1ξ ΣΊΔΥ ὈῸ τοχχάθά ΔΆ βοπη πο. 

ἘΧΒΟΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΔΙ, 

γε. 19. αἅ. ἥονν ἴθ9ν 0} τσϑχὸ δβοϑῖ- 
ἰοσϑἃ δΌσοϑ.--- ὺΚ6 ΘΓ ΤΟΒΌΣΩΘΒ ὮΪΒ δοσουπΐ 
οὗ [160 ΟΕ ἰδ δη5Β ὙΠῸ πδὰ Ὀοοοτηθ ἔυριὶὶνο8 1ἢ 
ΘΟὨδραῦθποο Οὗ ἰδ6 ΒΟΘΙ ΣΟΥ οὗἩἨ τ θὰ ΘΡΉ ΘΕ, 
δηά, ἱπιπιοα δ 6 }} δου δ γὰ 8, (8 6 ΟΠ ΤΟΣ ἴῃ κ6π6- 
ΤΑ, δὰ Ὅθϑ (1:0 ΟὈ͵θοίθ. ᾿Απὸ τῆς ϑλίψεως, αἰσαν 
ον ἴ}.6 διϑϊἹοιίοη, οΥ, δέπος ἰμδὺ ονθηὶ [05 ἀοοομηὶ 
οἔ, (46 Ὑ εἰἰ6); ἐπ σοπδέφιοπεε ὁ (ΟΝ ΊΠΟΣ, ἢ 47. Ὁ. 
Ὁ}1.)---ΤᾺ.]. ΤῊΐβ ϑλέίψις 18, 88. ἴὺκο βρθϑοΐβ!ν 
δἰδίοβ, (Π6 0η6 γενομένη ἐπὶ Στεφάνῳ, ὙὨϊΟΝ οὁ6- 
δυγτοά οἡ δοοουηί οὗ Ββίορμ θη, ον, τι 089 οτἱ σία 
οἵ προ μΒ6 νδ οοππθοίθὶ. (Ἐπί, Ἰῃηάοαιης 
ἰδ τηοίἦγθ.) 

ὃ. Ὑπὸ αυοβίϊοη ΒΟΓΘ ΔΙΙ868: δὲ 8 86 60η- 
ποοιϊΐοη Ὀοί τ ἢ ἐμ παγγαίϊο, γον. 19--21, δηὰ (Β9 
ἰογτοροίηνσ ἢ Τδὶ ἃ οογίδιη ὑγαρταδίϊο δομηθοίί 0 
[δαὶ οἵ εαμδε διὰ εβ[εοί.---ΤῈ.} ἀοε8 οχὶδί, 18 ἱπάᾶϊ- 
εαδἰϑὰ Ὀγ οὖν, δηὰ {Π6 ροϊΐηὐ ἰο Ὀ6 ἀοίοτιμϊηθα ἴδ: 
Ἐλαὶ ἰ56 ἰπδὶ οοπποοίΐϊοη ἢ ΝΟΥ, αἱ ἢγβίὶ υἱϑῦν, 
ἴδε οὐνίουβ ΘΏΒΥΥΓΟΥ Ὑου]ϊὰ βοοῖὰ ἰο 6, ἐμαὶ ἐδ 9 

 Βο8, βΘΏ0Θ, ὈΘΘῺ ἐπδογίοα ἐπ [Ὧ9 ἰοχέ ὉΥ 1.Δ0}}. δΔηὰ ΤΊδοΟΙ. [ἀπ Ὁ 

ῬγΘδοΟΝίηρ οὗἩ (86 ΟαΟβροὶ ἰο ἐπΠ6 ΑἸ οο δ 66η- 
(1168, γοΣ. 20, ἰ8 ἱπίθπᾶαρά ἰο Ὀ6 ἀοβοσί θὰ 88 ἃ σθ- 
Βα]ὐ οἵὗἨ ἰδ σον υβίοη οὗἁἨ ἰπ6 Οἰ6π{116, Οο 6 1108. 
ΤῊΐδ 8 (86 ορ᾿ ποι οὗἩ Κυΐποοῖὶ, δὰ ἃ βίαν υἱονν 
ἷβ οηὐογίδἰ πο ὈΥ ΒΟΒΘΟΙΘ ΠΗ ὈΌΣ ΟΣ (Ζιρεοῖ. ἀ. 
Αφεολ. ». 116), δπὰ 1δηρα (Ο΄ δοὴ. ἀ. Κίτγολε. ΤΙ. 
148.,). Τὴ ἱπίοσρχοίδυϊοι 18 ϑυδίαϊ ἃ ὈΥ δβϑυτα- 
ἵπὰρ ὑμαὺ {8.6 ΟΧΔΙΩΡ]6 οὗ Ῥοίοσ δι  μουϊζοα δπα 0ῃ- 
σου γα ρζϑα βἰτηῖδσ οὔοσίβ δηα δἰζοιηρὶβ 0 ῬΥΘΘΟᾺ (9 
ΟοΒΡ6] ἰο Βοδίμβθηδ, Βαϊ, ὁ {86 ὁπ6 μδηῃά, ἰδμ9 
ΠΑΡ ϊγ9 ἩΒΊῚΘὮ ΠΟῪ 9}0]]ΟὙ78, βδίδη ἂβ ἰἢ ΠΟ ΘΟΠ66- 
ἰοη ὙΒδίθυον ΠῚ} (86 σοπυοσβῖοι οὗὨἨ ΟὈΥ̓ 6118 ; 
ἷν που]ά, ἱπάθοά, 06 ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ, ἴῃ ΟΥΟΥ ἰο δἰ δὺ- 
1180} ϑασἢ ἃ Θοπῃθοί οι, 0 ΔΒΒΌση ὈΥ͂ 8 οτος ἰηίο- 
Ῥγχοίαἰίοι, ὑπαὶ ὑλ6 σΘοπ θη 8 οὗ υϑῦ. 19 οομδίιαίθ 
ἃ ῬαγΘη 6818, δηἀ ἰο σοῃπθοὺ ἐλάλουν πρὸς τ. "Ἔλλ. 
ἵπ γορ, 20, ἱτητηθαϊδίθ]Υ τὶ οὖν [αὐ ἰμ6 Ὀορὶῃ- 
πίη οὗ τοὺ. 10.]1. Απὰ, οὰ {μ6 οἶμον δδαπά, ἱξ 
ἀἰβυ ΠΟΙ] ΔΡΡΘΟΥΒ ἔσοπι γον. 19, ὑπαὶ ΓΚ6 ἱπίθηαβ 
ἰο σοππθοοὶ {π6 δἰδίθιηθπΐβ 'π {μδ ὙΟΥΒῸ δηὰ ἴῃ 
{μοβθ ἩΒΙΟἢ δυασοθοα, πὶ ἷβ δοοουπὶ οὗ {86 Ρογ- 
Βθοαϊίοι οὗ τ οι ΒΡ θη τγ88 ἰμ6 υἱοίζη. 1.01κ6}. 
ἷπ ἴδοὶ, ΠΟΘ ΤΘΒΌΤΑΔΘΒ ἰμ0 ἰῃπγοδά οὗἨ ἀαἀϊδβοουγδθ’ 
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ἡ ἱοἢ μα μαὰ ἀτορροὰ αἱ οἷν. Υἱϊῖ. 4 [566 Δ οΥ6], πὰ 
ΘΙΩΡΊΟΥΒ ὈΓΘΟΙΘΟΙΥ {Π6 δϑῖὴθ ΟΣ Β Ὑ 816} ΟσσυΣΓοά 
ἵπ ἐμδύ ρδββαρο: οἱ μὲν οὖν διασπ., ες διῆλϑον. 
ΤῊ πἰδίονῖϑῃ, 80 ἀουδὲ, σοπηθοίβ ἐκ}. 18 ονθηὺ---ἰ 6 
ογἰαίμδὶ Τουπάϊηρ οὗ 86 ΘΒ τοῦ δὖὺ Αηἰοοἢ---Ὑ 11} 
(86 οσοπγοχβίοη οὗ ΟΟσπθ]υβ, βἷησα ἰὐ 18, ἴῃ 18 68- 
Βοι αὶ ἔθαί Γ68, οὗ ἐλο βδῖλθ παίισγο; 118, ΠΔΙΆΘΙΥ, 
8} οχίδηβίος οὗἩ ἱμὸ ΘμυΓΟΣ οὗ ΟἸγὶδὶ Ὀογοπὰ ἐδθ 
Ὀουμπάδγὶοϑ οὗἨἩ υάδίβιηυ. Βαὶ, δὲ (116 βδιὴθ {{Π|6, 
ἢ ΌὉΥ 50 Τη08Π8 ὈΪδβοοδ ὑ86 ὑνο ϑυθηΐβ ἰῃ 8 ἱπη- 
τηθαϊαὶθ οα1188] ΟΥ ῬΤΑΡΤηΔΙ64) οΘομποοίλου. ΗΘΏΟΘ, 
δ ὸ Ροβι(ΐοπ τ 1 ἢ (δ 6 Ὁ] ΟΖ παστδϑίϊνο οὗ (89 
Τουπάϊηρς οὗ 86 Θυγοῖ πὶ Απίϊοοῖι οσουρὶθα, ἔᾳΓ- 
ΪΒΙ6Β π0 ΡΟ 8 [07 δδβὶ σῃΐηρ (86 ἢγϑὲ ΘΟΠΥΟΣ- 
βῖοπ οὗ Ῥᾶβϑηβ 'ῃ Απἰϊοθὰ ἰο ἃ Ἰδίδσ ροσὶοα {8} 
(μὲ οὗ ΟΟΥ̓πο] 8. Τ|6 Ῥσδρταδίῖὶο σοπηθοίΐοι οὗ 
180 σομγουδίο οὗ ρῬδαβδπβ ἴῃ Απίΐϊοο τὶν ὑμ6 
Ῥογβοουΐου ἀοβοσϊ θοὰ ἱπ 6Ἀ. ΥἹἱῖδ. 1 8΄., ᾿χ 1108, 
ΟὨ {86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰμδὶ (Π6 ΓΌΤΤΩΘΣ ΤΏΔΥῪ δᾶγο ο06- 
συττοὰ οὐοῃ »γευϊοιμδῖψ ἰο (80 ΟΟΟΌΥΣΤΘΠΟΘ δἰ Οοδᾶ- 
Τοα. ΕῸΡ ἰδοβα ͵πΠπῸ Ὑ6ΓΘ Ββοδίίοσοα δἱἵο {μὸ 
ἀοϑίὰ οὗ Βίορμθα, ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ οοπ ϊπυθα ὑποὶν 7ουΣ- 

ἼΠΘΩΥ Μη πουΐ ἀσαγ, υπι}} {ΠΟΥ͂ ΒΟΥΘΓΔΙΪΥ ἰουπά 
14.668 ἴῃ ΒΊΟΝ ἐμ  Ὺ οου]ὰ 6146 ἰῃ βοουγὶίγ, δπὰ 
ὍὸΡ πιίίμοιῦ Εἰ ΠάΘΓΔΏΟΘ --- βοὰθ οὗ ἰζοι, ἴῃ 

ῬΑΥΓΙΟυΪατ, δυσίν αἱ Απιίίοοῆ. Απᾶὰ ἤϑσὸ ἰἰ 
σϑῃποί ΓΟΔΒΟΠΔΌΪ ὯὈΘ δ ρροδβοα ἐμαὶ 8, ροσίοὰ, θιι- 
ὈΣΘΟΐηρ ΘΥ̓́ΘῺ ΒΟΥΟΓΘΙ γΟΔΓΒ, Θἰαρβοὰ ὈθίογΘ ΔῈῪ 
οὨ6 οὗὨ ὑμὶν Βυ 6} ῬΓΟΟΪαἰτηθα 86 τοχὰ ὁοῃ- 
ΘΟΣΒΪΩΡ 9688 Οσίθὶ ἰο ἱπάϊν 8] ποδί ἤθη. Βαυΐ 
ὧν 18 Κπονγ ΥΪΓ σογίδἰΐγ, οὐ π6 οἶμον δπά, 
ἔγοτῃ {8:0 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ 86 119 οὗ ἰὴ δροβί]θ Ραϑυϊ], 
(δὶ ἃ ρῥοσυϊοά οὗ δὶ Ἰοδαβδὲὶ ἰἴγθθ γοᾶσβ ἰηἰθσυθηθὰ 
Ὀοίνθοῃ ὑμ9 ἀοϑίῃ οὗ ϑβίορμοι {νι ῖσὴ γ88 [0]- 
Ἰονγοά δου δ ΕΥ̓ (ἢ 9 ΘΟΏΎΘΥΒΙΟΙΣ οὗ 8541), δπὰ 
Ῥαδι}}8 τοδί άθῃσθ ἰῃ Τδσγβιβ [ἰχ. 80; χὶ. 28, “0 
ἀυγίπς νοῦ ὑμ6 Απιϊοοίθηῃ Θοητοζαίΐοι αἷ- 
ΤΟΔΑῪ οχἰβίοα, ; 

ς. ταν ]]6ἃ 86 ἴα δα Ῥπϑῃίοο, δηᾶἃ Ογ- 
Ῥτυβ, αῃ! ἃ Απιοοξ.--- Φοινίκη, 1.41. Τλοεηῖοο, 
(8 τῇ ογ9 Θογγϑοῦ ἔοόστῃ ἰμ8ὴ (86 τι508] Τλοεπίοϊα.) 18 
[89 ἀποϊθηΐ ατθοοο- ΒοΙΔ ΠΒΠ16 Οὗ ἃ ΠΒΥΤΟῪ δβέγὶρ 
ΟΥ̓ Ἰαπὰ οἢ ἰμο ϑ'υγο- Ῥα)οδιϊπῖδῃ οοδδὶ οὗ ἐδθ 
Μοαϊ ΟΥσδ θη, ΤΠΟΓῸ ἔπη 180 1τὴ1]168 ἴῃ ᾿θηρίῃ, 
οχίθπάϊηρς ἤγοπι Οδρ6 Οδγιμθὶ οὁα (ἢ 9 βου ἰο {116 
ἰϑϊαπὰ οὗὁἨ Αὐϑδᾶϊτβ θδν ἰἰ6 δοδδὺ, ΟΥ 8:6 χηου ἢ οὗὨ 
{86 γῖνοῦ ΕἸΘυ ΒΟΥΌΒ, δπὰ ἱποϊυϊηρ (86 οἱζῖο 5 οὗ 
Ἶγτο, Βίάοη, Βογγίυβ, οἰο. (Ηἔἐκβζοο: εαὶ- Κπουνκ. 
ΧΙ. 610.-- ΕΟἮν ΑΔτοΟἾὮ, 866 Ὀοΐον,, οα τοῦ, 20, 
21.--ΤῊὰ.}. Υὸ δσὸ ἰηΐοσιιθα πὰ (818 γοσβθ, ὑπαὶ 
86 Οτἰβιϊδηϑ τὸ 864 ἤγουν 790 88]16 πὶ δου ὑπ 
ἀσαίὰ οὗ δίορῃθη, δπᾶ νῆο, δοοοτάϊηρ ἰο 6ΘἈ.. γἱ}}. 1, 
ὙΠΟ Βοαίίογοα δοτοδὰ ἰτουσμουΐ ὑμ6 τορίοη8 οὗἅἁ 
Φυάοα δπηὰ ἰβδιηδνῖα, δὰ, ἰὴ βοηθ ᾿ῃδβίϑῃ 68, 
Ῥδββοὰ Ῥογοπὰ ὑπὸ ΠΟΥ ΠΟΣῚ δηαὰ ΠΟΥ(- ΘΒ ΘΓΏ 
᾿θουδάδυϊοβ οὗ Ῥαϊοβιΐηθ, ἀπὰ δηἰογοὰ (86 ἐδυγὶ- 
ἰοΟΥῪ οὗ Ῥμαπῖοα; οἴμοσβ ρσγοσοθαθὰ ἰο ἰδ ποῖρῃ- 
Ὀογίης ἰϑίαπὰ οὗ ΟὙρσυβ, οσ χοϊσοὰ ἰο Απίϊοο, 
“[Β9 σαρίίΑ] οὗ βϑ'γγὶα, ΤΉΘΥ ἸΔΌΟΓΘά 88 τηΐββί 9 η- 
ΟΒΥΪ68 ὙὙΒΘΓΘΥ͂ΘΥ ὑΠ6ΥῪ ΘΒ Π16, ἃ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ρχοραγοα 
16 ὙΑΥ Ὁ 86 65. 8 Ὁ} 8 θη οὗ (6 ΟΠ γἰθίϊδη 
οοηργοραίϊοη ἱπ Τγτο, νὴ ον ἰ8 τ ΘΠ Ἰοπ6α ὈΘ]ΟΥ͂, 
οἢ. χχὶ. 7. ΗΟ ΘΥΟΥ, ὑμῸῪ ΟΓΘ δοοιδίοτηθα ἰο 
Δα γΘ868 ΠῸη6 Ὀυὺ Φονγ8, τ ἰσ ἤδού πα οοα ἰδ ᾿τ- 
Ῥ θα ἱπ οἷ. τὶ. 4; (86 ΟΠἸῪ οσχοθρίϊοι τγ88 ὑπαὶ 
ΟΥ̓ ῬΒΠΙΡ, γοὸ Ῥγοδομβοὰ ἰπ ϑδιηδυία [Υἱϊ1. δ], 
διὰ νγβ δίψου δ β δρϑοῖα!}γ ἀϊγοοιοα ὈΥ αοα ἰο 
ΒΡΡΓΟΔΟΙ ἐμ ΟἸΘον οὗἩ (π6 οουγί, τ μοὸ ὈΘΙοηροα 
ἰρ Μογοῦ [8606 ΒΌΟΥΘ, 6. ΥἹΙῖ, 27, 28. Ὁ.---ΤᾺ. 

για. 20,21. Απᾶ δβοζῶϑ οὗ ΤβΘΣΩ, οἱο.---ΝῸ 

ΤῊΒ ΑΟἹἸΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΙ ΕΞ. 

δπα ἱτηροχίϑηὺ βίαιοι θηΐβ ΔΓ ΠΟΤΘ τηϑθ. ὅβ0πιθ 
οὐ (8680 Ο ιν ἰβιϊδηβ Ὑμότὰ λ0 Ρασϑϑουίίοη δὰ 
αἀἰδβρογβϑᾶ, δῃὰ ν οβο δι χυύ οοπνογιϑα ἐδθῖ ἰμίο 
ΤΑἸΒΒΙΟΏΔΙΙ6Β, ΟΤΘ πϑίϊνοδ οὗ {86 18]απὰ οἵ Ογ- 
ῬΓΌΒ; οἰβοῦ οὗ (86 ὨΌΠΙΡΟΣ ΟΥ̓ ΚΙΠΔΙ}Υ σδιὴδ ἔσοπι 
{86 Αὐγίοδῃ Ῥχουίποθ οὗ Ουσομθ. ΤΟΥ Μ Τα, 
Θοοηϑοαποηίγ, Φπάθ90- ΟἸ ΣΙ β 88 ὙΠῸ ἬΤΟΤΘ πδίϊνοδ 
οὗ ΗΘ]]θηΐο στοκίοὩΒ, ὑμαὺ ἰδ, ἐμ 6 Ὁ γογο ΗΘ] δηϊδίε, 
ὝΒοπ {11|680 Τ]6} γτῖνοα δὲ ὑ8μ0 ἰδύχο οἱἐγ οἵ Απ- 
ἰοοῖ (ἐπ ψῖοδ, ἀπαου θύρα! ν πιδπῪ 09:0:18 8180 τὸ- 
814 64), δῃηα Ῥχοοϊαϊτηθὰ 96888 8858 η6 [οσὰ, {86} 
δάγοθβοα ὑμποτηβ νυ 8 8150 ἰο ἰ89 Ηδ]]6π 65, [πὲ 
18, ἴο Βοδίμοιβ. 8.606 ποίο 8 δου, δρρομάοὰά ἴο 
186 ἰοχὶ, (οῃ τϑσ. 20. Ὁ.).---Απείοον,, διἰυδἰθὰ οα 
186 Γἶτον ΟΥΟ; 685, δηα Βοιηθν δὲ 1688 ἐπ 8: 20 τη1]08 
αἀϊβίαπίὶ ἔγοπι (Π6 Μοαϊιοσυαθθδη [8πὰ 118 ρογί, 
δεϊθαοία}, Ββαὰ δοιὰ ὈυΣ}ὺ ὉῪ Βοϊουουβ Νίοδίοσ, 
(86 ἐουπάογ οὗἁ ἱμ6 Κιηρσάοτι οὗἩ ἐμὸ βο)ομοϊάς, 
δη γχεοοϊνοα ἰΐἰ8 Ὥϑιιδ ἔχου ἐμδὶ οὗἁὨ ἷβ ἔδί Βα 
Απυϊοοῦυβ. [Ιὲ νὰ 050 οὗ (6 τρδὴν Ηθ])]θη]9 
Ἰὼ τὶ ΘΟ ο 168, γν ὶο} οὐσοὰ {πο ῖγ οχίβίθῃςα ἰὸ 
890 Μδοθάοπίδη δοπαμποδίβ ἰῃ ἱμὸ Ἐδδὶ. Τδὸ 
ατσθοκ Ἰδηριαρθ δηὰ ουϊέγο ΘΟΠΒΘΑῸ ΘΗ ὑΓγε- 
ἀοιηϊπδίοα ἴῃ Απίϊοον, τὶ ἢ ΣΡ ΑἸ τοδα ἰοὸ 186 
ΤΆΒΚ οὗ ἰΠ0 γβὺ οἱνύ οὗ (86 Εδβί, αἰ πουσὰ {δ 
Τη888 οὗ (Π6 ΟΥ̓Ί Δ] ᾿ΠμΔὈΣ δὴ 8 οομπδίβι θα οὗ πδ- 
{ἶνο8 οὗ βγγίδ.----ΤὩβ 10 οσοσυγτεα ἰμδὲ 5ΥΔ6} 1068 
80 ἔουπα ΒΟΙῺ6Β ἰπ μοδίβϑῃ σουηίσὶθ8 ἴῃ πο οἱ 
ατγοοκ ουἸίυγτο ῥτουδ]οὰ (Η 9] 6 Ϊβἰ5), ποσὰ (δὲ 
δροπίβ τοῦ τ Βότὴ (86 ἀΟΒΡ6] τγ88 Ῥτσοοϊαδ πηϑὰ 
ἰο μοδίμβοηβ οὗ Ογεοεῖς οἰἠἰωτε. ΤΏΘΥ Ἰαθογοῦ, 
ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, Ὑ1ΠῸ ργθαΐ βΌσΘΟΘΒΒ, ΤΟΥ γῪᾶ 8Γα ἴο0](, ἴῃ 
γον. 21, ἱμαΐ ἃ στοδὲ δυσῦοῦ οὗ μοδίμθηβ γοοοϊτοα 
{μ6 ψνοτὰ ἱπ ἔα, δὰ οτο οοπγοσίθα ἰο Οτίδὶ, 
ΤῈ18 νγὰ8 ὑμ6 ψνοσὶκ οὗ {π6 [ογά, ἴοσ Ηϊ8 88} ᾶ--- 
δῖ8 τα σι ν, βρὶ σι ὰ8] ἐπ Βυσθηοο---δοοοιηρδηϊοα (86 
ἸΔΌΟΓΒ οὗἨ 8686 Σοδϊουβ Ὁ γὶδίδηβ. [Οορ. μὰ. 1. 
60; Αοίϑ ἱν. 80; ““»Ῥοίεπίϊα δριγιμαἰΐδ, ῬΕΤ εὐαλπ- 
σείΐωπι δ6 ἐχδετεπδ.᾽" (ΒΘῈρ6]).---Τ.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΤΙΟΑῚΙ,. 

1. Ὑπὸ ΚΙΏΡῚΥ ροισον οὗὨ ΟἈγῖβϑὶ, ἐο τ ποσὶ ἱπαοοᾶ 
αἷΐ ῬΟΥΘΥ ἴῃ μϑαύθη πᾶ ἴῃ οϑαυὶ 18 σίγϑῃ, δηὰ 
[86 τοπάονι] δα ΔἀογδὉ]9 τοΐϊδάορε οὗὈ ΗΪΒ βου σε- 
ταρηῦ, 816 αἰογίουδὶν γουϑδ]ϑὰ ἴῃ (89 ἔβοὶ (λπδέ {86 
Ῥογβοου οη 16} 1οα ἰο ἐμ ἀϑδί οἱ δίθρμεῃ, 
δπα σοΙρ6]]64 δὴν ΟἸγἼδ ΐδηβ ἰο 866 ἤγομῃ 6 Στι- 
Β816 πὶ, τῖῦῶϑ σοηγοχίοα ἱπίο {86 ΣΘΆΠΒ [ὉΓ οσίθπα- 
ἷπρς Ηἰἷδ κίπράοῃ. Ἡθα ταθὴ ἱμοιυρλὶ 6ΥἹ}, αοὰ 
τιθϑηὺ ᾿ὁ υπίο ροοὰ [(6ῃ. ]. 20] ; δῇ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ 
ἩΒΙΟὮ. Ββοοπιθα ΘΥ̓Θἢ ἰο ἰΠ0 41651}168 οἴ 9688 ἰο 
Ὁ6 ἀδῃροσουῦβ δὰ ρογπΐοΐουβ, νγ88 Ὁ] (ἐτηδίοὶγ ἀ8- 
τηοηδίγαϊοα (0 0 ὑγῈ}γ Ὀοποδοῖδὶ, τοῦς (δ9 
κυϊάδηοο οὗ ἰ86 οτὰ. ὙΒοπ ὑπὸ ΟἸΥΙ δ 18}85 
ὝΘΥΘ σοι 6]]16 ἃ ἰο 60 ἔγοτῃ 0Π6 αἱΐγ, ἰμ6} Τὸ- 
εἰγοα, δοοοσάϊης ἰο ἐμ 9 Βοάθοσμοσ᾽ Β ἀἰγϑοίῖοῃδ, (0 
ΔΏΟΙ ΟΡ, δῃὰ ἔουπά, δὲ Ἰοηρίδ, ἃ αυϊοί δῃ ἃ δοσΌ ΓΘ 
ῬΙδοο οὗ δροᾶθ, [Ὁ ἰδὸ ῥυϊτοϊ να σμυσοῖ, πϑῖο Β 
᾿ἰδα Ῥγουϊουδὶγ οσσυρὶοαὰ δι 6} δὴ ἰβοϊαιθὰ δηὰ δχ- 
οἸαδῖνο ροβί(ίομ, νγδϑ βοθίψογοα, 1ξ νγῶϑ ῬγθΟ ΘΕ 
(μαὺ ονθηΐύ τ μοι οϑβοα ἐπ 6 α08ρ6ὶ ἰο Ὀ0 εοδυτὶ εα 
ἰο οἶμοὸσ ρδοοβιυ Το Κίπράοτῃ οΥ 7 ὁδὺ8 Οτϑί 15 
(89 ἰπράοιῃ οὗἩἨ {ἰδὸ Οτεοῦ δα Οτο, δηἃ (86 ΟΓΟΒΒ 
8 118 ῬΟΟΌ ΑΓ πλακ. ΝῸ ὈΘΙΊΘΥΟΥ Ο8Π δτδθοθ 
ἴπ ἰμὸ ραΐδ οὗὁἨ Βοϊΐηθ88 νὶϊμουϊ Ὀθαγίηρ [86 ΟΣ088, 
δηα ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἐπα ἱπίβσηδι, θαϊ αἶβδὸ (6 δχίθγῃ 8] 
τόσ οὗὁὨ {86 μυχοῦ οὐὁὨ Ομ γὶβὶ, οὔὔθη Ῥτοοεθδ 
ἩΓΕ παοδὺ ΒυσΟΟδΒ, ὈΥΘΟΪΒΟΙΪΥ Ὁποῦ (86 ΟΤΟΒΒ. 
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θα ἐδῖβ οσοδϑίομ, ἔπ 6 ὁτΌΒΒ, ΟΥ Ῥογβθουζίοη, ῬὉτο- 
μιοίρά (16 οσιθηβίοη οὗ {86 ὍΒΡ6] ποὺ ΠΊΘΓΘΙΥ 
Ὀεγοηά ἐπ οἱΐγ οὗἨ 96 γυ8816πι, ὩΔΠΊΘΙΥ ἰὼ 768 
διὰ ϑδιωλσζίδ, Ὀπὶ δ]]5ὸ Ὀογοπᾶ {πο Ἰἰπ)16 οὗ ἰῃ9 
Ηοὶγ ΚΚαπά, δά, ἱπάϑοὰ, ἕδν Ὀογοπὰ {μὸ Ὀουη- 
ἀδτίοβ ὙΒΙΟῊ βοραγαίθα 5586] ὕγοια 89 μϑδί θη 
που]. 

2. ΤΉοΒο του 86 ρῬογβοουίίοη δά αἀἱπρογβοα, 
δραῖϊζθίῃο ποσὰ, ὑσθϑοβίῃ [Π9 6 0806] ΘΟΠΟΘΤΏ- 
ἰηκ 365808, ὙΒΟΥΘΥΘΥ ἰΠ6Υ͂ οδπθ. ἸΤΏΘΥ Ῥτοοϊδὶ- 
οὐ ἐἰμδὺ αοΒρο6] ὀυθπ ὑμβουρῃ ΠΟΥ ΟΥῸ ποὺ 8Ρ08- 
εἶἰ98, ΠῸΣ Πο]ἃ δΔῺΥ οὐδοῦ ΟΠοΘ ἴῃ ἐπ 6 ΘΒ ΧΟΏὮ .--- 
ΤΏΟΥ Κπο ἴῃ Ἡΐοπὶ ἐμπο ν ὈΘ]1ονοα; (ΠΟΥ ὙὙ61Ὸ 
δηοϊπίοα τὰ ἐμὸ Ηογ αμοδί, δπα “ουἱΐ οὗὨ {δθ 
διυπάδηοο οὗ (86 ποσί, 86 τηουΐῃ βρϑαδϊζοίῃ.᾽" 
[Μδ. χὶἹ. 841. Τθυδ ἐμ6Υ ἱπνοϊαπίδ ΥΣ Υ Ὀ6- 
ὅδιη6 ἰΓϑυ  }} 1 πρ ῬΤΟΒΟΒΘΓΒ, δη ἃ ΘΥ̓ΘῚ ΤῊ ΒΒ ΤΙΘΑ 
ΔΏΟΩΦ ΠΟΘΙ ΘΏΒ, Β[η6Θ ΒΟΙῚ6 Οὗ (ποτὰ Ῥγοδομβοᾶ 
Φοβὺδ ἰο ὑμ6 αὝσϑοκβ ἰὰ Απίΐοσῃ. Απάα ἐβδδὶ ἰδοῦ 
ἀϊά ποὶ δοὲ Ῥγοδυχιρίιπουδυ ἴῃ δαορέϊπρ ἐῖ8 

σου βο, γγ88 ἀοτιοπδίχαίθα Ὀγ ὑπὸ ὈΪοΒβοα σϑβυ δ: 
(86 μδπά οὗἉ {μ6 1 οσὰ γγὰ8 ὙΠῸ ἰμθτ νοῦ. 21, δυὰ 
ἸΘΩΥ ΘΑ ΠΘη8 ΓΘ σοῃγοτίοα ἰπχουχ ὑποὶρ 
ποσὰ. Ἐπ Ιογὰ οὗ {86 ΟΒΌΥΟΙ ΗἰπΙ56]ἢ, δοσοχᾶ- 
ἱηἾΥ, βδηοίϊοηθα δηὰ Ἰορὶ πιϊχθα ἰμθ86 οχίσθ- 
ΟΠ οἷ8] Ἰαθοσβ. Τπὸ στοδῖ ῬΥ ποῖ} ]6 186], τ ΒΊΟΝ 
τγ88 ἱπυοϊνϑα ἰῃ (6 σοῃγογβίου οὗ Οθῃ.11608, τ 
δαῃοι δοὰ ὃν αοἀ ἰπ ἰδ 6889 οὗὨ ΟΟΥ̓Ν 6] 8 δηᾶ 
{86 δΔροϑβϑέΐ Ῥείθυ; Ὀυὺὺ {π6 ἄγβὺ Βα ο 6580] τηονθ- 
τηδηΐ ἴπ ἐπ 16 ΤΟΥ Κ οὗὨ δσοηγοσίηρς μοδίθη8---ἰῃθ 
ἢγβί ϑβίδ Ὀ]θμτηθηί οὐὗἁἨ ἐμὸ οοπρτοραίίοι οὗ Αἢ- 
ἰζοο, {86 τηθϑίσορο] 8 οὐ αθῃ  16- ΟΒ  β ἰδ ηἸγ,--- 
Ἧ885 οἰροίοα, ποΐ ὈΥ͂ Ῥοίοῦ, ΠΟΥ ὉΥ͂ ΔῺΥ ΟἰΟΣ 
δΔροβίϊο, Ὀαὺ Ὁ ΤΙ ΒΑΣΥ ΟΠ τἰβίϊθηβ ἀπ ΘΠ ΌΣΟΙ- 
ΤΩΘΙΩΌΘΓΥΒ. 

ἩἨἩΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

09 ὈΟΊοΥ, Υο }. 27--30. 

Β.--ἸΒῈ ΟΗΠΌΒΟΗ ΙΝ ΤΈΚΌΟΒΑΙΕΜ ΒΕΝῸΒ ΒΑΒΝΑΒΑΒ ΤῸ ΑΝΤΙΟΟΗ; ἨΒΞ ἘΝΟΟΒΑΘΕΒ ΤῊΒ ΜΕΜΒΕΒΒ ΟΥ̓ 

ΤῊΒ ΒΕΟΚΝΝΤΙΥ ΟΒΜΕΡ ΟΟΝΟΒΕΘΟΑΤΙΟΝ, ΑΝῸ ΟΟΝΌΤΟΤΒ ΒΑΌΣΪ, ΤῸ ΤΗΝ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒ ΧΙ. 22-960. 

22. ΤΒοὴ [Β0] ὑἱάϊηρΡ8 οὗ (πι686 ἐμῖπρΒ [οοποοσηϊηρ; ὑπο (866 ΕἸΧΈΘ. ποί6}} οἄταθ πηΐο 
{86 ΘΔΥΒ ΟΥὗἨ {86 ΜΠ τη ΜᾺΒ ἴῃ “6 ΓΒΔ] μι: δηα ὑμ60 βοηῦ ἔοι Βαγηδθδβ, (μδῖ 

28 Βα Βμου]ᾶ ρὸ [ὑγϑυ617} 88 ΆΥ δ Απθίοομ. ἘΝΒΟ, τβθη Ὧθ οδῖηο [Δγτὶγθα], δὰ δὰ 
Β66ῃ [πα 8407] {86 στδοοϑἦ οὗ (οα, νγγὰβ σ'δὰ [τϑ᾽ο16641, ἀπὰ οχμογίθα ἤθη [οπὲ. {Β 61} 
8}1, (ἐδαῦ ταὶ Ῥατροβο [ἀοίοσιηϊηδίοη} οὗ [086] ᾿θατὺ μον που]ὰ οἶθανο [μου] δά- 

24 Π6767 απίο ὑδ6 Ιοτά. ἘΒῸΣ ἢ6 γ͵Ὑὰβ ἃ τη, δηὰ Ὁ}} οὗἩ ὑμ6 Ηοῖὶγ (ἀΠποβὺ δῃηὰ οὗ 
25 ἿἈ1 0}: δηα τιποἷὶ ΡΘΟΡ]6 [ἃ ΘΟΠΒΙάΘΥΆΡ]6 πιὰ ὑϊ{π46} ττὰ8 δα ἀοα αηΐο {Π6 Τοσὰ. "ἼΒθα 
20 ἀορατίοά Βδγπδρδβ [Βαὶ ἰὸ πσϑηὺ ἔργ ]} ὑο ΤΆΓΒΌΒ, [ῸὉΓ ὑο βϑοὶς 3Ξ'.8}: ἘΔπά πθη δ6 

Δα οαπα Βἷπι, 6 Ὀτουρῦ πἷπιὶ ἀηίο Δπίίοοι. Ἀπα [Ὁ ὀδθ 0 488, ὑμαῦ ἃ. 8019 
ΥΘΑΣ ΠΟΥ 4 ΔβΒοι Ὀ]6 ἃ ἐμθιβο  γ68 [οδῖηθ ἑορου Ὁ] πιῦδ (9 Ομ ατ ΘᾺ [1π (ἢ 6 δοπρτεραι 76, 
δηά ἱδὰρ δῦ τυ ἢ} ΡΘΟΡ]6. Απά [ἰδυρμὺ ἃ ΘΟΠΒΙάΘΓΔΡ]6 τι] πα 6, Δηα (τε) ἰμδῦ (χρημ. 
αἶεο ἀερεπάϊηρ ὁπ. ἐγένετο) [Π6 ἀ186010168 Το γ6 ο8}]9α ΟἸ τ βύϊδη5 ἢγβὺ 'π Απο ἢ. 

γον. 22. Τὲ ἰ ἔσυϑ ἐπεὶ διελθεῖν 16 απ Ὲηρ ἰπ Α. Β. ἰπηὰ 8160 Οοά. Κ΄ .], 86 τ.0}} 48 1 ΒΘ Ύ 6 8] υογβίομβ [ϑγγ. ΨῸ]ς. ὅν 
διὰ ἰξ ἰξ Ἑσδηοο]οὰ ὮΥ Δοδη. Τὶ ἰδ, ΒΟΎΘΥΟΓ, Βυ 8. ὍΒΗΥ αἰϊοεϊοά [ὈΥ̓ Ὁ. Ἐ. 6. Η., ἀπὰ γοίδίπῃοά Ὦγ 4171], δὰ οουἹὰ 
δυὸ τάοξο θα δίγ ὈθΟῺ οἵη ἰοὰ 46 πιρογύυοῦα, ἴμδὴ ἤδΥοὸ Ὀθθῃ ἴῃ Ἰαϊοα, [(1Ὲ παδὰ οὐ ζί μα}. Ὀθο δηϊίωρς. [860 ΥΊΝΕΕ : 
ὁγ. Τ'. Τ. ἃ θὅ. 4. υ]Ἱέ. Πότ [Π9 Ῥχόδθῃοθ οὗ [μς νοσζὰ ἰ9 [πβι80ἀ δηα οχρ]αϊηθᾶ.--ΤῈ. 

γον, 28. ἴβᾳ ΔΙ͂ΟΣ τὴν χάριν ἰ6 οτηϊ ἰδ ἰῃ [πο ἐδαέ. γέο., 0} Ὁ. Ε., θὰ ΤΔοῦπι. δηὰ ΑἸΩ, ἱπδογῖ 1| ὕγομι Α. Β. Τί [8 
σασιὰ 650 ἴῃ Βίη. ΑἸζοσὰ ἴδκοδ ἰζ Ὀπ ΡΠΔΕΟΔΙΥ [ἢ [9 [ΟἸ]ΟΝ ΩΡ 80:80: “1ὴ9 στο ΜἈΪΟἢ (ον ἀθπῈ}}7} τῶ ἰμδὲ οὗὨ 
θοά."--κ. 

δΥα;. 25. Το γοδάϊηρ ὁ ἅβας διηὰ αὑτόν [πὸ Ἰαξίον ὈοῺ Ὀοΐοτο δπὰ αὐ Σ ἤγαγεν ΓΘ ΑΙ11ὸ ΘΡΏΓΤΙΟΙΒ : [6 ΖΟΓΤΊΟΣ 
ἴδ Τοππὰ ἴῃ Β.. α. ΨοΪΚ. οἷς. ὕπξ ἰ8 οπιίτἐοἃ ἰη Οοά. 8[π., δΔῃὰ ὮὈΥ ΑἸῈ,, ἀπά, Ὀοϑὶα68,} ἰβ ταπείηρ ἐπ Α. Β. δπὰ Ὦ., δνθὴ 
ΘΌΡΒ πὸ Ἰαΐϊέος ΜΒ. (Ὁαηίταυτί.) 65 ἰποογίοα ἰη (Π|6 ἴοχὶ Δ ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ Δ} Ποθίίοι οὗ {π|8 γότβο. [1 ἰθ βἀορίθα ὈΥ 

ς δι ἰδ 8ὸ ΓΟ] ον : ἀκούσας δὲ, ῦλός ἐστὶν εἰς Θαρσόν (οογγοοῖϊοα ὈΥ ἃ Ιαΐον Βαδῃὰ ἰο Ταρσόν) ἐξῆλθεν ἀνα» 
ὧν αὑτὸν " καὶ ὡς συντυχὼν παρεκάλεσεν αὐτὸν ἐλθεῖν εἰς ᾿Αντιόχειαν.---οαὐτὸν δεξογε ἤγαγεν, ἰΒ ἰουπὰ [π α. Η,, Ὀαὶ ἰ5 

οὐίοά ἰη Α. Β. Β. Οοά. Βίη., ἀηὰ ᾿Υ [δοῖ., Τ πο. δπὰ ΑἸ[.---αὐτὸν αΥἿΣΡ' ἤγαγεν ἰ5Β ἰουπὰ ἴῃ Κὶ. α. Η,, ναὶ ἱα οὐεϊοὰ ἴῃ Α. 
Β. Ουά. Βίη., ἀπ Ὦγ Ιδοὶι.. Τίδοἢ. δηὰ ΑἸῦ.---ΤῊ. 

4Υοι. 26. Α. Ὑπὸ ποτὰ αὑτοῖς [ἴον ᾿Εγένετο δὲ], τυ ί ἢ ἴῃ τοΐοσγουοθ [0 ἴμ6 ᾿αδὲ ΣΟΥ οὗ 1:0 γ6ΓΒῸ ματίσαι, ἸἴΚο 
ἴδο μεοοοάΐης ἰμδηί γοα, ἀσρορλαϊρ ὁἢ ἐγένετο; ὙΤΝΕΒ: ΟΥ. Ν. Τ. δ4ι. 8} 168. ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ {Π9 τροσο αἱ σι] τοϑαϊηρ;, ἐπ, 
ὈΘΥΕΤΊΒΟΊοΙΝ, βιιϑίδί πο ὮΥ̓ ἐὮΓΟΘ ηρογίβηϊ ΜΗ͂Ξ, [Α. Β. Ε-, δῃ ἃ ΠΟΥ͂Ν 8180 Ξ1π.}, πὰ 8 πατθεν οὗἨ τηϊπυδοιοα. ἩΘΏΟΘ, 
ΤΙΟΏ. δηὰ 1.80. [45 αἷἶδο Βοτη. απὰ Α17.} πᾶνϑ ΥΟΣῪ ῬΓΟΡΟΥΙ͂, ῥγοίογσγγοὰ [Ὁ ἴἤἢὸ τπ6 σοσσίῃς αὐτούς [οὗ ἐξαΐ. τεσ. ἴγοτα α. Η. 
Μοεγοῖ σΑγα, ἔπ ορροαϊξίοη ἴο ἔπδεο οἀὐξξογβ: “ Τ}16 ΘΟσΊΒ. [5 ὨΘΟΘΘΒΑΓΎ, δ8 μ. ΨΊΠΟὮ ΓΟἸ]ΟὟ αὐτοῦ στἀγάθ, ἀ068 ἠοέ δῖ (Πα 
ἁλιϊγο." Βαὶ [ΚΘ ΤΩΔῪ αν ΘὨοΒοη πὸ ἀδῖ. ὁ δοσςοπῃΐ οὗ ἐγένετο ἩΒ ΟΝ ἰπηπλοά!δίο Υ ὑΓθοθᾶθδ, (ΟΡ. χχ. 16; χχίὶ!. 1) 
Δηΐ τοϊα  ποὰ 8.8 σοπεέγυοίίοπ, ΑἸ Ποῦ ΒΘ ἀρροπάοα ἴΠο Ἰαδῖ πιο 6 Ὁ οὗ (Π6 γϑῦβο. βθὸ ΤΙΝ. Ον. Ον. ᾧ ὃ 60-81.---ΤᾺ.].-Ξ 
5 πιοτὸ ἀσαθα} ἩΠοΐμοΓ καί Ὀθΐοτο ἐνεαντὸν [οπιί θὰ [ἢ ἐεαέ, γός., ἀπ ὮῪ ΚΕ. 6. πὸ δηᾶ ὙΒ]Οἢ ζ80ἢ. ἀπ ΤΊθο., [ἀηα ΑἸΊ. 
Βεγτο ἰηδογίοὰ ἤγοῃ Α. Β. οἷο., ἰδ χομαΐηο; ἐΐ γδίθμον Δρρϑδγ (0 ὈΘ 8 ἰαΐον οδὐάϊτίου, ἀοδίζησα ἴο ὯΘ οπιρμδίίς. [1 ἰθ ἴοι 
ἴῃ Οοά, Βὶπ. Μογοῦ ἦξ δ σομυίηθ, δπὰ 88 σογγοθροπάϊηρ ἴο καὶ ὈοΐοΓο διδ., Θαιν 4] θηΐ ἴο αἴο.---. 

ΕΎον. 26. Ὁ. [789 ἘπρΊ. νϑγβίοῃ οσ ἰπ [86 τραυρίη [Π6 ΒΓ ΟΕῪ Πἴογαὶ τοπάογίπρ (Υ]ΟἸ 1, ΒΒ οἾπι8): ἐπ ἐδε ολμγοῖ (ἐν 
5. ὁ) Ἰυσίοοὰ οὗ τοίδ ἐλε ολδιγολ (αθπθγ8) ἐπ ἰΐο ἰοσχξ. 860 ΕΣΕΘα. ποΐθα ὕθ]οῦν, γοσ. 259-26. ".--8.] 

μ 
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γξεβ. 22. ῬΏΘΩ ἐἰᾶϊηρα οὗ ἴΠ660 τΒἰπ (5 
[σομσοτπη {8 61|}.- τ 6 ἱἀἐπρβ σοξοστϑὰ ἴο 89 
πιϑη [ποὺ “ἰδίπρβ᾽" ΕΠΡ]. ΥὙ6Χ8.}, ψ.Ὸ Ὑο]  ΑΥΙΥ 
Ἰαθογϑὰ ἴῃ Απίΐοσὶι 88 τ ΒΒ ΟΠ ΘΙΊΘΒ διηοης ἰμ0 α6ῃ- 
1168: 0. αὑτῶν ἴῃ τον. 22, |1κὸ αὐτῶν ἴῃ γον. 21, 
ταδί πΟσΟΒΒΑΥΪΪΥ Ὀ6 ὑπαογρίοοα 88 τοίου ἰὸ 
10 Ηδο]]οηἶϑὶβ ἢ δύο ἀοδουϊ θοὰ πῃ νον. 20, 88 
Ῥουζογταΐηρς ἰδ μϑγί οὐὗὁἁ ϑυδῃηροὶδίβ, Ῥυθ]Ϊο σθ- 
Ῥοτί [ὁ λόγος, απια, 88 'π Μασ ἱ. 4δ (Μογο1).--- 
15. ὈὉσουρῃὶ {π6 ἱπέοττηδίϊοαῃ Θομοοτηΐηρς ἰδ οὶγ 
ΟΡογδίϊουβ διηοης ἰῃ6 Ῥᾶρδηβ, δηἀ [}6 χοβϑυ]β οὗ 
1 Βοἷσ ὑσοδοβίης ἱπ Απίΐϊοοῖ, ἰο ἐδ 9 σοῃαγοχδίϊοι 
ἴῃ ΦοΓΌΒαΙΘ. ΤῊΘ ΤΩΘΙΠΌΘΙΒ οὗὨ ἰδ6 Ἰδαίου ζᾶ ν6 
ουὐϊάδησο οὗ ἐμποῖὶν ἰηίογοβὶ ἱπ {16 τηδίίοσ, δῃαὰ ἴῃ 
(πὸ σοηφΓαζαίίου πὰ Απίΐοοι, (τ 10 ἢ Βαα θ6θῃ Ὀυΐ 
ΤΘΟΘΠΕΥ Τογυηοα, δηὰ πλΐοὶι σοηδβὶβίθα πιϑὶη]ν οὗἁ 
οοπγογίοα ποδί μθη8), ὈΥ βοπάϊηρ Βδγπαῦθϑ ἰὸ 
{ἰἸἰο. ΤἘΠ||5 τα ββίοη γγὰϑ {10 ἸΏΟΣΓΘ ΒΡΡΤΟΡΓδίθ 
διὰ Κη, 88 ΒΑΣΘΌΔΒ ΗΣ 8617 ὙοἯδβ 6180 8 ἢδιΐγ9 
οὗ (86 ἰδαπὰ οὗ Ογρσγὰδ (ἰγ. 86), ἔγοτα τ 1 ἢ ΒΟΙῺΘ 
οὗ ἰμοβθ ΟἸιγ  βιΐδηβ σϑῖηθ, τὸ δὰ βργοδὰ [89 
(ο5069] ἱπ ΑἸἰΐοο. Α οογίβϑ! ἢ σοπηθοίΐοι θέ 60 Ὲ 
686 τὴ δηὰ ΒΑΥΏΔΌΔΒ, ΔΟΟΟΥΪΑἾΥ, δ᾽γοδὰν 
Ἔχ δίθα, ἱπαϑιι 0 ἢ} 88 ἢ9 γ͵δΡ8 ποὺ ΟἿΪΥ ἃ Η ]] θη ϊδί, 
Ῥυΐ, ἴῃ Ῥδυιϊου αν, ἃ Ὠδίϊνο οὗ ΟΥΡΥυΒ. 
κῃ. 28--26. α«. ΒΑΓΠΔΌΔΒ ὙἋ88 δομητηϊββ᾽ ομ δα 

ὉΥ ἰδ6 ῥσιταΐ το δοηρτορδίϊοη ἰοὸ δχϑιρὶηθ ἐδθ 
Βίαίο οὗἩ δὔδὶσθ 'ἴὰ Απίΐοοι, δὰ ὑπ ἰοὸ δάορί 
ΒΘ. δαί νο πη ΒΌΧΣΘΒ 88 ἴπ6 οἱΓουτηδίϑη608 ΒΒου]ὰ 
τραυῖϊγο. ΠΘη Β6 δυγίῖνθα, ἢ6 5807 Β116}} ἀθο β1γ0 
ουὐϊάθηοοβ οὗ ἰμ6 στδοὸ οὗ 6οάἄ, σι ΐορ πδὰ δἰ- 
ἰοπάρα {86 ἸΔΌΟΥΒ οὗ (86 ογδῃροὶ βίβ, δπα σομίγοΙ]οα 
{86 ΠΟΨΠῪ οοηγογίθα Βοδί 618, (δαὶ 6 οου]ὰ ΟὨΪΥ͂ 
ΠοαγΟΪΥ το)]οΐδθ. Ηο ἔουμὰ πο οοσαβίοι ἰ0 ΘΘΒῸΓΘ 
ΔΩΥ ἐπίῃ ὙΒΑΙΘΥΘΣ, ΟΥ ΟΥ̓ΘῺ ἰο ΤΟΙΠΘΟΥ ΔῺΥ ἀ6- 
Τοοί, ἀπὰ (μογοίογο 4}1} ὑμδὺ σοιλδὶποα [ῸΣ ᾿ἰμλ (0 
ἀο, τν88, 8ο θυ, (ὁ Ἔχδμοσί 811 [89 πῃ ΌΘΥΒ οὗ (ἢ 9 
δοῃζταοζαίζοι 0 ῬΟΥΒΘΥΘΓΘ, δα ἰο γΘπιδὶη 1 [Ὁ] 
ἴο ἴ6 δάθοτηου. Ηθ πγρϑᾶ ἐποῖὰ ἰο Δάμοσο τῇ 
προϑέσει τῆς καρδίας, πὶὶὰ ἰλ6 ἀοίογτϊπδίϊοῃ οὗ 
ἐπ μοδυὶ, ἰο 86 [ιογχὰ, ἑ. 4., ἰο δἀορὶ ἰΐ 85 δ 68- 

. ἔθ }1|88 6 ἃ γΥἱποὶρῖθ, δ ΘΔΥΓΣΥῪ ἰὲ ἰηίο οἴδοοί, ἐμαὶ 
ὑΠ6Υ που]ά δάμοσο ἴο Ομγδί. Τὰΐβ π ἦν 
οὗ ΒΥ 48 ΓΟ Π64Β υ8 οὗ (116 οἰ Γουτϊηδίθηθ Π|6Ὲ- 
υἱοποὰ Ὁγ [μιϊκο, ΑΟΤ8, οἷν, ἷν. 86, μαὶ Βὸ δὰ Ὀθθῃ 
ΒΤ δΔιηθα: “Βοη οὗ Ῥχγορμοίΐο αἰβοοῦγΒΟ, ΟΥ̓ ΘΧ- 
Βογίδιϊοπ᾽" [866 ΕχΒα. ποίθ οπ ἰν. 86, 87.---ΤᾺ.], 
οἱ δοοουπὺὶ οὗ ἰδ Βροοὶδ] σἱδὶ ΒΟ} 6 μδᾷ χϑ- 
οαἰγοα. Ἧς ΠιΔΥ ΘΠη066 88580:η90, ἰΒαὶ {0 ΟΧΠΟΓ- 
ἰδίίουβ νον 0 δἀάγοββοα ἰὸ {86 Απιϊοολῖδη 
ΘΟ γ βυϊδβ, στὸ αἰ ΒΟΟΌΣΒΘΒ ΡΥ ΘΟ ΘΏΓΥ τπιδυϊκοα 
ὉγΥ ἀδρίδ δὰ ρόῦοσ οὗ βουσί, δὰ ὈΥ ϑαγηθϑὺ- 
ὯΘΒΒ ΟὗὨ ΔΉΠΟΥ. ΤΏΘΤΘ 8 δῃοίῃοσ δ᾽] υδίοη (0 
19 βοὴ ΖΘΏΘΣΑΙ Ροϊπί, ἰῃ Τὺ κο᾽ Β ΤΘΙΔΔΤΚ ἱδπαὶ 
ΒΔΥΠΔΌΔΒ δὰ ἃ Κἰπὰ ϑατὶ δηὰ αἰδβροβίϊίου, δηὰ 
Ὑ88 1Ὁ}} οὗἨ {0 ΗΟΪΥ αμδοδβὶ δῃὰ οὗὨ ἔα. ΤἘΠ6 
Ῥτοαϊοδίο ἀγαϑός ἀθδὶσηαίοα ποῦ ΟὨΪ]Υ ΠΊΟΥΔ] τ οσἢ 
ἰὴ ΖΘΏΘΓΑΙ, Ὀυΐ 4180, ἱῃ 8 ἄρθοΐδ)] Β6}86, ἰκἰΠᾺΠ 688, 
ΟΥ, 8 οι οη816 Βοη{ἱπηθηίβ. ΑἸ] {18 τηοβὶ {}}Κ 
δέτοοβ ὐἱἱὰ (86 δἰαἰθιηθπὲὶ ὑπαὺ ἢθ τοϊοϊοθα 80 
Βοατ Ϊγ (ἐχάρη, γον. 28), τ θη ΒΘ ἀβοοσιαἰ πο {πῃ 0 
δρ᾿ συ] βίδίθ οὗ {16 γϑοθῃΐ ΘΟΠΥΘΡίβ. 

ὃ. ΜΈΏΟο, υθιι δ Οὔτη9, οἰο.--- ΤΠ 6 τα  βδῖο ἢ 
οὗἨ ΒΑΥΓΠΔΌΔΒ ῥγοἀπορὰ 8 ὑποίοϊα Γϑϑι]ῦ: οα [80 
ΟΠ6 δαηά, (86 ὨΌΌΟΣ οὗ οομγοῦὶβ γ8 οοπβί6- 
ΥΔΌΪΥ ἱπογθδβοὰ (γοσ. 24) ἰβσουσὰ ἷβ ἴᾶαθο 8 ἴῃ 
ἐδ9 οοῃσταοραίλου οὗ Αἰ οοῖ ; οἱ (8 ΟΥΒΟΣ, ἀὺ 88 

ΤΗῊΗΕ ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΗΤΊΕΒ. 

οὗ ἐμο ἱρμοδὶ ᾿ἱπιροσίδηοθ, δηἃ ὀχοσίθα 8 τά οῖν 
οχίοπα ρα ἰηϑυθῃοθο, ἴῃ Το ίοσοηοθ ποῖ ΟὨΪΥ ἰο ἐδ} 
οοηρτορδίΐου, θαΐ 8180 (0 ἐμ8 δῃςῖσθ σμασοι οἵ 
ΟἸγῖδί, {πδὺ ΒΑΥηδθδ8 Ὀγουρμὶ 580] 'ἴπ σοπηθοῖδαι 
νῖλ ὑπὸ σοηρστοζδίίΐοι οὗ Απιίοοι, τον. 25 ὦ 
5'8δι} ἀϊὰ πο Εἰπιβ οὶ ΟΥ̓Κ ΠΔΠν σοησοῖνο ἐξθ 
ἐμβουρσμί, ἱπάροπά θην οὗ οἰμοσα, οὗ ὑχγοσοούξως 
ἰο Απίϊοσν, Ὀυὲλ ἰὲ 88 ΒΥ ΌΔΒ ὙΠῸ ἱπαἀποερὰ 
Εἴτα ἰο δάἀορὶ ὑμΐβ δοῦσϑθ. [1ὑ 88, δοοογάϊπρ ἴῸ 
οἢ. ἰχ. 27, ΒΑΥΠΔΌΔΒ ἰδοῦ, τὸ μδά, δὲ δὴ 
ΘΆΓΪΟΣΥ Ῥοσὶοα, ἱπισοάδυοοα 3880] ἰο {80 ΔΡοΟΒι1685 ἷπ 
Φογυβδίθμ, δπὰ ρ]δοοὰ ἢΐτὰ ἴῃ σομηθοίΐοη Ὑῖῖδ 
89 ῥυὶπιϊίῖνα οοηργοβαίίου οὗ ἰδδὶ οἰΐγ. ΤῈΘ 
ΒΆΠῚΘ 8) ΠΟῪ Ὀτγουρλΐ 5801 ἰο Απιίοοῖ, διὰ 686- 
ὑΔ 0] 186 8. ΟΥ̓ζδΗΐΪΟ ΟοΙμτπϊσδίϊοαθ Ὀοίνγθος 
Ηἰπη δηᾶ ἐμπὶβ σοοῃργοκδίϊοη οὗἨὨ δ 116- σι ΐδη, 
(80 ἔπϊαγχα ἰδβίοσυ οὔ τ λῖο ῬΤΟΙΪδοα ἰο Ὀ6 80 
τὶ ἢ 1π ουθπίβ, δα Ἡμϊοἢ οοηνογίοα Δπίΐοο ἰπίο 
{ἢ πηθίγορο} 15 οὗ ἀ6π|116- Ο τ βεϊααϊίγ. ΒΑΓ ΔΌδΒ 
"88 δοαυαϊηἰοα 10} 411 (Π0 οἰΤουΙϊηβέβδησοδβ σ0ῃ- 
ηροίρα 1} ἐμ9 σοηνθγδίου οὗὨ Ρδμ], δ ἃ μ6η06 6 
Ὠδά, ἀουθε]688, 8180 Ὀθθη ἰπἴοτιηοθα οὗὨ ἐπ ἀθο]2- 
Ταϊΐοη οὗὨ 80 οχδιίθα Ἐράθοιηοσ ἰμδαὶ Ηδ μδὰ 
οἤοδθα 8801 ἰοῸ Ὁθδσ Ηΐβ ἤδὴο Ὀοΐοσγο ἀοπε1]6 πδ- 
τοῦδ δηὰ Κίηρϑ, ὁ}. ἰχ. 16; Θοσρ. Χχὶϊ. 2]; χχγτὶ. 
1604. Τὸ 18 ἰβογοίουθ Ροββὶ Ὁ16 ἐμαὶ τ μῖϊὸ Βαυυ δ Ό85 
γγ785 ᾿ΔΌΟΤΙ Πρ ἴῃ (818 αθη 119 οομζτορείϊοη, τ ΒΙΟΒ 
πιὰ ὈθΘῺ 80 Γϑοθῃί]ν 08116α ᾿ἰπίο οχἰβϑίθησο, δὰ γοΐ 
δα ΔΓ δα  ὈθΟθοΙη6 80 ἰαγο, [ὴ6 ἰᾶρα οὗ ἰδδὲ 
ΙΔ ὙΠῸ ὙὯδϑ σῃόοβοῃ ΤῸΣ βιιοῖ ἸΟῪ ΡΌΓΡΟΞΒΘΒ, 
δα, Βροοὶα!γ, ΤῸ 86 σομνογβίου οὗὨ δἢϑδίμοηβ, 
ΤΔΥ͂ ἴδΎο, ποὶ σἰϊοαῦ ἰδ 6 1Ἰυτϊηδίϊοπ οὗ ἰδθ 
Ηοὶγ αμοβὶ (“711 οὗἩ ἴ80 Ηοὶγ αμοβὶ,"" τοσ. 24), 
ῬΓοβοηϊοα 186] ἰ0 ΒΒ τυϊπὰ. [1ὲ νγ8δ Βοοῦ οἷθδγ 
ἴο δὲτα {μδὲὶ 86] γγὰθ Ῥγθοίβο0 7 Βυϊθα ἴον ἐλαξ 
δοϊὰ οὗἨ ἸΔΌΟΥ, οὐυθὴ 88 (δ Ἰδοῦ τῶϑ βυϊϊδα Ὁ Σ 
Εἶπ, 80 (δαὺ 6 του Ὅθ0 (μ6 γἰχμὶ τοϑὴ ἰπ (16 
τὶ ρ]δοθ. Ηθ δοροσά παν ρχοοθοάθα οὐ ὁπ00 
ἰο ΤΑΓΣΒΕΒ ἴῃ ΟἸ]οΐα, τὶ ἢ ταϑ ποὺ ζδσ ἀϊείδπέ, 
ἔον {86 Ῥύγροϑο οὗ βϑοϊεῖπρ 581} ἱπὶ Β15 ἡδέλνο διίγ, 
ἰο τ ὶσῃ ΒΘ δά γοϊϊγοα 15 ΟΥΟΣ (0 Θθοᾶρὸ ἰδ6 
Βοδβέῖ]ο τιονοιαθηίβ οὗ ἰλ9 Η 6] 6 ῃ 188 δὺ 7 ογβα! οσὰ, 
(οἰι. ἰχ. 80). Ηδγο Βο μαὰ ἀἰδαρρϑαγοὰ [ἴὉΓ 8 868- 
80} ἔγοπι {π6 γίονν, ποὺ ΟὨΪΥ οὗ ἢ18 Θμθπιῖθβ, Ὀαὲ 
8180 οὗἁ ἷα ΟἸτἰβϑιΐδη Ὀσοίγθῃ, |Κ πα γδο μδὰ 
Ἰοἶ 0 ἰγδοο ὈοΒἰπᾶ; ἰὲ ὈΘΟδΙηΘ ὨΘΟΘΘΒΔΙῪ (0 δ66Κ 
δὲπα οαὐ (ἀναζητῆσαι), διὰ, 85 1ὺ τγοτθ, [0 αἀἰποονθῖ 
εἷπιὶ ΔΘ (εὑρὼν). ΒΑΡΏΔΡΑΒ ἱπαυοοα δἷπὶ ὈὉΥ͂ 
18 ϑαγποδὲ σϑαυθδίβ δῃὰ σχοργθϑοηίδί10}85 ἰ0 8ο0- 
ΘΟΙΏΡΘΩΥ Ηἶμλ ΒΘ 86 ᾿ἱτηβο] τοίατηρα ἰο Δῃ- 
(ἴοσβ. Απὰ ποῦ 580] δηΐθυβ ὉΡΟΒ {δαὶ Βεϊὰ οὗ 
δοίζοι οῺ ὙΠ 10} ΕΪΒ ΡΘΟΌΪΙΑΣ ἸΔΌΟΥΒ Ἧτο ἀοδιποὰ 
ἰο υῃζο]ὰ ἐποτηβοῖνοβ πὶ ἐμοὶν 8016 Ὀγοδ  δηὰ 
ἀορίθ, Ηο Ἰαθοτοὰ δἱ δγαὶ ἴῃ οοπῃθοίίοῃ πῖῖ 
ΒΑΓ ΔΌΔ8 ἀυγίπρ 8 θη γο γϑᾶσ, ΣΙ Μΐ [}9 ᾿ἰπι1 
οὔ (πὸ Απιϊοολίδη οουστοζδομπ: ὑπ 00 δϑϑοι υ]οά 
“ἦῃ ἰδο σοηρτορϑίϊοι,᾽" ὑπαὶ 18, [86 Υ Ἰαροτοὰ ἰπ 
18:6 ΒΒ} Ὁ]168 [ὉΥ ῬυὈ]16 τγοσβὶρ ; [ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
{Π0Υ αἰϊοπαρὰ δ ἐμ τηϑοϑῖηρβ οὗἁὨ ἴ1Π6 σοηρτεξο- 
ἰΐοι, (ἀο Υοἰἐ6); ἐλεν δαπια ἑοσείλεν ἐπ (δό ολιπεῖ, 
{16 Ρ.Ὀ]1ο ΔΒΒΟΙΔΌΪΥ, ἑ. 6., ἕοῦ {88 ῬΡΌΓΡΟΒΘ οὗ πογ- 
Βιὶρ. (ΠΗ δοϊζοιι).----ΤᾺ.].---Τὸ υπάογείδηὰ ἰμο ποσὰ 
συναχϑῆναι, πὶ! Μογον (2ὰ 6.) δ. ἀθιῃοίϊης [89 
ΒΟΒΡῚ (8016 στϑοορώου τὶ τοι 186 ὑπὸ 08 
ταθί, 8 ποὺ ἴῃ ΒΔΥΙΊΟΩΥ τι} ἐπ σοπίοχὶ, 85 ἐδ9 
Ἰαπρυασο οὗἩ [6 ΓΟΙΟΥΒ δἸ1Κὸ ἰο Ῥϑὺϊ δυὰ Βδσ- 
ὨΔΌΔ9, ὙΠ ΘΥΘΔ8 ἰδ6 ἸαϊοΣ δἰσοδαὰν μδὰ μ᾽8 μοῦλα, 
88 ἰὑ γγογ6, ἴῃ Απίΐοοῖ ; συνάγειν, ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, ΟΟΟΌΓΒ 
ἶπ βῦο 8 Β6080 ΟΠ ὙΒΘΩ ἰμ9 ποχὰβ εἰς οἰκίαν 
ΔΙῸ οοῃποοίρα ὙἱῈᾺ 1, ΟΣ ὙὮΘΗ ἰδ0 ΘΟὨΒΘΟΙΟΣ 
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ἰμαἸσαίθ8 1 ἀποαυ Ο Δ ]]Ὺ ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΟΥΠΒΟΣ ΙΔΏΠΟΤΣ. 
[[π (μὲ Ἰαβὲ (8 οἀ. 1861) φαἰίΐομ οὗὨ ὶ8 δοϊητηθη- 
ΔΓ, ΜΙΟΥΟΡ ΒΘ πἀ0η8 ἰδο ἰπίοτρτγοίδιϊοη τηθη- 
ἰἰοηοὰ δῦοτο, ἃπὰ ὩΟῪ ΒΔγ8: “συναχϑῆναι ἀο908 
ποὺ ἀεποίο ἃ λοδρίίαδίε τεσερέοπ (Μαίίἢ. χχυ. 86), 
πο ἀ068 ποῖ δυ} {86 ὁ8480 οὗ ΒΑΥΒΔΌΔΒ: [86 
ΒΘΏΒΕ 8: ἰμὸν ὍΟΥΟ δγοισῆΐςξΓ ἰοσοίλεν, ἰμδὺ ἰδ, 
μη εὰ 'ἰπ 86 οοηρτοζαίϊοη, δἼῸΡ Βαυΐϊηρ ᾿ΧΘ- 
τἱουδ᾽γ ᾿ἰνϑὰ δπὰ Ἰδογϑα ἀρατί ἤγοτω ϑδοὶ οἰ τσ. 
--ἰκ.].---τἅ ῆ το πϑὴ ἴδυκῦ ΣΟ ΟὮ ΡΘΟΡΙΘ, 
πιςοἢ ἰδοὲ ἰπαϊοαίθβ ὑμ6 τψῖάθ οχίοπί οὐ {πῃ ὃν 
ΟΡΟΡδιϊοηδ; ὑπο} ἸΔΌΟΥΒ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΔγῸ ποὺ ἴὸ ὈΘ 
τιον ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ 858 ὑΠ086 οὗἁ ΤΙηἸββί δ υΐοϑ, Ὀΐὺὶ 
ΤΑΙΒΕΓ 88 ἰμ 086 οὗἁ ἰοδόβ τ (διδάσκειν), ψπὸ χκυϊἀοα 
(16 ΘΟΠΥΟΡΙΒ ἴῃ Δοαυϊγῖης 8 Κηαον]οᾶρο οὗ ἰδ6 
ἰσχυϊῃ, δι σοπα ποίρα ἰἤοὰ οαπναγὰ ἴῃ (86 ΟΠ γἶθ- 
δὴ Π|6 δηἃ γα }]κ. [Τ| 8]ιου]ά, Ὀοβ1 468, Ὀ6 ποι: σοὰ 
ἐβαὶ ἐΠ18 διδάσκειν, ἴῃ (86 ῬΓΟΡΟΣ 86η860 οὗ ἰδ6 
ποτὰ, ἰΒ ΒΟΥΘ, ΤῸ ἰδ6 ὅγϑὶ ἰΐμμθ, ταϑηἰἱομ θὰ ἴῃ 
δοπποσίϊου τὶ Ῥδ}, (ΔἸ μουρ ΒΑΥΠΔΌΔ8 18 
ἶξο ππάου ὈζΘΪΥ ἱποϊα θα), ΒΘΓ6Δ8Β ἴη ἷν. 2, 18 ; 
γ. 20, 238, 42: σομρ. ἰἰ. 42, 1Ὁ 15. γοργοϑοπίθα 88 
ΘΧΟΙΌΒΊΥΟΙΥ {86 δοὺ οὗἩ {86 δΔροϑί]θβ. 

ε. Τηδὶ [86 πδῆιο οὗἁὨ ““Οὐγιϑίϊαπδ᾽" οτἱ σἰ παιθα πῃ 
Απίϊοοῦ, 15. 8 ἴδοι, 70. (86 Κπον]θάρο οὗ νῃϊο ἢ 
Ἧὸ 816 ἱηἀοθίοα (ὁ Τ᾿ ΚΘ. Τὺ ΤΠΔῪ Β66 πὶ ἰο ὈΘ ΟΠ6 
οὗ ΤΟΥῪ [11{{16 ἱτηρογίϑδποθ, δηα 18, ἱπά θα, τ6}- 
ἰἰοποὰ ἱποϊἀ δ 8}}γ, δὰ ἰῃ αυϊὲθ 8ὴ ἀπρτοίοηάϊῃρ 
ἸΏΔΏΏΠΘΥ. ΚΜ.111, Σὺ 18 8 ἔδοὶ οὐ βολὴ νοϊχζοὶ, δπα 
Ϊ6 80 τοφδυαθα ὮὈγ κθ, ΒΟΎΘΥΟΣ ὈΠΡΤοιοπαϊης 
ἈΪ8 ΠΊΔΏΠΟΥ ΟΥ̓ δἰδίϊηρ ἰὐ ΔΥ Ὀ6. ΕῸΥ ἰδο σοῃ- 
Βοοϊϊοη 'π ΒΊΟΝ 1 ΟΟΟΌΓΥΒ, ΒΕ ΟΥὟΒ ἰδαὶ 116 γἱονϑά 
11. 85 δὴ ουὐϊάφθησδο οὗ ὑμ6 Ὁ] βδίηρσ ψΒΙΘΙ αἰζοπάἀ δα 
(86 Ἰαῦοσβ οὐὗὁὨἩ 53'δὺ] δηὰ Βασθδῦδβ ἰπ Απῃίΐοοι. 

᾿ς Ομτβεδηβ βίγ]θαὰ ἐμ οιηβοῖναβ οἱ μαϑηταΐ, οἱ 
ἅγιοι, οἱ πιστοί, ΟΥ οἱ πιστεύοντες, οἱ ἀδελφοί, οἱ τῆς 
ὁδοῦ (Α14.}) 110 ἐμ πδῆμθβ Γαλελαῖοι (Αοἰβ 11. 7), 
Ναζωραῖοι (Αοἱδ χχῖν. δ), οἰ6., γ6ΤΘ ΔΡΡΙ θα ἰο (Π σὰ 
ὉΥ ἰδὸ 2658. (Κυΐη.) ---Τπ.]. Το οὶ ρίπδ) 
ἰοϊτοἀυοίίοι οΟΥ͂ ἐἰὴ0 Ὡδιηθ οἵ ΟἸ τ διίαυ δ, οου- 
δι υΐ65, Ἰπἀ6οᾳ, ἴῃ ἃ οογίδῖπ ΒοΏ86, 8 ογ8. [1 
8λ8 Ἰοπρ δ'ποο, δῃὰ τὶ στοαὶ ἰσυῖ ἢ, Ὀθθη Βαϊ, 
ἰδαὶ ἰδς ΟμΥἰ βιΐδηβ ἀϊὰ ποὶ οτῖρίμδΥ ΔΡΡΙΥ 0815 
ἸΔΙῚΘ ἴἰο ἐποΙΏ ΒΟΥ 68; [ὉΣ ἱμβσουχῃουῦῦ πο ὙἘ0]Θ 
Νον Τοδίδιηοπίὶ ἰὰ ἴα Θμρ] ογοὰ ὈΥ (μοβ0 τ80 
ὙΡΥ6 ποῦ ΟἸ  ἰβίΐδηβ. (Δοὶβ χχυ]. 28; 1 Ῥοί, ἶν. 
16). Ναῖίπον οου]Ἱὰ 86 76 018 δᾶνο ἱπίγοὰιιορὰ ἱἰ, 
βίποθ [ΠΟΥ του] ΠΟΥΘΡ Βδυα δρρὶ) θα (86. Μοββὶ- 
δῖος πδιῃρο, ἩΓΠ10 ἢ ὑπ γ Βο]ὰ ἰὸ Ὅ60 Βδοχϑᾶ, ἰὸ 8 
δβειοα βοοί; ἱῤ πουἹὰ μαυθ, δοοοχάϊΐϊπρ ἰὸ ὑδοὶν 
τίεννα, θθθι ἀοδθοοσαίοα ὉΥ β}} 8 υ86. ΝῸ ΟΥ̓ ΟΣ 
ΟΧΡΙΔηδίϊου 18 Ῥοβδϑὶ Ὁ]6, οχοορὺ ἰδὲ ἢ πδῃὶ0 
Ῥτοοοοαρα ἤγοιῃ {μ6 ρασαηϑ, δηα (818 νου 18 δὰ8- 
ἰδίποα Ὀγ ἐπα ΤὍττὴ οὗ {86 τοτὰ, ΒΊΟΝ, ἴῃ ὁ 
Τοβρεεί, ΓΟΒΟΙΩ 168 ὑπ 6 ΠΔΠ168 οὗ ΡΟ]1 1164] ῬαφΦί 168, 
δ᾽ 45 Πεγούίαπϑ [Μι. χχὶϊ. 16], Οἰδαγίαηδ, 
Ῥοπρείαπε. [““Ἴμαὶ 1ὲ 888 ἃ 1δϊη ἤοστη (ΚΘ 
Μαρϊδηΐ, 16 }118 πὶ, 607) ἷβ πὸ ἀφροϊἀοὰ Ῥχοοῦ οὗἁ 
ἃ [(δἱΐπ οΥὐἰχίη : [,δὐΐη ἤοσττηϑ δὰ Ὀθσδοῖὴθ πϑίυ- 
ΤΑΙ Ισοὰ διηοηρς (πὸ ΟΥΘΘΚΒ, οἱο᾽". (Α10.---Τ Α.]. 
Το Ῥδζδῃηβ, Ὑὴὺ ὍΘ ποὶ δοαυδίηιοα ψ]1} (86 
δἰδίοσῖοαὶ δηὰ ἀορτηδίῖ 8) οὐ τοὶ κίουβ βἰζηΐβοδ- 
ἰἰοη οἵ ὁ χριστός 88 8χι δΔρροϊ]δίϊνο, ἰἴ{ βοοιηϑθὰ ἰὸ 
86 ἃ ̓ γορεγ Ὥδῖηθ, δὰ ἰμὰβ ὑπ 6Υ οττηθα ἃ Ῥασίυ 
πδίη9 ἴγοϊῃ ἴύ. Εἰγα]α, ὙΠῸ ρ0608 5.1}} ἔΣ ΠΟΥ, 
σοη δοίαΓ68 ἰδὲ [86 πδπιθ ργοοοοαρα ἔγουα ἰδ Βο- 
Ἰθλῃ ζογογηπϑηΐ ἰὼ Απιϊοοῖ, (86 τοδί ϑησο οὗ ἢ 9 
ῬΓΟΣΟΏ51) οὗ βϑ'υτῖα; Ὀπὺύ ἰὲ 16 ποὺ Ῥυ 6 ]9 ἐμαὶ 
(δ Ἀοιπδὴ δαί μου ῖθβ, αἱ (18. ΘΔΥΙΥ ροτγϊὶοα, 4]- 
Τοδὰγ ποιἱοοὰ {μ6 ΟὨτἰ βίη οὔ οἶ Δ}, 85 ἃ Ὀογ 

ΟΥ̓ το ἀϊδεϊποί ἔσγομι ὑπ6 Φονσα. [Χρηματίσαι, 1. 
8ΟΥΡ. ἰηΐ. δοί., ““ποτηΐπϑίΐ βαπῦ; χρηματίζειν ΑἰτἰοἱΒ 
οὐαὶ γόδ σφεῦό, Δρυὰ Τϑοοῃίΐογο8, γε8 τα αἀσέτε, δὲ 
ποπιθῃ ἐπᾶε αὐϊρίδοατίδ, ἶτιο δἰ στ! βσδίϊοπο ᾿πύγϑηβὶ- 
εἶτα, ἀἰοὶ, ποπιϊπατί, αμάῖγε, Ἰὰ. ααοὰ ὀνομάζεσθαι, 
καλεῖσϑαι, οἰ". (Κυΐϊποο}). ΟοΡ. Βοτα. ΥἱΪ. 8, 
--ΤῈ.].-- νον 1 [86 πϑῖὴθ τγ88 ἔπτη ϊβῃρα ὈΥ͂ Ρ8- 
818, (18 οἰσουπηδίδησο 1.561} ἀσπιοηδίταίοβ ἐπί 
(9 ἀφνθιοριμθπὶ οὗ {86 ομαχοῖ οὗ ΟἈτὶβὶ μδὰ δὰ- 
Ὑδησοα ἰ0 δῃοίμοῦ ρσυδάθ,  ἰσ 88 ΠΟΥ ἴῃ 118 
οββϑϑῃ 4) οαίυγοθ. ΑἸΊουρση ἰμ6 Ῥδρδῆβ οὔΐθῃ 
ΟδΙ6 ἰὰ οοηίδοὶ λέ ΟἸγἰβεϊδηβ, (πο Βαὰ πού 
ἈΠ Βοσίο αἰϑεϊηρι βη θα ἰμοτὰ ἔχου ἐμ 6008, ΟΡ 
τοοοχηϊζοα ἰμθπὶ 88 8 βορασαὶθ δπὰ ἱπαάθροηαθηΐ 
61488 οὗἩ τῶϑῃ. Βαϊ (ΠΟΥ ΟΝ τηδὰθ {818 αἰδβίϊπο- 
(ἴοι, 8π4, βχβὺ οὗἉ 8]1, ἱπ Απίϊοσἢ, δῃὰ ἰδυ ὕνο 
Ροϊηίβ δύθ δβίδὈ} 8104 :---Αὐϑὶ, ΙΔυρθ ΠΌΤΟΥ οὗ 
ῬδΖ8Π5 τουδὺ πᾶν Ὀδοη σοηγνογίοα πὶ {18 Οἰγ; 
ἴογυ 88 Απύϊοος οοηέδὶ ποὰ ἃ Ἰασζο 76 18} ΡΟΡ ]8- 
(ἴοι 4180, ἰὲ ἰϑ δρρασϑῃηί, ἐμαὶ 17 (9 ργοδὺ τη888 οὗ 
{86 Ομ τ βἐΐδη οδοπρτοζδίζου μδὰ οοπδβίβιθα οὗ 60Π- 
γογίοθὰ [βγϑοϊῖοϑ, ὑἰὴ9 Ομ γἱβίΐθηβ, 88 ἃ Ὑ80]0, 
σου] πανο σοπιϊπιιοὰ ἰο 6 ἰἀοπίϊδοὰ Ἡ1} (20 
ὅονγϑ. ϑϑοοπαάϊυ, (μ6 Βρθοἱῆσ ΟΥ̓ ῬΘΟΌ ΔΓ ἔδϑί τ 8 
οὗ Ογἱβυϊδηἑυν, ΠΟΥ στ 9 ΤΟΙ ΘΗ Υ ἰηΐο ΨΊΘΥ, 
ἴῃ 80 ἴδ τ 88 ΟἸσὶϑί 8 {86 δοηΐσο οὗ {ἱμὸ ζαϊί, 
{π6 Ἰονθ, διὰ ἰὴθ Βορο οὗ [1:6 ΟΒΌΤΟΙ (Χριστιανοῖ). 
ΤῊ ᾿ηἰγοἀποίΐοῃ οὗἩὨ (8158 πδῖὰθ ἰ8, ἐμ ΥΘΙΌΣΟ, δΐ8- 
(ον 68}}Υ ἱϊπηροτίδηϊ, 88 8η ουὐἱάθησο ὑδμαί, δἱ {818 
Ῥοϊηῦ, [86 συγοΙ οὗἁ ΟὨγτὶδὺ 18 θαι οσίηρ {ἢ} ΒΡ ΘΥΘ 
οὗ ἄθπογαὶ Ηἰβίοσυ, δηὰ ἰμδὺ πο δ υθο-ΟἸὨ ἰδ 8 8 
ΔΥῸ ὈΘΟΟΙΩΪΏρ' Θοτητηϊηρ] οα τὶς αοη.116- ΟἘΥἸΒΕ18}8 
88 0560 Ὀοάγ, 8466 τὴν [86 8 Π0γ᾽ 8] ΟΥΚ, 6ἢ- 
εἰ16ἀ: Α»οϑβίοϊ. τ. παοσλαροδί. Ζεϊίαἰίετ, 2ἃ οὰ. Ὁ. 
812 ἴ. [ΠΘΟΒ]ον ἔμ 6 6 ΤΟΙΣ 8, ἴῃ δα ἀἰτἴοι ἰο [89 
ἱμουρμὶθ ὀχρσοββοα δῦουϑ, ὑμαὺ ὑπ6 πδῖὴθ Ολχίδ- 
ἰΐαη8 ΘΙΛΌΓΔΟΘα 81} [86 ΠΠΘΙΩΌΘΙΒ, ἸΤΥΟΒΡΘΟΟΎΘΙΥ 
ΟΥ̓ ἐμοῖν Φον8ῃ ΟΡ ἀμ 116 Ὀϊτίιι, βῖποθ Κὸ ὮΘΓΘ 
ΒΔ Υ8 τοὺς μαϑητὰς, ἀπιὰ ἰμδαὺ Ὁ ΔΡΘΔΥΒ ἔγοιη 8]. 
11. 12, 18, τιμαὶ Ῥχουϊουβὶυ ἰο (Π6 ΔΥΥ γα] οὗ οογίδίπ 
ΤΟ δὺ Απἰϊοοῖ, ἰδ6 Φυάεοο- ΟΠ γἸβιδη5 δα ποῖ 
Ὀ6θῃ ἀρίογγοα ὉΥ δὴν [ῳοΥ (1081 ΔΒ ἔγΟσ 8880- 
οἷδε τὶν ὑμῖν αδη}16- ΟἸ γἰβεΐδη Ὀσο ΓΘ ΟΣ 
641}8] ἰΘΥΤΏΒ, οἰδ., φωσρῦβα, ἀρ τὲ ΒῈΡΡΟδβὲ(ϊο ἢ 
(δῦ ἐῃ6 πδιηθ οἵ Οὐγίσέίαπε δὰ ὈδΘὴ οΥἱσΙ Π8}}Ὁ 
ΘΙ ΡΙΟΥΘα 88 ἃ ἰϑσῖῃ οὗὁἩ τγἱἹάϊου]θ, τῖσαι, δέον ὑπ 9 
ΘΧΆΙΩΡ]6 οὗ Υ οἰϑίοἶπ, Βαυτηιρατγίθῃη 58511}} δα  Υ Δ: Ώ8, 
888 ποίμϊης ἰο Ββυβίϑίπ 1, Θχοορὶ ὑμ6 οἰΣουμηδίδηὁ0 
ὑμδὺ ἐμ6 Ῥθ0ρ]9 οὗ ΑπίΐοοβΒ ογθ Ὠοϊοσϊ ΟοἋΒ ἴῸΣ 
ἐμοῖν τὶ δα βαι 168] Ἰδηραδρο. [ΕῸΓ (86 Δα  ΒοΥ]- 
(168 Ὁ πΒΙΘΒ (18 ἔδοῦ 18 υγονθᾶ, 8βθοὸ Κυΐῃοοὶ, 
αα ἴοο., δὰ ΟΥ̓. δὰ Ἠονδβοι: ζΖύὕ, οἱο. οὗ, 
δι. Ῥαμΐ, 1. 180, δπά πη. 4. Ιοπάοπ. 1864.---ΤῈ.] 

ΘΟΟΤΈΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΤ,. 

1. ΤῈς δροβί]οβ Βοσθ τϑοθὰρ ἴῃ 8 ΣΟΙΏΆΓΚΘῸΪΘ 
ΤΒΏΠΘΙ ἔγοτϊῃ ΟἿΣ υἱοῦ. ΒΟ Ω ῬᾺ1}Ρ Βδὰ Ἰδθοτοα 
διροης ἰδ 6 Κ'΄Διηδυ δη8, [86 ἀροδίϊεδ ὙὮΟ ὙΟΓΤῸ δὲ 
Φογυβδ θα, Βοαρὰ ἐμαὶ βαιηασὶα δὰ γοοολγοαὰ {μ9 
ποτὰ οΥ̓ αοἀἂ, οἈ. Υἱϊ!. 14, δὰ Π6 Υ βοηΐ ὑδῖ πον 
Ῥοίον δηὰ ΖΦ μη, ὑνο οὗ μοῖρ ΟὟ πυ Ὁ Σ. Βυΐ 
ἷπ ἐμ 9 Ῥγοβϑηὺ ρϑέβαρο ἰδ (1ἀΐηρΒ οὗ (86 ΘΟΏγοΣ- 
δῖοι οὗ Οοη 65 ἱπ Απίΐοοδ, “σαι 6 τηΐοὸ ἐδ 6 ΘΔΥΒ 
οΟΥ̓͂ ἰο ολυγολ,,) δἀπὰ Σὲ 8 (06 οσἔυτοῖ ἰμδὲ Β6Π 5 
ΒΑΓΠΔΌΔΒ ἰοὸ {818 οἷϊγ. φπηοθ, ἰὐ 1Β ποὺ ἐμ 60]- 
Ἰοζο οὗἩ {π6 δροβί]θβ, Ὀὰὶ 16 ὀβασομ, ἐμαὶ ρταπίϑ 
18:6 σοτητα ββίοῃ, δηα [ἢ 9 ΤμΘΒΒΟΘΏΡΟΥ δἰ τη86]7 18 ποῖ 
8}. ϑΡΟΒί16, Ὀαὲ ἃ ΤΏΘΠΔΌΟΥ οὗἉ ὑπὸ ΘΒ σοι. [10 οδῃ- 
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μοί, ἱπάοοα, Ὀ6 ἀουδίοα ἴῃ ἰδο Ἰοαϑὺ ἄοστοθ, ὑπαὶ 
{86 Θυχοῖ αὖ ΦογυβΊθτω, ἱποϊααϊηρ, δα ποί οχ- 
οἱυάϊης ὑπὸ δροβίϊοϑ, 8 τηθαπί, 80 ὑμαὺ {μ6 Δρο08- 
{1658 οοὔροταϊο τ θη ΒΑΓΏΔΌΔΒ ΜΜ8Ὰ48 σοΙ τ βϑϊ ομ θά. 
Νονοσί Π61658, ΘΥ̓Θ δοοοραΐης ἰο (μΐ5 γον, ἰΐ 8 ἃ 
βιγ  Κίηρς οἰτουχηδίϑησθ ἰμδὺ ὑμβ6 δροβδίϊθβ, ὙὮ. 086 
Ῥοβίι θη ψγὃὸ8 50 Ῥχοζαϊπηθηΐ ἴῃ 6}. Υἱῖῖ. 14, ὮΘΓΡῸ 
Τοίγα, 88 ἰΐ γοῦΘ, διηοπα [86 οοηρτοζϑδίζοι, δπὰ 
δοὺ ΟἿΪΥ ἐπ εοπ͵μποίίοη οὐ (0 Ἰαϊίοσῦ. Ευθῃ 
ὙΒ6Ὲ ἰὐ 18 ΔΊΣ ἰδίκουν ἱπίο δοσοοππηὶ, (δαί δὲ 180 
ἤουτηοσ Ῥουϊοα {π6 σγοδὺ τη [ΟΡ Υ̓ οὗὨἨ {110 ΙΘΙΙΌΘΣΒ 
οὗἩ ἰ)6 οδυγοῖ πὶ ΦογτυΒ8] 6 πὶ δα Ὀθοηῃ δβοαίιογοὰ 
ΔΌχοδα, ἱπ ΘΟὨΒΘαΌΘΏΟΘ οὗ (86 Ῥογβοου(οη τη 6}- 
ἰἰοποά ἐπ Υἱὶὶ. 1, διὰ ὑμδί ὑῆοβθ τἶο τοπιδίπδα ἴῃ 
(86 οἷν ὑοῦ ὈΥΙ ΠΟΙΡΑΙΠΥ͂ {86 Δροβί]θβ, (Ἡ ἈΘΡ688, 
δὲ ἰῃ6 ρῥγοδοηὶ (ἴθ, 8 πυθγουδ Θοηρτοζδίϊοῃ 
ἸΩΔῪ αΥο δμδίη σαί μογοα δγουπα {Π 61), 1ξ 18 5.}}} 
ὃ ΥΟΣΥῪ Βὶρηὶϊδοδηὶ οἰΓουτηβίδηοο ἐμὲ ἐμ πιέδδεη σεν 
ὙὙλ8 8 Τὴ8) Ὑ80Ὸ0 αἰὰ ποὶ ὈοϊοΩς; ἰοὸ ἐπ6 οαἶτοῖο οὗὨ 
ἐμθ δροβίϊοβ. Τἷβ σοῦυγϑο οὗ {86 ἀροβί]οδ ἴῃ ἰδ υ8 
τοι γίηρ ἔγοιῃ ὑδμοὶν ΤΟΥΤΔΘΡ Ῥγοιϊαϊηθηὺ ροδίἰΐοη, 
τηῦιδί, ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ, μᾶγο 8 οουίδὶ ἢ γοίοσοποο ἰ0 (86 
ΒΡροοἶβδο πδίιυγο οὗἁ (Π6 ογθηὺ ἐμαὺ 18 Βοσ6 Ὀσουρδὶ 
ἰο τον. Βαυπιραγίθῃ (1. 267) ὙΘΥΥ͂ ΟΟΥΤΘΟΙΥ 
ὮΘΓΘ ΣΘσορηΐζθ8 8η ἰπδίδηοο οὗ {Π9 86] -οοῃίγοὶ οὗ 
186 ΔΡΟΒί168β. 1 νἂϑ ηοΐ δου βιῃ ΠΟΥ ΒΘ Β᾽ (ὖγ6- 
695 ΒΊΟΝ σϑυβοὰ (ποτὰ ἐο γϑίΐγθ; ὑμ6 ομυτοῖ 
ΤΘΙΒΘΥ δοίθα ἢ δὴ ἰπι6}]Πσοπὶ υπἀογπίδηαϊς οὗἁ 
ἐμ [ογὰ 8 ρἴδη οὗ βαϊναίίοῃ, δηἃ νδὲ ρονοσποὰ 
ὉΥ ἃ βρίὶγὶἐ οὗ Ἰονο, ψιΐοι, τὶ στοαὶ ἃ 6] 680 Ύ 
δηἀ πιβάοσῃ, δηιϊοἱραίθα δπὰ ῃγουϊὰθα ἔοσ {80 
γγδηΐβ οὗ ἱΠ 6 ὨΘΎΪΥ ἰοττηοα (ἀθη110 ΘΟΙ ΤΥ ΔΙ 0Ώ, 
ὈΥ βοπάϊης ἰο Απίΐοοῖἢ ῬγΘΟΐβοΥ ΒΑΘ Όδβ, (86 
Ἠο]]ο ἰδὲ 0 οδλο ὕγοτῃ ἰδ ἰβἰαπὰ οὗ Ογρσγυβ. 

2. ΤῈ οΒοῖδθ οὗἩ ΒΑΓΠΔΌΔΒ 88 ἐμο Γορτοβοηίδινθ 
Βοπί ὈΥ ὑπ6 ρῥυίνἱἐἷνο δοηστοραίΐοι ἰο (Π6 αοῃ ἷ]6- 
ΘΒ Ἰβεῖδηβ ἴῃ Ληἰοοῦ, γ88 ἃ ὙΟΥῪ ἘΔΡΡΥ 026, δὰ 
ΤΌΣ ἰἢ δοοοράδποα τὴ ὑπὸ παϊπὰ οὗὨ ἰδ9 ογὰ, 
80 ρυΐϊάθ8 μἴ5 ΘΠ ΣΤΟΝ. ΒΑΥΠΔΡ88 δὲ ομοθ ΡῈ Γ- 
οοἰνοὰ ἐπ γζύδοὺ οὗ ἀοά νος δὰ ΠΟΥΘ ταδηϊ- 
ζεβίθα 1ἰ86]7, δηὰ γοϊοϊοϑὰ; δὲβ ρασγί οοῃβίβἰοα 
ΒΊΤΩΡΙΥ ἰῃὰ ΟχΒουί τς 8}1 ἰο ῬΘΥΒΟΥΟσΟ δῃά σο- 
τοδὶ {81} ] ἰο ΟἸιγῖβδέ. Αδ αοὰ ἰ5, δοοοτάϊηρ 
ἰο οἰ. χ. 84, οὐ π ολήπτης, 8ο, ἴοο, ἐμὲ ἀ18οὶ- 
Ηἷθ, το τδὯὧ88 θη  κἰθηθὰ ὈΥ (89 Ηοὶγ αμιοεί, ἀἱὰ 

ποΐ τοξζδγὰ (86 ῬΟΥΒΟΙ ΟἾΓΠΟΣ ἴῃ [Π|6 6856 οὗἨὨ (088 
Ὑ}0 δὰ Ῥγοδομβϑὰ Ὦ6ΥΘ, ΟΥ ἴπ ἰδδὶ οὗ [86 σϑοαδὶ 
σομγοσίθ, ΠῸ ὙΟΥΘ Ῥδβ8Π5, Ὀθὰΐ μ6 αϊτεούδα ὃϊε 
αἰϊοηϊΐοι ἰ0 ἐμ6 ζΥδοθ οὗ ἀοἄ, 9 ῬΟΎΤΟΣ δῃα ορο- 
ταϊΐοπ οὗ τ βίοι 6 τηοβὲ Ρ] δἰ ἶγ εν. ΝΟΥ τ ΒοΤῸ 
{π0 στδοθ οὗ ἀοἀ ἴπ ΟΠ τὶδὶ 18 αἰβιϊηοιἹ γουεδ]οά, 
ἃ ΟὨΪ]α οὗ αοἄ ν1}} δἰτγαυβ τοὐοΐοθ δὰ ζ66] δὲ 
Βοτηθ, οΥ 6 1 δὴν ὑμβὶηρ ὈΠυ 508] ΟΣ ΒίΣδΏο 8ῃου]ὰ 
6 ἔουπὰ ἴῃ (80 ῬΟΓΒΟΣΒ, δηὰ 10 ὑπ οἷ ΤΏΔΏΠΘΣΒ δηὰ 
ὙΔΥ8. 

8. ΤΗδί 9658 ΟἸτῖϑὺ 18 {16 ῬΘΥΒΟΠ ΔΙ σοηίγα οὗ 
ΟἿΣΙ ΒΟ ΙΔ Ἶ 0, 18 δ υ Ἰ ρῚγ ταδηϊζοδιοα ἴῃ (18 Β᾽6- 
ἸΟΥῪ οὗ ἰμ9 Ῥἱδαίπρ οὗὁὨ ὑμ6 ομῦτο ἴῃ ΑΠΙΊΟΟΒ. 
Τὴο ΗρΙ]]οη βίο ὑσαυθ!]ηρ ῬΤΟΘΟΒΟΣΒ “Ργεδοδοὰ 
(86 Ιοτὰ Ψοβυ8,᾽ γὸρ. 20; 8 γστοδαὺ ΠΌΤΟΥ ὃὑ6- 
Ἰονθα, δὰ ἰυγηοὰ υπίο ἐἰἢ6 Γογχὰ, νὸν. 21: Βδχ- 
ὯΔΌΔ85 ὀχῃογίοα (89 ΠΟῪ σοηγοσὶβ ἰὼ οἶδα ὑπίο 
80 Ἰμοτὰ σὰ Ῥυγσροβο οὗ μοδγί, τοὺ. 28; δηο 
ΤΟ ῬΘΟΡ]Θ τγῦῶβϑ δα ἀϑὰ υπίο 0 [οτά, τος. 24, 
Α νἱίδὶ Ομ υἱϑυ δον ἰβ ἃ υἱία] δπὰ ῬΟσΒΟΙ Δ] τοΪδ- 
τίου οὗ ἰδ ᾿πάϊν᾽άυ.8] ἴο ἐλ ᾿ἰνὶηρ δὰ Ῥοσβοηδὶ 
σμγῖθι. ὙΙδουΐ ἔδιι ἴῃ ἐπο ᾿ἱνῖπρ ΟΝ σχίδί, πιὰ- 
ουϊ ἃ Υἱίδ] απο τὶ Ηΐπι 'π δρὶ σι θὰ ομδυβϑοίοσ, 
ΟἈΥΙ ΒΕ ΔΕ ὈΘΟΟΙΏΘΒ 8 ΙΠΘΣΘ όσα δῃηᾷ τηδβε. 
ΤΏ6 οἱγουχηβίδῃθ, ΠΠΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, ἰμαὶ ἐμβο ΟΑγω απ 
τοοοὶ γα ἐμ15 ἀἰβιϊποίλνο μδτηθ ὅγαβί οἵ 4}} ἴῃ ἀπί!- 
οαἷ, βῆονγβ ὑμδὺ (80 ὈΘΙουΟσΒ ἴῃ ἰδ18 Οἱἐγ τεσ 
ἀονοίθἃ ἰο ΟἾσὶδί ῬΟΥΒΟΠΔΙΪΥ ἷπ 8 Ῥχγεδπιϊποοὶ 
ἄθρτοο; ἴογ οἰμοσ νΐδο {815 δῖ α ἡγοῦ] οὶ ΒΑ ΎΥ9 
οσσυγτοὰ ἰο ὑμ9 Ῥαᾷδὴβ ψιι0 ἰπισοἀυσοά ἰΐ, 80 
ὨΔΙΌΓΔΙΙΥ δα υἱν αν, 88 ἰο Ὀ6 ΘΌΓΣΤΟΠΙΙΥ δρρ δὰ 
ὈΥ (ποῖ ἴο 18:16 ΤΩΘΙΌΘΥΒ οΟὗὨ {0 ομυτοῖ. [ἱ 18 
βιἸἸκίπς ὑμαὺ ὑμ6 Ὀδ]θυοσβ ἀογϊνοὰ {πεὶγ παπιο, 
ποὺ ἔγομι ““ 956 808,᾽ Ὀὰΐ ἔτοσῃ ““ΟἸγὶεὶ.᾽" ὙἘΤμδὶ 979. 
88 οὗἩ ΝαΑσωτοίῃ 8 ΤῊΒ ΟὟγέ [Μ|. χχτὶ. δ; 
Φοδὴ ἱ. 207, (6 Αποϊπίϑα οὗἢὨ αἀοά, ἰδο Εἴηρ δοὰ 
1μοτὰ οἵ Ηἰκ τοἀροπιθὰ, γγ8ϑ {86 δυίϊοΐο οὗ ἁ ζδιῖι 
Ἡ ΒΙΘἢ 80 δρυπάδηι δ᾽1οὰ ἐμ μροατὶ, ἐμδὲ 186 
του ἢ ΘΙ ΡΒ δἰ 08}}γ Ῥσοοϊαϊταθα ἰὲ, ΣΟΙ θΟ} ἰμδὲ 
δίχϑΏρΟΓΒ Ὀοδίονοα οη ἰμοτη, ποὲ (86 πδηλὸ ““96- 
508, δυΐ (δὲ οὗὨ ““ΟὨ γλβιὶδ8.᾽ 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

869 Ὀοῖον, (τον. 21--80.} 

Ο..-- ΤῊΒ ΑΝΤΙΟΟΗΙΑΝ ΟΟΧΝΟΒΕΘΑΤΊΙΟΝ ΟΙΤΕΒ ῬΒΟΟΡ ΟΥ̓ ῚΤ5 ἘΒΑΥΞΕΝΑΙ, ὉΝΙΟΝ ἩΠΤῊ ΤῊΣ ΟἩΒΙΒΈΙΑΝΒ 

ΙΝ σύῦῦξα, ΒΥ ἈΕΤΟΒΟΌΙΝΟ ἘΚΙΙΒΡ ΤῸ ΤῊΒ ΓΑΤΤΕΒ ὈΓΒΙΝΕΟ Α ΚΑΜΙ͂ΝΕ. 

ΟἬΑΡΤΕΕ ΧΙ. 27.-30. 

2, 28 Απᾶ [Βα] ἰπ ἔδμιοβθ ἄδγβ οδῆμθ Ῥτορμϑὶβ ἔγοπι }6γαβαίθπι αηΐο Απὐοοι. ἘΛΔπὰ 
{8Β6γὸ βίοοὰ ἊΡ ομθ οὗ ἔμθπὶ παπιθὰ Αρᾷβαβ, ἀπὰ βιρηϊδοά Ὀγ (86 βρἰγὶυ ἐμδῦ ἔβε σα 
Ββουϊὰ [που]] Ὀο 
1 Δ }01064] ποτ] : τ ΒΙΟὮ [8180 

29 

[4] ἀμὸν ἀρεστὰ [ 
ἷ 3 ΘΆΤΩ6 ο Ρ888 ἴπ ὑμ6 ἀδγβ οὐ [υπά67] ΟἸδυάϊτβ 

Οἴδβθαγ, [οπι. 6841}. ἘΤΒοα [Βαὺ διηοπρ] {80 ἀἰΒ01}]68, ΘΥΘΣΥ͂ ΤηδῺ δοοοσαϊηρ (0 

1η9] ἐπτουρμουῦί 411 {86 Ἴονοσ ὑμ6 γ}|016 

ΗΪΒ ΔΌΣ γ, ἀοίοτταϊπϑά ἴο βοπα το] θοῦ [βϑηὰ βοιιθτμδὺ ἔοσ 614] απίο ἐμ Ὀγείθγθα 
80 

{μ6 Βαπᾶβ [ 
Μ ΘΒ [Ὁὑ80] ἀποὺ 'π Φυᾶθα: ἘὙΓ ΒΊΟΝ 180 {860 ἀϊᾶ, δῃὰ βοπὺ 10 ἰο {86 οἰάετβ ἈΥ͂ 

ἃ, χειρὸς] οὗ ΒΑΓΏΔΡ48 δηὰ ὅδυ!. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 27.-80. 221 

1Ψεν. 28. ἃ. Τδο τοδάΐηρη μεγάλην δηὰ ἥτις [οἵ Α. Β. Οοὰ. 8[η. τοϊπ δου] 66 δηὰ δλέμοτα, απ δἀορίοα Ὁγ [δος ΤΙΒο;. δπὰ 
Βυτ8.--- π.} αγὸ δυβία! πο ὉΥ 8 βτοδῖδσ ὨΠΤῚΌΟΥ οἵ δηοίοοὶς Μ58. πδῃ [6 Ππιλθα. 
6. Η.. ἂὲὸ τοίδϊποὰ Ὁγ Α11.--- Ὁ. οὐἱ κί ΔΙ δὰ ἐπ πιδῶς., ἩΒΙΟὮ ἃ Ἰαῖοῦ πδπὰ σμδημοα ἰηἴο {ἢ Ἰϑυ πίποὸ: Β. σοδὰβ μέγα 
ἥτις. ῬΙΙΠοῖ (Ο». ὃ 8. 2. υ]. δμὰ ἄρ 4. Ὁ. 11.) τοχδιὰβ [89 ἴδιλ. οὗ ἔδο Θογίο δῃὰ Ἰδῖογ ασγθοῖς ὕδδίθ, 88 ὉΠα ΘΒ. ΟΏΔΌΪΥ ἐδ 9 

ὅστις ἴῃ ἐξαέ. τεο., [ ἰσαπὰ ἐῃ Β. Θ. Η. διὰ τοίαϊποᾶ ὉΥ ΑἸΖ, Ὀπὲ [5 οπιἐεϊοὰ ἰπ Α. Β. Ὁ. Οοά. 8π. 

ον [οἵ ἐεξέ. νεο., ὕγοτα Ἐ.. ΘΟ. Ἡ.] 5. π δῖ 
δία. ΤῸ]ς. οἴο.}, ἀπὰ τπῦδὲ ὈὉ6 τοχαγάθα Δ δῇ [πἰογροϊδιθα ὀχρ᾽δηδίίοη. [Οιἱί 

οοεστος γτεράΐϊης ἰῃ [Π18 
3. ΨοΣ. 28. Ὁ. [Καὶ δ 

γαῖς., Ἐπεὶ. ἐσ. δηἃ ὉΥ 1.Δοἢ.--ΤῈ. 
ες. 38. ες. Καίσ αἴϊοσ 

ἘΧΈΕῈΘΟΕΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

γκε. 27, 28.---Απᾶ πὰ ἴμ9866 ἅκανπ, ἰμδὺ ἷ8, 
ἀυτίπας (86 ῥτοϊσδοίθα νἱβὶὶ οὗὁἩἨ Βδυμδθ85 δηὰ ὅδυὶ 
ἰο ἰ8ο δοπρτγορδίϊοι ἴῃ Απίΐοο, 88 ἰδοῦ 68 οὗἁ 
(6 ΟἸγ ϑιϊδη τοὶ σίου, σοτίδιίη Ῥτορμοίθ οδταθ 
ἤτοπι ΦοΓΌΒΔ]θη ἰ0 Απίίοοβ. Οο οὗ {8680 ΔΓοδΘ 
ἀναστάς), ΟὨ ἃ οογίδὶη Οσσδδίοσ, δὺ 8 τηθοίϊῃρ 
6] 8 ἤἴοσ Ρ]1ο του ϑ}ρ, δηα ἤογοίο], ὈΥ ὑπὸ 1]- 

Ἰαπιϊ παιϊοῦ οὗ ἐμ Ηοὶν αδΒοδῖ, ὑπαὶ δ βούδσο δε ΐη 9 
σ 0] ἀ ΒΟ0Ὲ 88116ὺ [Π0 1 }}010 Κπόττῃ ψοσ]α. [ἙῬτο- 
ῬΒοῖΣ, οσὸ ϑαυϊγδὶοπὶ ἰοὸ ἐπδσρίγεα ἐδασλεέγε, ἰο 
ἩΒοτὰ γεαυδηΐ Το 6 18 τηϑὰθ ἴπ ΤῊ ΑΟΤΒ 
διὰ ἴῃ 6 Ἐρίβ.166 οὗὁ Ῥϑὺ]. Τδὸ 804] ΤΌΤ οὗ 
ἰδεῖν ἱπαερ σαὶ ἢ ὙΒ5 ποὶ 50 τσοὶ ἐμαὶ οὗὨ ἴογθ- 
ἰοΠπς ΓαϊυγΘ ουθηΐβ, 85 ἱμαύ οὗὁἨ δὴ οχαϊ θᾶ δηὰ 
ΒΌΡΕΡυτηδῃ ἰσδοδίπρ, ΟΥ ὑπῃ6 αἰΐοῖαποθ οὗἉ ἐμ ὶῦ 
ΟῚ σΟΏΒΟΪΟΌΒ ἰπ|6]}156}66, ἰπ ογτιδα ὈΥ [86 ΗΟΙΥ 
ϑρίστιι, (866 Ὀεϊονν, ΠΟΟΤΆ. οἱο. Νο. 1.) Τ|ιΐβ 1ῃ- 
δριγδιϊοη τν85, ΠΟΎΤΘΥΘΡ, ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙΪΥ, 88 Β6 70, πὰ 
ςΒ. χσὶ. 10 (186 ΟἹ ὑνγο Ῥδβϑϑᾶροβ ἴῃ σοι Αμα- 
808 ἰ8 τηθῃ(]0Ππ64, τηδἂθ {86 γϑ}}101]6 οὗἩ ῬΓΟΡΒὮΘΟΥ͂, 
ῬΤΟΡΟΥΙΥ 80 οΔ]]16ὰ. (ἀο οίϊο; Μογον; Α17,)--- 
Τὰ.]. Τμδὶ δὴ δοίυ δὶ] φγοαϊοίΐοῃ οὐἠἨ δὴ ουθῃηὶ 
δι Ὀο] οηρίηρ ἰο ἰλ9 ζαίαγο, ἰΒ ΠΟΙ τηδϑηΐ, 
ΔΡΡΟΔΓΒ ὈΟΪῈ ἔγοσα {6 οἴδυβο: διὰ τοῦ πνεύματος, 
δια 4150 ἵγοιῃ ἰδ 0 ἰθγὴ8 ἐσήμανε - - μέλλειν ἔσε- 
σϑαι. [{πῸ οἰαβδίο ασϑοκ μέλλειν 8 ὉΒΌΔΙΪΥ οοπι- 
Ὀπιοαὰ τὶ ἴὸ ἰηΐ. ζαϊ., δὰ Ὁσυὶ Βεοϊάοῃ τὶϊὰ 
ἐδθ6 ἰπῇ. Ῥτοδθ., δὰ ι}}} του ΣΘΡΟΙΥ τὶΐῃ 
[86 ἰηῇ,. δου.; ἰῃ μὸ Ν. Τ΄, ἰὖ 5. υδ0Δ]}7 
δοιδποὰ τὶν ἰδ ἰπΐ. Ῥγοδ., (ΔΙ ΑΥ̓͂Θ ἰπ (88 
05}618), Βοπιθέϊτη β τὶ ἐμο ἰηΐ, 80Υ., δπα ποῖ Βὸ 
οἴθη νι {Π6 ἱπῆ. αὶ., 88 οσο. (ἩΤΙΝΕΒ: Οὕγαρι. 
Ν. Τ' καὶ 44, Ἴ. υἱι.).---]75.1. Ὑᾶο Ἰαΐίον ὑθστὴβ 
[ἐσήμανε, εἰ5.7 ἱχηρὶγ ἃ τιοὰθ οὗ οὀχρσθββίου ὉΥ 
ἸΏΘΔΏ5 οὗ δῖ βτι5 δηὰ ἰτηδροβ, δα ἰοϑὰ ἰὸ ὑμ6 φρῃ- 
ὁεοίαγο, (85 05 8 ἰδίου. οοοδβίοι, 6}. χχὶ. 10, 11), 
ἐδδὶ Αζδῦυβ πα ϊοαιοα (ἢ 6 ΔΡῬΡΥΟδΟΙ οὕ (89 δι ΐῃ 6 
ὌΥ δοῖῃθ δυιηῦο 081] δοϊΐοη. [ὑ 8 ἱποομπβὶβίθηί 
αὶ ἴΠὁ ἰοχὶ ἰο ἐτηδρὶπο ἰμδὲ (86 ἔδιαΐπο δὰ 80- 
ἴΔΠῪ οοταπιοηοθα (ΕἸΘΒΒΟΓΏ), ΟΥ̓, ἰμαΐ, δὶ Ἰϑδϑί, 
ΒΟΠΙΘ ἰοκθηδ οὗ 18 ΔΡΡΌΡΓΟΔΟΝ ΜΟΓΟ ΔΙΓΟΒῪ ΡῸΣ- 
οορ 0 ]6. Βοβί68, ἐλ 6 οοποϊυάδίης γογαδ ΟΥ̓ ΥΘΓ. 
28, ἥτις καὶ ἐγένετο οἷο., Ὀ]ΔΙὨἾΪΥ δον ὑπαί {80 
ἀεεϊδγαίϊοη οὐὗὅἁἨ Αρδῦτθ μδὰ ρῥγοοοὰοὰ ἰξ ἴῃ ἰῃ9 
ογάος οὗὨ ἰΐπθ, δμὰ δδὰ Ὀθθῃ ΧὉ]}ῪΥ νορϊδοὰ Ὁγ 
οὐδοΐδ πο Οσουγτοα δ 8 βυθϑοαθοηὶ ρμοτὶοά. 
Ἧ.ε δᾶατὸ ποῦο {πὸ ἢγοὶ ἀοίοστοϊπαίϊοη οὐὨ ἰΐτηθ, 
Ὑεῖἐἢ τοίογοημσο ἰ0 δηοί 0 τ 1] Κπόνσῃ πἰδίοτί αὶ 
ἀδίο, νιΐο ὁσσυγδ ἴῃ ΤῊΣ Αστθ. ΟἸδυάΐυ5, [86 
ΒΌΘΟΟΕΕΟΥ οὗ (δ) μχυ]α, οσουρίοα ἰμ6 ἑβγοπο ἰμὲτ- 
ἰδϑὴ επίϊσο γοδυβ, Α. Ὦ. 4]--δ4, δηὰ, ἀυτίηρ μἷβ 
τεῖζη, (6 ΒοΙηδ ΟΙΩΡΙΓΟ ὙΔ8 ΙΔΟΓΘ ὑμ8ὴ ΟἿ6Θ 
γἱδβιϊοὰ Ὁ λπιῖὶπθ. Βᾳοἷ) τῦ88, δρθοΐδ!γ, (Π 6 6886 
ἦπ Ῥαϊοβιϊπο, θη ΟυδρίαβΒ Βαὰυβ διὰ ΤΊδονΐαβ 
ΑἸοχαπάον (708. «Απίΐᾳ. χχ. 2. δ; ὅ. 2) τχόγὸ ὕγο- 
ΘΌΣΒΙΟΣΒ, δου Α. ὮὉ. 48, δαηὰ 46: ἰἐὶ τῶϑ ἰμθὴ 
ἐμιδὶ χίης Ισϑὶϑβ οὔ Αἀΐδθοπο, δῃὰ δἷβ τρόμον 
Ἠεῖομδ, Τπτηίθ δὰ 86 ἰδ ἰ δηΐβ οΥὉ ΨογΌβδΊοτα 

ις. [7Π8|9 Ἰδίτοσ, ἴῃ ἐξαξ. γεο. ἔχοιμι 
βασι 

ἰπ ρογίδην δυίμου το [Α. Β. Ὁ. Οοὰ. 
ὉΥ δοῖ. ΤΊδοἢ. δηὰ Α11.--.-ἴκ.] 

Ῥυχοδδβοὰ ἴῃ Βραγρί. ΝΟΥ, 88 {6 ἔδιηΐπο Π6ΤΘ 
τιδηἰοηθα ὈΥ͂ υϊκο, σοΥί δ] οσουχτοὰ ἀυγίης 
(86 τοΐρῃ οὗὨἩ ΟἸδυάϊΐυϑ, ἰὺ οδμμοὶ βανθ Ὀ6ΘῺ 
ΘΑΡΪ ΟΣ ἰδ ἰΠ6 Υθ8ῦ 41; δὰ 88 1ὑ 'ἰβ ῬΓΟΌΘΌΪ 
ἰάοηἐΐο81 τυ (8.6 οὴ6 ταθηὐοποα ὈΥ ΦοΒορὮι5, ἰΐ 
8} ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ μαγοὸ ργοοοθὰδα {πὸ γθὰτ 45. [1 18 
ὈΒΌΔΙΥ δϑϑιρηθα ἰο0 ὑπ γᾶν 44, (86 ἔουτί οὗ (Ὰ9 
τοῖσηι οὗ ΟἸδυάϊθβΒβ. “4Α8 ΙΔΓΔΏΟΡ δυρροβίβ, ἰΐ 
ΤΏΔΥ δγὸ ὈΘΘΌΣ δΡουῦὶ {π6 61086 οὗ Α. Ὁ. 44, δὰ 
Ἰαϑίθα ἰΐγθθ ΟΥ ἴοι γοϑιβ.᾽" (Ἠδοϊεοί!).---ἼἙ.]. 
ΑἸΟΒουρ, ἐμοσχοίοσθ, γὸ 8.6 ποῖ δοαυδὶπίοα τ]} 
{89 ἀοίδ118 οὗ 89 ονϑῃί ἰο νοῆι (ἢ 6 ῬΥΤΟΡΆΘΟΥ οὗ 
Αρδῦυβ Τοΐοτϑ, ἯΓΘ ΤΑΥ͂ Τορχδσα ὑμ6 Ἰαϊίου 88 Βδυ- 
ἱὴρ Ὅδθῃ Ββ υ οίγ [}8]16α, βποθ ποὺ ον Ῥᾷ8]68- 
ἐἶπο, Ὀυὺ ΟΥ̓́Θ ΠΑΪΥ δηὰ οὐμὸῦ Ῥσουίμοθβ οὗ 
{80 Βοηδῃ ΘΙΠΡΙΓΟ ὙΟ͵Ὸ δ οίοὰ αἱ ἐμαὶ ροτϊοα 
ὉΥ͂ ἔΔ!]Πατο8 οὗὨ (80 ΟΥΟΡΒ, δὰ ὈΥ ἴδιηΐπο.---[(ἼΔο. 
4ηη. 12. 48). . 

ΨΕΒ. 29, 80,ω,ςα«. ΒΘ 80 ἄϊΐδοῖρ]θα.--- τὶ 
ἄοο8 ποὶ αἰ ἑ ΠΟῪ ΔΡΡΘΆΓΣ ἔγοτῃ ΤῸ; 29, ΒΟΟΣ 
189 Ομ ἰδιλωμβ οὐ Απιϊοοῖ βοηὶ σο]ϊοῦ ἴἰο (86 ὁ0η- 
εἐτοκδϊίομβ ἴῃ ΨΖ9υαθ8 ἱτητηοαϊαίθὶν αἷἴου Αζαῦυβ 
δὰ υἰἱογοα ἰΠ:6 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, ΟΥ ἩΠΟΘΙΘΥ Ρ6Υ παϊιοα 
111 υἱάϊηκβ δα βθα ΘΏΑΥ͂ τοδομϑὰ {μθπὶ ἐμαὶ (86 
ἔδιαῖϊμο πδὰ δοίυδ}ν οοσυγτοὰ ἴῃ ἰμαὺ σΟυΠΙίτΥ. 
ΤῈ6 Ἰαδίίον 18 ὉΥ ἔδυ (0.9 Ἰῆοτο ῬΓΟΌΔΌΪΘ Βαρροβὶ- 
(λοι, γι, Ὀοσϑῦβο ὑμπαὺ ῬΡΟΡΒΘΟΥ τοίοστϑα ἰο {}90 
ὙΠ016 τοσ]ὰ, δηὰ ἰδ 8 ΟὨΪΥ͂ (86 δοίιδὶ ζ118]- 
τηθπὺ τ Ὡ16ἢ ἀθιποπδίγαιοὰ (μαὺ ἃ ΒΟΥΟΥΘ ἴδ πι1Π0 
δἰ! οἰθαὰ Ῥγϑοΐβοὶν [86 Ῥχουΐηοο οὗ δυ θα (ΘΟ. 
708. Δηπίΐῳ. χχ. ὅ, 2, τὸν μέγαν λιμὸν κατὰ τὴν Ἰουδαίαν 
γενέσϑαι); ἀπά, Βοσοπάϊγ, Ὀοοδυδο Γυἶκο αἰ ΠΟΙΙΥ 
1} }011608 ἴῃ ἰδ 0] τσὶ Ομ Ρύου, Υϑσ. 1 διὰ 28, 
ἐπεῖ ΒαΡΏΔΡαΒ δηὰ 838480] ἀϊὰ ποί ΘΔΥΤΎ (686 60}- 
ἰσϊ δυιϊίοπδ ἐο Φογιιϑαίομ, αἰ} Ἡοχοὰ μ8α ΔΙΓοΔαΥ 
τη89 ἰμδὶ οἱἱγ ΒΪ8 ΤΟΥΔῚ] τοδί θῇ 00, ΟΥ ἰονγατ 8 
11:0 61080 οὗὨ δμὲβ γνοΐζῃ, δρουὶ ἃ. Ὁ. 44. Το αἷδ- 
οἶρ]θ8 ἱπ Απίϊοσ ΠΟῪ σϑβϑοϊγοὰ ἰὸ Το ον 8 οἵ- 
βο6 οὗ ἰογο, ἃπὰ ἰο βοηὰ αδοἱὰ (εἰς διακονίαν), 80- 
οογαϊπρς ο {89 τηθδὴ8 Ἀπ ϊοῖ {πΠ0 ἰμαἰ ν] ἀ.8}}Ὁ 
Ῥοββοββοὰ ΤΡΊΤΟΡΕΤΟΝ ἰο ὑἐμ6 ΟἸτἰϑυϊδηβ Ὑπὸ σθ- 
δἰάοα ἴῃ δυάοδ, δὰ νῖϊὰῃ τ οσι, 88 ὈΣΟίΓΘἢ 
(ἀδελφοῖς), (ἈΘΥ ὙΤΟΣΘ οοπδοΐοιιβ οὗ Ὀοίηρς υπὶϊοὰ 
ἱῃ ἰδὸ χτηοϑὲ 1ηἰϊτηδῖθ ΔΘ. ΤΏ6 ΤΘΒΟΪ] αὐ 08 
ἩΔ1ΟΙ ΠΟΥ πδὰ δἀορίθα, {Π0γ σαγυτὶθα ἰηίο οοοῦ, 
ὉΥ βοπᾶϊης ΒΑΡΏΘΔΌΔΒ δηὰ 8380] ἰο [ῃ6 Θ᾽ ἀ6Υ8, 88 
(89 ὈΘΔΓΟΙΒ οὗἩὨ ἰδποὶν Κκὶπὰ ροἰἶϑ. Εὐθὰ 88 {89 
ΒΥΠΘΟΖΌΘΒ ἴῃ Ῥδζδῃ ἰδηᾺ5, δπὰ 6]80 Ῥγοβοί γύββ 
1κὸ Κὶπρ Ισϑίθ8 (800 ἐμπὸ Του χζοΐϊηρ ποίθ), δἰἀθα [89 
Ῥαϊοβ πίη 79 008 ὈΥ͂ ὑδμοῖν κἱ Δ ἢ ΒΟΩ6ΒΟΠ8Β οὗὨ αἷ8- 
ΑΥ688, 8580 ἰ00 ἔϊο αθη 116- ΟΠ γἰϑέϊδ8 τορασγά θα ἰΐ 88 
8 ἀυΐγ ἰο αδοτὰ το οῦ ἰο {μποὶν ὈΤοίΒσθΏ, [89 
Φυάθοο- ΟΠ ἱβίΐδηδ, ψγ8ο οου]ὰ ποἱ οχρϑοὺ ἰο Ῥϑοϑῖγυθ 
ΔΙΩΥ ῬοΤ ΐοη οὗ ἰμο86 οοπ γί υ 08 τ Βϊοδ ἩΟΤ6 
ἔπτη ἰϑη θα Ὀγ ὑπὸ ἀΐαδροσα οὗ [5.89] [9078 τοδί ἀἰηρ 
ἴῃ απ 119 οουπὶσὶ 68]. 

ὃ. Τὴο ο᾽ἄθσδ δύ δΌΓΌΡΕΥ πιοηϊϊοηθὰ ἴῃ 
γον. 80, πνιιδουὶ ΔΗΥ βίδίοπιθαί οὗ ἰὴ τοοὰθ ἴῃ 
ΘΝ ΠΟΥ σᾶπιο 1ηἰ0 ΟΠἶο6. 0 Ἰωδύ, δΒον- 
ΟΥΘΥ, σοῃὐδοίυγο ὑπαὶ 8. Ῥγοσοθάσγο γὙδ8 δἀορίοα 
ἷπ (πἰ8 τοϑροοὶ το ΓΤΟΒΟΙὈΪ]οὰ ἐἰδ6 ὁὴ9 46- 

πὶ ταί, τρὶς, ὉΥ ἐμοῖσ οτάοσβ, μαᾶὰ Ὅθθα Ϊ βοσϊδοὰ ἴῃ οἷν. υἱ. 1-ὖ, ππϑὰ 9 βϑυθῃ Ὑ6ΧῸ 
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ΘΠ οβθΩ ἴῃ Τογυβαϊθη. ἴδ σοηρΓομδύϊομδ ΘᾺ 
ὍΟΤΘ ζογιηθὰ Ὀογοπὰ {6 Ἰἰπιὶϊΐα οὗὁἨ [Π0 οἷν οὗἁ 
ΦοΓΌΒβα] θαι, ὑπάουδιο }]} ποοαρθὰ, δὲ {86 δδυ] θα 
Ρογίοα, ἃ σοστίδὶῃ οὐβδηϊσαίϊοη δπὰ συ]68 οὗ ρου- 
Θγητηρηΐ, δ αἰδιϊποὶ βοσϊοίΐοδ: δηὰ δὐϑὴ ἴῃ ὑμ6 
ΗοΙΥ ΟἿ γ ἰδεῖ, (8 6 ΟΕ Υ βιῖ8 8 τη Ὺ ἈδῪ6 ὈΘΟΟΙΩΘ 
σοπϑοίουβ οὗ ἰδ πϑρὰ οὗ ΓΌΪΟΥΒ δηὰ συΐϊάςπ, ἴῃ 
ογᾶον [μὲ {86 δροβί!οδ τηϊχμὺ 6 δὶ ΠΙ ΟΣΙΥ ἰο ἀ6- 
γοίο ἐποταβοῖνοδ ΘΕΓΤΟΙΥ [0 ὑπο ὶν ΒΡ6618] γοσδίϊοι. 
1 σαμποὺὶ ὮΟΓΘ 0 ΠΘΟΘΑΒΑΙΎ ἰο [ΕΓΒ {86 οΥΐ- 
ἄδησο ἴῃ ἀοίαὶ}, (αὶ ἴῃ {86 δροϑδίο]ο δρῶθ, πὸ 68- 
δοηἰἷ4] αἱδιϊποίϊοη οχἰβίθα Ὀοίψθοι πρεσβύτεροι 
δὰ ἐπίσκοποι. [86 οτϊβδίομ ὈΥ Τυκο οὗὁἨ δῃ 
δοσουπί οὗἩ ἰμ6 ἰπδιϊαἰίοι οὗ (6 ““ῬτοΒΌγίογδίβ 
ΟΥ ΕἸ ΟΥΒΗΪΡ᾽ ὙΔ110 ἰδδὶ οὗὁἨ ἰμὸ “Δροβι δὶ 
δηὰ (μ6 Ὀϊδοοπαίδ᾽ ἰ8 αἴτοη ἴῃ (πὸ Βἰδίοτυ, ἰβ 
ἐδτι8 ὀχ ρ]αἰμοὰ ὃγ 7. Α. ΑἸοχδθάον :--- Ἴ6 ΟΠΟΘ 
οὗ ῬτοβΌγίον οσ ΕἸάΟΣ νγδ {Π 6 ΟἩΪΥ͂ Ρουτηδηθηί, 
6586 ῃ 18] οδῆοο οὗἩ 186 7615} μα τοῖς, 8πᾶ 88 βυο ἢ 
ψγ͵ὃ8 τοίδϊ ποὰ ὑπάον {86 ὩΘῪ ΟΥ̓Δ ΣΙ οΏ, νεῖ - 
ουὐ Δ ̓ Υ ΤΌγΙ8] ἱπϑιϊξαιίο, δὰ ἱποσοίοσο πὶϊ που 
ΔῺΥ αἰδιϊποὺ τηθηϊΐοι ἰπ {86 ΒΙΒίΟΣΥ͂, δ 88 Ὑ8 
δά αἴοσ αν 8 ἴῃ γούοσοησο ἰο 86 ΟΥ̓ΡΆ ΠΣ 0. 
οὗ {1 αοπ 6 σμυ ΓΟ 68, ΒΘ {9 ΟΠΟΟ δὰ πὸ 
Ῥγουϊοῦβ οχ βίθῃοθ, 8η4 τηυϑί ἐμογοἴοτο Ὀ6 στοδίθα 
ὉΥ {Π6 δοεὶ οὗ ογάἀϊπαίΐου ; 866 δοῖον, 6}. χίν. 28." 
(οπι. οα Αοἰβ, αὐ ἰοο.).---ΑἸζοτὰ ΒΟΥΘ σΟΙΩὈΪΠ6Β 
ἐμ [ο]ονὶηρ ἔσο ἀθ ἥ οἰ διὰ ΜοΥΟΣ: “ΤῈΘ 
πρεσβύτεροι ἃγθ ἴὰ ἰμ6 Ν. Τ. ἸαΘη 168] τὰ ἐπέ- 
σκοποι; 866 Αοίβ χχ. 17, 28; ΤΊ ὶ. δ, 7: 1 Ῥοί. 
υ. 1,2. ὅο Τμοοάοτοὶ οα ῬΆΪ]. 1. 1: ἐπισκόπους 
τοὺς πρεσβυτέρους καλεῖ" ἀμφότερα γὰρ εἶχον κατ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τὰ ὀνόματα. 86 {1110 ἐπίσκοπος, 
88 ΔΡΡΙΪοὰ ἐο 9Π6 ῬΘΥΒΟΝ ΒΌΡΟΤΙΟΡ ἰο 86 πρεσβύ- 
τεέροι, δὰ Δηβνοσίηρ (0 ΟἿ “ὈΙΒΏΟΡ,᾽  ΔΡΡΘΩΓΒ ίο 
Βαῦθ Ὀδ66η ὈΠΙΓΠΟΗ ἷπ (ἢ 6 δροβίο]ϊο ἐ{ΐπη68.᾽» 
Ἠδοϊκοεὶλ (Οοαι. οἷ. χὶν. 28) Τριηδ ΙΒ :----ο ΤῊΘ 
εἰεγδ, ΟΥ »γεδόψίογα, ἰπι (86 οἶοἶΔ)] βθπ8ὸ οὗ {6 
[ΟΥΏ, ΤΟΥ ἰΐο86 Δρροϊηἰδα ἴπ ὑμ6 ἄτβὶ σμυγΟΒ68 
ἴο ψαίοῖι ΟΥ̓́ΘΣ ἐμοὶ σΘΏΘΓΙΆΙ ἀἰδαϊ } 6 δπαὰ τῦρ]- 
ἴατο. ὙΠ γτοΐδσγθποο ἰοὸ ἐμαὶ ἀσίγ, ΠΟΥ 6 ΓΘ 
ο8]16 ἃ, 4180, ἐπίσκοποι, ἔ. 6., Βα ρου  πίϑηἀθηΐβ ΟΣ 
Ὀίϑιορβ. 711} 3γεί ἨῚ ὑΠ61}} Φ6 188 δρρεὶ Ἰδιΐοη, 
ΤΔΗΒοτυοα (0 ἐμοῖὰ ῬΟΓΝΘΡΒ ἔγοπι ὑἢ 6 δ ΧΩ Δ Υ 
6488 οὗ ΟΠ ΘΟΥΒ ἰῃ (6 δυῃμδρορυθδ; (ῃ6 δϑοοπᾶ 
τῦδ8 (ΠΟἿΥ ἰοτοῖ χη ΔΡΡο᾿]δἰΐοι, βίποθ (89 ατθοϊίβ 
οι ρ]ογοὰ ἰΐ ἰο ἀφβίζηαίθ βιιοὴλ το δἰ 0 0}8 ΒΠΙΟῊΡ, 
οσάβοῖνοθ. [π δοοογάβποο τὶτἢ {818 ἀϊδιϊ ποίοις, 
ν δηά (δ ζεπογα] ΤῸ ]6 ἰ0 6 ἐμ 18: {086 ὙΠΟ ΓΘ 
οἈ]]οὰ εἰάετα ἴθ βροδκίηρ οὗ 56 188} δοτητι 168, 
ΣΟ οδ] θὰ ὀέσλορϑ ἴῃ βρϑοϊκὶπρ οὐ ἀἰθη 6 σομητηῦ- 
πἰκῖο8. Ηδποο (μ6 Ἰδίΐον ἰθσῖὶ ἰ8β ὑπ 6 Ὀγου δ ρ 
οὁη6 ἰῃ Ραι}}5 ΕΡ 81168.᾽᾽ 8.66 δ]80 Εἔχξεα. ποίβθ οὐ 
οἷ. χχ. 28.---Ὲ.. ΓᾳΚ6 ἀο068 ποὶ μοὲο βίδίε ἱμαὶ 
ΒαΥμδρδα δηὰἂ 880] ορο δβοηΐύ ἰ0ὸ ὑπὸ οἱ ἀθ ΓΒ ἴῃ 
.εγιδαΐεηι; ἰὰ 8, Π6Π6Θ, ῬΟΒΒ1Ό]6 (Βδὶ ἐμ 6 Ὁ ὍῸΓΘ 
8190 σοχημββίοηϑα (0 Υἱδῖὶ {π0 δ᾽ θῦβ οὗ οἶμβὸγ 
ΟὨν βιϊδη σομργοζαίϊοηβ ἰῃ 866. ΤὨ686 ο᾽ 6 ΓΒ 
τοοοϊγοα, ἴῃ (Π6 Ὥ8π|6 οὗὨ {μποὶν σοῃρτοχαίίοηδ, ἐἢ 9 
εἰ βοπί ἤγοια Απίϊοος, δῃὰ ἰπ6} ῬΥΟΌΘΌΪΥ ἰσϑηβ- 
Τοττοὰ (ποῖ ἰο ἐδ ἀφδοοῃβ, 0 αἱδινὶ Ὀυϊοα δαοῖὶ 
ἀοπαίζομβ ἰο ἱπάϊν᾽ ἀ.818.---Α οοτγίαϊπ αἰ σΌΪΥ͂ 
ΒΘΘΙΏΒ ἴ0 ΟΟΟΌΣ Β6ΓΟ, Οὐσϑδίοποα ὉΥ ἰμ0 οἰγουτῃ- 
βίδῃοο ὑἱμδὶ Ρϑαυὶ δἰ πη 86] 7 ποὶ ΟΠ Υ͂ ΠΟΥΘΡ ΤΟ 1018 
ἐπιῖθ ἸΟΌΓΠΘΟΥ, τ ΊΘ. 88 ὑπάογία κθ [ῸΓ (ἴθ ΤῸ- 
Ἰϊοῦ οὗ ὴ0 Ζυάθο- ΟΠ ΥἼϑι 85 80 ποτ αῇἹιοίοα 
ὉΥ ἐμ ἴδαειΐηθ, Ὀὰαΐ 8180 βθϑῖιβ ροβϑὶ Εἰ 9 }]γ (0 οχ- 

. οἿαάο ἰ0 ἴῃ 64]. οἱ. ἱ. δῃηὰ ἰδ., θυο ΒΘ ΔΡΡΘΔΙΒ 
ἀϊδροθοά ἰο δηιτηϑγδὶθ 8}} {86 υἱδὶ (δ τηδὰθ ὈΥ ἶσα 
ἰο Φογαβδίοιη δένοσ μἷβ σοῃνοσδίου (Μ υοΣ; Νο- 

8460). Ἀφ Ῥοἰΐδ δοῃ͵)θοί 68, 85 80) Ἔχ δη δία 
οὗἩ 186 Δρραγοιῃὶ ἀἰβοσορδπου, (πὲ Ῥ80] ῬΟΒΘΙΌΪΥ 
Στ δομοὰ 7υάσα, πὶ πουὶ ργοοσοοδάϊης ἰο Φογυ Βα] οι, 
διὰ ἐμαὶ ΒΑΥΠΔΌΔΒ 810Π6, ῬΟΓΏΒΡΝ, γαυ θὰ 88 
αν 85 86 οἷἰγ; Ὀπὶ, πάθον 811 (μ9 οἰγουπιδίδ πε, 
«εγιιδαΐεπι, οτο ἰδ6 τοί σδυτοῖς οχὶδέορα, 
ὙΟΌΪὰ Ὀδ6 ἰῃ0 υἱεϊτηδὶ6 ἀοδιϊπαιΐοη οὗ ἐμ οβο πθῸ 
ἰγδύθ]]θα ἤγοτα γυῖα ἰο ἰμς οἰ ἀ6Υ5 οὗἨ (86 7 ουνὶβὶ 
σοηρτοζδίϊοθβ. Απὰ {δ βυρροδβιιϊοι ὑπαὶ ἐλὶ 
Ῥδυ} πο ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο 70 ΓΒΔ] ὴ 15. ἰστθοομοῖ]80}6 
ψῖ} 64]. 11. 1, σδηποὶ Ὅ6 οπἰογί δἰ πο, ὉΠ16 65 πὸ 
δϑΒΌη6 ἐμαὶ ἴῃ (818 ἜΡ βίο ΑΥῪ Ῥαββδρο ἐπ 6 ΔΡΟΒΙΪ6 
ἰπἰοπαοα ἰο Ῥγοδβθηὶ ἃ σοί ϊυουβ δηὰ δΌβοϊα οἰ γ 
Ομ] θὲ Θηυ πη γϑίΐοη οὗ 8}} ἰδ ἡΟΌΓΤΟΥΒ ἴο 76- 
Τύβδί θη; αὶ {Π 6 σοπῃποοίΐοη ἴῃ ὙΒΙσΝ 18 δὲ Ρ88- 
Βδβ6 ΟΟΟΌΤΒ, ὈΥ ὍΟ ΤΠ68ῺΒ ΖΓ Β 65 βαι  δίβοιουῦ 
ονίάθμοθ ἐμαὶ πὸ ϑηἰοσίδι ποὰ βυοϑῖ ἃ ργροβα. 

ΘΟΟΤΕΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Ολτίδιίαπ ὑγορδείδ ΔΡΌΘοΑΣ ἴοὸσ {πὸ δγεί {πιὸ 
ἰπ {818 ῬΡαδβῆζο, γον. 271. ΤΈο ἐοτοί! ἔκ οὗὨ ἴα- 
ἴᾳτο ουθηΐβ τ βηοὶ ἐπ 6 Χο] αδῖνο, ΠΟΥ ΟΥ̓ ἢ (86 ΡΓΤΘ- 
ἀοτηϊπαίΐἑπρ' ομαγδοίογίδιϊο οὐ {8 6 Ῥγορβμοίδ οἵ {88 
ΟἹ σονοῃδπηίῖ; [Π6 5βδίηθ γοπιδχὶς ΔΡὉ 168 ἴο ἐμοδὲ οὗ 
πο Νον. ΤὩΘ ΓᾺΌΤΤΉΟΥ Ἡ6Γ6 ΠΟΓΑ1ἀ5 οὗἩ αοἄ, πξοιὰ 
ἮἨθ δ] ρείοηθα δπὰ ἰπδρί θᾶ: βυςῃ, ὑοο, τγογο 80 
Ἰαϊίίογν. ΤἸΤδθ Ῥϑου δὺ βοσυΐοο Ὑῖσῃ ἰδ 680 πιϑῦ 
οὗ αοἀἂ ρνοτίογιιοα, Ὀοΐῃ ἀπᾶσσ ὑπο ΟἹἀ δηὰ ππὰεσ 
80 Νοὸν Οονοηδηί, ἀϊὰ ποί δοῃβὶβὶ ἰπ ἔπ σε δες 
ἀοίδἰ]οὰ ἱπδισυοιϊοῃβ, ἱπίθπαθα ἰὸ χυϊάθ πιϑα ἰο 
8 τρί υπαογβίδπαϊηρ οὗἢ {μ6 ἔσαῖ (διδάσκειν, 
διδάσκαλοι) ; ἰὰ γᾶ, ταί ον, (οἷν δρργορτίδίε οἵδοο 
80 (0 υπίο]ὰ ἐδ οοὔηδβοὶ δηὰ ν}}} οὗ αοὰ, 5385 ἰὸ 
ἰηὔπθηοθ πα ἀϊτοοὶ δ᾽ {μ6 σδοπβοΐθησδο δηὰ {86 
Ψ}}|1. Ιπάἀοοα ΟὨΪΥ οπε, δοδοσάϊπρ ἰο υϑσ. 28, οἵ 
ΒΘΥΟΥΔῚ ῬΓΟΡΒοίδ ἯὮΟ σδπηθ ὕγοιῃ «6 ΓΒΔ] 6 πὶ ἰοὸ 
Απίΐοομ, ῥσοποιυμοθᾶὰ 4 ργεάδίείίοα, δὰ γοὶ {δΕΥ͂ 
αἰδ, σὶϊδοῦΐς ἀουδί, Ἰδθογοὰ 88 ὑγορθὲοίβ: δοτρ. 
οἰ. χὶϊὶ. 1, προφῆται καὶ διδάσκαλο. ΤἸδο ἀϊδιϊπο- 
(ἰοὰ Ὀούνγθθη {86 Ῥγορβοίβ οὗ ἰδ οἹὰ δῃὰ οὗ (86 
ὨΘῪ ΘΟΟΒΟΙΆΥ͂, σοΟμ πὶ διθαὰ ΒΙΤΡΙΥ ἴπ πὸ οἰτουπ- 
δίδῃσο, ὑπαὶ, ἴῃ (ἢ 6886 οὗ (ἢ) ΤΌΤΤΩΟΓΙ, [80 [(8}0Ὺ, 
δηα ἰπ δαὶ οὗ {1|ὸ Ἰαίίον, (6 ποτὶκς οὗἩ τοἀοιῃρίοα 
δηφτοσοποί]ϊαιϊου ψγουκαὶ Ὀγ Ομ τῖϑί, σοπβεϊιυ δα 
Τοβροοινοἷν ἐπ αἴνθῃ Ὀ8818 ΟἹ ὙΞΙΘὮ {867 δἱοοῦ, 
πὶ τοχζατγὰ ἰο ἐποῖν Κηον]οάρο δηὰ ἐδοὶνγ υἱοῦ, 
δηα ἰοτγπιθᾶὰ {μ6 γϑβρϑοιἷγο δΟΌΓΟΘΚ 6 η06 ῥΓῸ- 
οοϑοαορὰ (9 Βρϑςοΐδὶ {απ παιΐοη οὗὨ 89 Βρίγὶϊ οἴ 
αοά, ὈγΥ Βοῖὰ ἰΠ 6. Βρακθ. Βυῖ ουϑῇ 85 (86 τϑ- 
Ὀυκίηρ, δαπιοηϊοῦυ, Ἡδγηΐηρ, δηὰ σΟΒΘΟΪΔΙΟΤΥ 
Δα γ68568 οὗἩἮ (Π6 Ῥσορμοίβ οὗ τμὸ Ο]ὰ Ταεϑιδηιοδὶ, 
ΥΡΤῪ Θ88}}γ Ἰηἰγοἀπορα νἱοῦσα οὗἩ ἐμ6 διϊοτο, μασ- 
ΕἸΘΌΪΔΡΪΥ ἩΒΘΠ ἰΠ6 7 Βροῖκο Ῥγορμοὶῖοα}}γ οἵὗἨ Ηΐτα 
ὙΠῸ ὙΓᾺ8 ἰ0 ΘΟΠη6, 80, ἴοο, ἔα Ηοὶγ ϑρίγιὶ πο 1]- 
Ἰυπιϊηλίοἃὰ δηὰ ἱπδρίγοἂ (886 Ῥχγορμοίβ οὔ ἔδθ 
ΘΒυτΟΙ οὐὁἁ ΟγΥἱκί, οδδὶ σαΥβ οὗ ᾿ἰχῃΐ οα (δες ἴα- 
ἴᾳΓ6, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ τοίοσοῃσο ἴο ἰμ6 δοσοπὰ οομοἶπ ρα, 
οὗ Ηΐμπι, τῆὴο ΟοὯσ66 δδπιθ, Ὀυὺ τὙδοὸ τν}}} Βογοδῖϊοσ 
εἴὔἶθοὶ {86 σοπδβυϊητηδίϊοῃ οὗ πἷβ κηράοπι. Απὰ 
ὍὙ6 ἀὯὁ ποὲ ἀουδὺ ἐμαὶ {Π6 φγϑοαϊοίΐζοη οὔ Αγβὺμβ 
σΟποοΓΒἰηρ (86 ἤδχαῖη 6 ΒΊΟΝ ΒΒ ου]ὰ Δ] οὶ 4}} 186 
ΟΣ, τῶβ υἱἱογοὰ ἴῃ σοπηθοίΐοη τὰ ΣΟΙΑΣ ΚΒ 
τοίου ης ἴο πὸ βοοομὰ οοσοΐηρς οὗὨἩ ΟἸγτὶδὶ δὰ τὸ 
{86 ᾽υὰᾳπιοπὶ οὗὨ {89 του], 88 τν9}] δ ἰο ἰλο δι 
ἩΠῚΘὮ που] Ῥγϑοδᾶὰθ {πὸ Ἰδίίο ν᾽. 

2. Ἴμὸ οοπίγίυιίοι οΥὗἨὨ (89 ΘΒ αγοΝ ἴῃ Απιίοοῖ, 
ἰπηίοπάρα ἴοσ ἐμθ τϑ]ἱϑῇ οὗ (πὸ οοὴ 085. ἴῃ 
Ψαᾶθα, νυ ῖο ποτ βυβοσίηρ ἤγοια ἰδς ὕδμίηο, ἐ8 
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086 οὗ ἐδ6 πιοδὲ Ὀδδυΐϊ νι} ἤονγοτβ ἰὴ ἰῃ6 σασγάθῃ 
οὗ ἐμ ϑροϑβίο]ϊσαὶ αρθ. [ γϑύθαἹ]θ (86 ἱπιϊτηαὶθ 
πῖον ἴῃ ἸΟΥΘ ἩΒ1Οὰ οχ᾽ βίο Ὀθίνγθοα ἰδ 6 ορτρτθ- 
ἐλξιοῦβ ἰΠδὶ Τα Του πάρα οὁα ὁ09 δῃαὰ ἰδ 881ὴ0 
ἴδε ἴῃ ἰλ6 Βοάθοιροσ, Φ6βὺ8 ΟἸγθί, ΤὴῸ ἔγὰθ 
ἤϊοπὰ 18 γοϑορηΐζοα ἴῃ Β6ΆΒΟΠΒ οὗ ἀϊδέγοβ; δυὰ 
Ν5 {86 5 ποουϊίγ οὗ 89 ἔγ] ὁπ 8}}}}0 δηὰ ὕσγαίοσμὶ) 
ἰονο (ἀδελφοῖς, τοῦ. 29) οὗὨ ἐμ αθῃι1}6- ΟΠ  ϑ 188, 
Ἧ858 ἀστηοπδίχαιθα ἀυχὶηρ ἃ ἴδιηἷπθ, ΠΟΘ ΤΠΘΗΥ͂ 
ῬΕΓΒΟΙΒ ἀἰοὰ ἱπ 96 αβδ]οτλ [ῸΓΥ δοΐ οὗ ἰη6 π6- 
Θεβδαυῖοβ οὗ [1116 (3059. Δπίίᾳ. χα. 2. δ). Το ῖν 
δοίξζομιϑ ἐδδιϊβοα ἰο ἰμοῖγ ἰοτο, βίῃ οθ δ οὗ Ο)6 60}- 
υὐἱδυϊοα δοοογζαϊηρς ἰὸ ἰμὸ οχίοπὲ οὗὁὨ 18 τη 688. 
Το στοῦ ἴῃ ΦοΓΌΒδ θη Βδα χτηδηϊΐεδιοα 1.8 ἰη- 
ἱεγοδὲ ἴῃ ἰμ8ὸ οοηγοσίβ ἴῃ γυῖα, δὰ μιδὰ βοηὶ 
ΒΑΥΠΘῸΔΒ ἰο ἰδοῖὰ, Ὀοΐἢ Δἃ8 δὴ δβϑβοσοίδίθ ἱπ ἱμποῖσ 
ἦογ (τον. 28), δηὰ 888 ἰθδόιθῦ. [ὑγγ88 ἰο ὑπ Ἰαἰίοτ, 
δηὰ ἱμβγουρῃ Ὠΐτο, ἰο ἰδ ΘυΤΟΣΙ ἴῃ 9 ΟΣ 88] 6 ῖα, ὑπαὶ 
(86 ἀφη 119- ΒΥ δι 8η8 οσοὰ (ἢ 6 ἰπόΡοα 86 οὗἉ ὑΠΟΙ͂Σ 
ζαϊὶ ἢ, (Ὠ οἷν δἀνδησοιηθηὶ ἴῃ πο ΟἸ τι βιΐδῃ 11ἴ6, δη 4, 
ἱπάορα, δἷϑὸο ἰῃς αἱὰ ὑ ]ο ἢ} (ΠΥ τοοοϊγοα ἔγοσῃ 
84:1: ἔῃ δδΒοχί, ὑπὸ Απίιϊοομίδῃ ΟἸγἰϑιΐδηβ δὰ 
θοδὴ Ὀοποβίοα ὮΥ (86 δΔοίλνο Ἰογυὸ οὗ ἰμοβο οὗ 426- 
ΤΌΒΔΙΘΙν, ὈΓΪΠΔΑΥΥ, ἱπ δρὶγὶαα] (πΐησα. ΤΉΘΥ 
ΒΟΥ τοΐαχε ἸΟΥ͂Θ [ὉΓ Ἰονθ, Ὀαΐ, ΤΙ ΠΙΑΥΪΪΥ, ὮΥ δἵ- 
ἴογάϊηρ [θυ ρΟΥΔῚ αἱὰ ἰο ὑμοβθὸ ὙΏΟΒ6 1 γ88 ὙΘΓΘ 
ἰπγεδίοηθα ὈΥ ἐδ Βουϑυῖυ οὗ ἐμ ἔδιαΐϊηθ. Βαὶ 
διλὶὰ ἐμ 18 δοίϊγο ᾿  οἤδηρο οὗ ΚΙΠΑΙΥ͂ οδῖο68 γ6η- 
ἀεγοὰ ὉΥ ἃ ἀϊεἰπιοτοίεὰ δηὰ ζαϊιμῦα] Ἰοτθ, ἔμ 6 γ0 
δ χουϑδὶϑὰ ἰδ6 ῬΟΟΣ οὗ Ηΐπ, πὶ ΒΟ 8]0Π6 
ἐμ 8300}8 οὗ τθϑῃ δύο Ὀθοοπθ 0η6: ἰδ Τιοτὰ 
δεσυβ Ομ γἱδί, 086 Ἰογο ῥχοιηρίθα ἷτα ἰο βδοτὶ- 
ὅσα ἰπι501} ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ (0 ΤΘΟΟΏΟΙΪΘ ΒΙΠΠΟΣΒ, 185 ἰδ6 
ΘΟὨἰΤΩ] ὈΥΪΠΟΙΡΙΟ οὗ ἰμο 1116 οὗἩ {6 ΟἸΥΘἢ; ὈΥ 
δἷ8 οὐ διακονῆσαι (ΜΙ. χχ. 28), Β6 ἔουπάρα 8 
διακονία ἴῃ ἰμὸ νου], τ ΣΟΙ οου]ὰ ἤδγθ Ὧ0 οχἑϑί- 
Θς9 ὙΣπουῦξ τη. 

ἩΟΜΙΓΣΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 19. ουν ΤΠΟΥ ὙΒίο ἢ σσοῖθ βοαδῖ- 
ζοχϑᾶ - - - [ταν 9]]6ἅ 88 ἴδι, οἱο.----Ῥογβοσυ 0 
ἄοθϑθ ποὺ ἀορσγῖνο 8 ἰσιιὸ Ομ γἰβιΐδη οὗ σουγαξο; 
ΚἸγοῸ]οα ΘῊ ΟΥΟΤῪ δΒ'6, γοὺ ποὶ ἀϊδίτοββϑά, οἱο᾽". 
2 Ὅσον. ἰν. 8 8. (βίαν κο).---οσύβαι οι μδὰ πἰνἢ- 
το δ ἐ86 ΠΌΓΣΒΟΤΥ ἴῃ ὙΒΙΘΝ ὑπὸ βρί τὶν οὗ 
Θοά ρῥγχορασοὰ {86 ἰσγϑοθ ὑδαὺ ἸΟΤΟ ἰὸ ὍΘ ἰγ8}8- 
Ρἰδηίϊοα ἰο Οὐ ΒΥ Ρ]8068 ἀπὰ ἰο Ὀ68Υ δρυπάδηί ζγυϊξ 
ἀηίο ἰδ9 1οτὰ. (ΑΡ. Ῥαϑί.).---θ8ὸ ΟΠ β 88 
ὙΠῸ πΟΓ6 ἀγίνθῃ ἔγοια 9 ου ΒΑ] τη, τ ἢ 41} ἐμ οἷν 
ΘΟΙΩΠ ΘΠ ἀΔΌ]6 Σοδ], ὙΟΥΘ 8.1}1} Ἰηδιιοπσοα Ὁγν (86 
ΗΓ οὗὁἨ "ρσθδοβίης υπίο ἐμ6 96 17ἷ1ξ8 ΟὨΪΥ;" 
ἘΟΥΘΤΙΒΟΙΘΑΒ, (Π6Ὺ ἰπδιοίοαἃ πὸ ΒΟΥΪΟῸΒ ἸΏ ΌΣΥ ΟΠ 
186 γροοά σαϑοό. ΤΈμοῖρν οοπάτποί ἀσβοσυοβ, ἱπά οᾶ, 
Ῥταῖδα σαί μοῦ ἰπδὴ Ὀ]δπιο, ἴῸΣ, 1. ΤΉΘΥ ΘΟΠΡῚΥ 
ὙΠ (86 οοιμτηδηὰ οὗἉὨ 6808 (Ὁ. χχὶν. 47); 1]. 
ΤΒΟΥ ἐχδῖθὶ ἐπ9 ΡΟΣ οὐ ἐμοῖν Ἰοτθ ἰο (86 
Ὀτοίδγοη δον (80 ἤ6βἢ, τ ὶο ἢ τγ8ϑ8 ποὶ αϑοοιοα 
Ὅνο ὈΥ (6 ῬΟΥΒΟΟΌ ΟηΒ ἩΔΙΟΝ ὑπμῸ0Ὺ βυδοτο 
ἔσο {86 Ἰαἰίοσ, (1}.). 

γε. 20. Απᾶ δοιὴϑ οὗ ἔδπϑσῃ ὑσθσθ σΏ6 
οἵ ΄γρστβ απ Ουσθῃο, οἷο.---αοαἀ᾽ Β σατο οὗ 
85 οδυΓοΒ 18 ἐγ} πομογῆ!. Μοπ ἤἔγοῃ Ογ- 
ΣοηΘ δὰ ὍΘ αὐδ)1ῆοα, 88 ΘΑΥΪΥ 88 (Π0 ἀδγ οὗ 
Ῥεηίξοοβὶ, ἰο 6 ὙϊΕΠ6Β568 οὗ ἐ86 ἐσ ἢ, δμὰ 867 
ΠΕΙῸ ὈοίίοΥ δίῤοὰ ἰο ΟΔΥΤΥ ἰμ6 Ο08Ρ61] ἰο {πεῖν 
ΘΟΌΒΙΣγτθη ὑπ δὴ πδίϊτοα οὗ Ζυάθα. Το Ἰωοτὰ 
ἐλῃ δἰ τυ ἤηὰ συλ Ὀ}]6 ἸΔΌΟΤΟΓΒ, ὙΒΘῚ (80 Π87- 
Ὑρδὲ ἴδ δἱ βδπά. (Αρ. Ῥαϑδί.).-- -Τ ο8ο ἡπιαϊοίουβ 
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ἸΔΌΟΣΟΙΒ 8.6 ποῖ ουὐϑὴ τπθηςϊοηθα ὈΥ͂ Π81Ω6, ἰπ 
ΟΥ̓ΘΡ ἰδαΐ 811 (Π86 ΠΟΏΟΣ ΤΩΔΥ 0 ρίνθῃ ἰο αοἀ 
6] οθ. Οοπβοηὶ ὙΠ αὶ τ Πρ ταϊη ἃ ἐπμδ8ὲ {μ]ὴ9 
ΟΥ̓́Τ. ἩΔΙΩ6 ΒΒΟυ] ἃ Τοτηδῖῃ ἢ ΟὈΒΟΌΓΣΙΥ ΓῸΓ 8 ΒΟΆΒΟΠ, 
θυ} τρᾶῖκο ἰὑ Ρυ ΙΔ ΟΙΥ Κπονῃ (μαὺ (89 Ὥδηιο οὗ (δ 6 
Ἰμογὰ Φ6δβύ8, ἰ8 11:6 ΟὨΪΥ 056 ὙΒΘΥΘΌΥ ψΜΘ τηπεὶ ὉΘ 
βαυϑὰ (Αοἱβ 'ν. 12.). (Ε]ορο1).---Βο Βι1θπΐ, γ9 Ρθο- 
ῬΪ6 ψὃ0 βθοὶς δἰ σ ρ 8, 1 Βοβθθοῖ γου, δὰ ὙΠῸ 
ἀθογ ἰδαὺ ἐμο ΟΒυΤΟΣ 888 τοοεϊγοα 8 68]} (0 6ῃ- 
ὥδρο ἴῃ Τὴ ἸΒΒΙΟΠΔΙΎ ἰΔΌΟΓΒ, 0.}1688 8.6 οδη Ββοηὰ 
ἔοττ τπθ ἢ ὙΠῸ ΡΟΒΒ088 δροβδίο]ἹἹ αὶ μι 1 (Β6886}). 

γεκ. 21. Απᾶὰ ἴδο μαῃᾶ οὗ ἴμ6 Τιοσᾶ ννδ5 
συλ ΤΏ ΘΙ.---Ηθηοθ ὑμὸγ ἀϊὰ ποΐ ἡδθὰ 8ῃ) δ. 
οὗ 868}. [0 ἰβ Θαδὺ ἴο ἰδῦοσ, σβοα {16 παπὰ οὗ 
80 Ιοτὰ αὔοταβ υβ δἱά. Βαί ον οἴδῃ ννὸ Ὀἰπὰ 
ἰδὸ πδπὰβ οὗ ἀαοά, θη νγ͵ὸ ἀο ποὶ ρὶγϑ οὐζ- 
ΒΟΙΥΘΒ ἰο {86 τηϊηἰβίσυ οὗ (μ6 ψοχὰ τ Βα} γ} 
(ΑΡ. Ῥαβὶ.).---αἱ ειϑαὶ ΠΌΣΩΡΟΣ - - - [υχηθᾶ 
πηῖο ἐδο 1ιοτὰά.---Τἰ 18 ἐμο 8016 οὈ͵ οὐ οΥὨ ἃ [411}- 
ἔα] βοσυδμῃί οὗ Ομγὶβί, ἰο δοπαποὶ ΒΟῈ}}8 ἰοὸ “7 σι, 80 
(μαὺ 00 τηδῦ ὈΘ]οΩ; ἰοὸ ἰ86 Τοτὰ, δηὰ ποὶ ἰο 
Ηἰπηβοὶῖ, (10]1α.). 
γε. 22. Αδᾶἃ ἴδ 90 βϑῃῖ ἔοσῖ 8 Βδση δῦ 88. 

-- ὕ;οι {818 ϑοσοῃα τοροσὺ οὗ [0 ὉΪ]οϑδὶηρ ΒΊΟΝ 
αοά μαδὰ ργβηίϊθα ἰο {μ6 Οδηί1]68, σοϑδομοα (86 
ὈΘΙονΟΥΒ ἰπ 9 ΥΌΒβδ σα, (86 Ἰαίίοσ γοοοϊνοα 1 ἴῃ 
ἃ ἀΙοσοηΐ δρὶσὶῖ, Οἱ {δ6 ΤΟΓΙΔΘΥ ΟΟΟΒΒΙΟῺ (Υ6}. 
1 8..), Ῥοίοσ οποουπίογοα ἃ βίουτϊη οὔ ΓΘΡΥΟΆΘΙ6Β 
Ὸ Βανίηρ δδβοοϊδίθα ὙΠ Ῥαρβδη8; Ὀπὺὲ ποῦν, ἱπ 
ΡΪδο6 οὗἩἨἁ ὀΘοιβυσίηρ εἶπ, ΓΒ ΟΥ͂ σοτητηΐβϑίοη Βδτπδ- 
Ὀ88 ἴο Ῥχοτηοίθ (89 ψΟΣΚ οὗ ἰδ6 δοῃνοσβίοι οἵὨ 
ἐλ6 αϑμ 1168,  ὲο δα ὈΟΟΟΙΙΘ ΥΘΙῪ ᾿ἰπίογϑδίϊτς 
δηὰ ἱτηρογίδηῦ ἴῃ ἐμοὶ ογοβ. Τὰ {π6 ΔΥΒ οὗ 
(μὲ Ἰοτὰ ρστγαάυδ}ν Ὀθοόριηθ ᾿πι6}}} 1 010 ἰ0 τα θη, 
(Αρ. Ῥαβϑί.).---τἶῦ τσγδϑ [89 ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ {8.0 Ομ ὈΘΒΒΥ 
Βοῃὲ ἔγοιῃ «“6ΥΏΒ8]6Ιὴ ἰὼ Απίΐοοϊ,, ποὶ ἰο βυδ]οαὶ 
[86 Ἰαϊίοῦ ἰο (89 οοπίσοὶ οὗἨ ἰμ6 Ι͂ΌΥΠΙΟΣ ΘΕ ΌΣΟΙ, 
ὯΟΣ ἰ0 ᾿τρΌ86 86 8816 ΘΧ(ΘΓΠΔ] ΓΌΣΙΩ ΟΥ ΘΟὨΒΙϊ - 
οι ὑροι ἱΐ, Ὀαΐ ταί 6 Ὁ [0 ΟΧΡΧΟΒΒ [86 ΘΟΙΏΤΠΟΙ 
70 οὗ (λ9 Ὀδ] οΥο Β ὑμαὺ ἀοα πδὰ ντουρμὶ ἃ ᾳΤὰ- 
οἷοι ψΟΥΚ ἴῃ ΑΒΙΙΟΟΏ, ἰο Θοτρτηυ ποδία βρ  σὶνυΑ] 
εἰζι5, διὰ ἰο οὐνίδίθ ΔΗΥ͂ ΡΟΒΒ1Ό]6 ἐθτηρ δι Β ὈΥ 
ΔΡΡσορτίδίθ οσποσχίαίϊουβ. (Β1θρ61). 

γεκ. 28. ,ΌὌὈο, ΒΘΏ ὮΘ - - Βα δο0} 89 
Βταοθ οὗ σοῦ, νυβα ΕἸδᾶ.---Ηἰθβ ἡάρτηηοηΐ οὗἁ 
(169 ψοΥὶς γγ88 ἰοσταθά, ηοὺ δοοοχάϊῃρ ἰο ἰῃ0 ΡθΓ- 
Β0Ώ8 ὙΠῸ πδὰ Ἰδθογβὰ μοσγο, Ὀαὺ δΔοοογάϊηρ ἰο {89 
ἔτϑοο νι ΐση δὰ Ὀδθη Τουθϑ]θα. Ηο ἀ68]8 88 8 
αὶ μος τὶ [ἢ 686 ΒΟΡΊΏΠΟΓΒ ἱπ Κτδοο, πα ἀ068 ποὶ 
ἰσοδῖ ἐμπθῖὰ 85 βίθρ- ο] σθαι, δἰ βουσῃ μ6 δὰ ποὶ 
Ῥαρχοίίοα ἰμοπὶ Ἀἱη8617 ὈΥ {πμ6 πογὰ οὗἩ ἰγυίῃ. 
ΤΏΘΓΘ 8ΓΘ ΔΙΎΘΥΒ ἱπβίγυαοίοσβ ἰοὸ Ὀ6 ἔουπα, Ὀαΐ 
{λθτθ ΔΧΘ ποῖ ΤΩΒΗΥ͂ [Δί 6 5 [1 ΟΟΥ. ἱν. 167 ψ8ὸ 
ἀθ48] σοιίν πῖϊ ΒΘ ΖΊΠΏΘΙΒ ἴῃ το] οι; (86 ας ὑο 
ΤΟΒΟΘΡ 8 Βοσυΐοθ, ὑπ ΦΌΣΤΩΘΥ ΙΏΔΥῪ ἀο ΔῈ ἱπ͵ΌΓΥ. 
(Δν. Ραβί.).-- - σβοσιϑᾶ ὕμθ. 811, ταὶ νυ ἢ 
ΡῬΌΣΡΟΙΘ οὗ Βοασῖ, οἱο.---Ἴἰ18 8 σοοὰ ἐδῖπς ΒΘ 
189 Βοατὺ 8 βοὲ ατὶρῃὶ τὰν ἸχχυἝῦ. 8].---Οη ἐλε 
δίρεδίπο οΓ οἰεααϊαδίπεδδ: 1. Τὶ 18 ποοά ἰο δέοοπιε ἃ 
Ο σι βιΐαη; 11. 1ὐ ἰδ 8011} Ὀοίϊοσ ἐο ὃς ἃ ΟὈ τ  βίϊδῃ ; 
Ῥυΐί, ΠῚ. Τὸ [οχὰ ρσίνοβ ἰμὸ ἰρῃοβὺ Ῥγαΐθθ οὉ 
οασί ἰο ἷπὶ Δ]οΏ6, Ὑἢ0 Ββιοδ 8 5.}γ}7 γεριαΐπα ἃ 
Ομ τ βίΐδη, δηα σομίΐπιοδ ἐλ 6 σοπίοβί ὑπι}} 1ἰ ἰοχ- 
τυϊπαίοβ ἴῃ υἱοίοσγ; ΕΥ̓, ΟἸσὶβὲ τν1}} τοπασὰ βΌ0} 
οὨ ἶκῃ τ (ἢ οἰθτ8] οσοσηΒ. (Λαδρίθοα ἔσοσῃ (86 
Βγτὴπ οὗ ϑοβιηοῖκο: “Δεέολὲ ἀἐτ Αηγΐαησ, ΠΡ ἀἀ8 
Επάς, οἰο᾽".]. 

γεκ. 24. ΕΌΣ ὃθ6 τῦ88 ἃ ξοοᾶ ΣΏ8:), 8} ἃ ξζ1]] - 
οὗ ἴ8ο ΕΙΟΙΥ Θμοδὶ δμπῃᾶ οὗ ἔδίτἢ.---ΒοΒο]ὰ 
ΒΟΥ ἐλ φιαϊνοα ῳ α δομπα ἰδασλοῦ: Ἀ6 τηυδὶὲ Ὁθ0, 



224 

ΤΙ. Α ροοά τη8ῃ, ὑργὶ δὶ δη Ὀ]Δηη61688, τσὶ ΧΣΘ- 
Βροοὶ ἴο 815 τγϑῖϊς: Ὀυΐ (ἷα 'ἰΒ ποὶ 8}1, 88 ΘΥ̓ΘῺ ἃ 
ε ΤΑΥ͂ ζαὶῃ δ οῖ ὑγδὶβο. Ηο πιυδβί ὃθ, 1]. 
1} οὗἩἨ Τ8411}, χοοϊοα ἱπὰ ΟἸΥῖδὶ Ὀγ ζδὶτδ: ον θα 

ἰμὶ5 18 ποὶ βιυβδηοϊοηί, δα δ ἢ βιουϊὰ Ὧδ6 ἰδθ βὲδίδ 
ΟΥ̓͂ ΟΥ̓ΘΟΥΥ Ομ ΥΙϑίαη, ΤῸ ἰοΒΟ ΠΡ τηυδὲ 6, 1Π. 
ΕᾺὉ]] οὗ ἰμὸ Ηοΐγ αΒοβί; ὑμθη ΟὨΪΥ ἀοο8 πὸ Ὀθ0- 
ΘΟΙη6 8 ἑδδόθ ον" ἴῃ ἰγυϊῃ δηα τον, ἃ βαϊηΐης 
Ἰαῦ, ἃ δουσοθ οὗ Ἰἰχῃῦ δηὰ 11{6.--Αἡἃ 0} 
ῬΘΟΡῚΘ ννυδ8 δᾶ δοἄ πηῖο [86 Τωοτᾶ.---Ἴἰ 15. π0 
σοπον ὑμδὶ βαοὶι 8 ὈΪοϑβίης γ8ὃι8 ἰπιραγίθα, [0Υ 8.5 
ἰδ ἰγοο, δο 18 ἰδο ἔγαυϊὶ. δαὶ ἃ ὑσοϑοίΐου γἰξν ἰβ 
ἃ [αἰ 7} ὈΐδοΡ δηθὰ ἰθβόθοσ, ἃ ροπυΐῃο ΒδΓΏδν 
648: Β]οββρὰ 5 (6 ΘΒ αγοΒ Ἡ ΒΘἢ ΡΟΑΒΘΑΒΟΒ ΒΌΘΝ 
ΒΡ μογάδ, το ΔτῸ βουηὰ ἴῃ {μ6 ζδι(ἢ, ΠΟΙΥ͂ ἴῃ 
11ἴ8, διὰ οπάονοα πιὶϊὰ (86 αἰδα οὗ {πὸ β σι. 
(δΒιδυκο). 

γεε. 2δ6. Βασῃδῦαδ ἄορεασιϑᾶ - - - ἴοΣ ἴο 
δοοῖὶς Β.4}].- ΒΥ ΔΒ ἰουπμὰ (86 ποὶ δὸ ζ7.]] 
πη Απίϊοσς, ἐμαὺ ἢ6 βδουρμὶ 4 Ῥασίμον ἰπ 880] 
ὙΠῸ ταχὺ Ποὶρ πἶπι. [Κῳ. ν. 7. (Εἴορο1).-- 
Τὴυ8 Πὸ ἔχη 5.68 ὩΘῪ οὐϊάθηοο οὗ ἰδὸ ρΡὺ- 
ΤΙ οὗ ἷ8 βοῃιθηΐ8. 17 πα δὰ ὈθθῺ μον- 
οσηοα ὮΥ 8618 8ἢ οοπδίἀογδίϊομβ, δὰ μιδὰ ἀεοβὶ γοὰ 
ἰο ϑοαᾳυῖΐϊτο ἰπῆυθηοθ δὰ ῬοΟΟΣ ἰῇ Απίὶοοὶ, 
6 ψου]Ἱὰ ποὶ δγο δϑβοοϊδίοα δ} τὶν Ηἰτηβοῖζ, 
ὙὮΟΒΟ ἸΔΌΟΥΆ, 88 ἴ'6 ΟἸΘΑΥΪΥ ἴογοβδαν, πουἹὰ Ὁθ 
ΟΥ̓́Θ ΠΊΟΓΕ Βι11666851}] (δὴ Β18 ΟὟ. ΗΟ ΤΆΓΟΙΥ 
ΒΆΘΟΣ ἃ ΒΡ ΓΙ ἰβ τηδηϊζοδίθα ὈΥ ἐθδοβοῦβ ἴῃ ΟἿΓ 
ἀΑΥ !---Βαϊ ἰὑ 88 τρί ΠΟΟΟΒΒΑΤΥῪ ἰ0 δεεκ 581}, (86 
αἰδιϊη συ ΐϊδῃ θα δοσυδηί οὗ (86 οστὰ, 116 ΒΙΤ- 
Ἰΐπ χα δύ ὈΌΒΥ, δηὰ οὈίγαδο ἐπ ϑιηβοῖνϑδ πὶίποιυΐ ἃ 
68]}, (16 ἀρτὶρὶ Ὡδη, Ὑὼὸ 18 οοπδβοΐουδ οὗ ὑμ6 
παροτίϑηοο 8 ΚγΘΒΡΟΠΒΙ ἢ γ οὗ ἃ ἰθδο ἢ 6 γ᾽ ΟΠΟΘ, 
τὶ ΒΓΔ ὕγοσω Ρυ]1ο υἱοῦν, δηα Ὑ 1] ῖγ δου 68 
ἴῃ 1Π6 ψ ] ΠΟΥ 688, ἈΠῚ1] μ6 5 64110ἃ, (ΑΡ. Ῥαδί.). 
γε. 26. ῬΒδῖ ἃ τυ ο]θ γϑϑσ ΠΟΥ 86801- 

ὈΙθἃ τἘμϑηλδοῖνϑα [οϑῃ6 ἰοροίμ ον] νγ ἢ 86 
σΒυΣΟΙ [1π (μ9 οοαξτορειϊοη. Τῆς σοῃρτοχα- 
ἰἴοα ἰβ ΒΟΙΘ Τοργοδοηϊθα ὃβ δαυνίηρ οηὐογεὰ ἃ 
δροοἶαὶ ὈΪ]οβδίηρ ἰῃ Ὀοΐης Ῥογιιϊι ἰο ἰο τεἰδίῃ 
{π086 ἰρδοθοτβ ΥΩ δὴ Θηΐ 6 γθδῦ. [ἢ ΟἿΡ 
ἄδγ, ΤΏ ΘΩ σΟΩ Το ΑΙ 0.8 ἀγὸ Ῥσου θὰ 11} ΡΟ Γ- 
τοϑηθηΐ Ῥαβίουϑ, δηἃ δύο ἱπαϊν  ἀ}8] ολῃ ἰ᾿δίθη 
ἴο (π8 αο8ρ6] ἔγοπι γου ἧι ἰο οἷά δρ6, δΔῃηα οὙυὐθὴ Οἢ 
1.1ὸ ἀθαι-δεὰ, ἐπ8 ῥσίνιορο 18 θαΐϊ Ἰ ΠΥ 68- 
ἰοοιηθαὰ ὈΓ Τϑῆγ. Απμπα γχγοῖ, δυο ΤορΌΪΔ δηὰ 
ππίηἰοττυρίθα το] κί ου 5 πδίγαοίϊοἢ 88 ἀθθοσὶ θα, 
Ὁμάον ἰμ6 ΟἸ]ὰ Οονδηδηί, 88 ὁη9 οὗ (16 Ὀ]Θ ΒΒ ἢ 5 
οὗ ὑμ6 Νοῦν; δβαὶ. ᾿χὶϊ. 6, 7. (Αν. Ῥαϑί.).--ὀηᾶ 
186 δίδοὶ»]695 υσϑσο οὐἹἹοᾶ ΟἾἸ τ οιίδηα σαὶ 
ἴῃ Απτὶοοἕ .---Ἴἰ ἴ8 σϑυλδ γί 016 (μαὺ ἐμ. 6 ὈΘ]ἸΘΥΘΣΒ 
ΤῬοοοϊ ρα {πΠ61} Ὡδιηθ, ποὶ ἔγχοιῃ ὥεέδι, ἰδ βαγνίοις, 
Ὀαὺ ἔγοπι πἶπιὶ 88 Οὐγίσέ, ἰη  Αποίηιθα Ὅη0. ΤΟΥ 
ΔΙΘ, ὨδιηΠΟἾν, δϑϑοοϊαιθα τὶϊἢ πἶτ, ποὶ ἰῃ ἢ 9 πνοσὶκ 
ΟΥ κβαϊναϊΐοη, 85 ζ6]]ουυσβαυϊουῦαβ, δαὶ ἴῃ ἰδ 
αποίπεϊπσ Ἡ ΟΝ μ6 γοοοὶϊγοά, ἀοΥῖνῖης ἤγοτῃ ΟΠ γἰδί, 
ἐδ6 Ηρϑβά, ὑποὶν βθδσο οὗ {ῃ9 κί οὔ (86 βρ᾽ τὶξ, 
ὙΠ 6} ΘΤῸ ἰπίθηἀοὰ ἴο᾽ (89 βρόπογαὶ σοοὰ. Ηθηοθ 
ΦοΒη ἀοβουῖθ 68 ἐμὶπ δ οἰ πύλῃ 85 8 τηϑυὶς ὈΥ Ἡ ΒΙΘᾺ 
ὈΘἸἸΘΥΘΥΒ ΤΠΔΥ͂ Ὀ0 ΚΟ: “70 ΒαΥΘ δὴ υῃοίϊοη, 
εἰο᾽᾿. 1 ΦοΒὴ ἰϊ. 20. (ΑΡ. Ῥαϑβϑί.).---"ϑ ὸ ουρπὶ 
ἴο Κηοῦ, ὑπαὶ ΟἸγίδὺ δὴ ὈΟΤΉ ΤὉΓ 8, δηὰ σίνθῃ 
ἴο ὕ5, δπὰ ἐδπαΐ το Ο εν δίϊδηα τϑοοΐγο ΟὟΥ ἢ8ΠῚΘ 
ἤγοτα ἷπι 8]0Ώ9, 88 ΟἿΤ ΟὨἿΥ Β0}]0Ὁ διὰ Ῥυΐποθ. 
ΕῸΣ ὙΘ Βδγθ σϑοϑὶ θα 411 ἐδίηρβ ἔγοτῃη ᾿ἷπι, θυ θῃ 
88 8 ΤηΔ ἢ 'δ8 ο6]]οἀ γ»᾽οἢ, οἡ δοσουῃὺ οὗ δὲ8 σίο68, 
ΟΥ Ὧ8 8 ὙΟΙΊΔΗ, ὙΠῸ ΡΟΒΒΘΒ86Β {86 ποοάβ οὗ ΠΟΥ 
Βαβοθθηά, 4180 τοίϑί ῃβ μἴϑ πϑῖιθ. {1ἰ801].---Βαὶ 
17 ΟἿΣ πδπῖο ἰξ 8 ΙΏΘΤΘ ΘΙΏΡΙΥ δουμὰ, γὸ ἰπΠοῸ 
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τοῦ ρὲ: πορπεπ ὅναπέ, Ἔτη ἱπαπαμε. (Διὰ- 
ὈΧΟΒ0).---Ὁ αἀοἄ, στδιύ τὴὸ ρσγΥδοθ {δὲ 1 ΤΩΔῪ 8180 
δε ἃ ἰγὰθ ΟἸιγϊδίΐδη, 88 γὁ}} δὃ8 Ὀθδσ ἰδ Πδσιδ: 
05 Ὧ6 ἯὙΒΟ ΓΊΘΓΟΙΥ͂ Σϑοοῖνοβ {86 Ὡδπιθ, τϊιμοῦί 
89 ΤΟΔΙΣΥ, ΟΘ8 ὨΘΥ͂ΘΣ ΘὨΪΟΣ ἰπίο {ΠΥ ΒΟΔΥΘΩΪΥ 
κίηράοτῃ. (Β.858] οι σ᾿ 8 Ὦγτηπ: “2. δασεί, ἰελ δία 
εἰη Ολγίδί, οἱο.᾽᾽). 

γκβ. 27, 28. Απϑᾶ ἐπ ἴ649 ὅδ γε οδτιθ ὕζτο- 
ῬΒοῖδ, οἰοϑ. ΤῊο οἰ οὗὨ ῬΥΟΡΒΘΟΥ πδὸ ποὶ ἰῃ- 
ἰοηαοὰ ἰο αϑὔοοτα 80 δοῃρτεχδῦοι ἃ ἰχὶτὶ Δ] οπίοσ- 
ἰαϊπιοηΐ ἴοὸγ ἰμ6 ΒΟῸΣ; ἰΐ ζαχηΐϊδηοα, ἱπ ΤΩΔΩΥ 
8808, ἩὙΒΟΪοΒοΟΙηΟ ΟΧΟΓΟΪΒ6 70. ἰδ δὶ ἢ δὰ Ἰοτθ 
οὗ {86 χη ϑηῦοσβ. (19 961).-- ΟἿ 9 οὗ [ΆΘχΩ - - - 
ἱβδοᾶ Ὀν ἴ860 Βρίχις τμδὶ ἴθ 19 δβουῦᾶ 
Ὅ6 δτιϑαὶ ἄθαδσι .---ἰἰ 'ἰΒ ἃ στοοῦ ΠΌΤΟΥ οὗ αοὰ 
ἰδδὶ Βα ἀο68 πο δυάδάθηΥ, ὑμδὶ ἴδ, ἀποσ ῥϑούθαϊυ, 
ῬΌΒΙΔΕ το, Ὀὰΐ ἔοΓΟΉΔΙΙΒ ἰδμοτω, 80 ἐμπδὶ {867 
ΤΩΔΥ͂ 6808ρ6. (ϑίδτκΚο). 
γε. 29. ϑϑοϊοσσηξηθᾶ ἴο δϑῃ ἃ σο]ἱοῖ.---Ττὰθ 

7δ10}) Δ᾽ ΔΥΒ τοϑη  ἴοδί8 118 ρόνγοΣ δὰ Ἂβὶ οἰ ΘΠ ΟΥ̓ ὉΥ͂ 
ὙΟΣΪΒ οὗ Ἰογο, 4]. ν᾿. 6. ἔϊασκο).. -ἬΒοα ἱπάϊοα- 
ἐἰομ οὗ (ἢ 8 ΔΡῬΡΤΟΔΟᾺ οὗ δή οἱ ΔΡΡΘΒΥ, οΌσ βχεὶ 
ἐπβουκὶα δὰ οἴοτίδ βιιου]ὰ ποὶ ὯθΘ Βοϊοὶγ ἀσνοίοα 
ἰο 19 ποῦῖκ οὗ δἀορίϊπξ ργοοδυϊ ἸΔΙΎ ΓΘΌΔΌΣΟΒ 
ἴῃ ΟΡ οὐ ὈΘ6ΠΔΙΥ, Ὀὰὺ βου ]ὰ 8180 σοῦοσ ἰοὸ οἴδεσβ, 
Ὑ|089 δἰἰυδίϊοἢ ΤΩΔΥ͂ 06 ΙΠΟΤῸ οχροβοὰ {δὴ ΟὉΓ 
ΟὟ. Οὐ4808 ΟΥ̓ΘΙΩ ΟΟΟῸΣ ᾿ἴκο ἰμαὶ οὗἩ 89 τ] ΟὟ 
οὗ δαγορία [{1κι. ἰν. 26; Ζαγδρβδία, 1 Είηρϑ χυὶὶ. 
9 8.1, γῇοὸ νγδϑ ἢγαὶ οὗἁ 4]1] ἀϊγοοίϑα ἴο Ὀδδίον ΒΟΥ 
᾿ἰτυϊ θα βίοσο οἢ {δ Ῥσορμοὶ ΕἸ124}, Ὀπὶ σῖο τῶϑ 
ΔΙΟΥ ΔΓΒ ΔΌΧἀδη  οομβοϊοαὰ ὉΥ {86 Ὀγοτίδιοσι 
Ὑ 10} τδ8 τηδ 6 (ὉΡ ΒΟῸΣ δπα ΒΟΥ δοῃ. ἔδυ ςἢ υ1}} 
Ὀ6 ἐδ δχροσίϑιοο οὗ (8050 ἢ Ὑ8056 μοδσίδ [δι ἢ 
δηα Ἰογθ δοϊάο. (Βϑμου). 

γεβ. 80. ΒΟ ΠΟΥ 615δοὸ ἅἰᾶ.---Ὗ ὁ ταπιδὲ 
Βύγῖϊχο ἩΝ116 (86 ἔσο ἰ8 οὶ; ὑπ6 χοοά γοβοϊυϊϊος 
τηυδί ὃ0 σαγτὶοα ᾿ἰπίο οὔροὶ, Ὀοίορο ἰΐ 600]4.---Β 
[8606 Βαμᾶδβ οὗ Βασῃδῦαδ δη ἃ ἔδδυ].--- ὅπ. 
88 (86 δηοϊοηὶ ΟΠ στ αἰΐδη ογάον ; ρδδίοσβ δβου]ὰ 
8180 ΘΧΘΟΓΟΙδο ἃ οογίδὶ ἢ ΒΌΡΟΥΥΪ ΒΟ. ΟΥ̓ΘΣ ᾿05Ρ 1818 
διὰ Δ᾽ ΠΔΠΟΌ56Β, δη δδοογίδίη ὙΒοίΟΣ (00 :π- 
τηρίθϑ ΔΙῸ ΒΟΔΒΟΠΔΌΪ δηὰ ζυϊοϊ ΟΌ 8} τοϊϊουθὰ. 
64]. ἰΐ. 10. (βίβυκο). 

ΟΝ ΤῊΝ ὙΉΟΙΕ ΒΕΟΤΊΟΝ.--- 616 λαί οἰγουτα- 
δίαποοε ιοἱϊ ἰλὲ αἀϊυΐπε δἰοδεῖπφ ἀοοοιήχαην ἰλο ἐβοτίϑ 
ΟΥ̓ ππρη ἰο ἐχίεπα ἐλε ζίησάοιι 97, Οοα3 ἭΒεοΣ ἔδ6 
ἸΔθοΣΟΣΒ, 1. Μδηϊοδὶ υπὐδιοίοα οουταρο, 'π ΟΡ- 
Ῥοβί(ίζοῃ ἰο ἐμ9 ποσὰ, γοσ. 19: 11. Ασγὸ ἀοοῖϊο, 
δηὰ αἷνο ποϑὰ ἰο {π6 ἱπιϊτηδίϊουβ οὗ αἀϊνίηα Ῥσο- 
υἱάθῃσθ, τοῦ. 22; 1Π|. Μαϊπίδιη ἃ δβρίὶ τῖί οὗ Ὁσο- 
ὑΠοΥ]ν ἴοτο, τὸν. 28-2θ ---7Ὺ δἱἰεεείησε τολίολ ἀτὲ 
οοπηπεοίοα ὐὐϊὦῷ (λα αἡᾳϊοίοηδ ο7 ἰδλε Ολωτγεὴ 97 ἐλε 
Τοτά: ἰδο Ἰαίίοσ, 1. βοδίίοσ δογοδά (τεσ. 19) 
ἐῃοδθ Ὑἢ0 δ΄Γ6 υπλἰοὰ, δηὰ ἰδ Ἰοδὰ ἰο ἰδ οχίθη- 
δῖοι οὗἩ ἐμὸ εἰ πράομῃ (6. σ. (ἰ8ο ἤαϊ ἀθηβοδ; (80 
ΒΑΙΣΘΌΡΟΥΒ [806 ὑπ0 δγίϊ91]6 Οἡ ὑπὸ ἰδίίοσ ἴἢ 
Ηκκπσζοα: Πεαξ- πεν. ΧΙΠ,. 846--3589, δὰ ϑίγο- 
861᾽8 “" δα ΣΌΣ 6Γ9--- 0 ἰτηριϊρταιοα ἰο Θοοτκία, 
δο."--Τκ.] οἰο.). 11. ΤΏΘΥ υπῖϊο ἰδ οϑθ ὙΠῸ ΓΦ 
δβοδίἰοσοὰ δογοδά, ἰδ ζυτηϊβλης οχογοΐϑο ὑοι ἢ 
ἴον δὶ ἢ} δὰ [Ὁ 1ονθ, γοσ. 80: (ε. σ. (με Θυβ2- 
τὰ Αὐοίρἢτβ ὕπὶο0}).---Ἴ ἘῈ. 27--30. Οἡ ἰλαὶ γ6- 
ζεῖ, αῇογαδα ἰο ἐλε ἀἰδίγοεεεά, τολιολ « 
δοπροίοιαπδεε 9 οἷν ΟἈτιοίίαῃ ζεϊοιοελίρ.: 1. 118 ἀ18- 
εἰποίξοπ ἔγοτα ὑπαὶ τοὶϊοῦ τοὶ πιοτὸ Οἱ ἸΣΘῺΒ 
αθοτὰ; 11. Π6 ἱπογϑδδοὰ ροῦσοσ ἩΒὶοὶ ᾽ξ ΘΟΆΥΘΥ͂Β 
ἴο ἐμαὶ ζ6]ονβἷρ ἔγοτα τυ 16} ἰΐ ρσοοθοάϑ (βολἸοὲ- 
ΘΠ ΔΟἢ 61).---7}λ αἱσετείίῳ ο ἐλε σίις ὁ ΟἸτίείιανι, 
(λὲ πιρᾶπὲ 97 ργοπιοίέπσ ἱλε οοπιπιοη τεΐίατε: ἷ 
ΤΒοδο ΜῈ0 δ΄ὸ τοοοϊυϑὰ 85 χαρδίβ, προτὶ [89 
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(Ἰοαρεὶ ἰῃ τοΐπσε, το ρ. 19.:21; Π|. ΤΉ οαΘ 80 δθυη- 
ἀδηιγ Ῥοββοβθ ὑπ τοχὰ, Βδγ τ] ἰμο80 80 
ΔΓῸ ΟὨΪΥ ΡΥ 4}}γ δοαυδἰπἰοαᾶ τ ἰἰ, τον. 22-28; 
ΠΠ. Τοβε ὙΒῸ δσὸ ὈΪθββοα ῖι8 ὑθτι ΡΟΓΔ] νγο δ] ἢ, 
δδδὶδὶ ἰῆ086 ὅγὙ[ἑιο δῶνϑ ποίδίηχ, τὰν. 29, 80. 
(11860]).--- αι οπαΐ αὐέϊοϊοη8, ἃ δοΏγοος 97 δἰεδείησε 
"τ λὲ ἐλεγοῖ, τον. 28-80: 1. ΤΉΘΥ δ ΚΘ Ῥχο- 
ῬΒείϊο τοΐσθα: 1. ΤΉΟΥ ἰδδοῖ τὰθ ἢ ἰοὸ μὶτο᾽ μοϑὰ 
ἰοίδο ποτὰ; ΠΠ, ΤΟΥ Ῥγοάθποο ΟΥΚΒ οὗ 10Ύ9.--- 
Οἴεεε οΓΓ ἰουε, απα ἐλε δἰ εδείπρε υλίολ αἰἱεπα ἰΐένη : 
]Ἰ. [ἢ δρὶ γί] (ἰπιμϑ, νὸν. 22-.24: 11. Τῃ ἰθιῃ ρογ ἃ] 
ἰδῖπρα, τον. 28.--80.---Οοοα ἀδοάα ὅταν Ἰηίεγεδί: Ἱ, 
Το ροοὰ ἀδο.5 Ῥγοσθοαϊηρ ἤγομι 96 .ΌΒΆ] θη ; 1Π. 
ΤῊο ἱπίοσοϑὺ τ] ΒΒ Απίϊοσοῖ ροϊασηοά.--- Βαγπαδας 
δ, Δπιοεῖ, οὐ, ΤᾺ ρῬδίζοσι οὗ 8 ὑσὰθ ταϊηϊβίοσ οὔ 
ἰ8ὲ ποτά: 1. Ηθ ἸΟΥΓΌΠΥ Τ0]]ονγΒ {86 Ἰοδαϊηρβ οὗ 
(86 ογὰ, γον. 22: Π. Ἐχδπιΐποα ἐμο βἰδίο οὗ ἐδο 
οδυτο τὴ Βυτορδίἰζίηρς Ἰονο, τὸσ. 28; 1Π|. 
Ἰκρδὰβ ἃ ρυγο δη4 ΒΟΙΪΥῪ 1116 ὈΘΌΡΟ Τ.6Π, ΥΟΣ. 24; 
ἸΥ͂, Οοὔρογδιϑθ, τυϊοιί ΘΏΥΥ, τὶ (ἢ Ἀ18 τα ἰδίου 8] 
Ὀγείβτοη, γον. 25, 26.---Τὰε οοπάμεὶ ὁ, Βαγπαδαϑ 
σπὰ ϑαμῖ, α πιοαεὶ 97 λαγηιοπίοιιδ οβὲοϊαϊ αοίίοπ: 1. ΤῊ 
ΔΔΟΥΙ 665 το Βυςοὶ δοίΐϊοῃ ἀοιηδηᾶβ: ΤΠ. ΤῊ 
δ]οδοίηρ8 τ ΒΊ ἢ Ηοῦν ἔγοτα 1ἰ.--- Βαγπαδας ἀπα ϑαμΐ 
δι Απειοοὴ, ΟΥ, ΑΔ δἰεδεοα ψεαν (γον. 26) ὁ" ραδίοταί 
ἰαδογ: 1. Τ)ο σγαίοίαϊ 8011}; 11. ΤῊ δφγθοδῦϊο 
δου; ΠῚ. Το δρϑυπάδηι ἤγυΐ8.--- 7λ6 δαογεα 
βαπιε: “(Ἄγ ἰαηδ᾽, Ὑοσ. 26: 1. Τί8 Βἰρἢ ΒΟΒΟΥ: 
ῖι ἀεαείρτιαὶο8 (4) ἐμβο80 τᾶῖδο Βοϊοιρ ἰο ΟΠ γἶβὲ, δηὰ 
(δ) ἃζὸ δοοϊπϊοα τὶ (π6 ΗοΪγ Ομοβὶ; Π. Τὸ 

ΒΟΣΙΟῸΒ ἰ85Κ Ὑ Β1ῸΒ 1ὑ ᾿τρΟ868: ἐὺ ἀδιηδηὰβ (α) 8ἢ 
οῃἰΐγο ἀογοίΐοι ἰο (86 βογυΐσθ οὐ Ο γτἰδί, δπὰ (ὁ) 
{86 ρδιϊθηΐ θπάυσϑησα Οὗ Βμδιηα Ὀοΐοτο ἐδ πον ὶὰ, 
-- 1 ἰδλε Ολτγίδιίαη παπιὸ α ἔεγτς Ὁ ἈΟΉΟΥ͂, ΟΥ̓ ΟΥ γ6- 
»τοαολ ῦ 1. Τὶ 8 ἃ ἔδττῃ οὗ ΒΟΠΟΥ, ποὺ δίδπάϊης 
811 (86 ΥἹάϊσυ 6 οΥ̓ ἰμ6 που]ά, 1 τγο 816 8]} ἐμδί 1ὲ 
ΚΘΔ]}}Ὺ ἱπηροχίδ; 11. Τὲ 18 ἃ ἰθυτῃ οὗἩ ΥΘΡτΟδ ἢ, ποὺ- 
τ δ δ πάῃ ρ 81} ὑπ 9 ΒΟΠΟΣ ἩΒΊΘΙ 1ῦ ΤΏΔῪ ΒΘοῖα ἰ0 
ΘΟΏἕΟΓ, ἰἶ τ ΡΟΒ8688 ποίἱ πρὶ τοοτο ὑπ δὴ [ἢ 6 ΠΒΙΏΘ. 
-ΤΖὴς Ολγίδέϊαη παπιὸ ὁ ἰλε ρτγῖπιϊζξυε ολωγοῖλ, υἱεισ- 
εὐ πὶ ἐλε ᾿σλί ὁ ἀϊδίοτῳ : ἴι ἱπάϊοδίοθ, 1. Α ἄχοα 
ῬΌΤΡΟΒΘ ἰο0 βθρασϑαίθ 8 δουίδὶ ἢ ρῬθορὶϑ οὗ ἰδὸ ωοτὰ 
ἔτοτῃ ἴμο ψουἹὰ; 11. Α ροβι(ἴγθ βουθσδῆοο σοὶ (ἢ9 
ῬΘΟΡΙΘ οὗ {δε οἹ]ὰ οονεπδηὶ, δαθὰ {86 οΥρδηΐζαίδοι 
οὗ ἃ Οδύυτοῖ σῇ ὑπὸ Νὸν Τοβίδηθηὶ; 111. Αἢ ἰγ- 
ΤΟΥΟΘΘΔΌΪΕ πηΐϊοῃ ΠῚ} (86 Τογά, ἴῃ 18 Ἰ16, 815 
ΒΟΥ πσ8, πὰ 15 ρίουυ.--- Τὰς {εἰ ἤοοΐ οὔ 
Ναζαγέηες δεοοηιεα α Οὐτίδιΐαη ρεορῖίς, οὐ, ΤΑε σταῖη 
9 πιιϑίατά-δεεα δεοοηιόδβ α ἱγες (Μ|ι. χὶϊ!. 81, 82).--- 
Ολγίεί, αἷϊ ἐπ αἱ ἐπ ἀ8 Ολωγοῖ! 1. ΤῊΘ στοδὺ ὑπ οτὴ9 
οὗ ΡΥοδοδίηρ, γον. 20; Π1. ΤᾺ ἸΙχϊ δπὰ βίσοησίι 
οὗ ὈΘΙἸΘΟΎΟΣΒ, το. 21, 28: ΠΠ|. Ὑπὸ ρσυϊὰθ δηά 
ΤρΒίοΡ οὗἁ 4]] ρδβδίουγβ, γοσ. 24, 2δ; ΤΥ͂. ΤῈ Ὡ81ὴ6 
δηὰ παδίομποσὰ οὗ 89 Ομ τοι, γον. 26.---ἰ7εΣ. 
29, 80. Οὐπίγίδιίίοπς ἰο δεπευοΐεπί ρωγροϑε: 1. 
ΤῊο ἀπὶγ ἰο ΟΣ ἔμοη; 11. ΤῊ βρὶχὶς ἴπ τ Β ἢ 
{ΠΟΥ ΔΙῸ ἰο Ὀ6 τηδᾶ6; 1Π|.. Τὸ ῬΥἱποῖρ]θ8 τί Ὰ 
ἀοἰθττηΐηο ὑἐμποὶν διπουηΐ (“’ ΘΥΘΙῪ ΤΩΔῊ - - 80 1}1γ}; 
ΓΥ. Το πνίὰθ ἱπδυθηοο οἷ ὑπ 0 Υ οχοσὶ.---ἼΒ.] 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΤῊΕ ΡΕΕΞΕΟΥΤΤΟΝ ΟΡ ΤῊΕ ΟἜΚΕΟΗ ΙΝ “ΕΑΌΒΑΙΕῈΕΜ ΒΥ ΒΈΒΟΡ, ΑΝῸ Τ1ΗΕ ἘΧΕΟΤΤΟΝ 

ΟΥΨΑΜΕΜΝ; ΡΕΤΕΚΝῚΒ ΜΙΒΑΟΌΤΟΥΞΙΥ ΕΙΓΨΕΒΕΡ ΕΒΟΜ ΡΒΙΒΟΝ, ΑΝῸ ΥΙΤΗΡΕΒΑΥ͂Β 
ΕΒΟΜ ΦΕΒΌΒΑΙΕΜ; ΤΗΝ ΡΕΚΒΕΟΥΤΊΟΝ 15 ΤΕΒΜΙΝΑΤΕΡ ΒΥ Α ὐΟΟΜΈΕΝΤ ΟΕ 60}, 
ΜΨΗΙΟΗ ΟΥ̓ΕΒΤΑΚΕΒ ΤῊΒ ΡΕΆΚΒΕΟΤΟΒ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒ ΧΠ. 

Νον [Β0ἰ] δρουΐ εΠἸδὺ ἐἶπιθ Ηϑγοᾶ (86 Κίηρ δβισοιο θα ἕοσι ἢ λὲς Βδη δ᾽ ὕο ΥῸΣ [128]: 
ἰτοα1} οογίδιη [βοπ|6] οὗ ὑ86 οασοι. ἘΛπὰ ἴθ ΚΙ] [οΔ0564]} “8π|68 {10 Ὀγο 6 οὗ 
Φοδη [Ὁ0 Ὀ6 οχθουΐθα} τ] ὑπ0 ποσὰ. ἘΑπά Ὀθοδῦβο ἢ6 ΒΔ [βϑθϑϊῃρ' ἀφο ἴῦ γ]οαβοά 
186 δονσθ, Β6 Ῥγοοθϑαϑά ἔαυυΒο. ἰο ἴδκο [86126] Ῥαΐδν δ'ἰβο. (ΤΠ θη τοῦθ ὑπο ἀδγϑ οὗ 
ὉΠ]οαν πο Ὀγοβα). ἘΑπὰ πῃθα ἢ6 δα Δρρυθβϑοηἀδᾶ ἰμι, μ6 ρμαυύ λύηι ᾽ῃ Ῥτῖδοβ, δηὰ 
ἀεἸνετοὰ δύῃ ὑο ἴὉαΓ απδίογπίοηβ οὗ [ὑο ΓΙ ὑΐπιθ8 00] ΒΟ] 16 ΓΒ ἰο Κϑορ [ρῃδγὰ] Ἀπ; 

5. ἰπϊοπάϊπρ' αἴλον Εδδβίου [{π6 Ῥαββουβὺ] ὑο ὑσίηρ ἷπι ἤουυ ὑο 089 ρϑορὶ8. ἘΡϑίου ὑῃθσθ- 
ἴοτο γ88 [ΝΟΥ Ῥοίοσ τδὰβ 1π4664] Κορί ἴῃ ῥυῖβοι : θαὺ ῬΓΑΥ͂ΘΙ ᾺΒ τηδθ ΜΠ ΒΟυὺ 6688- 
Ἰηρῦ οὗ [86 σδύτοι πηΐο αοἀ [Ὀὰΐ οοηὐϊπυθά ὈΥΔΥΘΙ 8 ταδάς ἰο ΘῸα ὈΥ͂ [8 ΘΒ ΌΤΟΒ] 

0. ἴοτ' ίπ. ἘΔπὰ [Βυ}] σψθὰ Ἠοτοὰ που]ὰ αν Ὀγουρῃύ [018 δρουῦ ὑο Ὀγὶηρ] Εἶπ 
ἴοστίῃ, {86 Βδιὴ9 [τὰ {Π8{] εἰρμὺ Ῥοίοσ τγχὰϑ β] δορίηρ βούνψθθῃ ὑὸ ΒΟ] 16 γΒ, θουπῃα τι 

1 ἵπνο οὨδΙΏΒ : δὰ (μ0 ΚΘΟΡΘΙΒ Ὀοίογο 86 ἄοον Κορύ [χυλγα 6} ὑπθ' ῥτίϑοη. ἘΑπά, θ6- 
μοϊά, (πὸ [81] δῃρεὶ οὐ (86 1μογὰ οδπῖ ρου [[0] ἀΐπι, δῃὰ ἃ [οπι. ἐλδ ατύϊοϊε} Ἰἰρὺ 
ΔΗϊηοἀ ἴῃ [ἢ6 Ῥτίβο [Οἤ δι Ρ677: δπὰ 6 βιροίθ ἴδΐϑσ οἱ ὑπ 5168, Δῃα χα ϊβϑα ΒἾτὰ ἊΡ 
[πνακοποὰ ΜἿπ|], ΒαυΪηρ, Αὐἶβθ ἊΡ αὐΐοκῖγ. Απά ΜΒ ομδῖῃβ [6}} οὔ ἔγοπι ἀΐξ βδπάβ. 
Αηά (89 δηροὶ καια πηΐο δἷπι, ΟἸγὰ ἐπ γβο δ, δὰ Ὀἰπα οα ὑΠῪ βδη8]8 : δπὰ βὸ [0808] 

μο ἀϊά. Απὰαὰ δια βδαίἐἢ παίο μἷπι, Οαδὺ ὑῃΠ Υ ραστηθηύ [6]0615} ἀδοῦῦ 86, δα [Ο]]ΟΥ τὰθ. 
16 : 

ἐδ. ς τῷ μὰ 



226 ΤῊΞΝ ΑΟΤἸΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΞΒΤΊΕΗ. 

9 ἘΔπὰ Β8 πϑηΐ ουῦ, δηά [0]  ἰπλδ; δηὰ πὶβέ [000] ποῦ ὑμδὺ 10 ψγαὰ8 ἔττιθ σι βίο 
10 τῶβ ἀοῃθ ὈΥ ὑδθ δηρδὶ; Ῥαὺ ὑπουρύ ᾿6 ΒΔῊ ἃ υἱβίου. ἘΜ μθη ὉΠΟῪ π γα μδδὶ [Βαΐ 

ΔΙΌΘΡ ὑΠ0Ὺ ᾿ι8δα ραββοά {πγουρῃ] (86 Βτβὲ δῃὰ βεοοπὰ σψαζὰ [ρυλγὰ], (μ6 Ὁ ὀδπνα ἀηΐο {86 
Ἰσοι ρϑίθ ὑδδῖὶ ἰδαάσιι τπΐο []1η00] (ἢ ΟΥ̓; τ ΒΙΟΩ Οροηθα ἰο ἔπδπὶ οὗ δὶβ [118] ονση 
δοοογὰ : δηᾶ {Π0ὺ πϑηύ ουΐ, δηα ραββοὰ οὐ ὑπβγοῦρσῇ 0η6 [Δ]οηρ᾽ 8] δίγϑοῦ; δηὰ ἰοσί- 

11 στιὰ [βυἀ ἀ6η]γ7 [π6 δηρ6ὶ ἀδραγίθα ἴγοτι εἷπι. ἘΔπᾶ σῆθη Ῥϑύου γγδδβ Θόπιθ ἴο ἷπι- 
ΒοΙ ἢ, 6 βαιὰ, ΝΟῪ 1 ΚΗΟῪ οὗὨ ἃ τὰ Ἴ, ὑδαὺ 186 Τωογὰ δ}; βαπύ ἨΪβΒ δῆροὶ, δπά 
διαί ἀο] γογθὰ τὴθ οαὖῦ οὗ (86 πδηά οὗ το δηὰ ,οηι 8}} (μ60 ὀχροοίβίϊοη οὗἁ [86 ρθο- 

12 ρ]6ὸ οὗὁἨἩ {μ6 ὅονε. ἘΔμπὰ σμθη μ6 δὰ οοπβιἀοσγοὰ [86 (μϊηρ [δὰ Ὀθοοῖμθ ἅσασα οὗ 
1818], Ἀ6 οδῖῃθ 0 ὑ88 ἤουβ οὗὐἨ ΜδΥΥ {86 τηούμον οὗ 9 ἢ, ἩΏΟΘΘ ΒΙΓΏΔΙΙ6 ἨἯΔ8 Μδυϊ : 

18 ψὮΘΓΘ ΠΙΔΗΥ͂ ΘΙ ρμαύογοα ἰοροῦμοΥ ργαγίηρ. ἘΛπὰ 88 Ῥοίον [Βαϊ πϑῃ Β67} Κηοοκοὰ 
αὐ {86 ἀοοῦ οὗ ὑπο ραίθ, ἃ ἀδῃ)βθὶ [τη8]ἀ- βοῦν }}] οδῖμθ ὑο πδασίζθῃ []1βἰθη]}, πατηθά 

14 Ἄποάὰ [Βποᾶ6]. ἘΔπὰ πβθὴ δι κῆπον [τοοορη 94} Ῥοίδσ᾽ 8 γοΐοθ, β86 οροηθὰ ποί 
{86 ραΐθ ἴῸσ ρδάῃθββ [700], θπΐ τὰπ ἴπ, ἀπὰ ἰοἹὰ ΒΟΥ [δηπουποθὰ 14] Ῥεΐοσ βίοοὰ 

156 Ὀοΐοτο [89 ραΐθ.0 ἘΑηὰ ὑδογ δβαϊὰ πηίο μον, Του ατὶ τωδὰ [Ἰδμοὰὺ τανθϑθ]. Βαυὶΐ εἰ 
οοηβίδηὐϊυ [οοηβάθη(}γ} δἰθτταθὰ ὑπαὶ 1ὑ ττὰ8 δύθῃ 80 [ὙὍΠ48 80]. ΤΉΘΠ βαὶα ὑμου, [ἐ 18 

10 μἷ8 δῆρθὶ. ἘΒαΐ Ῥοίοσς οοῃὐ πυρά ἱκποοϊκϊηρ [Γομλδὶ πο βίδπάϊηρ, ἀπ Κποοῖκοα οου- 
{1η0}4}}γ} : δηὰ τ θη ὑπ Υ δα οροηοα ἐἦδδ ὅοον, πὰ ΒΔ Ὺ Εἶπα, ὑπ 6 0 [ὙΠῸ Ὺ ΒΑῊῪ ΐτη, ἀπα] 

17 στ γθ δβδίοηϊβῃθὰ. ἘΒαΐ 6, θϑοϊζοπίηρ απίο ὑπθτὰ ἩΠΓἢ δ μαπα ἰο μο]ὰ ἐμοῖσ ρθδοβ 
[0 6 5:]16η0], ἀοοϊατοὰ [το] 64 απο ὑμοτη ΠΟῪ {86 Πμοτὰ δὰ Ὀτοῦυρῃῦ Εἰπὶ οαΐ οὗὨ ἐΠ8 
τίβοη. ῚἈἀμηὰ ἢ βαϊὰ, (Ἰο Β6 7 [πηοῦῃο6} ὑμ68ο ὑμίηρσβ ππΐο “81η65, δηὰ ἰο ἐδθ 
τοίγθη. Αἀπὰ δ ἀοραγίβα, δῃὰ ποϑηὺ ἰηΐο [Απά ροΐηρ; οαὐ οὗὨ {86 οἰἴγ, Β6 ἀερατίοά 

18 ππί0] δποῦθον ρ]δοθ. ἘΝον [Β{7 88 βοοῦ 88 1 γγὰβ ἀδυ, {Π6 70 ὙΔΒ ΠΟ Βιι8}} δβίϊγ [οοιὰ- 
19 τηοῦο}}} διιοηρ ἴμ6 Βυ] 16 γβ, Ὑμδῦὺ τγὰ8 [88] Ὀϑοοιηθ οὗ Ῥοίοσυ. ἘΑπά [Β81] τῖβοα 

Ηοτγοά διαά βουρεὺ ἴον Εἶπι, δηα ἔοαπὰ Βϊπὶ ποῦ, ἢ6 οχϑηιϊπϑὰ {80 Κϑοροσβ [βυ δ] σίεα 
[86 ΚΘΟΡΟΙΒ ὕο 8 ὑτγῖα]}, δῃὰ οδοιητηδη θα {μπαὺ ἐΐεν βου] θ6 Ῥαὺ ἰο ἀδαίῃ [δ χθουίθα]. 

20 Αμπὰά Βο ποπὺ ἀοτῃ ἔτοτῃ πᾶ68 ὑο δβᾶγθᾶ, δῃὰ λεγε δοὰδ [ἰαστῖὶθὰ]. ἘΔπὰ Ηοτγοά 
Η6]9} γγὰβ δ α]ν ἀἰβρ᾽θδβϑά τὶ [Θχοθθάϊηρὶν Βοβυῖ]6 ἰονδΓ 8]}}9 ἐμοῖὰ οὗ ΤγΎτο ἀπά 
ἰάοη [[86 Τ τίδηΒ δηα Κ΄] ΔΟηἾ8η87: Ὀαῦ {Π6 0 ὁϑτὴθ ν ἢ Οη6 δοοοτά ἰο Βΐτα, δηὰ, Βαυῖπν, 

Ἰη816 Β]αβύῃβ 086 ΚΊηρ᾽Β ομδια ον] αἰ {ποῖν ἔγίοπὰ [Βαυΐῃρ ραϊπϑὰ ονον Β. οίϑ., ἀ6- 
δἰτοὰ [βυ6α 017] ρθᾶςθ; Ὀδθοδϑιδα {Π6 1} ΘΟΘΠΟΓΥ τγὰϑ ΒΟῸΣ βμοα {ΠΡ} τος ιὺ ῬΓΟΥ ΒΙΟΙΒ 

21 Ὦγ {890 Κιηρ᾿β σομπίγψ. ἘΛΔπὰ [Β}] Ὀροη ἃ βού [ὁῃ δὰ δρροϊηίθα7ὔ ἀδὺ Ἠογοὰ, δγτϑ 
ἴῃ ΓΟΥᾺ] Δρρδγοὶ [Ππαυϊηρ ρα οἢ ἃ τογαὶ ρβυτηθηῦ7, βαῦ ἀΡοη [ἷ8 ἐβγοηα [δοϑίύθα Ἀϊπιβο 

22 οἱ {86 ὑγὶ θα 417, δὰ τηδ46 8η ογαύϊοῃ [δ ἀ1Γ688} ππίο ὑῆθη. Απὰ [Β1] (86 Ρθορὶδ 
876 8 Βῃουῦ [οτοα οαὖ (0 διϊπ1]}, δαψίπφ [οπι. Βα γ]ηρ)}, 10 18 (ἢ6 γοΐϊθθ οὗ ἃ ροά [οἵ 

23 (1, δηἀ ποΐ οὗ ἃ τῃδῃ.Σ Ἐλπα [Β07 ἱπηπιοαϊαίο!γ ὑμ6 [88] δηρϑὶ οὗ {86 1,ογὰά βπιοίβ 
Βῖπι, θοοδῦδο 6 ψᾶγϑ ποὺ (ἀοὰ {1165 ΡΊΟΤΥ: δηὰ Ἀ6 γὰβ δδίθῃ οὗ [Ὁγ] ὙΟΥΤΩΒ, 8δηἀ σᾳγθ 
Ρ ὑμ6 ρῃοβὺ [πόγτηβ, δη ἃ ἴῃ ΘΟηΒοαῦθη066 ὑδοτοοῦ ἀϊ6α]. 

24,25 ἜΒυΐ 186 ποτὰ οὗ (ὐοά »ΓΙΟῊ δηὰ τυ] 0168. ΦΑηά ΒδγηδθαΒ δηὰ 888] τοῤασγποᾶ 
ἔτοτα 9 γιβαίθτα, ποθὴ ἐμ Ύ δα [8116 ἐλεῦ τα ϊηἰβύσγ"θ, δ ἀ᾽5 ὑοοῖκ τὴ ἐμο πὶ [αἶδὸ 
ἰακίηρ σψίιἢ [Π6}} 9 ομπ, ΒΟΒ6 ΒΌΣΠδη6 γ͵γὋ8 δΜίασ. 

1 γὸν 1. [Εογ 8 ποτὰ : σἰγείενοα 7ογίλ ἀἰε λαπᾶε (Ογαμτη τ), [86 ἘπρΊ ἢ ΒΡ 1Θ οὔοτα ἴπ ἔπ 6 τρδυκΐη ἴπο 6 οταςὶ 
ποτά: δεραη. “Τὶ δον" ]ὰ υ6: ἑαίαά λανμῖε οἩ, οἷς." (Α11.).--ΤῈ.} ἥ 

8 γον 8. Τὴ δσίίο]ο αἱ [Ὀοίογο ἡμέ ἾΝ οπχίεἰοά [ἢ πο ἐεπσέ, γδο. [τ ἢ}) Β (ὁ κἰ}}. (.. Ἡ, οἱο.,, Ἐπὲ 1ε βῃ δ ΠΕ δἰἑοσίε 
[Ὁγ Α. ἢ. Ε. Τὸὶι παὰ ὑϑοπῃ οτοϊ ἰοὰ υγ ἴτες ὃ νἋαδ δι ὈΘΟΦΌΘΏΓΥ αὐορίθα ὈΥ εἶπ, ἃ Ῥ6]1] 88 Ὁ 1δεὶ. δηὰ ΑἸΙ.; ὕυξ [ἔ ἐδ 
Βοῖ Ἰουμπά ἰπ Οσά. Βἰ".---ΤῊ.} 

8 γογ. ὅ. ἃ. ἴκοῖ. δηὰ Τίδοϊ.. τοδὰ ἐκτενής [θα ἐπ ΖΌΓΙΔΕΥ ΔΡΡΟΔΥΓΘ ἴο Ὦδγο δϊογνγαγάβ ργοίοετοα ἐκτενῶς); [ἢ) οασί θσ 
οὐϊεοπθ κανὸ πὸ Ῥγοΐογθηςθ ἴο ἔπ δάψνογῃ, νυῖ ἘΪΔΟΉ. Ππαϑ, ἐμ μ[8 τηοδὲ τοοουΐ δἀϊίοη, τοδίογοὰ [πὸ δά οοῖϊίννο, ψ Ὡς ἰ5 ΤῈΣ 
Ὀοίίοῦ εὐρροτγίδα (ὑγ ΚΕ. α. Η.] ἔμδη ἴπ9 δάνογῃ. [ΤῈ δβάυογ ἴῃ Α. οσί κί 81}, δὰ ἴῃ Β.; [Ἐ ναϑ βυυει ξαϊοὰ δὰ Ὀεϊζον κε κα ὰ 
ἴο γινομέμῃ, δοοογαίΐίηρ ἴο Μόγοῦ δὰ ΑἸ΄.  ἴΠ6 ἰδΐίον δοοογάϊη ν δάορίδ ἰδ δάϊ., Ὀπϊ 56 δύυϑε οοσατα ἰῃ Οσὰ. ἐδ η.--κ.}) - - - 
[ον ἴμ6 πογάδ: ὥγαψεῦ - - - οσαείπρ (Ἔ ΟΠ; Τγπά.; Οτδηποῦ; θη 678), [Π6 τηδσρίη οἵ [6 Βηκὶ. ΒΙΌ0]6 οὔοζε: ὑπείαηξ σπϑεῖ 
εαγπεεῖ Ῥγάψεν ιτσαὲ πιαᾶε. Ἰπ [ἢ Ἰαϊίοτγ, {Π6 νογὰβ ἐπσίαπέ απὰ ἐατηεεῖ τορτοδϑηὶ [Π6 βἰηρ]6 ατθοῖκ υογὰ ἐκτενὴς, ἩΒΙςΒ, [ἢ 
Ἐμο ἰοχῖ, ἰε τοπάογοὰ ιτοέέλομέ οεαείπρ. 8} ἀοὔπί του οὗ πὸ δά]. ἰ6: “ἐχέξνεμ, τοΐδρ. αεείάμμε, αγάεπε," καὶ οἱ ἴδ 
δάνογο: “ ἐπίδφιϑε, ἐπαρδηδε." ΒοΌϊὨδοΣ : “ ἐκτενής, ' δἰΓοϊοποα ουΐ, δίγαϊποά" ; ἔτορ. ἐπέδηξ, ὁαγΉ αὶ, ζεχιεπί.---ἐκτενῶς, 'ὰν- 
ἑεπέγ, οαγπεερῆν."-- 

Ἷ γόον. ὅ, Ὁ. σερί δ᾽ πορίοά ὉΥ 1.Δο᾿. δηὰ ἘϊδΟΉ.] [8 ᾿ὐλιρῥοθεν, ὈΟ(Ὴ ΤΥ δχίογηδὶ δᾶ ἱπίοτ αὶ] σοδλομα, ἰο ὑπέρ; 1.9 
Ἰοαϊίος, ψ Ὡ]οὨϊα ΒΟ πιογὸ ἀοβηἴο διιά πογο υδι18] [πὴῖϊ ἢ προςεύχεσθαι (Μ6γ.}}, δοδῖαδ ὕο αν θοϑὴ βυα εϊτυϊοι ὉΣ ϑογε τ 
ΟΡ δί5 [9 Υ σερί. {περί, ἰη Α. Β, ἢ., δὰ Οοὰ. βίη. ; ὑπέρ (οἵ ἐξκέ. γος., διὰ δἀορίδὰ Ὁγ ΑἸζ, το Γοβασὰδ περί 668 
ἴγοπι νἢ}}. 15), ἰ ΒΕ. ὦ. Η.--Τὰ. 

δ γοῦ. 8, Τὴ οἰπιρὶθ γογῦ ζῶσαι [οἵ Α. Β. Ὁ. διὰ Οοά. Βίη.1, ἰδ, δἵ Ἰδλῖς δα ΜἨ6]] τ ἐῤδψν 848 ἴ:ο οοτιηρουπὰ περίζωσαι 
[οἵ ἐεχί. τεῦ. δὰ Ε. α. Ή.}, δῃὰ ἐκ, ,ὺγ ἐλαί γοαδοπ, ὑτοίοστοα ὉΥ [βοἢ. δορὰ Ὁ. [πὰ Α1(1], εἰάος [ἢ οοιπρουπά οὐἿ 
ΣΩΟΓΘ Θαδὲν ἔατο Ὀθοὴ δαυδαιἑίυϊοί ΚὉΓ ἴδ δίπη ]0, (ΠΔὴ υ͵ἱοά Ὀέγϑα. 

ΦΎΥΟΓ. Ὁ. αὐτῷ αἴδον ἠκολούθει [οἵ ἐδχέ. τες. δὰ ἘΞ. α. Η.), ἰδ τδηξίη κα ἔῃ ἱπὶ ἐ ΜΒ8. [Α. Β. Ὁ. Οοά. 81η.}. διὰ ἔα, 
1 τὴ λιμούτις γι ἴδ ορίπίοῃ οὗ [Δ 08. διὰ ΤΊβο., ἴο ΡῸ τοχασάδὰ δ ἃ Ἰδίοσ δια ομ. [Α Ἰδίοσ πδπὰ Ἰπβεσίϑα αὖὐτῳ 18 
Ουὰά. βίη. -- 

Σ γοσ, 18. 8, αὐτοῦ [Ῥεοϑογο τὴν θ. ἰποϊορὰ οἵ τ. Πετ. οἵ ἐεσέ, γ6..} ἰα δ Βο ΘΏ 1 δἰξοδῖδα [ὈΥ Α. Β. Ὁ. Οσά. δίπ,; ὅγε. ἕαϊᾳς 



. ΟἸΗ͂ΑΡ. ΣΙ]. 1--2δ. 221] 

οἵε., διὰ ἴ6 ἰοὰ ὮΥ τοοϑῃΐ ΘΠ 01: τοῦ Πέτρου 
οοΡ6 [ἢ δοοῖ εἰοαὶ τοδάϊηρ Ἰθαθοῦ  ὈοζΔη δὲ τόσ. 12. 

δΎας, 18. ἢ. [Εογ ἐὸ δα 

[οἵ ἐξεχέ. γες. ἴγοτω Ἐ. α. Η.] νῶδ βιιθει ταἰθὰ ἕο 86 βτοποῦα, 88 ἃ Ῥογ. 

ν (Ὑγπά.; ΟΥ̓ΔΏΣΩ.; αδηθνα) [Π6 ὡς τ τὴ οὗὔἴογα ἔπ 6 1666 Δργορσίδίο ρβωσδρηιγσδδίΐο υϑυδίοι : ἰθ 
αλὲ ιοδο ιοᾶξ ἔλεγε ; 5βοὸ ΔΕ], Κοδίμδοι, οἷο. αὐ νυ. ὑπακούω.---ΤΆ. 

ϑ αν, 20. Α. [Το ἐεπέ. γες. ἰπβογίβ Ὀθίοσο θυμομ. 89 ψογάδ, ὁ ᾿Ηρώδης, νυὶῖ Β.; 1π6 ἀγίο1]9 δῃὰ Ὡϑῖὴθ δζὸ οπιΐϊοὰ ἴῃ 
Α. Β. Ὁ. Οσά. Βίη.; Άὅγτ. Ψαυϊς. οἰο., δὰ Ὦγ τϑοϑπὲ οἀϊΐοτβ. ΤΏθ δὰαα ἐίοῃ 88 τοδὰο Ποῦο, δ 8 Ἀΐογοσ, Δδ ἃ δρϑοΐδὶ βοοίίοῃ, 
(ἀδεςτϊ υἱοκχ ἴ16 ἀδεὲῃ οἵ Ηογοὰ,) ὑθβδῃ δὲ τοῦ. 20.-- ΤῈ.] 

Ἰ0 Υες. 29. "Ὁ. [ΞὸῸὸΣ ἐπὸ πογὺδ: τσαῷ Λί 
Ἑστο. ποῖο ὑοῦ, ΤΕ Γ, 

ἐρλὶν αἰερίοαεεά, [6 τιδεαΐη ΟὔοΤδ : δαγε απ Λοείτϊ6 εϊπα, ἱποκάδρ τοαν ; 500 (89 

καρ, ἐδ ἴδ ξοπαΐπο τοδάϊης; ἐϊ παα, ἐποζοίοσο, Ὀθϑὴ δἀοριοα ὈΥ ΤἘΐ50}.. [δηὰ ΑἸΖ, Ὀπὶ ἰδ οὐ! εἰοὰ ὉΥ 1Δ0}.]. 

ἔγτ. Ὸ]ς. οἷς.}, Ὀπὲ ἐδ, ῬΡτοΌΔΌΪΥ, κοπυΐῃθ, γαῖ πον [δὴ σρυτγίουα, δ ᾽ξ οου]ὰ αν ΙΔΟΓῸ οϑδὶγ θὲ 
ἐμδὴ ΜΑΣ ἰοχί. [8ποἢ ἰδ αἷδο (ἢ ορ᾽ ηἰοῃ οὗ Μογοῦ. Ὑὴὸ ψόοσὰ ΘΟΟΌΓΒ ἴῃ οα ἴο ἴδ ο 
οι), ΞΕ. 6Θ. Η., διὰ ἐξ οὐορίοα ὮὉΥ ἐεχέ. τεῦ. Ὀθΐ [6 οἵοὶ 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Υεμβ. 1. α. Αὔουϊ τ8δὲ ἰτἰτηθ, (πὶ ἰα, γ Β6ἢ 
Βασηδῦδδ δῃὰ ὅδ] σοσα βοηὶ ἤγοιῃ Απίϊοο ἰὸ 
Φεσι βίοι; ἐὲ 8, δὐὺ ἰοαϑί, ουϊἀδηὶ ΤΤΎΟΙ ὙοΣ. 25, 
(δαὶ [κὸ αιϑϑίμτιβ ὑπ οῖὶν Του γη ἰο Απίΐοοβ ἰοὸ 8 
ἰδίν ροσϊοα ἐδδῃ (δαί οὗ ἐμ οχϑοιυίΐοι οὗ 898, 
" 86 δυτοϑὺ δηὰ σχοϊγδουϊουβ ἀδ γοσαποο οὗ 
Θἰ6Σ. 
ὃ, ἙΪθοσοᾶ τ86 Ἰκίπα; οὸ 1βΒ Ηοσοὰ Αχτῖρρα 

Ϊ,, (9 δοῃ οὗ Αατσἱβίοθυϊυβ δῃὰ Βογοηΐοο, ἐμ 6 
ξιδθάβου οὗ ΗἨοσοὰ πὸ τοδί, δὰ 89 ΠΟΡΒΘῪ 
οἵ Ηεγοὰ Απίΐραϑ. Ηθ νγὰϑ Ὀοσπ δθουΐ ἴθ γὙθ 8 γ8 
δείοτα ἐπα ΟἸγἰβιΐδ ογθ, δὰ γὰ8 οἀνοείοα δὲ 
Βομθ. ΑἸΛΘΥ ἸΏΔΗΥ ϑἀυθηίογοθ, βοὴθ οὗἩ ὙΒ 10 ἢ 
ὝΟΓΘ ὈΥ ΠΟ ΤΏ68Π8 ΟὗὨ 85} ΒΟΠΟΤΔῸΌΪΘ ΘΒΘΙΔΟίΟΥ, ἢ6 
Τοροϊγοα 88 8 σι ἔγοτα Οαἷπδ Οδ] συ], ΒΟῸῚ ΔΙ͂ΟΣ 
ἐς δοοοδδίοῃ οὗἩ ἐδο ἰαϊίοσ ἐο (6 1 γόοῃθ, {86 16- 
ἸΔΟῪ οὗὁἩ ΡᾺΪΠΡ (Βαίδποα, ΤΎΔΟΒοΙἑ ἷ8 πὰ 
ΑΌΣΔΒΙ 8), το δὰ Ὀθοη υὙδοδηὺ [ῸΣ ΒΘΥΘΓΔ] 
ΥΘΔΓΒ, δηἃ 4180 ἐπὸ (οί γΆυὮ οὗὐἠἨ Γγβϑηΐδϑ, ἰο- 
Κεῖ μοῦ τὶ (π9 {1116 οὗ χίπσ. ϑοοῦ δϊου συ 8 
δε οδἰδἰ ποᾶ 4180 {86 ἐοίγασοῖν οὗ Ἠοσγοᾶ Απίρα5 
(6 411166 δπὰ Ῥοσε), βοὴ {890 Ἰα τ 6 Υ γ88 Ὀδπἰβοὰ 
ὈΥ Οδ] χη] ἰο ὅδ]. Απὰ, Ἰαϑίγ, 8.9 ΘΙΏΡΘΡΟΣ 
ΟἸδυάϊυα, βοοὰ δου (86 σοι θποοιηθηὺ οὗἁἨ ἢΪ8 
τοῖξῃ (Α. ἢ. 41), ζανϑ πἶπη, ἰπ δ ἀϊιΐου, ϑδιιδυῖα 
Διὰ Ζυάο5, 8Βο ἐμαί, 1κ 18 στδη μοῦ δ δὴ 
ΘΆΓΟΥ ροσὶοά, ἢ τυ]οὰ ΟΥ̓́ΘΣΥ 4}1 Ῥα]οβίϊηο; Ηἷ8 
δΠ0Δ] ΤΟΥΘΏ.68 διηουη θα, δοοοχάϊηρς ἴο 79056- 
Ῥυ5 (Απιφ. χὶχ. 8. 2) ἰο ἔτοῖνο τὰ ]]ἔΐοπδ οὗ 
ἀγδοιτηθ. ΟὐμρΡ. Εν] Β Οἰεδοῖ. ἃ, Α»οεί. Ζεῖί- 
αἰς., 1868, ν. 288 Ε΄; Ρ..818 4. [ΗἰδίουΥ οὗὨ {λ9 
ἈἈροδίοἹἱσαὶ Αμο]. 

ς. Αἴον 5668 μα Ὀθθη ρτδηίοα ἰο ἐπ8 ὉΤΙΠ 66, 
86 ὈδΌΔΠΥ τοδὶ ἀοα ἴῃ 3οτυβδίοη. Τὴο ΟΠ τ βιΐδη 
Οο:ρστορδίϊοη οὗὨ ἰμδὺ οἷν τὙδ8 ΠΟῪ Οχροδοὰ ἰο 

15 ῬΡοσβοοιιίοβ. Ηθο ἑαϊά οπ λαπάδ τὶν Ὑἱο] θη 06, 
ΟΥ̓, ἱπ 8 ΠΟΒΕΣΪΘ ἸΘΏΠΟΣ (ἐπέβαλε τὰς χεῖρας, ποὶ 
ἐπεχείρησε, (Καἰποοῖ}) [το 80 υπάοσβέδπάβ (89 
οΥἱ πα] Ῥίτϑθο, ἑ, 6., ἴῃ ὑπὸ 560086 οὗ σωρίΐ, εοπα- 
ἔπε ε4{}}, 80 ἰμδὶ Ὧ6 τγδ] σοδίοϑα βοῖαο οὗ ἰδ ταθὰ- 
Ὅοτβ, ὙΒῸΒ βουσὶ οὗ ἰμθῖα γογ0 δὲ ἢγεί οοιο- 
Ῥοϊϊοὰ ἰο ϑῃάαγο βοΎθυΘ ῬυηἰΒηταθηΐδ, ῬΤΟΡΔΟΪ 
ΘΌΓΡΟΙΘΑΙ οἰ αδίϊβοιηθηίβ. Ηρ δἤοσναδαγὰβ οδυβοα 
086 οὗ ἐδ δροβί]οῦ, 9668 {86 Θ᾽ ἀθγ, ὑπ 6 ὈΤΟΙΒΟΡ 
οἵ Ποδ, ἰο Ὀ6 Θχϑουϊοά πῖῖϊμ [86 βιοσὰ. [ἘΠπὶ5 
διηοδ, (86 δο οὗ Ζοροᾶθθ, γδϑ ῬΥΟΌΔΌΪ οἱσον 
ἴδδη (6 Οἴπον δροβί]β γῆὸ ὈΟΓΘ ὑπ 6 ΒΒ116 ΠΔΙΊΘ, 
δωηθδ, (86 δοὴ οὗὨ ΑἸἹρΆθιβ, γ8ο ἰβ οδι]θὰ “86 
ἰεδε," ἐπιδὲ ἰδ, ἐιὸ ψουπρεν, ἰπ Μασκ χυ. 40; μικροῦ; 

Ν Ὁ. (ἃ γγΐπια τδηυ) ; Οοά. βίη. ; 
86 Βυρογῆυοῦμ, 

. (85 8 Ἰαῖοσ δαὐὰὶ- 

18:6 δογαρδυδίνο, ἢ ὙΟΣῪ ΠΟΘΙΪΥ [ἢ ΒΑΙῚὁ ΤΟΔΏΠΘΓ, 
8. ΘΙ Ρ]ογοά ἴῃ Βομ. ἰχ. 12.---ΤῈ.. [Ὁ ΔΡΡΘδτβ 
ἐμαὶ τσ Βθη Β6 Ῥογοοϊνοα ΠΟῪ Ὑ706}} ἐπὶβ ΘΟΌΓΒΘ 
Ῥ]οδβϑὰ 88 7 6νγ8, ΒΘ σομεϊπυθα ἰο Ρυγδβιιθ ἴἰ, δηὰ 
ΠΟῪ ἃγγοδίϑα Ροῖοσ. 718 οἰγουτηβίδη θα Οσσυγγοά, 
ἀυγίης 86 ῬδββΟΥοσ θοαὶ, στ θῃ, δοοογαϊηρ ἰῸ 
86 Μίοδαϊο ἰανγ, υπ]οαυοπμοὰ Ὀγοδὰ ψ88 οδίθῃ. 
Ηδϑποο ἰδ οχϑσαίίοι οὗ 7928π|08 ἐμ 9 Θ᾽ ΟΥ̓ ῬΓΟΌΔ- 
ΌῚΥ οσσυγγοά 8 βδονὶ {ἴπ|ὸ ὈΘΙΌΤΘ ἰῃ:9 ῬΒΒΒΟΥ͂ΟΣ 
τ 6 Κ οὗἩ (06 γοδγ 44, β'ποο Αρυῖρρα 8οοὸῃ δ76Ὁ- 
ΔΙΒ αἀἰοα (γον. 19 4.). Ἤϊίδουϊ ἀουδέ, Βον- 
ΟΥ̓́Θ, ὑμ86 Ῥγοοοάυτο δἀορίθα ἴῃ {10 6886 οὗ Ροΐο Σ᾽, 
88 Ὑ6]1 88 8:6 Ῥυη 5 τηθηὶ ΟΥ̓ σοΥθῖῃ ΤῊ ΘΙ 6 ΓΒ οἴ 
186 σΒΌχοΙ, δηα {π6 οχοουϊίοι οὗ ὅδιηθ8, ογἱὶ ρὶ- 
παίδαὰ ἴῃ 86 οοπδίἀοχδίζοα Ὑ Ἀ10} Μγδ8 ραϊὰ ἰο 
ὑπ6 δοῃςσωθηΐβ οὐ {9 ῬΘΟΡ]9 δπᾶ ἐμ ὶν τηοϑὲ 1ῃ- 
δυοπῦαὶ Ἰοδάοσθ. Τ86 ἱποσοαβοὰ ἱπῆρΡ 6718] ἔαΥΟΡ 
ψ ΐο 8 Αχτῖρρα ϑηὐογοά, δηὰ ἐμ δα ἰἐϊοη8 τ κἷοἷι 
ἜΘΓΘ τη ἰ0 δ Ῥον Υ δηὰ δὶΒ ΒΟΠΟΣΙΒ, Βδὰ ἱἰπ)- 
Ῥδυίθα πον βίσοηίι ἰο {89 Ὠδίϊο 8] ἴθο] πρ8 οὗ 
{860 768, δηἃ πὸ δομβάθῃοο ἰο ἐπ ὶν ΙΘσ δυο ὶ- 
68] οἱοῖβ. Απά δ᾽ βουρη Αχτῖρρα γγ88 ἃ Ῥαίσοῃ 
οὗ ποδί θη βΆΤΩΘ8, τοι 868] ζοβέϊν]8, δηὰ ρἱδαϊδ- 
ἰογΐαὶ οοπίθβίϑ, ᾿θ6, ΠΟΥ Υ  Β61088, ΟὈΒΟΥΥΘα οχίο- 
ΠΔΙΪΥ δὶ Ἰοϑδβί, ἰη6 Μοβδϊο ἱπβιϊίυ δ, δ ἃ Ῥ6Σ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ ΓΟρΡτοδοηίοα, 88 τοὁ}} 88 Ὑἱβογοῦβ!Υ ῬΓο- 
ἰϑοίοα ἐμ ᾿5γδοὶἐἐϊο σοὶ σίου πῃ 18 Θχί θυ Δ] σ6]8- 
ἰἰομβ. [ὺ ΔΎ, Ἀθη06, ΓΟΘΪΥ Ὅθ σοπμοοϊνοα ἐμαὶ 
ἃ ὩΘῪ ἱΤᾺΡΌΪ86 88 σἴτθα ἰο {π6 ἔδαδί 81 βϑῃὶ- 
ὑἰγϑηθδδ δῃὰ ἰδ ἰπϊοϊογδηὺ ΔΥΤΟΚΔΠΟ0 ]Γ 8 ἘΠῚ Θ ἢ 
[8786] ἐγοδίθα (86 ΟἸΥ βία 8, 80 ὙΘΣ 6 ΥΔαΠΔ}}γ 
ΤΟΟΥΘΥΪΙρ ἔγοσα {ἢ} 9 ΘΑ Υ ΟΥ Ῥογβοουϊίοπθ. (ΟΡ. 
ἘΤΑΣΡ, ἴοο οἷξ. Ῥ. 816 8.). Αχτῖρρα γἱοϊἀϑὰ ἐδ8 
ΤΔΟΓΘ ΤΟΔΑΙΥ [0 {18 βρίγὶὶ οὐὗὅὨ 16 εἶπλ68, ἱῃὰ Ῥτο- 
Ῥογιϊοη 88 89 ρογοοῖνϑα ἐμαὶ 9 σουἹὰ ββοῦσϑ {16 
ῬΟΡΌΪΑΡ ἔδνυοσ ὈΥῪ δαορίϊηρσ υἱοϊϑηΐλ Τὴ ΘΘΒΌΓΤΘΒ 
διραϊηδί ὑπο ΟἸ τ βί8η8, δᾶ ῥσοϊμοίο ΒΒ ῬΘσΒΟΊ δὶ 
ἰπίοσοδὶϑ δὲ ἐπ0 }]Σ οχρϑῆβθὸ. Ηο Βδὰ, ἱπάοοά, δἱ 
ὃ. ΤΑΌΟὮ. ΘΑΥΙΪΟΣ Ῥογὶοα, δσαυϊτοὰ ἰμ6 δγί, ὑσὶ ποῖ" 
ῬΔΠῚῪ ἴῃ Βοτθ, οὗ αἱγϑοίίηρ πἷθ δουγΒ0 Β.666088- 
ΤΥ διὰ {0 σοπδὶοίβ οὗ μοβὲ]6 ραγιΐϊθ8 οὗ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 
ἀοβοσιρίοι, δηὰ οὗἩ δυδι]ϊηρ εἰτηβο]ῦ οὗἨὨἁ ουθη β ἷπ 
ΒΌΟΝ 8 ΠΊΔΏΠΟΙ, 88 ἰο δίνδμοο πὶβ ΟὟ Β6᾽ 8} 
ἰπίογοδίβ. 

γεξε. 2. Απᾶ δο [κἰ11οἃ 78:65, οἱο.----͵ὶ 15, 
ὍΠΟΥ 8}1 οἰτουχηβίϑησοβ, δοη  δὲ ΒΌΓΡΓ βίη; 
δαὶ Πυκο ταϑηϊζοηβ (86 οχαουί(ίοη οὗὨ ΨΦ81Π168 80 
ΥΟΣῪ ὈΥΙΘΗ͂Υ, ΘΠΡΙ ΟΥ̓ πρ ΟἹἿΥ ἔνο ψοΣ8: ἀνεῖλε---- 
μαχᾳίρᾳ. ἫΝ δὰ υγη Βμοα 411] ἐμ ἀοίδὶ15 οὗ 86 
τλδχίγτάοιῃ οὗ Βίθρῆθη, γ͵0 γγ835, ΠΟΥ ὑΠ6] 084, 
ΟἾΪΥ ΟὯ9 οὗ ἰμ6 βδϑυθῆο Βυὶ ψῆθηῃ ὁπ6 οὗἩἨ (μὰ 
Τνοῖνο, [Ὁ ὑπὸ ὅσβί ὑἰπλθ, χηϑοϑὶβ ὙΠ 8 Ὀ]ΟΟΟΥ͂ 
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ἀοαί, (ἀπὰ δ6, ἰοο, ἱ8 {π6 ΟἿΪΥ δροβίϊς 8086 
ἀϑδί 18 τηϑηιἱοηθά ἱῃ ΤῊ ΑΟΤ18,) (86 δοοουπί 18, 
πουογίμοὶοδδ, σίνοα 18 δυοῖ ᾿ἰδοουΐο Ὀγουϊίγ! 
Ἐτγδαϊοη ΒΌΡΡ] 198 {86 οἱγουϊηδίδποθ Ὑ81ΟᾺ 18 
ὮΦΓΘ ΒΡΡΦΥΘΗΟΥ Ἡδηϊπρ: Υἱζ., [8:6 ΔΟΟΌΒΟΣ οὗ 
Φοπμο8 ψγ88 οοπγογίοα Ἡ 1110 1ἰδίοπίπρς ἰο {π6 ἀ6- 
ἔϑησο οὗ (86 Ἰδίΐον, δὰ νδϑ ἔπ θ Ὀοποδα θα τ] 
δῖπι (Οἰδημοδ Αἴοχ., αυοίθα ὈΥ Εὐδβκβιῦβ, Κεῖ. 

᾿ Ηΐι. 11. 9.).. Βὺῤ δον ἰβ {8185 βἰ προ δὺ ὈΤΟΥΗΥ 
(0 Ὅ6 οχρ δὶποὰῦ Ἧδ8 ἰΐ ἱπίθη 0}8}}} ΟΠ ΟΒ6Π, 
ΟΥ ὉΠΟΟΙδοϊουβὶν δαορίοα Αἰϊοτηρίβ αν Ὀθθὴ 
τοϑὰθ (0 ΔΕΒ (ἢ ἃ ῬδΥ σΌΪΔΙ τηοιῖΐγο ἰο 1υΚο; Ὠ6 
.δά, 0. ἰπδίδῃσϑο, πὰ ογάου ἰο δάσο ἰο 16. Ρ]δῃ 

. Οὗ κἰνίης ἃ ἰδίογυ οὗ {89 ἀδυθὶοριιθηὶ οὗ {86 
οἰυγχοῖ, οὐκἰ δὰ 411 ποίξοοδ οὗ ἐπ ἀραὶ οὗ δὴ 
δροδίὶο (ϑκοθυδο 8). Βυὶ ὲ πουἹ]ὰ δδαῦθ Ὀθθῃ 
αυϊΐ6 σοπδὶϑθηὶ τὶς δοῖ 8 Ρ]δὴ 0 δτὸ δα ἀϑὰ 
8 ἴον νογάκ ἰοὸ ὑμο8θὸ ἩΒοΣδ μ6 ἀοθ8 ΘΙΏΡΊΟΥ. 
Βδυμιραγίθῃ δΌΡΡΟΘΟΒ ἰδαὶ Γι Κο᾿Β δοοοιιηΐ 6ΟΓ- 
ΤΟΒΡΟΠΒ ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ ἰο (86 ΤΟΙ γ, βίησο Ψ81η68 
βιδογοὰ ἐμπδὲ Ὁ] οοαυ θαι ἴῃ ἰοίδὶ βι1θηοο (1. 282 
8.). Βαυὶ μο Βἰπιδο} (Ρ. 284) ἀθβοσῖ 068 88 Ὑ8016 
οὐθηὶ τὶν ΘΟΠΒΙἀΟΥΔΌΪΟ 7Ὁ]}688, δὰ, 1 δῖ8. ἀθ- 
βογὶ ρίΐοι 18 οοστοοὶ, πκὸ που]ὰ Βαγο δρΡργοδομοα 
8ι}}} ὨΘΆΤΟΥ (0 {86 τορὶ]ίγ, 17 Β6 δὰ δ]βο σοϊαϊθα 
{πὸ ἀοίδ118. ΜογοΥ οοπ)οοσίυγοδ (Πδὲ φαγί 60ῃ- 
δἰἀογαίϊ οι, βοὺ πόῦσῃ ἰ0 Ὁ8Β, ΒΥ Βδγο ᾿πῆυδηοσοὰ 
1Κο; μ6 ΠΙΔΥ, ΤῸΓ ἱπβίδποο, 8 ῦῖ6 ἱπιοηδρα ἰο 
ΘΟΙΏΡΟΒΘ ἃ ἰἐδίγὰ Ὠἰδίονὶ σα) το ὶκ, ἰῃ δα: θη ἰο 
πὸ ο8ρΡ61] δῃὰ ΤῊΚ Αοτβϑ. Βαὶ ποίδὶπρ ἱμαὶ ἴδ 
ἀρολγο σδῃ Ὀ6 δϑδοογίδι πϑὰ οὐ ἰμὶ8 μοϊηί, δηὰ ἰΐ 

ΟἿΣ τηοδὲ οδῃϊὰ ΘΟΌΣΒΘ (0 ΒΔΥ δὖ οη660 ἰδὲ ἰδ0 
ΤΟΔΒΟΙ ἀ068 ποὺ ΔΡΡΘΑΓ. 
κε. 8, 4, Απὰἃ Ὀθϑοδῦδο 86 δδϑΐῦν, οἰο.-- 

ΑἴΟΥ 72}4119ὁ5 δὰ Ὀθθη 8β]αὶη, δηὰ Αστῖρρδα μδὰ 
οὐβοσυϑὰ ΒΟῪ δοσορίδοϊο ΐ8 σουγϑὸ 88 ἰῃ {δῸ 
ΟΥγ68 οὗ ἰμ:6 ΡΘΟΡ]6, ΒΘ δὲ 0806 οδιιβοὰ ῬΘίοσ 8180 
ἴο Ὀ6 ΔρΡρυϑιιοπαθϑά. (Προςέϑετο συλλαβεῖν '5 οὉ- 
γ᾽ ου8}Υ 8 Ἠθθσαϊσίηβ τηοὰθ οὗ οχρσϑββῖοῃ [1Ὁ]}}Ὺ 
᾿|1υδἰταίθα ἱπ ΤΊΝ᾽ 86 Ὅταπι. Ν. Τ. ἢ δ4. δ; δηὰ 
800 ΒΟΗΙΒΌΒΝΒΕ᾽ Β 7768. οἷο. Ῥεΐ. Τεεί. αὐ υ. προς- 

τίϑημι, διὰ ἘΟΒΙΝΒΟΝ᾽Β Ηεῦν. [ες. αὦ υ. 9), 
Νο. 3.---Τὰ.7; ὃ δυρκοοδὶβ {πὸ οχίβίθῃοο οὗ 8 οΥἷ- 
εἶμ] Ἠοῦτονν δοσουηὶ οὗ {8686 ἰγδῃβδοί: οη8.). 
Ακτῖρρα δρργομομπάοα οσ λεία Ῥοίοσ 7αεἰ (πιέζω, 
εἰγιοία πιαπι ἐ6η676), δ ἃ ραὶ Βἷτα ἴῃ ῥσίδου, ἀ6]1- 
γοσίηρ εἶτα ἰ0 ΤΟῸΣ αὐδίθχηϊομδ οὗ δο ἀΐοσβ, {μδὶ 
ὧδ, ἰο ΤΟΣ Θοιῃρϑδηΐθθ, (Θ80 ἢ} ΘΟΙΏΡΘΗΥ ΘΟὨΒ᾽βιϊη 
οὗἨ [ΟΣ τω68), ΜὨΐοΝ ΓΟΡΌΪΑΣΙΥ τοϊϊουθὰ 056 
ΦηοίΝον, δοοογάϊΐηρ ἰοὸ (809 Βοηδὴ υὑυδᾶρα [86 
πἰρς Ὀοΐηρ ἀϊν θα ἰπίο ἴΟῸΣ νδίοθβ, θδοὶι 60}- 
εἰπυΐπρ ἰθγοθ ΒουχΒ.---ΤῈἙ.]. ΤῸ 9 188 συ]ο: 
οι 7ιάίεξαπέ αἴ 7εείο, ἀἰὰ ποὶ Δ1|1ὁτν Ῥοίθοτ Β ἰσϊαὶ 
ἰο ἰδῖκα 0]δοθ, υ}}} δίθοσ 80 οχρίγαϊΐοῃ οὗἁ ἰμ8 
Ῥδδδούοῦ- ΘΟΚ, το 8 ΔΙΓΤΟΘΟΥ σοτϊατηθποθα, 
γ7οι. 8. Αρεῖρρδ, γῆ ᾿Ἦδ8δ ΘΧοθθα ἸηρἿν ἰοπὰ οὗ 
ἐμποδιγ 68] βιονβ, ἱπίθη ἀϑὰ ἰοὸ οοπγοτίὶ ἐμδὶ ἰγὶδ] 
ἐπίο δὴ ὀχ 1 ὐζΐοι ον 86 δυλαδοηιοηί οὗὨ (6 ρΡ6ο0- 
Ῥ]ο. .« ([Αναγεῖν ἰ8 ΔΡ»Ι]οὰ ἴο {π9 δοὶ οὗ οοπἀποίϊης 
ΔΏΥ ΟὯΘ ὈΘίοΤΘ [89 ΡῈὉ]16 ἢ. 8Δῃ οἱοναιθα βίβρϑ.) 

γεκε. ὅ. Ῥοῖθε ᾿μβοιϑθίοσθ νὰ [Νοὺ Ῥεῖου 
85 ἰπἀοοὰ], οἰοθ. Τΐβ ὙΘΥΒΘ ὙΘΥΥ͂ ΖΥΔΡὮΪΟΔΙΪΥ 
ἀοβονὶ 98 ἐμ σΘοπίχϑδὺ ργϑδβϑηΐθα, οὐ {116 ὁπ0 Βαβηὰ, 
ὈγΥ {πὸ υπτοχυϊ θὰ ταί] 688 οὗἨ Ῥοίογ᾿Β σύα ΓΑΒ, 
διιὰ, οἢ ἐδπ6 οἴβοσ, ὈῪ {1860 ὈΠοΘΑβίηρ πη οΥΟΟΒΒ1 05 
οογοά ἰο ἀοὐ ὈΥ ὑπ ΟΠ ΌΣΟΙ ἰπ 818 ὈΘΠΔΙΥ; ἰἰ 18 
ἑπισοδυοοα τὶ ομαϊηθαῦ Ρσορυϊ ον Ὀοίπθοι ἰῃ 6 
φοοουμπίὶ οὗ ἰδ ΔΡὙἹΟΒΘΙδῖοΣ δηὰ ὑπαὶ οὗ ἷ8 ἀ6]1- 
ΟΣΔΏΟθ. [Κὸ ΟΥ̓ ΔΟΒΕΥ ἱπίθη δ 0 ΘΟΈΥΘΥ ἰδ 6 

ἐδουρῆς (μαι (δ 6 γϑβοιο οὗἨ ἐμὲ δροβίϊα ὅγοτο ἴτω - 
Ῥυϊδοριιοπί δηὰ {π6 ἀδηροῦ οὗἩὨ ἀοδίδ, τγὋὁ8 86 Σο- 
ΒΠ οὗ {μ6 ῬΥΔΥΟΥΒ ὙΠΟ ΓΟΙῸ ΟΑΤ δηὰ δο- 
οορίοὰ. 

γκεβ. 6-11. α. Απὰᾶ ψ 86: Εϊοσοᾶ.---Β 6 ἤτοθ 
88 {π0 πἰχῃῖ ψ ΒΙΘΒ ργοοραρα [μ0 ἀΔΥ ὁ) ἩΒΣΘΒ 
Ῥοίοῦ "γΠλ8 (0 ῦὉ6 οχδ ἱϊοα ἐο {μ6 Ῥϑορῖίὶθ. Ηϑ 
Βερὶ Ὀοίνγοοῃ ὑπο Βο] ἴθ σβ, ἰο οδοῖὶ οὗ πϑοια ΒΘ 
ἯΔ8 δἰίδοι δα ὙΠ} 8 ομαῖη, δ] που ἐδ Βοιηλτθ 
ὈΒΌΔΙΥ δαί ποα 8 ὈΓΊΒΟΠΟΣΥ ΟἾΪΥ ἴ0 οπε βαπέϊποϊ 
(905. Απέφ. χυϊὶὶ. 6. 7.). ΓΜΟΥΟΥ βύρροδεοα ἐμαὶ 
(86 δά ϊιλομδὶ ργοοδυΐοι τγ88 δἀορίοα, 85 ἱὶ μδὰ 
ΔΙγοδαν Ὀδοὴ ἀοροϊαοὰ δμαὶ Ῥοίοσ βδιου]ὰ Ὅο δχο- 
ουϊοὰ.---Τπ.. πο δοπ 1} 6}5, δοσοχάϊ ΟἾΥ, οσσῦ- 
Ρἱθα (86 ᾿πίθσῖου οὗ {6 66]1, ἀπ {816 ὈΥΒΟΣΘΤ ΑΞ 
ιΙοὰ ἰο ἐμαπι; {9 οὐμογβ βίοοἀὰ Ὀοίοσο ὑμ6 ἄοοτ, 
Δα ἐδυβ ὑμ6 ΤΌΣ ΤΏ ΘοΟΙροβίπρ ἔμ 6 ΘΟΙΙΡΘΩΥ͂ 
ἬΘΙΘ 8]} ὁυ συδτὰ δί ἐπ0 βδπιὸ ἔΐτηθ6. Τποη δὴ 
(ποὺ ἐλέ)ὴ δᾳ6ὶ οὗ ἰμ9 ἱμογὰ βυάδάθη!)Υ δἰοοά αἱ ἐδιο 
8146 οὗ {86 βίθοροσ, δῃᾷ οϑ βία] Ἰχὶ βομθ ἴῃ 
180 ΡΪδο6 (οκημα τὴβ8ῃ8 ἐμ0 ΒΘ ΒΟΥ ΟΥ̓ (6]] οὗ 
{δε ῥσίδοῃ οοουρὶοα Ὀγ Ῥοίον, δηά ποί, δβ ΜΙουοΥ 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ, [86 Θα[γ6 ῥτίβοῃ.). [““Οἴκημα, ἴπ {86 
ΒΌΘΟἶἾΔ] 86 η86 οὗ ἐλε »ίαοσε ἵπ τολιοὴ μτίδοπεσε αἀγὸ 
χερί, ἡ. 6. γ»γίδοη, ἃ. ἀο]οαίθ ἀοδίχηδίίοι οὗ ἰδ6 
δεσμωτήριον, ἔΓΘαΙΘΕΙΥ͂ ΘΠ Ρ]ογοᾶ, δδρθοΐδ! ἴῃ 
Αἰἰἱὶο Οτγοοῖο; Ῥριῃ. 789, 2; 890, 18; 1284, 2: 
Τπυς. 4. 47. οἱο.᾽ (Μογεν).-- ΤᾺ... Τῖο δηροὶ 
ΔΎΒΚΟΙΏΒ (8) 6 ΒΙΘΟΡΟΥ ὉΥ 5ιηλι πη Εἶτα ὁ [μὰ βἷάο, 
δηἃ (η6 ΟΠ δὶηδ δὲ ὁη00 1[4]] ἔγοῃ {86 δδηᾶβ οὔ 86 
ἰδίου. ΤῈ δῃᾳ6}] ΠΟῪ οοιϊητδη δ Ηἶτη 0 ΤΟΒατηο, 
Βγδὶ οὗ 4}}, {8:6 δυί:9168 οὗ οἱοιίῃρς τὶς ἢ 86 με 
Ἰαϊὰ δοὶὰθ 'π ὁγᾶθῃ ἴἰο Β]6 6 Ἰπόσὸ δοσηΐογέδθ)γ--- 
{8π6 κίγα]6, βδδι ἀ8]5, δ ἃ ὌΡΡΟΥ ζδττηθηΐ, δηὰ ἐμ οη 
αἰγθοὶβ μἷπὶ ἰο 190]] οσ. ΤὮυ5 Ῥεΐον, τδικῖηρ θ6- 
πὰ {89 δῃᾷοὶ, ἄσβέ Ρ85868 Ὀογοπὰ {δ ἀοογ οὗ 
18. ῬΓΪΒΟΠ-66}}, πιϊμουΐ 88 γοῖ Βοηρ Θοπβοίουβ 
{πδὲ 41} (αὶ οοουττοά νγᾶβ Το δὶ, βίῃποο ἱξ δρρεδγεοῖ 
ἰο Ὀ6 ἃ Υἱδίοῃ Β600 ἴῃ 8 ἀγϑϑχο, γοῦ. 9. Βοίὰ 
ΡῬϑβϑοα ἐμβσγουρὰ {πο ἄγβί δπὰ βοοοπὰ συδτὰ; διὰ 
ἤθγ0 (86 ἑθττ διελϑεῖν Βυχρσοδίδ (δὲ 65 ἢ βίδιῖοι 
ΑΒ Οσσιρ᾽οα ποί ΙΩΘΤΓΟΙΥ ὈΥ ΟὯ6 τηβῃ, Βαϊ ΒΥ 
ΒΘΥΘΓΑΪ, 80 ὑμδὶ 1ξ τῦδϑ ρῬοβϑίὉ]6 ἰ0 Ῥ855 τὰ χοῦ ἢ ΟΣ 
δείωεεη ἰλοτα. [Ἐδοϊκοιὶ 18 4180 ἀϊβροβοὰ ἐοὸ δαορί 
1815 τον, δῃὰ Βορίμπβοι, ἰοο, (26. ἮΝ. 7.) υπ- 
ἀογϑίδηβ φυλακῇ ἰο τλοϑῃ Βοτο, 6ο]]οοίἑγοῖγ, [}9 
ῬΘΥΒΟΏΒ, ὑλ6 συαγάς, ποὶ ἃ τσαϊοἦ-»}οδί, ΟΥ εἰαίϊοπ. 
Βαυὶ {18 ΘχρΙδηδίϊου γου ὰ ἱτηρὶγ μαὶ δἱ 1ϑδδὲ 
ΟὯΘ ΟΥ νγχο ΟΥΒΟΥΡ αὐδίογῃ 005 ἬΦΙΘ 890 οἡ αὐ 
ἀυγίηρ ἰδ βδιη νδίοῃ. ΜΘΥΟΥ ΕΔΥ5: “Τ ΗΟ 80]- 
ἀΐογβ οὔ 86 τετράδιον ὙΒΊΘΒ Κορὶ συδγάὰ, ποσὰ ἐπ 
ἰλε ἱπίογίον οὗ ἰ6 Ῥσίβου, ομδίποα ἰοὸ Ῥοίοσ, δά 
ὑνγὸ ὝΟΓΟ δβίιδίϊοηθα οὐ ἰδ ουΐδῖἀα 85 φξυδτὰβ 
(φύλακες), δἱ ἃ οοτίδίη ἀϊβίδποο ἔγοϊῃ θδοῖὶὶ οἰ βὲσ, 
[οστοΐῃς ἰδὸ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν οἵ γετ. 
10." ΑἸοχδπᾶον ἰβίζοθ φυλακῇ ἷπ [δ6 5βθη86 οὗ 
ἐπαγὰ, ΟΥ βυθαϊγἱβῖοη οὗ (6 μῥχΐίβοι, ὑπῖςλ,"ἢ 
'ο δά ἀδ, ““'8 σα 06) ἸΏΟΓΘ πδίυγαϊ ἔθη ἐ0 ὉπΠ6Ε- 
βίδηᾷ ἰΐ οὗἩἨἁ δ ἄγϑυ ΟΥΓὁ βϑοοῃᾶ συδὰ οΟΥ νγδίςβ."-- 
1π.]. ΤΏΘΥ τοδομοᾶ, δἱ Ἰθησίῃ, {Π6 ἴσοι κδίδ, 
ὙΠ ἢ σοπαποίοα ἔμ θῶ ἔγοτα ἢ 6 Ῥτοοίϊποίδ οἵ (88 
δυϊάϊηρ ἱπίο {86 ΟἰΥ; αὐϊον ἰὲ δὰ ορεμϑὰ βροῦ- 
ἰΔὨΘΟΌΒΙΥ ἰο ἐμόσα (ΟΟὨΒΘΑΌΘΗΙΥ, νεϊϊπουΐ Ὀεΐδις 
ΟἸἾΒΘΣ ὉΠ]οοΪκΘα ΟΥ̓ ὈΓΟΚΘΗ), ἐμ 0 Υ Θεἰογθά 8} ΟροΒ 
ΡΪδοθ, διὰ οομπιϊπιιοὰ ἰὸ τΔΙΚ ἰοῦ δ᾽ οπᾷ 0π8 
βἰσϑοῖ; δαὶ ἔμοπ ἰδ6 δηχοὶ βυἀἀ θην ἀἰδερροδγεᾶ 
ἤγοσῃ ἐδ 5149 οὗ ἰὴ0 δροβίίθ. ᾿Ἑπέστη ἴῃ Ὑογ. ἴ, 
διὰ ἀπέστη ἴῃ γον. 10, 8.6 ῬΔΓΔ]1οἱ ἐδστθβ; ἐδ 6 
ὙΟΥΌΒ ΟΧΡΓΟΒ8 (6 διἀἀδηπεδβ οὗ ἐμθ ΔΡΡΘΦΥΆΒΟΘ 
διὰ ἀἰδδρρδδάγδηοο οὗ 89 δε), 
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ὁ. ΔΑπὰ ἐοσῖ μυῖα [βυἀάθη]}γ] ἴΠ6 δ 66] 
δορατιοᾶ ἕτοσῃ Ὠΐη.-- ΗΒ οτίο 1ἰ πδὰ δϑοιηδὰ 
ἰο Ῥοΐοῦ 88 {ἶ Β6 γογὸ ἀγοδηίηρ, τοῦ. 9. Βυὶ 
ΒΟΥ, πο α ἢ6 βίοοα 810η6 ἷἱπ {86 τυϊάβὶ οὗ (86 
οἰἰγ, δὶ5β. Θομδοϊουβηθθθ ἢτγδὶ γοίαγηθαὰ {Ὁ}}γ δηὰ 
ἀἰκιϊ ποῖ (γενόμενος ἐν ἑαυτῷ, γον. 11,), δηὰ δ 
δδαὶὰ: “ΝΟῪ 1 γνοσχοοῖνο ἴῃ ἰγυ  ῃ--δὸὲηα ὦ πὶ εὑ Γο 
δα. 1 ἀο ποὲὶ ἀδοοῖνο τγ86]---ἰῃδὲ ἰμδ6 Τοτὰ ἢ88 
βοπὲ κα δῃμοῖ, δηὰ ἀοἸνοσοὰ τὴη6 ἴγοσῃ ἰ 6 ῬΟΤΟΣ 
οἵ Ηετοὰ δηά 186 ϑᾶβοσ οσρϑοίδιοῃ οὗἁ {πὸ 96 08, 
ὙΠΙΟΝ 888}} πον οὶ Ὀ6 ζ.}8]]16ἀ.᾽ Ηδπηοῦ Ῥοΐίον, 
88 Βοοὴ 88 Βο Βαὰ Ζ0}}Υ τοοογογοᾶ ἷβ οοῃβοϊουβ- 
πΟ6Ξ, αἰδ αἱ δὰ ρτϑίο }} τοοορηϊζοα Δ}1}κ6 {86 
δυο δηὰ ἐΠ6 ἀοδῖχη οἵ "ἷ8β γοοθηΐ οχροσίοῃσο. [ΐ 
8 6 Κκοχὰ, τῶν Οαοἀ---ϑα᾽ὰ Π6--- 0 Β88 βοῃὶ ἈΪ8 
δηκοὶ ἰο τιθ, δὰ 276 858 ἀοἸνογθὰ πιὸ ἔγομῃ (6 
Ῥονον οἵ Ηογοὰ γῆο δουρί ΤΥ ἀθδί, δὰ ἤγοτω 
ἰδ οὀχρεοοίιδίϊοι οὗ ἰῃ 9008.---ἼἼΘ ΙΔΔΠΠΘΥ ἴῃ 
ὙΠΟ Ῥοίοσ ΥὙἱονβ ἐδ ψΠ01]6 ΟΟΟΌΣΤΘΟΠΟΘ, δηὰ 
ἰοῦ Τυκο, ἱμσουκδουΐ (ἢ 6 Θπ ΕἾ γῸ παγτδίνο, χὸ- 
ῬΓΟδΟπ 8 88 8016 οοΥΤοοί, 18 ῬΓΘΟΐΒΟΙΥ 86 ΟΡ οΒβὲϊθ 
οὗ (δαὶ δἀορίοα ὈΥ ἰδοβα ἱπίογργοίθσβ, 10 6χ- 
ΡὈἰδίῃ 86 8016 88 8 παίμγαί ῬΥΟσΟΒΒ. [1{ 888 Ὀ6ΘΏ, 
ἴον ἰμβίδῃσο, δἰϊεσοὰ ἐμαὶ Ῥοίοῦ δὰ Ὀδοη ἔγεοὰ 
ἴτοπι 818 σὴ Β ὈΥ͂ ἃ δαβἢ οὗ Ἰἱρβιαίηρ (ΠΗ 626]), 
ΟΣ ἔδδὶ ἰδς 78,116 Βἰπιβοὶῖ, ΟΥΎ ΟἰΒΟσ8, δὶ ΒΟδΘ 
Ῥτοοθοϊηχβ 6 σοππϊγοα, μδὰ Ἰἰδογαίοα Ῥϑίον, 
απο ἀϊὰ ποὶ Εἰπιβο } } υπαογρίαπα (Π 6 ΤΏΒΠΠΟΡ ἴῃ 
ΜὉΪΟἢ δἾ8 ΘΒοθρ6 ν88 οἴεοιϊρα (Ηδεὶητο 8). Τδθ 
εγθοὶ 8 ἱπάδοα πτιοβὶ συ δρ ἢ 684}}γῪ ἀοβουϊθοᾶ, δηά 
ὀχ ἢ Ὀ118 πὸ ἔδαίιτοϑ (δὲ ΘΔ ΘΠΙΔΣΤΆΒΒ ΔΩΥ͂ ΟὮ 6 
πο Ὀοϊονοβ πὰ ἰπ6 ἱπιογροβί(οη οὗ (86 ᾿ἱνίης 
ΟΘοά ἴῃ ἐπα σϑϑὶ τοῦ, ἀπ 0 δτσβ ἐμ 6 δοίπδ] 
εἐχσϊδίθποθ πὰ (π 6 οροσαϊϊοῃβ οὗ ἴπ9 δῆ ροϊβ. σῃοο, 
Ὧ0 βυβηοϊοπὶ ΓΣΟΘΒΟῚ ἰδ ΔΡραγοηί τ 816 οουϊὰ ἰπ- 
ἀπο ἱμο86 Ὑ8Ὸ δάην [86 τι γϑΟΌ]ουΒ ΟΠΔΥΔΟΙΘΥ 
οἵ ἰδ 6 ἰδίοτ!ςο 8] ἔδοίϊβ, πουου 6 1685 ἴ0 δϑβογί (Πδί 
ἸοξοηἀΔΥῪ τοδίϊοσ 888 Ὀ66η σοΙτιρ] ἃ τυ ἢ 186 
Ῥυγο ἰδίου 81 οἰθιηθηίβ. (ΜΙ γ607). ΕῸΡ τορ. 9, 
οὐκ ἧδει - - ὅραμα βλέπειν, 18 ῬΒΥ ΠΟΙ ΟΔΙῚῪ 80 
ἰσὰο, (μδὶ ἐξ Γτπ 868 ΠῸ ΟΡΡΟΓΓΌΠΙ ΓΤ ἰγ8Π8- 
ζοστῖης ἰΒ 9 ὙΠ Ο]6 ΔΡΡΘΑσδη66 οὗ (Β6 δ 6] Θχοῖτς 
δἰτοὶυ ἰο {86 ὑπερ νου]ὰ οὗ Ῥρίοσ, δὰ δομυθυι 
ἦι ̓ Ἰμίο 8 ἸΏΘΓΟ ῬΓΟΘΕΒΒ οὗ ΒΪ8 δου]. 
γε. 12-16. Απὰ 68 86 Βα οοπἰ δοχϑᾶ 

[δὰ Ὀθοοῦθ διύδτὲ οἵ ἰ18.1. (Συνιδών, ἔγοτῃ 
συνορᾷν ἰβ ποὶ Θαυϊναὶ πὶ ἰο0 συνειδῶς, 88 Κυϊῃοοϊ 
ΔΡΡΟΔΆΓΕ ἰο ἰδῖκο ἰὶ : {π6 ἐδμδ ἰοσφισπαὶ οὐ] ταί ΠΥ 
δυϊδοτῖσο ὑη6 ἱπίογργοίδιϊοη: Ἵοοπδίαεγατε, ἰμ 8: 
τὲ αρμὰ εε εοπεοίἀεταία, δεῖ. φψμϊά ἀσεπάμπι ἐδδεί.). 
ῬΕΙΟΥ τοϑοβοὰ ἰμ6 ἤοῦδο οὗὨ 8 ΘΙ . 1 οὗ [86 
Θδυχοῖ, 8 δοσίδί ἢ ΜΆΣΥ, (86 τμοὐοὙ οὗ ΦοΒη, γδο 
πδ βυχῃδιορα Μίδτϊ: (6 Ἰδίϊον ποῦΐ 1 ΒαΣ- 
ὉΔΌΔΒ διὰ 580] ἔγοϊῃ ΨΖογυβδ θη ἴο Απίϊοοῖ, ΥΟΓ. 
26, αηά, δοεοοχάϊηρ ἰο ἰγδαϊ οι ττοίθ (86 βϑοομπὰ 
Οοβρεὶ. [“Ε]168 πιοίμοσ ΜΑΥῪ γ)ὰ8 ῬΟΥΒΔΡΒ {88 
Εἰκῖεσ οὐ ΒδγδΌδΒ: 866 (οἷ. ἱν. 10.᾽ (Α14.)ὴ.- 
1} ΜδηΥ ΘΟ τὶ βιΐδηβ ἭΤΕ τῸ δὲ {86 Εὐτη9 8886 :- 
Ὀϊοα ἴῃ (δαὶ Βουδβο, ΟΟΥΪΏ ΡΣ ῬΓΑΥΟΣ ἰο Θοᾶ, δηὰ 
{86 οοηστεκδίϊοι δά, πα 664, δοσοχαϊῃρ ἰο Ὑϑν. 
δ, Ὅδ6π ΟΠ ΕἸ ΌΔΙΪΥ οηξαχοα ἴῃ ῬΤΑΥΘΥ ἴῃ ΘΠ Δ] 
οὔ Ῥείοσ, δίποθ μὶβ αστοδὶί. θη Ῥοίοσ Κηοοκοὰ 
δὶ {πὸ ἄοον οὗ ἰμ ραίθο [“οΓ ΤΑίΠῸΡ οὗἁ (6 ογοὴ, 
186 Ἰτομί οὗ βισοοί-ἄοοσ." (ΑἾΪ6Χ.}); 8900 ΕΧΕΟ. ποίθ 
οῃ χ. 19-2] ---ΤΒ.7, 5 πιδὶ ἀ- βοσυδηί, ἈΠ οάθ, οϑτῃθ 
ἰοτυασὰ ἔγοιῃ ἰδ ἱπίουϊοῦ, ἰὰ ΟΥΟΡ ἴο ἰ1δίθῃ 
{ὑπακοῦσαι, ἑ. 6., ἰο δὶς {017 (86 πη οὗ {86 ῬΘΥΒΟῺ 
ὙΠῸ κηοοκοὰ). θη Ῥοίον τηοῃ ϊοποα 8 ΠΔΙηΘ, 
διὰ ρὴο δἷβο σοσοχῃηἝζοα ᾿ΐτη ὈΥ δΐβ νοΐσθ, 56 
ἴογχοὶ, ἴῃ ΒΟῸΣ ΟΧ ΓΘ 70Υ, ἰο ἀο ἰδμ6 πιοδὲ ΟὈΥΐ- 

οὐβ δοῖ, παι, ἴο ΟΡ {86 ἀοονῦ, δῃὰ ἢΠδδί]γ Γδ 
ἰο {86 ἴππὸρ δρασγίχηθηΐ ἰῃ ἩΠῚΘΒ ἰμ6 Ομ τ διΐδηδ 
ὍΘΙ ΔΒΒ6Ι) 6, 'π ΟΥΘΥ ἰο τίη {86 ἐπ 6}} } ρ0 60 
{πδὶ Ῥοίονῦ νγ88 βίδῃηϊηρ Ὀοΐοσο ἰδ 9 ἀοοῦ. 1έ ἰδ 8 
ἰουσδῖηρ ᾿πδίδποο οὗ (86 σοῃαΐῃο ἔγδίθση δ) θΘα118]- 
ἰὰγ οχ  ϑίϊηρ ὈθίγθΘ ἢ τηδϑίοσβ δῃ βοσυϑδῃίδ ἴῃ (89 
ῬΓΪπι ἶἷνο οπυτοῖ, δαὶ ἰμΐθδ βογυδηὶ, γῆ πδ8 
ἀοιιὲ]658 δἷδὸ ἃ ΟἸσἰβιΐδη, γδδ 8116 πὶ δυο ἢ 
ἀοΙ χηὶ το Ῥοίοσ, τσβοπὶ Β86 Βδὰ Ὀοϊϊοτοα ἰὸ 
86 ἃ ΡῬΓΪΒΟΠΟΥ, Δρρεοδγοα, ἐμβαὺ δὴ οτμιὶιθὰ (Β9 
ΒΙΤΏΡΪΘ βοΐ οὗἩ οροπίηρ [10 ἀΟΟΥ, ἴῃ ΒΟΥ ΘΑ ΟΥΏΘΒ8Β 
ἰο π|8 Κα 8]1 ἐπ οἴβοσβ ῥαγίδκοσβ οὗ ΠΟΥ 'ογ. [Ιἱ 
8 ΘΔΒΥ ἰο δοΟποοῖγθ ἐμὲ (ἢ 6 Δβδβϑι)]ϑὰ ΘΟ τἰ δι ΐδηα 
Ὀδρδη ἰο ἴθδσ (δὶ δβ86 μδὰ Ἰοβὶ ΠΟΥ Β0808, Ὑ ΒΩ 
ΒΠ6 ΔΙ τγιηοα ἰμδὶ Ῥοὶον τγδβ βίδῃαΐηρ Ὀοίογο ἐμθ 
Βουβθ. Βαΐ 86 τηρδπὶῃρ οὗ {μον Ἰδηρύδρο 8 1688 
ΟἾΘΑΥ, ὙΒΘῺ ὑμον βαὶὰ: ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστίν, ὁ 
γεσοὶνίηρ {86 τοροδιθα δδβυγθηϑοβ οὗ {π6 ραἰτὶ ἰδὲ 
{86 δοὶ 88 88 8μ6 Πδὰ κἰδίοὰ. [Ιὲ 18 ποί ογοάϊ- 
10 ὑμαὺ {80} βου] δυθ βυρροβοᾶὰ ἐμ Ῥουβοῦ 
ἰο ὈΘ 8 »ηέδδέησεῦ [ἄγγελος, 6. σ., Μί. χὶ. 10] δοιὶ 
ὉΥ Ῥοίογ; [ὉΣ δον οου]ὰ (ΠΥ ββίσηθ (μδὶ δ6 μεὰ 
Βρηὺ ἃ ΤᾺΘΒΒΘΠΖΟΣ ἔγοτϊῃ {86 Ὀτίβοι, ἬΠΟΒ6 γοΐοθ, 
ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 8ἃ 8 ἀδοορίῖνο γοβοι ͵δηοο ἰο ἐπὶ οὗ 
86 ΔΡοβι]ο  Απᾶ δμοίμον δοπ᾽θοίο ΓΟ ἢ88 ὈΘΟΏ 
οἴοτοά, πβῖοῖ 18. 8180 ΘὨΓἾΓΟΪΥ ἀμβυρρογίοα, τἱς.: 
(86 ΒΥ δι 8}8 δυχτηϊβοα ἱμδῖ δὴ δβοὶ δὰ ἰὩ- 
ἰεμαἀφὰ ἐο δῃῃοῦπορ ὉΥ {86 γοΐοθ δηὰ ΒΥ Κποοὶς- 
ἴης, ἰδὲ Ῥοίου᾽βΒ ἀοδίἢ 88 ΠΟῪ δἱ Βδηά, οσ, ἴῃ 
ΟἾΠΟΣΥ ποτά, {μα ἰὑ γγ88 ἃ 80-66]1]6 ρΥοδοη ἰτηθηί. 
Οπ {86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, (86 τηοδϑὲ ῬΥΟΌΔΌ]6 ΒῈΡΡοϑι( ὁ 
δ (86 70] ον ίηρ: ἰδ6 Ομ γι βίΐδηβ Ὀδ]Ἰονοὰ ἱπαὶ 
ῬείοσΒ συδγαάΐδηῃ δημ56}] δὰ δεδυμηϑὰ ἢΐ8 γοΐοϑ, 
Ἀπὰ γγἃ8 δβίδπαϊηρ Ὀσίοτο ἰδ ἄοου. Βυΐ ψὮΘῈ 
Ῥείουν σοπιϊπιυοὰ ἰο βίδπα ἔπογο, δηὰ ἰο Κποοῖκ, 4]} 
(8 6 ὈΓΘΙΒΤΘΩ ΔΡΡΣΟΔΟΙΒοά, δπὰ οροῃθὰ ἰδ6 ἀο0Υ, 
ἴῺ ΟΥ̓ΔΟΣ ἰο δβοογίδί ἢ (ἢ 6 δίυγσο οὗἩ {86 ἦδοί; διὰ 
ὝΒΘΩ ΠΟΥ ΓΘΔ}}Ὺ δ Εἶτα, ἰμΠοῪ τότο 8]]6ὰ τὶ 
δϑιοἰϑμτηοπί. [ΑἸΟΧΘΏΘΟΓ ΓΟΙΙΔΥΚΒ: “ἘΠΟΙΣ τ οπ- 
ἀον ᾿ἰ88 Ὀ66 βοϊμϑίϊηθδ χϑρσοϑοηϊθα 88 8 Ῥγοοῦ 
οὗ ποδὶ [δἰ (ἢ, βῖ πόα μ6Ὺ οουἹὰ ποὺ Ὀοϊΐονο {86 
ΥΟΥῪ ἰδίῃ ΤῸΓ ἩΠΙΘΝ (πο Ὺ πδὰ ὈΘΘΏ Ῥσϑγυίῃρ. 
Βυὶ {πον ῬΥΔΥΘΙΒ ΤΏΔΥῪ ποὶ 6 1716 ὈΘ6Ώ ΘΧΟΙ ΔΙ ΥΘΙΥ͂ 
ἴον Ῥοίοτ᾽ Β 1 θογϑ οη ; ΟΥ (ΠΟῪ ΤΩΔΥ͂, ἰ0 ᾽86 8 π8- 
ἰυΥ8] δηὰ δοσθλοι ῬὮΓΑΒ6, δῦο ἰπουχῆν ἰμὸ 
ἐἀΐη 8 ἰοο χοοἂ ἴο 6 ἰσιι6."--ΤΆ.] 

γεε. 17. Βαϊ 86, Ὀθοϊεουέπα ππῖο ἘΠ Θσχα 
ψἹ [Π06 Βδηᾶ, ἴο Βοϊ]ᾶ τῃϑὲσ ὕϑδοο [ἰ0 ὈῸ 
ἢ 6ΠῈ1} 5 0 ἀγασεισας τῇ χειρὶ, ἱ, 6.. τοουΐϊῃ ας ἰλ 6 απ ὰ 
ἀονηνατα.) Ηδθ γγὰ8 δρρυθῃθηβῖσο {πα ἰδο 
Ὀτοι ἤγοη τηΐρθῦ ΟΧΡΤΟδΒΒ {ὑπο ὶΓ δϑίοῃ βῃτηθηὶ 80 
Ἰουάν, 838 ἰ0 θχροβθ πἷπὶ ἰο ἄδηροῦ. [786 ὁχ- 
ῬΓοββίοη, κατασ. τ. χ.» ἈΘΓΘ Χ.68}8 ἰΠδἴ {6 ΒΡΘΆΪΚΟΡ 
αἀρδῖηδ (ὁ ἱϊὸῦ ΤΘΙΏΔΥΚΒ (0 ὙΠΟ 06 ἀοδβίγδδ 
ἰποδ6 ἼΟ 86 Ῥχγοϑοῃΐ ἰὸ ᾿ἰβίθῃ ἰῃ δίΐθηοο δπὰ 
ψτἢ δἰϊθητίοη ; σορ. χἰϊὶ. 16: χὶχ. 88: χχὶ. 40. 
(Μεγ6}).--ΤᾺ.]. Ηθ δὶ οὔποθ βἰδιθὰ {πὸ ἀΐγχοοί 
τηοᾶδ ἰπ ὙΔῚΟἢ αοἀ δὰ οθοοιοα ἷ8 ἀρ] ΤΟΓΔΏΘΘ, 
Τοαυςφδίοα Ηἷβ ΠΘΆΡΟΥΒ ἰ0 δοΙηχηπηϊσδίο {86 ἴδοί 0 
δαϊηθ5 δηᾶ [Π9 ΟΒΟΙ ὈΤοίΒ το, ὑπ 6ῃ Ἰοῖν {πΠ6 ΟΥΤΥ 
ΟὉ ἔδο βαῖὴθ πἰρῃὶ ψιμοὰΐξ ἀο]δν, δηὰ τὶ 9 
ἰο δῃοίμβοῦ ρἷδεοο, ἩΒΙΙΠΟΡ αἰά 8 φγοοοοῦῦ 
ΕΥΟΥΥ δἰἰοτηρὶ ἰο δϑοοσγίβίῃ, 88 ὍΘ σπιδᾶθ ἴῃ 
γτοΐϊῃ. Τη9 ΒοΙηΐβ (Βθοϊορίδηβ πδὶ ΓΔ }}ν δὰ}- 
Ῥοδο ὑμδὶ ΒοΙη ἷβ τηϑδηὺ; Ὀυσὺ Τ0Κο πἰτηβο) ἢ ἀοο8 
ποί ΔΡΡΘΑΣ ἰο πα ποῦ ἰμ86 ἀοί4!}].. ΜΟΥΟΡ 
ΟΥ̓́Θ ἰδίῃ κ {πὶ ἰὑ 18 8) ΟΥΎΟΥ ἴ0 ΒΌρὈΟΒΕ (μαὶ 
{818 ἕτερος τόπος ἴδγ Ὀογοπὰ {86 Ἰἰγὶίβ οἵ Φετγυ- 
8816 1, δἷποθ, δοοογάϊηρ ἰο {ηὴ6 σοπίοχί, ἐξελθών 
σδηποὶ 688} γεϊεία υγδε, Ὀυΐ γεοία ἄοπιο. Ἡον- 
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ΟΥ̓́ΘΡ, τἯ6 ἀο ποὺ Ἰθδτὴ ἤγοπι ἰδ 6 οσοῃίοχί ἐμαὶ ῬοίοΣ 
Βαὰ δοίυ}}]ν οῃίογοά ὑπὸ ἢοῦδο; (16 ἰθΥ 8 οὗ [86 
Ὡδγγδιΐυθ δ]]οῦν ἰμ6 ἱπίογρσχοίδίϊοι ἐμδί, τ θα (ἢ 6 
ἄ0Ὸ} Ἧ828 ορϑπϑὰ, Ῥοίοσ δὖ οὔθ, δῃἃὰ ἴῃ Ὀσίὶοῦ 
ἰθγιηδ, σοϊδίοθα {Π6 ἴδοίδ, ἀπὰ χαῦο (86 ἀἰγδοι 05 
Σοβροϑοίϊης 7 δλοβ, νἱϊουΐ οηιοσίπρ ἐμ6 ἱπίθσὶ οῦ 
οὗ (9 Βουβ8θ. Βυὲΐ ογϑὰ ἱἢ μο ἀἰὰ δοίυ}}} ΘηὶοΣ 
ἐΐ, (6 ὙΒΟΙ6 ΒΔΥΤΘΟΤΟ ΘΟΒΥΘΥΒ {π 0 ̓ΠΡΥΘΒΒΙΟΣ 
ἐμαὶ δὸ ἱπιμηοάϊίοὶν τοϊϊγοὰ γοῦν ἐπ οἱὐΐγ. ΕΌΣ 
8ο σουἱὰ ΘΔ 51} υπάογβίδπα ἐμαὶ αοα δαὰ ποὶ Ἰοὰ 
δὲπα Τοσί ἔγοσα [8.6 ὈΓΙΒΟῺ 8016} 70Υ {9 ῬυγΡΟΒΘ 
ἐμαὶ 9 δου) σϑιβδῖῃ ἰπ {ἐδ ΟΥ̓, πῃ ὙΒΙΘῺ Ὠ18 
116 88 ἰμγοδίθῃθα; ΘΟ. γοσ. 19; δηὰ ἰΐ 88, 
Ὁπαυοϑἐϊ Ομ Δ ΌΪΥ, Ἰλοτὸ ἀϊατίὶδοὰ ὑπαὶ Ἀ9 βμου]ὰ 
Τορδὶσ ἰὸ ἀἰοίν ον ῬΪδοοϑ, 17 ἢθ 88 δὲ Σοσίυ, (888 
ἴο 149 δὲ πιο] ἴῃ ΔΩΥ βοοσοί βροὶ ἴῃ (6 οἱέγ. 
Τὴ9 Φ6πιθ8 σηθηϊϊομοα ἰὴ γον. 17, 18, 85 ἯἮΘ 8.6 
οομγίποϑα, ποὶ ἐπ δροβί]θ, (9 βοῇ οὗ ΑἹρβϑὺυβ 
ἰμθ ΟΥΒΟΣ Ψδἴαμθβ, {Π9 βοῃ οὗ Ζεορϑάοο, (Μί. χ. 2, 
), βαυΐϊῃν δ γοδαυ Ὀθθὴ β] αἷμ, Υ8υ. 2, 8Όογο.---ΤῈ.], 

Ῥυΐ [8 ἐπϊνὰ 2 ΔΙΏΩΘ6ΒΊ, 80 Ινογτὰ᾽8Β Ὀγοίδον [(8]. 1. 
19; .1. 90, 0 Ῥχοϑι ἀϑᾶ οὐδὺ ἐδ σῃυσοὶ ἰῃ Φοτυ- 
88] 6), Αοἰδ ΧΥ͂. 18; χχὶ. 18, (ἀ6 Υ οἰ(6).--- Β.] 

γκκ. 18, 190. ΝῆἥΤηωουν δδ δοοσ 85 ἰΐ νῦβ8 ἄδγ. 
--Ὺ. δ οαδὶὶν Ὀ6 ἐπηαρὶ ποὰ ἰμαὶ {80 80] 16 γ8 
Ὑ80 δὰ Ὀ6Θ. ΘοΙμταδηαρα ἰο συδΊα (80 ΡΥΒΟΠΘΓ, 
διὰ γὙῖλὸ ἯΘΓΘ ΤΟΒΡΟΠΒΙὮΪ6 ΤῸΣ 18 Βαζο- κοορίπα, 
ὝΟΙΘ ΠΥΘΔΙΙΥ ΘΙΔΔΙΤαδδοα ὙΒ6η ἰΐ τγ͵β ἀδγ, 88 
(Π6Υ Κποὸν ποὶ τμδὲὶ μα Ὀθοομια οὗ Ῥοίθυ. Απὰ 
ὙΠῸ ὑπ ΑἸ] σοῦ ΒοασΟ ἢ ὙΜ1Οἢ 88 ἰμδβιξίυίοα, 
Ἰοὰ ἰο Ὡο Γοβυ 5 (ἐπιζητεῖν, ἩΘἢ θα ἴῃ Τοῖδσ- 
Θ809 ἰο ἰδ9 618860, ἀοδὶ ζῃδίθϑ {89 δοὶ οὗ ἰγδοκὶημ), 
Ἡοτγοὰ κβυδ)οοϊοὰ ἰδ6 ρσυδγὰβ (ο ἃ ἐὑγ18] ὈΘΌΓΘ 8 
ΤΑῚ ΠΔΥῪ οουγὶ (ἀνακρίνας), δηὰ ἀἱϊγοοίοαά ἐμαὶ {πὸ 
δου ὰ 6 ὀχοοι θα (ἀπάγειν 18 ἐμ6 υ ἀ1ο1841 ἴΟΥΤΩᾺ 
δΡΡΙΙδὰ ἰο ἐδιο δοὲὶ οὗ σοπάοϊϊηβ ἃ ΟΥϊταἶ 81] (0 {86 
Ῥίδοθ οὗ ὀχϑουίοη). Αΐοσ {μ 680 ἰΣδιδδοίϊ 008 ἢ9 
ἀἰὰ ποὺ ζ601] αϊδβροδοὰ ἰο σϑχμδὶῃ ἷῃ ὑπὸ οἷὐγ ; Β9 
Ἧ88 δϑιιδιηθὰ ἰμαὐ ἢ6 οουἹὰ ποὲ [164] {π6 θροῦν 
οχροοίεί(ϊομϑ οὗ ἰδς 96907|8 ἴῃ ΥΘίθγθοθ ἰοὸ ῬΘίοσ, 
86 ἱτητηοαϊαίοϊν τὶ μάγον ἔγοτα .ἀ68, ἰδ ἰκιηρς Ὁ 
εἶδ σϑδίἀθῃοθ ἱπ ὕθβδύϑθδ ἀκώωτ ὑφ οἷν 
τιθπίϊοηθα ἴῃ Υἱἱ!. 40: ἰχ. 80, ΔΌΟΥΘ.--- κει 
κε. 20-28... Αμᾶ Ηϊδτιοᾶ νὰ ΒΙΡὮΪΥ 

ἀἰοριϑαβοᾶ [ὀχοθθαϊη σὴ Βοβί1]6].- μὰ κὸ ἀο- 
ΒΟΡΪΌΘΒ ἱῃ ἐπ|686 ΥΟΥ805 ὑμ6 Οἰτουτϊηδίδποοβ δἰϊθηα- 
ἰπς ἰ6 ἀθαί οὗἩ Ηογοὰ Αρτῖρρβϑ, ἡ 160} βο0ῃ εἵς- 
ὑοσνδσαὰ οσουγγοᾶ; ἢ ΟΥ̓ΑΘΏΓΥ τορᾶχὰβ ἱξ 85 ἃ 
δαάρτηοηὶ οὗ Θοἀ οσοαδίοποα ὉΥ 5'η8 ὙδΙοἢ (86 
Ἰϊῃρ δὰ δοϊημῃ θα δρζαϊηδί ΟἸτδί δὰ Ηἰβ ἃ ρο8- 
()}ὁ5ϑ. Ηδ ἀθβοσῦῖῦθδ {6 γϑὶ δἰίδοκ οἵ 11}π088 οὗ 
Πογοά 88 βαγίηρ οοοσυγΓοὰ δἰ ἃ ρῃ 110 δῃα 5Βο]θιμῃ 
ϑιάΐομοο ἩΔΜΙΘΒ ἐμ Ἰδίϊος μβαὰ ρσταπίθα τὸ 186 
δὴ ὈΑΒδδοΥ8 οὗ ἰμ6 ῬΒΘΙη οἶδη8. [{ ΔΡΡΘΔΙΒ δαὶ 
Ηοτγοὰ νδ8 ϑυμομαχῶν πὶϊὰ {86 Ῥ6Ο0Ρ]6 οὗ ΤΥΓΘ 
διὰ βίάοη. Τΐδ ποτὰ 18 Του πα ΟὨἹῪ ἴῃ {6 Ἰαΐοσ 
ατοοῖκ τοῦ (ΡΟ θῖαδ, Ῥ]υίδγοι, Ὀίοάογυϑ 
Β΄ ου] 5), δημἁ δοϑῖηβ 0 βαύῦθ δἰ Υ 8 ὈΘΘῺ 61)- 
Ἰογοὰ ἴπ 80 5860186 οὗ δοίιδ)], διὰ, ἱπάοοϑα, ἰῃ- 

διειοχοὰ ὙΔΙΌΓΟ, ΟΥ Ἰ᾿ἰΐογαὶ δρειϊηρ (ΒΊΕΡΗ. 
7Τ2εε.). Βυὶ 8811 ἱβ ἱπῃρσγοῦ Δ Ὁ10 ἰπ 1ἰ86}7 {μδὶ 
Ακτῖρρα ββουϊὰ ἢδνθ δοίι δ! ν οοτηηθρσθοα ᾿ο8- 
Εἰ 1101686 τ ἐποθ06 ῬἊ ΘΗ σῖ88 οἱἰῖο8, τ μοι, Εἐκ6 
Εἰ )8611, γΟΥΘ ἰὴ δ᾽] 8πὸ0 Π Βοπο, δηἃὰ 88 ΠῸ 
ἰχϑοθ οὗ δύο 8 ὙᾺΣ 158 Τουπά ἴῃ ἰδίοσγ, [89 νοχὰ 
8 ῬΥΟΌΘΔΌΙΥ Βοσγο υδοὰ ἰῇ ἃ πιοάϊδοαά δοῃδθ. Ηοτοὰ 
88 ᾿πηἰιἰοσοὰ δροϊηδὶ ἰμ6 ΤΎΓΣΙΔμΒ δηὰ 5:1:40- 
ὨΐΪΔὴ8 (ϑυμο-), ἀηα τψατγοα δροϊηδβὶ ἔμ θη (- μαχῶν) 
85 ἴδτ ΔΒ (ῃ6 οΟἸΧΟΙ ΤΩ Βίδποαθδ 8] ονγϑα, ῬΟΒβῚ ὈΪΥ, ὈῪ 
ποί ΟἸΙον πα ἰμλθπὶ 0 ΘΕΟΣ ἷ6 ἰοΥΥ ΟΣ, 88 (86 

[αοία ἐμαὶ 8.6 Βυ ὈΘα ΘΏΓΥ βἰδίθὰ, βοοῖη ἰο ἰπμαϊ]- 
οδίθ. Το Ῥθορὶϑ οὗ ἐδ ὑπο οἱἐΐθβ ΠΟῪ δρρϑδσ, 
ὉΥ ἰδμοῖὶγ γχορσγοδϑηϊδίϊνοθ, ἴθ ἰδ 6 Ῥγόβϑθῆοο οὗ 
Ἠογοὰ Σὲ οὔ δοοοσᾶ [ὁμοθυμαδὸν πιλν Ρο8- 
ΒΙΌΪΥ ἱΡῚνῪ ἐπὶ ἐμὸν δὰ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ὍΘΘΏ δὲ 
ΥΑΙΔΏΘΘ δΙροπρ; μοι Β01]768, (Α16Χ.).---Τπ.], ὁπ 
81.1.0 ΖῸΓ Ῥ68609 [““ὦ. 6., δου χιύ ἰο ἀγοσί ἃ τιρίυτ οὗ 
1:.᾿ (Βδϑοϊκοιι).---ΤῈ.. ΤΉΘΥ ψοσὸ ᾿ϑδυσηοεα ὈΥ 
(86 οἰτουπιδίδῃοθ ὑπαὶ (ΠῚ ἰοσυϊίογγ ἀογίνοα 1ἰ5 
ΒΌΡΡΙ168 οὗ Τοοὰ (τρέφεσϑαι) ἔγοτῃ {πδὶ οὗἩ Αστίρρα, 
ἐμαὶ ἐδ, ἐμ 6 ῬΒΘὨ ΟἾΔ 5 ἐπροχιοα μταΐη ἔσο "δ- 
Ἰοβίϊμπο, δά, Ὀθδϑίάθβϑ, 9 ὀχροσχίδίϊοῃ οὗ ἱμποὶσ 
Ῥτοάυοίϑ ἰο ὑμδὶ ΘΟῸΒΙΣΥ γγδ8 8. ϑοῦυσοθ οὗ ῥσγοδὲ 
ἰο ἰβθὰ. [1686 ΘοΙμταθΓΟΪ8] Γ δι ο 8 οχἰ βία δὲ 
ἃ ὙΟΙῪ ΘΑΣΙΥ ῬοΣϊοα: οομρ. 1 Κίηρδ, νυ. 9, 11; 
Εστα 111. 7; Ἑχοῖὶς. Χχυὶΐ. 17.--- 8... [π οσάοσ ἰο 
δἰίδῖη ὑπ ον οὐ͵οοὶ 8:6 ΤΏΟΤΘ ΘΟ ΔΙΏΪΥ, ΠΟΥ 6ῃ- 
ἀραγοσϑθα ἰο χαὶἢ ΟΥ̓ΟΣ 80) ΟἸἾΘΟΥ οὗ ἰσὴ τὶ δὶ 
{890 σουσὶ οὗ Αρτίρρα, πβαιιϑὰ Βἰδδίῃβ. (ἸΒ 6 ἰδστα 
ὁ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος 18, ῬΤΟΌΔΌΙΪΥ, ποῖ ἰο Ὀ68 ὑδῖκο ἴπ 
{π6 ΟΥ̓ ΧΙ 8] 86:80 οὗ »τϑεοίιδ ομδίομϊέ, Ὀὰΐ ΣΑΊΒΟΥ 
π ἐμδὶ οὗἩ ἐγέαδιγετ, ΟΥ̓, Ἰαϊἰβίοσ οὐὁ {μὲ σογαδὶ 
βΒηδηοθβ, βίῃσο ἐμὸ ὑγοδϑυσο ὈΘΙομ ρὶην ἴἰο ἐμ σουγί 
δηὰ {86 βίαίθ ἮΔ5 ὑ808}}} ἀοροπιίίοα ΓῸΣ ὑπὸ 5δῖκὸ 
οὗἩ δοουσιν ἴῃ {86 Κἰπρ᾿ 8 ὑσϊνδαίθ οδϑὶποὶ.). Ἡογοὰ 
ατδακιθα (ῃ9 Δι ββϑοσ8 δὲ ΔΌΘΊΘΠ06 ΟἹ 8 ἀΔΥ 
Ὑοἢ Βα ῬΓΘΥΪΟΒΙΥ Ὀθοη ϑρροϊπιθᾶ, δῃηὰ δρ- 
Ῥθαγθα ἴῃ βίδίθ, δισαυϑαὰ ἰπ 8 ΤΟΥΔῚ] γασχηθηί, 
δὰ εἰἰἰς οα {86 ἰσΣἰθυ!Α[,. (Τὸ βῆμα ν»γϑϑ ποὶ 
8 ἰβσοῦο, Ὀαὺ [ῃ9 φωσρέδίμδ ΟΥ ἰΥΣΌΌΠ6, Ἐ ΒΙΓΘὮ ἰδ6 
ἡυᾶχθ οὐ ογδίοσ οοοιυρί θα δἱ Ῥῃ]ῖο ταθοίλῃ 8). 
στο ἢθ ἀεϊϊνοτοὰ δὴ δάἀάγεοβθ (9 ἐμ Ῥθὸρ 
(ἐδημηγόρει). Ὑι6 Ἰαιίογ δρρδυάθὰ Αἴπι αἱουὰ, 
δὰ οδχοϊδιτηθὰ τὰ Βοδι Βοαΐϊδη ΒδιίΟΥ ἰδδὶ 
{Π60} Βοαγὰ ἐμ6 τοΐϊοϑ οὗ αἀοά, δῃὰ ποὶ ἃ δΒυϊημδὰ 
γοΐθθ. Αμπᾶ ᾿πητηϑαϊδίθὶΥ δὰ δηροὶ βχεηοίθ Εἷπι, 88 
ἃ ῬυπὶΒῃτηοπί [Ὁ χϑοοϊνίηρ {μ18 Ἰἀοἰαίγου δ ΒΟΠΟΓΡ 
ἴῃ 8'θῆο6, δὰ ποὶ χἰνίηρ ἰο αοἀά, ἐο Ὑ Βοτὰ 8]0π6 
ἰν Ὀοϊουχοά, (88 ἸΟΠΟΥ πλῖοῖ (86 Ῥ6ΟΡ]6 τΈγῈ 
ὙΠ, ἴ0 ΡΑΥ ἰο δἷπι. Τ8μ6 βίσοϊκο σι ἰσὶ ἰδ0 
Ἰπρ 80 ὉΠΟΧΡοοίΘαὶγν σϑοοϊυθα, 18 ἀοβοσι θὰ ποὲ 
ΟὨΪΥ 88 ἃ αἰγπο ῥα ἰβηπιοπί, Ὀυὺ 8150 8ἃ8 006 
ἰηδὶοιθα ὈΥ δὴ ἰπΥ δ᾽ Ὁ]0 Τ ΑΒΘ ΚῈΡ οὗ ΟΘοά, δὴ 
δΔημοὶ οὗ 6 οτὰ. [Ι͂ῃ σοῃβοαῦθῃοθ οὗ ἐπ18 βυά- 
ἄθῃ δἰίδοῖκ οὗ βἰοηθβθθ, Αστὶρρα νγὰβ οοπδυτηϑὰ 
ΌΥ ὙΟΣΊΩΒ, δπὰ ἰδ Πὸ ἀϊοά, δορθ 0Κο ἱπἰεπὰ 
0 ΒΥ {δαὶ Ηἷ8 ἀθδι}}: οσσυγγοα οἢ ἐμ δροι {δι 
ἰογΊη8 ΘΙ Ρ]ογοα πῃ γοσ. 28, οου]ὰ ποί Ροββι]» Ὀ6 
ππαογβίοοα ἱπ ΒΗΥ͂ ΟἾΒΟΣ Β6:86, 1 (μ6 ἴδ γθα 
ΟχὰΒ: καὶ γενόμενος σκωληκό Ἂς, δα ποὶ ὈΘ66 8 
Ἰαϊσχοαυοοά. Βυὶ ἰπθ86 τοσὰβ οοσίδ᾽ ἸΥῪ ἱΡΙΥ͂ 
ἰπδὲ [ἢ γ9 γγὯ δὴ ἱπίοσυδὶ Ὀοι θοθὴ ἐπάταξεν δὰ 
ἐξέψυξεν, ἀυτίηρς τ Βῖο ἢ (86 ΤΟΣΊΩΒ 'π (ἢ 6 6} |.81}4 
Ῥογζοττηθα (μον ΒοΥτ 016 τ οΥϊκ. 

ὁ. 1,οἱ 8 σοΙρασο ὙΠῈ [ἷ5 ΣΧ ροχὶ οὗἨ [Ὁ1κ6 
(τον. 20- 28}, (89 παυγδίϊνθ 8160} ΦόΌΒΟρθα8 ἔὰχ- 
8.68 οὗὐἠἨ ἰμ6 ἀθαίὰ οὗ Ἠοσοὰ Αρτῖρρα (ἀπέ. 
χίχ. 8, 2). Αδοοσαϊης ἰο ἰμ6 ᾿διίου δυϊ μοῦ γ, 
{815 Κίηρ σθῖιθ ἰο Οὐϑαγοδ, δὰ {μπογθ ἱπδιϊυίο 
ΒΒΟΥΒ ἰῇ ΒΟΠΟΥ οὗ ὕφβδσ (ΟἸδυ 8), τ ῖο ψ ΓΘ 
ψὶιμοβαοὰ ὉΥ Ἰαυζο πυτιΌὉ.Β οὗ ἰδ οἴἴοσοτα διὰ 
Οἴβοσ τη οὗ δἰρῃ σϑῆκ. Οἱ {πὸ βϑοομπὰ ἀδγ οὗ 
{8.689 ΒΟΤΤΒ, ΒΘ ΔΥΓΑγΘα ὨἰτηΒο] ἰπ ἃ ταδρηιίβοοιξ 
τοῦθ, σου ΘΕ ΓΘΙ͂Υ ΟΥ̓ ΒΊΟΣ, δα οὗ 8 ν0- 
ἀογία] ἑἰοχίυγο, δηὰ δἱ ἴῃ Ὀσθδῖ οὗ ἀδὺ ργοοθοῦοα 
ἴο (80 ἱμβοβίχο. θα ὑπ γϑί στῶγβ οὗ (μ6 βιὰ. 
611 οι ἐμ6 βί γον, (86 Ἰαϊίοσς χοβοοιθα Α ἀδεσιίηρ 
᾿ἰχμὺ; 18 βδίίοσουβ πὶ ΘΥΘΥῪ ἀϊγοοίζοι οὁχοϊδιπιθα 
πὰ Ἰδῆρυαρο ΝΆΪΟΝ ἀοϊδοὰ δῖτι [ἀνεβόων ϑεόν 
προςαγορεύοντες7: “Βθ ἰδοῦ ῥχορί(ίουβ ἰο υδὶ [7 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙ. 1--26. 28] 

πὸ δυο ἈΠ Ποτίο ἤραγοὰ {π00 85 ἃ ζῦδῃ, γγχ9 δ88}8]}} 
Βοποούογι ἃ οὕσῃ ἴμ 66 88 ΒΈΡΟΥΪΟΡ ἰο ὑΠ6 παίατο οὗ 
τοσί 18. Το Κίηρ αἰἱὰ ποὶ ὈΥ 8 βἰπρὶο νοσὰ 
ἀοεϊΐπα ἐο σϑσοῖνο ἐμπ18 ἱπιρίουβ βδίζοσυ. ϑοοῦ 
δίογνδγάβ, οἢ Ἰοοκίηρ, ὉΡ, 6 ΒῈΔ.ῚῪ 8ὴ ΟὟ] δἰ{{ἰπρ 
οἢ ἃ ΤΟΡΟ ἰδδὶ τβ οχίϑη δὰ οὐϑὺ πἷβ μοδὰ, δπὰ 
τεσοζηϊζοα ἴῃ ἰὑ 8 ΤΩΘΒΒΕΠΡῸΣ ΟΥ̓ ΟΥ]1], ἰῃ ΔΟσΘΟΥ- 
ἄδηςθ τῖϊῃ 8 ρῥγοἀϊοιΐου τ ΐοἢ Β6 δὰ γϑοοϊνοὰ 
αἱ δὴ οδυϊ ον ροτϊοᾶ. Ηδ νῶβ δὶ οποθ βοϊσοὰ 
ψἱϊὰ υδυϊίογδθ]ο δηρυβη, δηὰ τγϑ γδοικοὰ ὮΥῪ 
Υἱοϊεπὶ ρϑὶπϑ ἰπ ἷβ Ὀονγοῖβ. Ηδ ἔουί νἱ1 βαϊα 
ἰο ἰ5 ὕτιοπμὰβ ἐμαὶ δἷὶ5 ἀοδὶ ἢ γ88 ΠΟῪ ἱπου 8 0]ο, 
δι μου σὰ μον μιδα, ἃ τιοπιοπὶ Ὀαίοσο, ἀθοϊαγοὰ 
(δαὶ ἢθ ψδ8 ἱπωσαοσίαὶ [ὁ ϑεὸς ὑμῖν ἐγω, φησὶν, ἤδη 
καταστρέφειν ἐπιτάττομαι τὸν βίον κ. τ. Δ.1; δὰ ἢθ 
δὐἀεά ἐμαὶ μὸ γἱοϊ δὰ ἰο (8 που 8 Ὁ]9 ἀΐθρ6ῃ- 
βδίου οὗ αοά, βῖποθ δἷ8 1170 δὰ 66} ΒΔΡΡΥ δηὰ 
ὈΠΠἰαπὶ. [ 10.686 Ἰρϑδῃ {ἶτὴθ ἷ8 Ρδὶῃ8 ἱπουθαβϑα 
εἶπ βουσὶ γ, δὰ ἢ6 βυδεγεοα ἰογίαγο, 80 ὑπαὶ ἰΐ 
ΔΒ ΠΟΟΟΒΒΒΥΥ [0 ΘΑΓΤΥ τὰ ἰο [86 Ρ4]Δ66 ἩΪῸῈ 
(80 αἱπηοδὲ Βροοὰ. ΑΠδΥ ὅν ἀδυβ οὗ δροῃἱζίηρ, 

ἱπα ἱπ ἰδ Ὀονοὶα [τῷ τῆς γαστρὸς ἀλγήματι 
ὀμργασϑεὶς, 6 ἀϊοάᾶ, ἱπ (809 δδλιγ-ξουτί γϑδγ οὗ 
.15 8 
τὲ: πἀεεατνο οὗ Φοβορβυ δ δρτϑϑδ τ ἐπ δέ οὗ 

Ιαικο, σῖδ 15. ΤΠ} ΒΒοΥίον, ἴῃ [86 [0] οί ς 
Ῥοΐηί8: --(α ΤῈ0 βυδάθῃ βἰοκηθαβ διὰ ἰδ 
ἀοδὶβ οὐ Αχτῖρρα οοουχτοα ἴῃ Οεδαγέα, ἩὮΘΣΘ ΒΘ 
Βδά αυτγοὰ ποὺ ἴοῃρ Ὀοΐοτα:; (δ) ἐμ6 ὅγσβι διδοῖ 
οὗ ΠΠἸπ 6858 οσοἰποϊάοὰ πὶϊ ἐμὸ Κὶηρ᾿Β »εδέϊο αρ- 
ρεαταποὸ δὲ 8, ΒΟΪΘΙΉΠ ΔΒΒΟΙΩΌΪΥ, ΟΝ τ᾽ ἷο ἢ οσσδβίοῃ 
6 ΜΟΙ ἃ τηϑρῃϊδοοπὶ γοναΐ τοῦδε; (Ω) ἱχωτηθαϊ- 
δίοἷγ Ὀοΐογο {π6 ὅτγβί δἰίϑδοὶς οὗ (86 ἔδίδ) τοδὶβαν, 
οοτίδί ἢ δαοοϊ δι δίΐοβ ἴῃ ΠΟΡΟΥ οὗἁὨ ἰμ0 Κίῃρ ὙΘΣΘ 
κοατὰ, νϊοῖῦ ποῦ ΟὨΪΥ Παϊίογοα Ὀπὶ αεἰβεα λπι, 
δά ἰδ οπο δὸ αἰὰ ποὲ ἀροϊΐπο, Ὀυΐ τοοοϊνοα ἱῃ 8]- 
Ἰεῶοθ; (4) οἱ ἐπὶ 6 γδ8 τδάεπὶν αἰϊδοκοα ὉΥ͂ 8 
ἄΐξεασε οὗ ἰ6 ὈΟΌΤ618, ἴῃ ΘΟΒΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ Τ᾽ 16 ἢ ΒΘ 
Β0ο; ἀϊοά. 
Το τὸ γοροσίβ αἰ ἴον, ὁ 86 ΟΥΒΟΡ μδηὰ, ἴῃ 

ἰδὸ 0] Ἠὁτΐπς Ῥδειϊο]8 8 :---(α) ὑοδερλωδ το κο8 
Ὧ0 τηοῃἰΐοη ΟἸΥΠΟΣ οὗὨ (00 ἐηιδαδεν οὗ ἰμ6 ῬΒοηὶ- 
εἰδῃ οἰἐ168, ϑυΐης ΤῸΓ Ῥ6800 δῃὰ 8 ἔγϊϑπαϊγυ ἰηΐθυ- 
ΘΟΌΓΒΟ, ΟΥἩ οὗ ἰδ6 αὐάγεδε οὗ ἰδ Κίηρ, ἰο ψ  ϊσἢ 
186 ἰάοϊαίγου5 βῃουίΐίβ οὗ (86 ΒΘΔΓΟΥΒ Τοΐογσοα. 
ΤῊΐΒ σ᾽ Γουπιβίδμοθ 8 σγοδὶθ ἀου δ ΟΠἿΥῪ ἴῃ ἐδ 6 
τηϊηἃ οὗ ἃ γοϑοσ ὙΠΡξῸ Δδουΐθοβ ἰοὸ 9᾽΄0Βορ 8 ἃ 
τοοδί ρογίοοὶ Κπονϊθαρα οὗὨ 8]1 ἰμ9 ουϑθπίδ οἵ ἱμαὶ 
βειτθας ἀπά οὗ ἰδὸ οοπηροίΐοη Ὀοίνγθοη ἰποτ: 
ΜἘ116 (ἢ δἰδιοιηθῃί οὗ [1κ6, οΘοῃδίἀΘΓοα ἴῃ ᾿ δ  ], 
σοπίδίηα μοί δίηρ ἩΠΑίΘΥΟΥΡ ἰμαὺ 18 ΠΩΡΤΟΌΔΌ]6. 
Το δΒαιίοΣίπρ ἸΘΥΊΏΒ, ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, ἰῃ ΜΕΘ {86 
Κκίησ τδϑ δἀγοββοᾶ, ἸΏῪ Ὀ6 ΤᾺΣ ΤΏΟΥΘ ΘΔΒΙΪΥ 6Χχ- 
Ῥίαϊποά, 17 τό δϑϑῦτοθ ἰμδὶ, δοοοσαϊηρ ἰοὸ [1κ6, 
1867 τΟΥΟ Ῥγοοοάοα ὮὉΥ δ Ῥυθ]ο ἀΐδοουγβο οἵ 
Ακτίρρα, ἰδδὴ ἱἔ, δοοοσαϊηρ ἰοὸ Φοβθρῆυδ, {8686 
δοοϊδιιδίϊουϑ ὙΟΤῸ ἀ16 ΒΟ] 6 Υ ἐο {δ 9 Βρ᾽ ον οὗ 
86 σόγδαὶ γοῦθ; ἴπΚο, ἱπα θεά, 8180 γοΐοσθ ἰο ὑδπδὶ 
τοῦο.--(δὴ) ζωζε, οὐ 6 ΟΥΒΟΡ Βαηα, ἀοθβ ποὶ 
πιο ἰπδὶ δὴ ΟὟ] δΔρροαγϑὰ δδ {8μ6 -ῬΥΘΟΌΣ- 
Βοῦ οὗ ἀοδίβ, δὰ ἱἰδμδὶ δὲ 1μ6 εἰ οὗ ἰὲ, [δ 
κἰης γὙ͵δδ δ]1]1οϑὰ τἱϊ} ἰθστοσ. ΤῈΘ δβἰδίθσηθπὲ οὗὨ 
δ00}} δὴ ἱποϊαθηὶ 19 ἀὰῦ6 ἰο 8 Ῥυγοὶν μοαι ΒΘΏἶ8} 
δῃδ βυρογοιῖουβ ΒουΣοΘ. «ΟΒΘΡὮυΒ, ΠΘΙΊΟΪΥ, 
τεϊδίοβ (Απέρφ. χυὶΐἱ. 6. 7) (πδὶ δὲ δὰ θδυϊΐοσ 
Ῥογίοά, νδθη Ασυῖρρὰ γ8 ἱπ Βοπιθ, ἃ οογίδὶ ἢ 
θοτιδῃ ἰπίοττηοα δἶπι ὑπαὶ ἰμ6 ργόθθσοο οὗ δὴ 
ΟὟ, ἰο σπῖοῃ 6 Ῥοδηϊοθά, γγὰ8 ὑμθῃ ἃ βίχη οἵ 

κοοὰ Τοτίαπο, Ὀαί ἰμδὶ ἱΥ 15 Ὀἱϊγὰ δρρεαγϑὰ ἰὸ 
ἷπι ἃ βοοοπὰ ἔθ, ἰξ πουἹὰ ὉΘ ἃ εἶχ ἐμαὶ ἢ 
τηυδὶ αἴθ. Τὶ νγῶβ {μ}5 ὑχϑαϊοϊϊοι τοῦ Αατῖρρϑ 
8 βδἰα ἴο Βανὸ γοθ οσθὰ ὁπ {89 Ῥγοβοηὶ οσοῶ- 
Βῖοηῃ. [ἴπδιοδὰ οὗἉ βυ οὶ οἰχουμηδίδ ΠΟ. 8, ἴυκ6 τ 6Π- 
(1018 ΒΙΠΡΙΥ (ἢ 6 δίσοκο Ὑβῖοἢ {86 Κὶηρ τοοοϊνοᾶ 
ἔγοτῃ 8ῃ (ΠΥ 1810]6} δῃ κοὶ, δα νὰ ἢ ΒΊΟΣ 8 πλ8- 
ἰδὰγν οοπιπιοποοα. Ἐπυδβουΐυδ, 80 ἴῃ Οὐ ΒΟΥ Ῥοΐπ 8 
δαορίβ 86 παγγαίΐγο οὐἩ Φοβορῆυβ (7.6. Ἐοοϊ. 11. 
10), 88 Βογϑ, ΒΟΎΟΥΘΡ, δἰἰοιηριϑα ἰο γοοομοῖ]ο ἰδ 
ψ Ὁ (δαὶ οὗ 1Κο, ὈΥ δυθδιϊιὐΐηςς δὴ δῃμροὶ [Ὁ 
86 ον, δηὰ ἱπρ᾽ γίηρς ἰμαὶ (6 Κῖπο ΒΔ ΟὨΪΥ ἐδ9 
ἔοσιαουῦ. ΤῊ8 18 δὴ ππίοσίπδίο διϊδιιρί ἰὸ τϑὸ- 
ΘΟΏΟ6116 ἐπ ἐνο δοσουπίβ, 8116 16 τη βου] οῦ 8 
Ῥυπί᾽δδταθηὶ ἐπ ῆϊοϊθα Ὁ ἰὴ6 Δηρθ] Ὀγϑοΐβο} . 60Γ- 
Τοδροπὰβ ἰ0 {80 ΤιΐΓΔοΌ]οῦ5 ΘΙ ΤΟΣ μοΘ ὮΥ 88 
86] οὗ Ῥοίου, Ὑ8086 1176 Αχτίρρα δὰ βουριὶ.-- 
(9) ὙΠ 116 Ὀοὶμ δοσουῃὶβ Θββϑῃ δ} δκγθο ἴῃ τθ- 
ξατάϊηρς ὑπ9 ὈΟνγ618 δ (Π0 δϑδὶ οὗ (6 ἀΐβθϑβα, {δ 
ὑνγγχο ἀὀβουΡ 1008 αἰ ἴῃ δὸ ἴδυ, {μδὺ 9 βορδυβ 
ΒΡΘΒΚΒ ΟὨΪΥῪ οὔ υἱο]θηῦ δηὰ ἰου σὶρ Ρδ΄η8. ΤΌ ΚΟ᾽ Β 
δοοοιπί, 816} ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ τη η 018 ῬΟΥΤΩΒ (ποὺ 
1166, φϑειρίασις [88 Κῦμη, ΕἸδπδον, Μογαβ, οἱο. 
ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ ἱπίοτργοί (Μ6γ60}.--ΤῈ.7), πᾶν, ον - 
ΟΥ̓́ΘΡ, 86 ΘΔΒΙΪΥ σοι ηθα ψὶΐζ ὑπαὶ οὗὨ Φοβορβιβ. 
116 {πὸ ΦΌΣΤΩΘΡ ΤΟΥ [Ὁ] ἀΘβουῖ 68 (ἢ 6 παΐμγδ 
οὗ [86 ἀϊ86886, ὑπ Ἰδίίοσ δίδίθα τὶ} στοδίοσ ρχθ- 
οἰβίοῃῃ ὑμ6 ἐΐγις οὗ 118 σοπίϊυδῃοθ, Πδ οἷν, ἤνθ 
αἀδΥ8; (816 βἰδίθιυθηΐ ἰδ ποὺ ἰπ οομϊοἑ τὶ (89 
᾿ΘΓΙῺ5 οἸηρογοὰ ὈΥ [Κ6.--- ΑΟοΘΟΓα ΟῚ Ὀοίἢ 86- 
Θουδ ΑρΤ66 ἰῃ ΥΟΥΥ ἱπηρογίδηίϊ ΓοαίυΓοΒ, δὰ ἴῃ 
οἰμοῦβ Ατ6 ΟΟΙΩΡ] ΘΙ ΘὨ ΔΤΥ ἰ0 0Π6 ΔΠΟΙΟΥ, Ὑ110 
ἴπ ἰὴ πιδίῃ ρΡοϊηίβ ἰπ τδοἢ ὑδοὸν αἰ νυ, [κυ Κθ 
τὴ 6 Υ18 {ῃ 6 ῬΤΘΙΘΥΘΠΘΘ, 
γε. 24, 26. Βυϊ 180 τοτᾶ οἵ Θοὗ ριον. 

--αὐ 818 γοϊπί [1κ6 ΤοβΌμηθΒ ἐδ δἰδβίοτυ οὗ 89 
ΘΒυγοΣ οὗ ΟΕ γἰδὶ, ἡ τ 16 (86 ογοπὶβ τοοογὰραὰ 
ἴῃ ΥΟΣ. 19.-28, ΟΥῸ ΟἾΪΥῪ ἱπάϊνοοί]Υ οοππθοὶϑα. 
Αμπὰ γοὺ ἐδὸ σϑρδῦκ ἰμδὲ ἐμ ποσὰ οὗ αοὰΐ Ση8]}- 
ἘΓΡΡΙΙΘἃ (παιπιοῖγ, ὈΥ δοσοββίοηβ ἰὸ 86 πυϊη 9} 
οὗ ἰπο86 ψο γϑοοϊγοα 11), Βθθῖὴβ (0 ἱπηρὶγ ἰμαὶ 
{818 ἴποσοϑδθ Ἧδ8Β σζοϊα θα ἰοὸ {86 ἀθδί οὗ 186 ροῦ- 
ΒΘΟΌΪΟΡ Αφτῖρρα 85 (80 οἴἶοροί [6 τοϊδίϑα ἰο {89 
886: ΔΊΟΥ {818 ὈΥΪΠ 66 88 ΣοΙηοΥ α ὮΥ͂ ἃ αἱΥη9 
υαρτοοπὶ, (86 αΟΒΡ61 πηδά6 ὑπὸ ζγοδίδυ ῬΥΟΘΥΘΒΒ. 
ΒΑΣΏΔΌΔΒ δηὰ 380} ποῦν χοϊυγησϑὰ Το 6 Γυ8416 1 
Ἰπη δὲ ΟΣ ψῶ8 ποὺ ΟΧΡΓΟΒΕΙΥ Βἰδίοα ἴῃ χὶ. 29, 
0, ἰο 6 ἰδοῖν υἱ(πηδὲθ ἀοδιϊ πα 10}}, δπὰ οβίδὉ- 
᾿8 64 {ἈΘΙΏΒΘΙΥΟΘ ῬΟΥΤΩΔΗΘΗΙΥ ἴῃ Απίϊοοῖ, ΔΙ͂ΟΡ 
Βανί ΠΥ αἰδοδαυχοὰ {μ6 ἀυΐγ δαϑδϊχυθὰ ἰὸ 
1Ἀ θὰ; ΠΥ 8180 Ὀγουρεὺ Δῃ δεββϑιβίδπὶ τὶς ὑπ οπι, 
Φοδη, Βυσπδιηθα ΜΑΣ, τὸ ἰβ ταϑηϊϊοπ θα πῃ γον. 
12 ἱπ οοπηϑοίΐοι τὶ ἷδ τηοίμοσ. ΤῈ6 ΡΪ866 δὲ 
ΓΟ. {115 ποίϊ66 τοπροϑοίίηρς ΒΑΡΠΔ88 δἀπὰ δυ] 
8 Ἰατοάπορᾶ, θη σοτιραγοὰ τ οἈ.. χὶ. 80, 
᾿λ}}168 1μδὲ 4}} ἰῃ6 ουϑῃὶβ τηϑειἱοποά ἴῃ οἢ. 12, 
ἴχη ἐχϑουίΐου οὗ 98π|68, {16 ἱπιρνἱθοητηθπὶ δηὰ 
οἸἴνοσϑδηοο οὗ Ῥοίου, δπὰ ἰ)6 ἀϑδὶῃῃ οὗὕὁ Ηογοὰ 

Αμτὶρρβϑ) οοουγτοᾶ ἀυγίηρ ἰδ6 ἰπύθσταὶ Ὀοΐγ 6} 
186 ἀορασίυσο οὗὨ ἐμβοὸ ὑπ 6} ἔγοιῃ Απέϊοος, 
δηὰ ὑμοὶγ τοίαση, 80 ὑμδὲ ῬΟΓΒΆΡΒ ἴμ6γ ἀϊὰ ποὲ 
ΣΘΔΟῚ ΦοΓυΒΘ]οῖὰ ὑπ }} δὴῖοσ {86 ἀοραγίυσχο οἴ 
Αρτὶρρϑ ἴγοπι ἱπδὺ οἰὐγ, διὰ "ἷβ ἀθδαίῃ. Ἧ7ο ἰδ 
οὈίϑὶπ ἃ ἤχοα ομγομοϊορίοαὶ ἀδίο, βἶποθ ἱὲ ἀΐβ- 
ΟἸΠΟΕΙ͂Υ͂ ΔΡΡΘΔΓΒ ἔσοτη 920ΒΟΡΏ 85, Απιϊφ. χὶχ. 8. 2, 
δοιηρδγοα ψἱἢ τον. 21 Α΄, ἐμαὶ Ἠογοά ἀϊοὰ ἰη ἐδὸ 
γϑὰΣ 44 Α. Ὁ., δηὰ ἰπάοοθά, ΒΟΟᾺ αἵΐοσς {86 Ῥαβ8- 
ΟΥ̓́ΘΣ οὗ [μαΐ γϑϑσ. 



ΤΗῈ ΑΟἹἸΒΞ ΟΕ ΤΕ ΑΡΟΞΤ ΕΒ. 

Ἴ ἐ[δθ δ]ειὶ κὶν αΟοα γῆο σοόονοσηβ ἰδ ποσὶ. αοὰ 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῺῸ ἘΤΗΪΙΟΘΑΙ,. 

1. Ὑμαίονυον {ΠῸ οἱ ΓοπδΘ6685 ΟΥὉ ΤΘΘΒΌΏΒ ΤΥ 
δΒατο Ὀθοη, τδὶοῖ ἱπάυοοσα (6 πἰδίοτιδη ἰο χγθῃ- 
οι 86 ἀθδί οὗ ἰμ6 ἀροβί]α 981:|65 ἴῃ βίο Ὀγὶοῦ 
ἐδυτηϑ, ἰὑ 18 8.11} οοτγίδὶ ἰδὲ {6 τυῦὶῖβάοιῃ οὗ {ἰδ6 
ΗοΥ Ὗαμοβί, ὉΥῚ τβοβο ᾿ἰῃδρί γδιίΐοη ὑμ18 εἰβίουυ 
ΔΒ ὙΥΪ 6η, ΙΑ ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ σουθδ]οὰ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ ἴῃ 
μ6 δἀορίϊοῃ οὗ ἰμθθθ σοποῖ8θ9 ἰθσηβ. 8 δΓΘ 
ζυγηϊβμοα τ ῖῖἢ ἃ ΥΘΥῪ ζ0}}] δοοοιπί οἵ (Π6 πιδτίγτ- 
ἄοτῃ οὗ βίορμοι, Ὑ{Ὶ16 ἐμαὶ οὗ 781|65 18 σῃθῃ- 
ἰϊοηθα τῖϊμ ΟΧΙΓΔΟΣΟΙΠΑΤῪ ὈΤΟΥΪΥ; δπὰ γοὺ ἐἢθ 
Ἰδαῖον τγδϑ ὁπ οἵ {6 Ἰτεῖτο, δὰ, ἱπάοοα, οη6 οὗἨ 
ἐδ Ὦσοο Τνοσοὰ ἀμυνὶ ἡπρράπενας γί, ίοο, γὙῃλὸ δ 
Ῥοτιοϊιἰοα ἰο μἸΟΣΙΥ ἰμο ΒΘαάθοτηοῦ ὉΥ ἷβ ἀοαίδ. 
1 νὸ ἀρδίγοα, ουθὰ τϊΐῃ δηχίοιυ, ἰ0 δϑοοσίδϊη 
8}} (μ6 ἀοι4:115 τοβροοίηρ (μδὺ βοθῆθ, ΒΘ ὁ0η6 οὗ 
ἐμ δβοὴ8β οὗ Ζευοάθο ἄγβηκ οὗ 86 ΘΌΡ οὗ ὙΒΙΟὮ 
μῖ8Β Μαβίου ἀσϑδηὴὶ Ὀθίοχο ᾿ΐτω, δὰ σοϑοοϊγοὰ {86 
Ὀαρίΐβπι οὗ Ὀ]οοα πμῖοι ΟὨγὶβί δὰ ργοχϊβοὰ (Μί. 
Χχ. 22, 28), τὸ που]ὰ 8β.}}} 6 σοιῃρ]ο 0} ἀϊδαρ- 
Ῥοϊπιοὰ. Τἶβ ΒΟΙ͂Υ Β116 06 ἰΒ ἃ βίζῃ ρίγϑῃ ἰο υ8, ἐπα 
ἐλαί  ὨΙοΟἢ 'β πηοδὺ χ᾽ ίθα δπαὰ δοοορίδ Ὁ ]6 ἱπ ἐδ9 
6γ68 οἵ ἀοά, 8 ποΐ πΘΟο ΒΒ Υ}}γ (86 Βα Ὀ͵θοί οὗ Ἡϊο 
θη, θυ ἀσγουΐ ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ, ΓΘ Δ᾽ ὙΔΥΒ ΘΟΙΏΡΘ- 
ἐδηῖ ἰο δροδῖκ διὰ υάρο, θαΐ ᾿πᾶἰ οὐν “119 5. πἰὰ 
πὶι Ομτὶδί ἴθ Οοά.᾽ ((ο]. 11). 8).. Τμδὺ τὶ ἢ 
οομδίϊιαϊο8θ (Π6 ἰχὰ 176 δηὰ {Π6 τοδὶ Βοῖγ ἀθδίμ, 
ἦθ. ἰάθη τὶ} ΟἸὨγὶϑὲ πὰ 6αοἀ---ἰ ἀάθη, οὐ ΟὨΪΥ 
ἕγοιι {6 τποτ]ὰ, Ὀυὶ οἶΐθοη, ἰοο, ἔγοια ἢ σα] σοι 
οὗ αοά, δῃὰ γοὶ ἰὑ 18 γΟΣῪ Ῥγθοΐϊουβ Ὀοδίοσο Οοὰ: 
ἦι 18. 8 τοσῖς τισὶ {0]]Ο 78 [6 808] ἰμΐο δἰθσπ ιν 
(ον. χὶν. 18). 

2. ΤῊΪ86 ἀοϊἑτογδηοο οὗ Ῥοίοσς ἔγοιη ὉΥδοὴ 18 
ΟὯ6 ΟΥ̓ (89 τιοβὲ ΓΘΙΔΟΥΚΔΌΪΟ ἔδοίβ Οἡ ΤΘΟΟΤά, 88 
δὴ ᾿ἰ]υδίσαϊίοι οΥ̓͂ ἐλ6 ὀεαγίηρ οὗ γαψεγῦ. πο 
ῬΟΥΟΥΒ δ8ΓΘ, 88 ἰὑ ὙΣΘ, βιγυ ρ ηρς Ὑλῦ Θ808 
ΟἾΒΘΣ, γον. ὅ---ἰῃ 9 Οη6, δοου δῦ ἠριβρὶ αἰϊοτιρὺ- 
ἱης ἰο Βοϊὰ ὑπ δρΟβί]9 ἔαϑί, διὰ δίδῪ εἶτα; (86 
οἰδον, ὑμ6 Ομυγοὶ οὗ Ομ γὶδι, ἀθβίγοιβ οὗ βροβουΐῃρς 
μἷπι, δπὰ ρῥχϑβοσυΐηρ μἷ8 116 δὰ ᾿ἰθοσίγ. 186 
ΤΟΥΤΘΘΣ 88 81] τηϑδίοσὶ δὶ ἱπβίγυθηίβ δὺ .(8 ἀΐβρο- 
88}---ἃ Ῥτίδβου, ομδὶηβ δηα ἔοίογβ, 80] ἀἱθσβ δὰ 
ἩΓΘΔΡΟΏΒ; ὑμὸ ἰδίου 88 βόπὸ οὗ ἰδ686, Ὀυΐ ἱπῃ 
ῬΪδοο οὔ Βϑῖ), »γανψεν--- θα δηα ἔδυ θη ΡΓΔΥΘΣ. 
ΕΔΙΙὰ ἴῃ αοα, ψγ80 νγγᾶβ ἱπ Οτῖϑί, Ἰοὸ ἰο ὁη6 8ῃ- 
οἶμον ἴον ΟὨχ δ᾿ 8 βαῖχκθ, συ ϑιλδη μορϑ---ἰη ἀθοά ἐδ 
ὙΠΟ] ὑπ 6 }] 16 ἐμαὶ ργοσοοὰβἤγοτῃ τϑαἀθιρίϊ οΣ, ἴπ- 
ἔυ868 ἰ86}7 ᾿πἴο Βυ ἢ ἐπ θυ οθδϑίοη8, δη ἃ (Π ΒΒ ὈΣΔΥΟΣ 
116γ8 Βο]ὰ οη (89 οτηπίροίθμοο οὗ ἀοἂ ἴῃ ἔδιίῃ. 
᾿Τϊ8. ππϊίοα ΡΥΆΥΟΣ ἴῃ (86 πδιθ οὗ Φοδυ8 ΟΠ γὶδί 
ἷδ μοαγτὰ; ἰΐ δοσοιῃρ θα ΤΟΓΘ ἐμὴ 48}1 ἐδθ 
ῬΟνΟΣ οὗ (86 που] οδὴ δἰξοπιρὺ (0 ἀο. 

8. Τΐβ ὑσὶ ἢ ΘμαΡίΟΣ οἶοσΒ [116 ὑοβὶ ἸΔΟΩΥ 
«Θοποογπίεης ἔμ απφεῖς, (ΒΔ ΔΏΥ͂ ΟἰΠ6Γ ἴῃ ἰλ0 ΑΟΤ18. 
Απ δῃροὶ οὗ αοα ΔρΡΡΘΔΙΒ ἰῃ ἐδθ Ὀυίβοῃ, δι δίς ἢ 8 
εἰ δροβίϊΐο, δῃᾷ, ὉΥῪ Ἰϑδαΐϊηρς εἶπὶ ἤοσὶ ἢ δηα σγο- 
:-Βίοσίπῷ δἷπι ἰο ΠΙΌΟΡΙΥ, οἴοοίθ ἷδ ἀθ] ΓΘ 69 
το ἱπιροπάϊηρ ἀρ. μου Ῥοίοσ Ὀγοβϑηΐβ 
᾿ΒΙταΒ6] Ὁ Ὀοοσο ἃ μοιδο ΟσσΌρ θα ὈΥ 18 ἔγίθπαβ, 
:δῃὰ ἰμὸ Ὀο]ΐοτοΥβ γϑοοῖνο ἰδ6 (ἰάΐη δ, {Π6ΘΥ δὺρ- 
Ῥοβο ὑμδὶ 10 ἰ8 ἷβ δῆροὶ ὍῸ δρρϑδσβ. [ΐ ἴβ, 
᾿]δβιγ, δὴ δ κοὶ οὗ αοά ἮΒΟ βπιϊο8 Ηογοά, θη 
ἐδμο Ἰαιίοσ 88 σοδομϑὰ {80 βιιημπιὶύ οὗἨἁ ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ 
.δηα ΒΟΠΟΣ, δηα 6, Θομβοα ΘΠ (]ν, ΒΟῸῚ δ ΑΓΒ 
.(ἀἴοΒβ. Τλο Βγδὶ δηά {πὸ ἐπισὰ ᾿ἱποίάθηΐ ἸηΔΥῪ ὃ6 
Σοχατάοα 88 οοῃῃοοίοα τὶ ἢ} 6860} οἶον; Ἐ86 δῃ- 
ξεοὶβ Αγ, οὐ ὈΟΓᾺ οσσϑβίουβ, 86 βοσυϑδηΐβ διᾶ 
διχοοὶδ οὗ (6 ΒΟΙΥ διὰ σὶχηίθουβ Ῥσχουδάθῃοο οὗ 

ἱπίθγροβθθ Ὀοὶ ἐΐπιθ8 πὶ ἢ ὁουγϑο οὗ ουθεΐβ ὮΥ 
ΒΟ ΐηρ δὴ 86] γγῶὴοὸ ὀχϑουΐοβ Ὠἷβ δοσωτα δ ἀκ, 
ἴῃ (86 ὅγβί οδ86, (8 δηροὶ 18 ἃ το ἐπί ϑίθυῖηρ Βρἱσίξ, 
Βθῃὶ [ὉΣ {86 Βαϊ οὗ ἃ Βυτηδη Ὀδίηρ ὙΠῸ 8 δὴ 
ιοῖν οὗ βδϊγδίζου (Βθῦγ. 1. 14); ἴπ (μ δοοοῃά, δὰ 
δΏ551] ἰπῆῇΊϊοίδ 6 7υδὲ Ῥυπίδῃτιοηΐ οἢ 8Ππ ἐπ ρ᾽ Ο8 
ἸΔΔΏ, ὙΠῸ δαδιυμηθὰ αἰγὶ ΠΟΏΟΥΣ, δὰ ἰογεηδειίθα 
δα βῖον (89 ΘΒ: άγθῃ οὗ αοά. Το ποτὰ οἵ αοά 
ΔΙοσαβ 18 ἃ σἰπηρθο οὗ ἐπ ἱάάοι σρυῖηρσδ ὁπ 
168 86 τηονϑιμθηίβ οὗ Ῥχγουίάθηοο ἴῃ 186 βὸ- 
γογβιηθηὶ οὗ ἰμ6 ποτὶ ἃ ἀδρεπά, αὶ νι ῖο οι ἰ6 6γ6 
οδϑῃηοί ρογοοῖγθ Τῆυδ (Π6 δΔηροὶ τηοπιϊοποὰ ἴῃ 
Υ͂ΟΙ. 28, ψ͵ὰ8 ΠΥ 1510]6, δα, δοσοσάϊης ἰο νον. 10, 
11, [Ὁ γγαβ ΟὨ]ῪΥ͂ ΒΟΥ {πὸ δηροὶ δα ἀοραγίεα, ἐπδὲ 
Ῥοίον {0}}γ σδῖηθ ἰὸ ᾿ἰτηβ6] ἢ διὰ ροσοοϊγνοὰ ἐδαί 
189 οτὰ δὰ βοπὶ Ηἰβ δῃροὶ ἱπ οσχάάδσ ἐο ἀδϑὶῖτεῦ 
γα, Βυὶ (6 ᾿ηἰοττηοαϊδὶα 6860, 1π ὙοΝ δὴ 
80,96] 18 τιθῃἰλοποά, τοῦ. 18, ἱ8 οὗ ἃ ἀϊδεοσοες οἷνδ- 
τϑοίοσ. Τὰὸ Ο τ  δ(:δη5, 8 σαπποί γοὶ θεῖον 
ἰδὲ Ῥοίθὺ :πλ86] 7 18 δον δἰδηἀϊηρ Ὀοίοσο ἐπὸ 
᾿οῦδθ, ΟὨἹῪ δὰν ᾿θΤ ὑδμδὶ 1 ταυδὲ ὍΘ ἷβ δηροὶ. 
ΤΏΘΥ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ ἔδοῖ, ᾿ῃ ΟΥΤΟΡ, 88 1 γγδδ Ῥοίοσ δἴτω- 
ΒοΙ ψῆὸ Δρροδγοὰ. Τιῖδ εἰσουπιδίδποο δίομο ἰδ 
βυοϊοηΐ (0 οϑῦδο 0.8 (0 ΓοΙΓΔΙΠ ΙΣΟΙΟ δι οι ρ ας 
ἰο Θδβέδ Ὁ} 18} ὁ ἀοοίτϊ πα] ροΐϊῃξέ οὰ ἐμ ἰδησίδκο 
ΘΙ] οΥοα ὈΥ [8680 Ὀ6᾽ΊΘΥΟΥΒ. Απά, Βρθοῖ δ} }γ, ἰμ9 
ορίπίου ἐμαὺ ἔπ το δ. χυδτάἶδη Δησ6}8, τεΐο δΙῸ 
δϑϑϊχιιθὰ ἰο ἱπάϊνι 8185, ἄπἀβ ἃ Ὑ τ Ὺ ζγδ]} δυρ- 
Ροτί ἱπ (818 Ῥαβδβαχϑ. 

4. ΤΏοΒ0 ΟΘΟΌΓΓΘΙΟΘΘΟΒ ἔΌΓΏΪΒ} {86 ονάθηος ἴῃ 
8 ΥἱΒ᾽ Ὁ16 ἕογτα ὑπαὶ ΟὨχὶδὶ οχίθπ ἀβ δπὰ γμτοίθοίβ 
ἷθ ΟΠ ΤΟΝ, δ ἰ5 ογὰ δηὰ ΕΚίηρ, ουθὰ ἱμουκὰ 
1.611 βου] τγαζο. Ηογοὰ Αρτῖρρα, 86 σταπάπου 
οΥἩἨ ΗἩεγοὰ ἰμ6 ατγϑδὶ, Ὑ ΒΟ 6 Σοϑοι ]θὰ ἴω ἀϊ8- 
Ῥοβι οι, δα 086 δηϊἷγο Κἰ χάσῃ πο ἐμ ογοά, 
(6 κ68 Ρ]ΘΔΒΌΓΟ ἱἢ Βαγδαβῖηρ ἰμ6 Ομ τβίῖαιβ, τοῦ. 
1, δα ουϑὴ ρυΐβί}}0 δροβδί!δ δι) ἰο ἀθδί. Ηθ 
ῬΤΟΡΟΒΘΒ ἰο0 δαορί ὑμὸ βδ19 ΘΟυΥΒ6 1 ἐϊλ6 6846 οὗ 
Ῥοίοσ, ἴόσ {0 88Κ9 οὗ ρα πἰηρ ΡοΟρυΪΔΡ ἔδυοσ, ἴτὸ- 
ῬΓΪΒΟΩΒ ἶπι, δα Ρ]δοοβ 8 χζυδσγαὰ οὐδὲ Ηἷτο ἴῃ 
βίγὶοί δοοογάδῃοθ ψὶὶ ἰδ Βοιηδη βγδίθι. ἘΠὶ8 
Ῥτγοσοάυγο ριθδϑοβ (δ [βγϑ]1}165 Ὑπὸ ΘΑΘΟΥΥ 
δυγδὶΐ ἃ βοὴ ἰπδὶ Ὑ1}1] δογα ζ0}}] χταὶ βοδίΐος 
ἰο ὑδοῖγ ἔδηδίϊο8] ἀθβῖσοβ. [ὲ ἰβ ὑπὸ ὅσβί ὁσοδδῖ 8 
οἢ ὙΈΙΟῈ (86 οἷν}} σουθσημθηὶ δηᾶ {Π6 ὈΘΟρ]6 οὗ 
51:80] τὰ δὰ ἐμοῖσ ΒΙΟΣΑΓΟἾσΔ] σΣυϊοσα, οοιὲηθ 
δραϊπεὶ ἰμ9 ΟΒΌΣΟΙ οὗ Ομγῖβί, Αἱ δὴ δδύϊϊοσ 
Ῥοσίοα {π9 ΒΙΘΥΘΙΟΩΥ 8100 δϑϑυτηθὰ 8 μοδβίϊο δὲ- 
6 ἴῃ τοΐοσϑμοο ἰο ἰδ 6 βογσυδῃίδ οὗ .6δὺ8 ΟἸ σὲσὶ 
(ἀν. δ, 17 8.); βυϑθαυθηίγ, (Π6Ὺ δοὶθα ἴῃ οοη- 
σογὶ τὸ {8:6 τη 888 οὗ (1.6 Ῥθορὶθ, συ βόῖ {86} δὰ 
ΔΙ }}γ} ἰπβειιοὰ (τὶ. 12 τ Βυΐ πον Ηοζγοὰ, 
πὰ γι βοῖ (π6 Τ80]6 ΡΟ] σδὶ ΡΟΥΤΟΣ ψὙ865 οοβοθῶ- 
ἰγαϊϑαὰ υπᾶοσ {16 Βοιμδη βΒούθγοϊ χπίγ, πὶ ΐοϑ τ 11Ὰ 
86 ΡΘΟΡΪΘ, ΟΒ6 ῬΔ ΒΒ 0.8 ἯΘΙ ΔΙΧοδν δγουϑοῦ, 
ἷῃ 8.886} πρὸ ὑμ6 ΟὨυΣΟΣ οὗ Ομχίθὶ. δαυβδοϊοας 
στουμαβ 6 Γ0 μυ8 δβογαθα [ὉΣ ϑῃξοσίδι πος ἐμ6 
ταοϑὲ ΒουΪου8 ΡΥ θη δίομβ. Βυΐ ΟἸσίδὺ δἰ Δ Υ5 
δυϊάθ8 τὶ κἷ8 Ρ600Ρ]6, δῃαὰ 8}} βΡΟΥΤΟΣ 18 χκίτοι πο 
δὲπι ἴῃ Βοδύθῃ δηὰ ἴῃ οδχίβ (Μὶ. χχυιἔοὶ. 18, 20). 
Ηδ6 Ῥχοίθοίβ μἷ8 ὀβῃυγοῖ, δρᾶ, βθ (16 ὈΘΙΙΘΥΘΥΒ 
ἱπίογοθαο ον Ῥοίθυ, ταὶ ΓΟ ]ΟἸ ΒΥ ἀθ] το γ8 ἰδ Ἰδὺ- 
(δΣ ἐμσοῦρὮ ὑπ ἰδ Γαι Δ} οὗ {86 δησοὶ; ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ 816 {86 ΒΟρ68 οὗ (26 Ρ60}]6 ἔγυδιχαίοά, Ὀπὲ 
{π6 ταΣ ΠΔΤῪ ΡΟΥΤΟΣ 8180 18 σοπέουπάοὰα, δπὰ Ἠοτοὰ 
ΒἱπηΒ501 βΒυ 8 γ8 ἃ τηοδὶ ῥδί μὰ] Βυπι]ἰδίϊοι; δα 
γΘΏρΟΒΠ06 78118 ἢ (6 σΌ:1686 χυδτᾶβ, δὰ δ9 
ἔοσϑδϊοβ {86 οἰν ἰπ ψὶοὶ 6 δα 68 80 ΟΡΘΏΪΥ͂ 
Ρυὶ ἰο δΒῇδιη)9θ. Ἐθ δυσίγϑδ ἰῃ ὕθβδγοδ, Ἡβοσὸ ἐλ 
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μὲεδεδί, σοποο γα Ὁ]6 ΠΟΠΟΡ ἰβ ραϊὰ ἰο Βἷπι, δπᾶ 
ἩΪΟΓῈ ἢ18 Βαίίοτουβ ουϑ ἀοἰΐν Εἶτ; Ὀυΐ δἰ {86 
ΥΟΙῪ τηοτηθηΐ ἰῃ ἩΨΒΙΟΘῚ Β6 Υϑδο 68 {89 Βυχητηϊῦ οὗἁ 
ΕἴοΥΥ, δ6 τοοοῖγοβ ὑπ βίσοκο οὗ ἰδλ9 δηροὶ, διὰ 
Ἀ18 ἀδδίν 18 (86 σϑβ]ύ, ΤῈ0 ΡΟΎΘΥ οὔ ὑπὸ που]ὰ, 
ἩδΙοἷϊ αἰϊοιηρίβ ἰο γοβὶδί Θαοα δπὰ Ομ γἶδί, βυ ο υΒ 
ἃ πιοδὲ ἱρτιοσιϊηΐοῦβ ἀοίδαι, τ ἢ 116 (86 αο5Ρ6] δηὰ 
(16 Οδυτοβ οΥ Ομ γῖδὶ δᾶάνδποθ τὶΐ ΡΟΥΤΘΓ. 
στε 18 κὶησ ; δηὰ γοβίοσαδυ, ἰο- δ, δῃὰ ουοῦ- 
ἸΟΤῸ, Β6 ΘΙ ΘΥΡΟΒ ἈΪ8 Κἰηράοϊῃ, δπα ἰΠ6 ραίΐοβ οὗ 
ἈΕ}} 8841} ΠΘΎΘΟΣ ῬΓΘΥΔΙ] δσαϊηδὺ 18 ΟΒΌΓΟΒ. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ἯἮο τὐἰσὲ ΔΡΡΥΟρΥ  αἰοὶν ὑσγοῆσχ ἰμ0 πτογὰβ 00- 
συττίηρ ἴῃ ῬτοΥ. χ. 26, 88 186 {1110 οΥ̓͂ 018 Θπ το 
ομδρίου :---- 9 ᾺῚ8 (86 τ ΒΥ] τὶπὰ ρϑββοῖ, 8Βοὸ 18 ἐδ6 
ἡψίοκεὰ ΠΟΊΒΟΥΡΟ: αὶ (89 Υἰχηύθουβ 8 8η ΟΥΟΓ- 
Ἰδαίϊης Τουπἀδίϊοι.᾽" ΟΥ: “Τὸ σἱσιύθουβ 8} 
ἷδ Δ ῬἾΠΠᾺΣ 6} δυβίδϊ β 6 του], δηἃ ΒΘ 18 
ἀεεὶσποὰ Ὀγ {π6 δου 56] οὗ αοὐ ἴον βυολ ἸΟΥ͂Υ 
ἐπάβ, ἰμαὶ δἰβ υποδίγιυθῖνο δηἃ πατ 6 ἸΔΌΟΥΒ ΓΘ 
οἵ [ΆΓ ἸΏ ΟΓΘ6 ᾿τηροτίϑηοθ ἰδ {Π6 ποῖδβυΥ οὔοσίβ οὗ 
(86 πἰοκεοά, πο δϑβυπιθ ᾿α ρ6 ῬγΟΡοΥυ 058, Ὀυί, 
κε (86 τ γ] νἱη, ἀγὸ ἀοδίγιιοίϊνο ἴῃ ὑπ οἷν τὸ- 
Β0] 18, Δα ΒΟΟΣ 888 ΔΥΔΥ.᾽ Ἠογοὰ ἷΒ 8 ψ810}]- 
νἱπὰ ἰδδὶ διϊθιηρίβ ἰο ἀδβίσγου, Ὀοίογθ ἰΐ Ῥ48868 
ΔΨΑΥ; Ῥοίον δηὰ 9}41068 8.6 188 ΒΟ} βίδα 
ΤΌΓΘΥΘΓ, ἱπ απΐοη 1} ὑπὸ ἀἰνὶπο νοτγὰ, ΤῸ τ ΕἸ Θἢ 
πεῖν κυουῖηρθ Ορθ δὴ δύθῃυθ. (Ἐ ορογ).-- 
Τὰΐδ ΘΕΙ͂ΤΟ ΘΠ ΔΡΙΟΥ Ρ]86605 ὈΘΙΌΤΘ ΟἿΥΤ 6Υ68 8 ρίο- 
Τἶου 5 δίς οὗ ὑὴ6 οπἀοΥ} ἀπ α Ὀ]οββοαὰ ρουθτη- 
Ἱποπί οἵ αοα ἴῃ ἷ8 ΟτοΒ. 0 οτθ Ὀδμοϊὰ 8 
Ολυσοῖ ἱμδὶ ἰα ρογβοσιίοα, δηὰ ἐμαΐ, πουουί 6 1688, 
Ἰπούϑδβοα διὰ 18 ἐσ 8]8-- -ἰτσο υρτί σης βουυδηὶβ 
οὗ Φεδυθ, οὗὔὕὁἨἁ ποῖα ἰδ 6 ὁη6 ἰβ δυδπαοηθα ἰο (6 
δογὰ οὗἩ (ῃ.9 ΘΏΘΙΣΥ, Ὑ 8116 {86 ΟὗΠΟΣ 18 τοΐϊγδου- 
Ἰουθῖν τοβουοά---α διιγίουβ ΘΠΘΠΙΥ, ΜἘΠῸ 8 88 ᾿η8- 
Ἰξηδηὶ δὰ οστιοὶ σῖθῃ ἢθ ρογβθουΐθβ, 88 μ6 18 Ὧ68- 
Ῥίο8Ό]6 δῃὰ πτοϊο θα θη {86 ἡπαριηοπὶ οὗ αοα 
ονοτίδκοδ εἶπ. Ησὀ 0 ὈΘοΪ 5 ἰΠ 686 808 οὗἁ 
αἰϊνῖπο Ῥσουϊάθηοο τλὶἢ δπ 6Ὑγ6 οὗὨ ζαὶίι, ψὶ}} ποὺ 
ΟὨΪΥ ὃὉ0 ομοοτοᾶ, Ὀπὺ 8180 Ὀ0 οποουγαροα ἰο [0]- 
Ἰονν 186 Ἰοδάϊηρβ ΟΥ̓ οἰ6ΓΏΔ] ἴουὸ τὶ σοηβάθποθ 
διὰ ἸΟΥ; δ6 ΓΔῪ ἰοοῖκ ζογαγὰ, τὴ} δὴ δϑϑυτοά 
Βορθ, ἰοὸ 8 ΒΘΡΡΥ ἴβϑιιθ οὗ (86 ἐγΐα]β Ὑ ῖο ἰδ 
Ἰμοτὰ βειὰβ, ΒΟΎΘΥΘΡ ΟὈΒΟΌΓΣΘ ὑπο ῖν ῬΌΓΡΟΒΘ ΤΑΥ͂ 
ΠΟΙ͂ δόθῖὴ ἰ0 ὃ6. (ΑΡ. Ῥαβί.). 

Υεβ. 1. ον δρουϊ Βαϊ {{π|60.---Απ 88116- 
ἔσῃ βοίἀοπι δοῖμ68 8]0η6; δἱ ἢγβί, {πὸ ἴϑηιΐπο; 
ΠΟΥ, ἰπ6 φρεγβοσαϊοη. (ϑίδυκο).---ΤῊ νυἱοὶββὶ- 
ἰπάο8. ψΒῖοῦ [86 σΒΌΓΟΙ ΘΧΡΟΥΪΘΏΘΘΒ, ΤΘΒΘΙΏ]Θ 
189 σβδηροθ οὗ ἰη6 Ὑγϑδίμοσ ἰῃ ΑρυΐἹ, τ μθπη, δἱ 
Ο56 τῃοηθηΐ {Π6 ΒΌΠ ΒὨΪη6Β, δΔηἃ ἰμθῃ Σαΐῃ δηὰ 
ΒΒΟῊῪ δυοοοθα. 700 βιιη βῃοῃο Ὀσὶδίγ, τ θα 
[λὸ ἀἰδοὶΡ]68 π᾿ Απίΐοοι ψογὸ 6811. Ολνίδίέαπδ 
χί. 261; δαὶ 86 ἀδυὶς οἷοι ΒΟΟᾺ ΔΓΌ86, ΒΘῈ 
ἐγοὰ Ὀορθπ ἰ0 Ῥεγβοοαΐθ {86 οδῦσοι. (ἰἃ.).--- 

ἜΔ6 κεἰς εἰσοϊομβοᾶ ἔοσι δἰ Βα: δ, οἱο.--- 
Τὴὸ ΟΠ τ βίοη ΟὗἨὨ ΘΙΊΡΟΤΟΥΒ δηᾶ Κίηβ σου]ὰ ποὶ 
ὈῸ εβοοίοά, πη} {816 ῬΥΑΥΟΥΒ δηᾶ {Π6 Ὀϊοοά οἵ 
ΤΟΔΥΙΥΥΒ Βοα 66 Ρουγοὰ ἕοτί ἀυγῖης ἰΠΣ66 6θ0ῃ- 
ἰατίεδ [Οοτιδίαπίϊπο ἀϊοα Α. Ὁ. 8871]. (ΘποΒη.).--- 
Ἐμπο [δ1}}}} οὔ Ηοτοά, Κο ἐπδὲ οὗὨἁ 5.8], ταϊρεὺ Ὀ6 
ἰοταϑὰ 5 ““Ὀ]οον μου [2 β8:. χχὶ. 1], δπὰ 
(86 Ηοτοΐδ, Ὀ]οοαγ πιθρ. ΤῊῸ ρυδηάζδί μον οὐ- 

186 Ἰηάδάδβογο οὗὨ ἐἰι6 ΟΠ] άτοη οὗἩ ΒοΙΒ] ἤθη, 
Ἡλοπ ΟἸσίδὶ 88 ὈΟΤΏ; 8 ὍΠῸ]60 οδΔηδοα 9208} 
ἴδ. Βαρεϊεί ἰο Ὀ6 Βαμοδάθα; ἐμ6 ρυδῃάβοῃ ΠΟΥ͂ 

8}}}168 ἷβΒ Βδηᾶὰβ ψλῖὰ 86 Ὀ]οοα οὗ 781η68, δπὰ 
νου] ἱρὴν Βαγθ σοτηταἱ θα οἵδ Ὁ αἰχοοίοιϑ 
δοίβ. (ΒΙορο 7). 

γΕᾺ. ὁ. Αμπὰ 86 Ἰ᾿κ1||οἅ δασῃϑα, οἱο.---ΤῈο 
Ῥοοη οὗ Ψδιη68 18 ΠΟῪ ρταπίϑα, Μὶ. χχ. 20 δ᾽. 
ΑἸΙΒουρΡ ἐμ ϑουὶρίυγοθ τπθηξοι ἢἷ8 ἀθδὶἢ ἴῃ 
ὙΘΣΥ͂ ὈΓΙΘΥ͂ ἰσσταδ, ἰὺ ἰβ ὈΓΘΟΪΒΘΙΥ͂ θυ 0 ἢ} ἃ. Β᾽1}]6 
δοσουσπὶ τ Ομ ρίνοβ Εἷπι [8:6 ΠΟΌΪΟ ἰθβι πον {δαὶ 
6 Βυ ογ θα ἴῃ δίδοπος, τὶ [ ΟΘΙ ΤΠ 688 δη ἃ ΒΟΙΥ ἸΟῪ, 
8Δηα ἐπ 8 ἀοτλοπδίΓαϊοα 18 μα Βο᾽ το ποἷ8- 
ἰἴοη, δπα 8 ἀογοίίοα ἰο Ομγὶβί. (Πθομδ. δηὰ 
8Ρ.).---Οαιιδουρῃ (μ6 ἀδδί οὗἉ 8 [μοτ 8 βαϊπὶβ ἷθ 
ΡΥΘοΪοὰΒ ἰὴ Ηΐβ βίρην (Ῥ8. οχυΐ. 16), ὑπὸ βοσγὶρ- 
ὑᾺΓΘΒ ΘΙΏΡΙΟΥ Ὀυΐ ἕο οσβ ἴῃ ἀοβουι ἷπρ 1, δπὰ 
(8 ἀἰϑιϊηρσυΐδη ἴῃ ὑδὶβΒ τηοᾶὰθ 8180 ἐδ τηοσὶίο- 
τίου βι δ υΐηρθ ἀπ {Π6 διοηΐηρ ἀδϑαίῃ οὗ 6808 
ἔτσοτω ΔΕΥ Οἶμ 6 0886 ἴῃ Ὑ ΙΟΒ Δ ἱπάϊνί θα] ἀΐ68. 
(ΒΚ 6 .61).--ΤΨ ποδῖε ἐπα ὁ ὕαπιεδ, οὐ, ““Ῥσϑοίουσ 
ἴῃ {Π6 Βρῃὺ οΥ̓͂ (6 Τοτὰ ἰβ ὑμ6 ἀδδίῃῃ οὐ Ηἷβ 
βδὶηίβ᾽ἢ: 1. Ιῃ {86 βὲ χε οὗΤΩΘἢ ἰΐ 88 ἃ βδὰ δὰ 
ἸΩΘἸΔΏΘΒΟΙΪΥ ἀοδίμ; (4) ὈΪΟΟΩΥ δηὰ ογιο]---ἰῃὸ 
ΠΟΌΪΘ Βοδὰ οὗ 86 ΔΡΟΒ116 [4118 ἀπᾶάϑσ πὸ βιυοσγὰ 
ΟΥ̓ {πὸ Ἔχϑου θοῦ; (δ) ΡῬγοζαδαίυσο δηὰ βυδάοη--- 
Ὀθίοτο μ6 ΘΟ] ΒΟσΟΙ ΡΠ 8} ἃ στοαὶ ΟΥΚ ἰῃ ΕἿΒ 
δροβίο)ο γοσδίζοη, 89 ἰβ ο8]16 ἃ δΎΔΥ ἔγομπι ὑμὲ8 
ΘΆΓΓΒΙΥ ΒΟΘΠΘ; (6) ῃδοπογοάὰ δηὰ οὔβουχο--- 
αἰθβ ψὶουΐ Σϑοοῖυη ΒΟΒΟΥ ἔσομαι ἰδ 6 που]ὰ, ΟΣ 
ῬΓΘΙΒῸ ουϑὴ ἔγομι 86 ποσὰ οὗ αοὰ. Νουδγίμο- 
1688, 11. Ηΐ8 ἀθαὺῃ νγδβ ῥχϑοΐουβ ἴπ ἐμ βἰψμὶί οὗ 
ἀοά, δπὰ μἷβ ὁπὰ νγ88 ρ]οτνϊοιβ; (α) 9 Βαὰ οδογοᾶ 
Βιὲβ 68]1 ου. ΘΑ τί ἢ---ἰθ στοδὺ ροϊηὶ 8, ποῖ λοῖο ἰοηφ, 
Ὀυὺ ἰπ τολαΐ Ἰπαπηε Ἧ6 μαγο ᾿ἰγοὰ; (6) Βα ἀϊορά ἴῃ 
{86 Βουυΐδθ οὗἉ .εἷἱϑ Μαδϑίοσ----ἷβ ὈΪοοα ρυθϑ Ομ 68 ἃ8 
ΒΘΟΘΒΒΙΠΙΥ 88 ὑμ0 ψοχὰ οὗἉὨ 18 79136]]07-8ροβί]68 
(866 {μ6 ἰσδαϊξίΐοῃ ἰο το ΓΟΐθγοποα ἴβ τη8Δὰ9 
ΔΌοΥΘ, Εἔχεα. ποθ Οἡ Υϑῦ. 2); (6) ΒΘ Παβίθῃβ 
Τογπατὰ ἴὸ δὶβ ΒΘΔΥΘΏΪΥ ΒΟΙΏ6---Βὸ 18 ἐμ Βγβί οὗὅὨ 
186 ὈχΘίΤΘη ὙΠῸ ΤΣΘΟοΙγ6Β {116 ΟΥΟΎΙ ΟΥ̓ τη ΐγτ- 
ἄοτῃ, δπὰ ἰο ΒΟΙΙ ἃ βοδὶ δὐ ἰὴ σὶχῃ παπὰ οὗ 
ΟἸγὶβί ἴθ δβδιρῃθαᾶ, ἴῃ δοοογσάδποο τ 11} {π6 ροίὶ- 
(ἴοι τ ἢ ἷ8. γουξμῖι} οπι υβίαβαι μδὰ οἴἶογοα 
δῖ ΔΠ ΘΑΥ ΟΡ ρογὶοα [Μασ.. χ. 87] .--- Τὰ ευἰΐπε88 
ισλίολ (δε αἰδοίρίες 97 (δὲ Ϊοταὰ δέαν μπίο λἀἴπι εὐεη ὃν 
ἐλεῖνγ δίίσισε: 1. 17 ποὺ ὈΥ βρ]οπαϊὰ ἀθθά8, δἱ Ἰοδϑί 
ὉΥ ἃ χομιϊθ δῃηα Βυμ)Ὁ]Θ Βρ γί, τυ δῖ οἷ 18 Ῥγοοὶ 8 
ἴπ {μ9 βίρμὺ οὗἩἨ 16 Τιογά; 11. 7 ποὶ ὉΥ παϊρίν 
ὙΟΣΚΒ, δὶ Ἰοδϑὲ ὈΥ ρα(θπὲ βυβογηρ πα ἃ ΠΟΙ͂ 
ἀραίι; ΠΠ. 17 ποῖ ΌΥ ΟΟΟΌΡΥΪΠΡ 8 Ρ]δοθ ἴῃ ἰμ6 ἢ 
8Πη8]8 Οὗ ἴπ τοῦ]Ἱὰ, δὲ Ἰθαβί ὈΥ ὑμοὶσ ροβὶϊίοι ἰπ 
189 ἔγδίθυπ δ) οἱ ΓΟ168 οὗἩ ῃ 8 ΘΒ] τ η οὗ αοὰ.---7λ6 
λαρ»ὺὰ ἰοΐ ὁ ἰλοϑὲ ἦο αἷδ αὐ απ ἐαγίψ »ετγιοά: 1. 
ΤΏΘΥ ΤΙΡΘῺ ΘΑΣΙΥ ΤΣ ἃ Εἰρθον 116; 11. ΤΉΘΥ ἀτὸ 
Β00η ἀρ] γοΓοα ἔγοσῃ {ἢ 6 ΒΟΥΤΟΥΒ οὔ ὑμἷ8 ποσὰ: 11]. 
ΤΉΘΥ 810 δδοι  ομ δύο! ὁ ὈΔ]τ)5α ἴῃ ὑΠ6 ΠΙΘΙΠΟΥΥ 
οὗ ὑποὶν ἔγί θη 8.--- 7. τοΐδὴδ8 οὗ ψοιμλ, ἀπά ἰλε εχ- 
»εγίεποε 9} ἰὔϊε: 1. ΤᾺΘ ΖΟΥΤΏΘΡ ΑΥΘ ΟΥ̓Θ ἢ Ρδ ̓ ν 
αἀϊδδρροϊπίθα ὉΥ ἐδο Ἰαϊίον; Ὀαὶ, ΠῚ. ΤΘΥ τοοοΐνθ 
ἐΒτουὮ 1ὑ 6 Βα] υἰα τ ΡυΣ ἤοδίϊοη ; ὑΠ6Υ 816 ἔμ 8, 
11. Μοβὲ ρ]ογίουβὶν [18]16ὰ (ἰ]]υδιταϊοα πὶ ἐμ6 
6886 οὗἨ 7281068, ἰῃ δοσοσάδησοο Σὰ Μαίιἢ. χχ. 20 
Β.., δὰ Αοἰϑ χὶϊ. 2.). 
γε. 8. Διπᾶ Ὀθοευδο 86 δανν ἰϊ ρΙ]οαοϑᾶ 

ἴδο δον 8.---Ηογοά, νδο οἶδῃ δοίοὰ ἴῃ ορροβὶ- 
ἰἰοη ἰο {86 τίϑιθα οὗ (86 Ρ60}1]6, νψ85 δοκὶθ 
ὁμοῦ ἢ ἰο φτϑι  γ ὑπ οπὶ αἱ Ἰοαδὲ οἡ {μ18 οσσαδβίοῃ, 
δἷῃοο 1ὲ Ἧ88 δὖὺ ἐπ 9 ΘΧΡθῃΒ6 οὗ ΟΒγἸδιϊδαϊγ. ον 
᾿Οὔξθη Β 0. ΒΟΘΏ ΘΒ 816 δὲ}}} τεροδίοα ἰὴ {πὸ τ ου]ά! 
Ηοντ τυ} 18 ἀοη6 (0 Ὁ]6886 Οἰμοσβ, ἰῇ Τσο ἰὸ 
ξϑὶῃ (μοῖν δϑδ ϑίδῃοο ἰη τοΐαση  (Β᾽ορ,ο:).-- 9 
ὝΟΘΙΘ ἴδ6 ἅκανβ οὗ πηϊοθανθηθᾶ Ὀχθδᾶ ---ἴἰ 
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ὍῸ8 ὈΓΘΟΪΒΟΙΥ δὺ ὑμ18 Β6890} ἐπρω χχὶ!. 1 6.] 
ἐμαὶ Ῥοίοσ᾿ Β ΣΘΙΒΘΙΩΌΓΔΏΟΟ οὗ δὶδ ἀθπη18] οὗ ἐμ 
1οτὰ, δηα δἷϑο οὗ ὑμ9 βυ δου ηρ5 δὰ γοβυγγοοίΐ οι 
οὗ 7Ζοδϑυβ, πιϊκῦ Ὀ6 οχροοίοα ἰο βἰσοηρίδϑη μἷμὰ ἱῃ 
86 Ῥείη οπάυσγθαποο οὗ οΥἱ], ἴῃ δαε!ίν, δηὰ 
ἷῃ οομἤοβδίηρ ἰδ Μαδδίοσῦ. Ηο ὙΠῸ ἐδβ ὈΘΑΥΒ 
ἐμ ΟΥΓΟΒΒ δὕδοσ (86 1ογὰ, ν}}1, ἰἰτὸ (86 Γογνὰ, δπὰ 
815 βυβδονίηρθ σοπνυοσίϑα ἰηΐο υἱοίοσίθβ; ΤῸΣ ἱζ 
δ. ΡΪδηίθα ἴῃ (89 ᾿ἰΚ6ῃ 688 οὗ ἷ8 ἀϑδίὶῃ [Βόχὰ. Υἱ. 
86], νγγὸ 85114}} Ὀθ αἷβο ἴῃ {86 ᾿ΠΚ6Π 688 οὗἨ ᾿ΐ8 γΘΒΌΓ- 
Τοοίϊο δηᾶ, βἱοσῦ. (θοῦ. δηὰ 5}.).--- Τὶ 
“Ἡργοδίνον ᾽᾿ οὗ πο! ἔλθ ᾿ογὰ βραΐζο ἰο Ῥοίου 
[9ὁδη χἑἱ!., Βδ8 πον ἀγάνγῃ εἰσ οὶ ἰο ῬΟΙΟΣ 
δηα ἰο {π6 ουγχοι. (ΒΊ6 66 Γ᾽). 

νει. 4. οϊίνοιθᾶ δπἰχτῃ ἴο ἔουσγ αὔδῖθεσ- 
Ὠΐομ οὗ 8ο] ἄΐοσα, ἴο ᾿σθοΡ Ὠΐση.---Τ 6 ὀχί γοη 
στίχον νι ποῖ Ῥοίον 8 χσυδγαοά, ἰδ Δ ουϊάθποθ 
ὍοΙᾺ οὗ 86 671} σοῃδοΐθηοθ δῃηα δχοθδδῖνο σαζο οἵ 
[06 οπϑιλὶοδ οὗ Ομ γίδί, δηα 8180 οὗ ἐπ ἵοόοσγοο οἵ 
Ομδυδοίοσ σὙ ῖσἢ ἐμὸ βοσυδπίβ οὗ ζ96808 τηδηΐΐοδὶ 
ούϑη πῃ ἰμοῖν ἀδοροδί δ] οίϊοδ; (ΠΥ ἰμϑρῖτο ἰδ 6 
ἀονί] δὰ 18 δ ποσοηίβ ὙΠ0Πὴ ἰουτον, οὐ ἩΠ6Ὰ 
ὑπ6ν δϑοῖῃ ἴο Ὀ0 ΔΙ ἰοροίμοσ ἴῃ 86 ῬΡΟΟΡ οὗ {δ6 
Ἰαϊϊοσ. (Αρ. Ῥαβί.).--- θη ἄΐῃ ᾳ, οἱο.---Οοα ροΓ- 
Ταϊίβ (089 Θηθδιΐοβ οὗ Ϊ]8 ἰεϊηράοιῃ, ἱπάθοά, ἰο 
δαορί οογίϑδιῃ σου ηβ6}5 δπὰ ἰο ἔόστω ὑμοῖν Ὁ]8}8, 
Ὀυΐ ὑμ9 ὀχϑουϊίοη οὗ βυσ ἢ Ῥ]ΔΏ8 16 δοηί το ]οα ὈΥῪ 
ΗΪΐδ ὉὈ]6 586 σουδγηπθηὶ. Ηοτοα ᾿πίοπαοϑα (0 Β]ΑΥ 
Ῥοίοσ; Ὀασὶ ἰὶ ναϑ ὑπὸ [ογ ΒΒ Ὑ11 [0 ῬΧΌΒΟΥΥΟ 
Ῥοίοῦ δηὰ βδυ Ηοσοά, (1}.). 

γεβ. ὃ. Ῥϑῖϑι ᾿μοσϑίοσθ [Νοὸν Ῥοίου γ͵788 ἴη- 
ἀ664Ὰ] ἰκορῖ ἐπ ῥσίδοι : Ὀὰϊ ΣΥ͂Σ νγ88 τϑ ἅθ. 
---Α πιοϑδὲ ΒΔΡΡΥ θχργοβδίοη ἢ “Ϊπδορὰ - - - 
Βυϊ.᾽ [μὲν οὖν - - - δὲ, ἐπαεεά (λεγοίοτε, λό, - - - 
δμί. ΒΙΝΒΟΝ᾽Β 61.---5.1. ἩΗοτγοά, τρδκο (ἢ γ 
ΡΓΟΡασδίίομβ, ἰζ μου πὴϊέ, Ὀὰὺ μον οδημποὶ Ὀ6 οὗ 
8ΥΔ81}; ἰΠ0γΥ ΔΓ6 ΟρΡρΡοΒθὰα ὉΥ 8 ρονοσίιυι διέ, Ὑ ΒΙΘἢ 
ἔδοὰ οϑηδὶ ποί ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΏΘ.---Ἦ δὶ 86 (8 Βωΐ( 
ΑΡΡΔΓΘΏΟΥ 1688 {μὴ ποῖ ἢ (--- ΠΣ 6 ῬΓΔΥΟΥΒ' 
Απὰ γοὶ, 8 προ σογὰ οὗἁὨ 6] θυ ϊηρ, ῬΓΔΥ͂ΘΥ 6ὁδΔὴ 
ΟΥ̓ΔΣΓΒΓΟΥ͂ 4}} [89 ῬΟΤΘΥ οὗ 86]. ὙΥ πιᾶγ ἰΐ 
Ὡοὺ ἰμθὴ Ῥγϑυύδὶϊ δρδϊπδὶ Ἠογοὰ δηὰ πἷβ βἰ χίθοῃ 
Βοϊάϊονβ ῖ (1156 Ὁ).---αοἀ ο8ῃ τούυδο ποι πίῃς ἰο 
8 Ῥτδυὶηρ οοηρτοχαίζοι. (ΟὨΓΥΒοΒβίοτῃ.).---Βγ (ἢ 
ὈΙιοοά δηὰ ἐδ Ῥγδυύθγ οὗ ΟΠ τ ει βηβ, Ἠοσοά β Δγη 
Ἧ88 Ρδσα γσοα, δὰ δἷβ δοθρίσο Ὀσόζθῃ, γϑα, (ἢ 6 
Βοτηδη ΕἸΡΙΤΟ ἀοδίγουα.---ΒΡΟΓΒΘΥΥ͂ ἸΟΥ͂Θ ΓΘ- 
ΤΩΘΙΔΌΘΓΒ [8.9 ῬΓΙΒΟΏΘΥ; ὨΘΥ͂ΘΥ ἰοῦ 18 6Θ6886 ἴο0 ΟΥ̓ΘΓ 
ἀονουΐ ῬΥΔΥ͂ΘΥ [ὉΣ ἴπ080 ὙΠῸ ΔΙῸ 'ἰῃ Ὀοπὰβ δηὰ 
ΒΟΟΣ ἔΡΟπὶ ΟΡΡΓΟΒΒΙΟΙ, 88 Ὑ001}} 88 ΤὉΣ ἰδοδὸ 0 
ΔΙΘ 50] 1018 βρμίϊηρ ἴῃ (μ9 ΒΟΙΥ σᾶτὶ (ΓΘ 8 Ἐ, 
διὰ 8}.). 
κε. 6. δὶ δὴ πἰκμὶῖ νὰ Ῥοῖοσς 

Β'οορίπηβ Ὀθῖνυθϑη ἴἵνγο 80] ἄϊοχα.--- Ῥείον ἴῃ 
ἐλε ρ»γίϑοη, δἰϑερθισ δείεσεοη (το δοἰάΐεγ6----ἃ, Ὀθαυ 1] 
ἔπιδρο, 1. ΟΥ̓ ΘΟ γἰβιίδη ζδῖ. ἢ, τ] Π0 ἢ) ουθα ἱπ ἰδ 
εὐος ΟΥ̓ ἰλ6 γῬγίθομ, δηὰ διὰ (9 ἰθύσουβ οἵ 
68}, σ8Π ῬΘΔΟΟΙΌΪΙΥ ΓΟΡΟΔΘ ΟἹ {9 Ὀοδβοῖῃ οἵ 

6οά; 11. ΟΥ̓͂ ἀἰνίπο Ἰονθ, νυ αὶ οἢ τγϑίομοβ ἀδν δπὰ 
ἰχιῦ οΎθ ἢ ΟΥ̓́ΘΣ 118 δ]οορὶπρ δηὰ ἱπιρσὶβοηοὰ 6}}}]- 
ἄγϑῃ. 

γκβ. 7. Απῃᾶ, ῬοΒο]ἅ, ἴδο [85] δ β9ὶ οὗ 
[π6 Τιοτά, οἱο.- 6 δΏμ6}8 ὅσο ζδὶ τ ἢ 71}} τι π15- 
ἐς. οὗ Ομ γῖδὲ δηὰ δοι ρδηΐοὴΒ οΥ̓͂ ἷβ Βοσυϑδῃίβ. 
Ιῃ ἰμὸ 6886 οὗ “61π|68, ἰΠ6Υ ΓΘ Θιμρ]ογοὰ ἰὸ 
ΘΟΙΥ͂ΘΥ͂ ἷ8 5808] ἰο ΨΊΟΤΥ :; ἴῃ ἱμδὶ οὗ Ῥοίοσ, (860 
ὝΟΓΘ {π0 δροπίβ ὈῪ ὙΠΟ 6 ὙΞΦ-Β ἤγοθα ἴσγοιῃ 818 
Ῥοπάβ; ἴῃ ἱμαὶ οὗ Ηοτγοά, ὑπο οδοοίοα Ηἷ8Β ἀο- 
βισυοϊϊοι. (ΑΡ. Ῥαβί.").-- -Τὴο βοσυδηίδ οὗ Θοα δ 
ἴπ ἀυΐγ θουπὰ ἰο δοκπον)οᾶρσο ἐμαὶ 6 βογδσοὶ κῃ 

1μοτὰ συ ]θ8 ΟΥ̓ΟΥ ἰμθῖω, ΝΟ .δ88 ΡΟΤΟΣ ἴ0 δεβᾶ 
ἰδοσὰ 1116 οὐ ἀοδίν, βυδουϊηβδ ΟΥ Τόροϑο. Τδο 
Ιμοτὰ 8Δ)1οὁγσβ 71.δ᾽ὴθ8 ἴο Ὀ6 Κὐ]]οὰ. Βαυί ἴῃ ἰη6 6856 
οὗ Ῥοίεσ, 6 ῬοΥ͂ΟΥΤΩΒ 8 Τηΐσδο]ο, δηὰ δουκ δὲ 
8661 ἰο ἀοἸ νον εἷπι. [Ιἰ 16. οὨ6 οὗἩ {6 ᾳαγοδίοσς 
τηγδίουὶθβ οὗ Ῥγουϊάθῃοα, ἐμαὶ ἀοα Γοπιοῦοδ ΤΩΔΏΥ͂ 
οὗ δῖβ ἐδ: 8] βουυδηὶδ δὶ δὴ ΘΔΕῪ ρΡοτὶοά, δοὰ 
8.1ΟὙ5 ΟἴΒοΥΒ (0 ΘΧροσίθῃμοα {Π6 τοδί Βούοσο 8.8110- 
ἰἰο8; ΒΟΙΊΘ, δχδὶη, δ΄Ὸ Ῥγοϑογυδὰ, ἰῃ υΪ]δος οὗ 
ὈοΙηβ ΟΥ̓ ΒΟ] ὈΥ ὑπο ῖν ἰγῖα]8. [{ Βόσθ δ6- 
ΘΟΙΏΘ5 ΟΌΣ ἀπἰΥ ἰο τοΐσαὶῃ ἔσο ἡ ἀμίηρς οὖσ ἴ611ὁπ- 
ΒΟΥΥδΩίδ, δα, ἰπ ΟἿΣ ΟὟ 0886, ἰο διῦτοϊ! ὙΠᾺ 
ΠΌΣΑ Υ ἰο 4}1 ἰπ6 ἀἰθρϑηβδίϊουβ οὗ {μὸ 1,ωὐτὰ, 
Ἧ 4}1 βατθ οὔθ ]ροσὰ, δῃὰ οὔθ ἰγϑδβῦσο, Ὀπὲ. 
ΠΟΙ ΟΣ ΟΌΓΡ οἵ, ΠΟΡ ΟΣ ρυϊάδησοο ἴῃ ᾿ἰΐο, δ ἐξ 
δΒδῖηὴθ. “ΕΣ ἩΒΟΙΒΟΣ τὸ ἰἴγο, οἱο.᾽" Βοχω. χὶν. 8. 
10.) -Απὰ ἃ ᾿ρπὶ δῃηίηοᾶ πὰ πα ὑσέδβοι 
[οἰοπρο] τς σπίο ἰλο ἀρτῖρσμὶ ἱποσο σοί ἃ, 
ἴκδι ἴπ (86 ἀδυίζη 688, οἰο.᾽" ῬΒ. οχὶὶ. 4. (διασῖκο). 
--Ο ΠΟῪ ΣΩΔΏΥ Κ,ΙΟΟΙΩΥ͂ ΟΠ ΌΘΥΒ οὗἩἨ ΔΒ] οιοι 
δύο Ὀθοη τοδὰ8 Ὀσγὶχαὶ διὰ οδϑασίυϊ, δὲ ὁμο ἐὐπηθ 
ὈΥ σομδβοϊδιζουβ Ὑ105 οροηθὰ ποδυθα ἴἰο ἰδ 
διοδτί, δηὰ, αὐ διοίμοσ ἐἶἰππθ, ὈῚ δχίθσῃ δὶ οἱάϊ 
Απὰ ΠΟΥ οἴἶθη 8 ΣΙ ΟΒΒΘΏΡΟΥ οὗἁὨἨ δοδυοδ, ἶκο Ηἶπι 
ὝΠΟ σδτλθ ἰ0 Ῥοίογ, 18 βεῃὶ ἰο υδ' βυγοῖν, 17 ΟἿΥ 
ἰπίθσπδὶ ογοβ 676 Οροπϑὰ, γὸ πουἹ]ὰ οἶδε 866 
Ὀσγχΐ ΤΟΥΤΏΒ ΠΟΔΣῚ Ὁ, απ πουϊὰ (μ6ῃ ἀϊδεηΐπα δῇ 
6870 δπὰ ἴοδι. Βυὶ ουθὴ ὙΠῸ Ἧ0Πγ 566 ποίδίωρ, 
ὙΓ8116 Ὑγ7ὁ Ὑγ8}Κ Υ {8118, ποί Ὁ. βἰρδι [2 Ὅος. νυ. 
7]ν γ πουοσί6]688 ΚΟΥ δαὶ δηροὶα δὺἊ δώ} 

6 τλ1η1Βιθ της Βρ τὶ (8 οὗ οίδσγῃδὶ Ἰονυο, ϑοηὶ ζοσίἢ 
ἰο Ταληἰδίοσ [ῸΣ ἐβθῖὰ ΨῸ 88}8}} Ὀ6 μεῖτα οἵ δδ)νας- 
ἰἰοπ [ΗφὍ τ. 1. 14], Βο ἰδὲ ν πιδὺ οοηβάθδυ 
ΒΥ ὙΠΕ0 αν: “ΤΠη6 [ογὰ ἰδ τὰν Ἰἰφμῖ, οἱο.᾽" 
Ῥβ. χχυϊῖ. 1. (ΕΠ ΈΡΠΠν ΘΕΥΈΒΕ.: Ατἰδοὸ ὺρΡ 
αυἱϊοῖϊεῖγ. Αμπὰ δὲ ομαΐῃδ [9]1] οΟΥἔ ἔσχοιι πὲ 
Β8Πἃπ.---Τ 8 [86 νοτὰ οὗ 86 Κοτὰ 18 βίσοῃ χασ 
{δδ ἰΧΟΏ, Βίομϑβ, δῃὰ Ὁο] 8. Βυιΐ ἰπθὰ 86 
ῬΓΟΔΟΙΟΡ 80 ἀοδβῖγθβ ἴο ΔΡΡΙΥ ἐλ ἀϊνγὶπο ποσὰ ἰὸ 
(86 Βαγὰ Βοδσί οὗ 8 βίπῃιοσ, χωυδὶ ὑγοοδοὰ ᾿κο δὴ 
ΒΏβΟΙ ΟΥ̓ ΠΘΒΒΘΏΡΟΙ οὗ αοἀ, ποΐ ϑιρ] ουίης (86 
οἰ ΔΗ͂ οὗἩἨ τη η᾿ 8 ψβάοπι, Ὀυΐ βροδκίηρ διὰ δεϊϊηρ 
ἷὰ (86 πδθ οὗ “2680υ8, ἰῃ ἀοιηοπείζαίζου οὗ 1.8 
ϑρίσιϊ δῃὰ οὔ ρόνγοσ [1 Οον. 1). 4]. (ΑΡ. Ῥαβϑι.). 

γεβ. 8. Διυᾶ [9 δῆβοὶ δβοϊἃ υπῖο ΐτη, 
Οἰτὰ Ἀγ δ690]17, οἱο.---ΤῊΘ δηχ6] 15 ποῖ δαίλεβοὰ 
Μὲ (809 τοβοῦθ οὗ Ῥοίοσ᾽ Β Ῥογβου, Ὀυΐ, τὶ 
τοδὶ δα) ιν δια σομάἀοδοθηβίοσ, ὑσουϊάθα ΤῸΣ 
ΟΥ̓ Ἡδηΐ οὗὁἩ (9 Βἰδορίῃς ᾿δὴὼ. Ηὸο ἔγχει 
ΔΎΒΙΚΘἢΒ πὸ Ἰδίίοσ, δὰ ὑπο, 88 ἰΐ σοσο, δι 
δῖπῃ {86 σίγα 6, ΒΔ}. 44]5 δῃὰ πιδη ]6---οο66 τε Ὠ1ΟᾺ 
τηϊρσί δἸπηοϑὲ βθοῖὰ 00 ϑϑῃ ἰο Ὀ6 Ροτίοσιη θὰ ὮΥ 
85. 86). (ΚΔρῆϊ,).---Νόπο οὗ ῖ8 οὔδοὶβδ δσὸ ἴὸ 
ὈῸ Ἰοΐ Ὀομιηὰ ἴἰπ ἰδ9 Βαμὰβ οὗ ΐβ Θῃθιη 65, 80 
[μδὺ ἷ8 ἀδρασίι 6 ΤΩΔΥῪ ποὶ ΥΓΘΒΟΙΩΌΪΟ ἰδ δὲ κι οὗ 
ἃ ΟΥἾΠΙΪΠ4]. “ΤΟΥ Β}}}} ποὶ 8 Βοοῦ ὈῸ Ἰοῦ, Ὀε- 
Βἰπά,᾽"" Ἐχοά. χ. 26. ϑυο οὐδηὶβ δὔογὰ τοσγ 
ἐτϑοαδὶ οομΐοτί ἰο 8 1811} 1] βοσυδιὶ οὗ 9688: 86 
ΤΩΔΥῪΥ͂ ὉΘ δϑϑυγοα (Πδὲ ποὶίμοσ 80 ψουγϊὰ ποῦ βαίδη 
σδῃ ἰουοῖ 8 ἱπγοδα οὗ 18 ζδυτηθηΐ, ΟΣ ἃ δὶσ οὗ 
ΒΒ ποδᾶ, οὐ ἃ Ἰαίομῃοὶ οὗ δὶβ 8065, σπὶίβοιιὶ ἐδ 
γ01}} οὗ εἷ8 Βαίβοσυ. Ἡπδὲ β δὶ 80] βαυίΐουσ, δὰ 
8 δι 0] συδγάΐδη οὗἨ ἷδ ρϑορῖἊ, 7οβυβ ΟἸσχὶδεὶ 
ἰ8᾽} Ηον σοσο ΒΠοχοά δηᾶ ἐδ Ββο]ἀΐογθ ἰεγσγιδοὶ, 
ὙἘΘῺ ΠΟῪ Τουπὰ ὑπαὶ τ] 8}} ὑμεῖς σῖροσ, {Β6Υ 
οουϊὰ πού τοίη ἴῃ ἐμ ὶν δὴ 8 ΘΥο ἃ Ὀ6- 
Ἰοπρσίης ἰο Ῥείον! (Αρ. Ῥαβϑί.). 

γκεββ 9. Βυῖ ᾿πουκδῖ ἢ6 56 ἃ νἱδῖοσι. -- 
Ῥοίον βϑοιμθα ἰο Ὀ6 ἀγοδηγίης τ 6 ῃ 180 Γοτὰ ἀθ6- 
Ἰἰνοσοὰ μἷπ ἔγομι ζτοδί ἀθῦρσοσ. Απᾶ δυο ἰδ δὲὰ] 
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[16 ἐχροτίϑηοθ οὗ ἰδ ῬθΌ}]0 οὗ αοά, θα ἨΘ ] ΟΥ̓́ΣΩΔΥ ΒδΥῪΘ Βοοιηθὰ ἰο Ὁθ ἱπδί ρηϊβοδηί, ψ11}} 6 
ἀδϑίοηϑ (0 δ!ὲ!οτα ἐμοτὰ στοῦ, δα ρυδηίβ ὑπθπὶ 8 ᾿ οσουνπθα τν1 0 οἴου] Ἀοποῦ. (ΔΡ. Ῥαβί.). 
ποιάοτα] ἀρ. γοσϑπ 9 ἔσοιλ χτοδὶ αἰβίσοδι ΤΏ 
βδοτο ροοὺ Β8ΔΥ8: “"  ΒΘᾺ ἰλι0 οτὰ ἰπχηθα δραὶη 
86 οδρίγῖν οὗἨ Ζίου, γὸ σογὸ ἰκὸ ἰθθῖα ὑμδί 
ἄγοδτι.᾿"᾿ Ῥ8. ΟΧχυΐ. 1.-- ἴδ (86 Ιοχὰ στγαηὶ τ. 
δθο 1866, δα ΟΘΙΥ͂ΟΣ 18 ἴτοιῃ ἰμ6 Ῥχΐβοῃ οὗ 
(818 ἐΔΌ ΓΏ 8616, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 1π ΟΡ ]δβὲ βίσι ρα ἶο, 80 
1841 ἨΔ ΤΩΔῪ ΘΗΪΟΣ 88 ἸΟΥΓΆΙΥ ἰπίο οἰθυηῖν 
858 Ρεΐοσ ΒΘτὸ (ΤΟΤΕ ΟΝ 18 ὈοπάδΒ. (Αρ. Ῥαϑί.). 

Υεκ. 10. ΘΕ ΤΟΥ νσοσθ Ρϑδῖ ἴτῃ9 ἢσχαϊ 
δᾶ [Π6 βϑοομῃᾶ νγατᾶ.---Τ ο (ἢ 6 ΟΣ Β Ὑγ6γ6 
{016]1δὰ ἐμαὶ δχὸ γοοοσ θα ἱῃ 188]. χὶν. 2: “1 ν]}} 
0 Ὀοίοσχθ ἰμθ6θ, δηὰ τοδῖκο ἰδ οσοοϊοαὰ Ὁ]8608 
διταϊσῖ: 1 Μ}1 ὈΓΟΔΙς ἴῃ μΐθοοβ 6 καίθθ οὗ 
ὈΓΆΞΒ, ἀιιαὰ συ 'ἰπ ΒΌΠΟΘΥ ἐπ ὈΑγΒ οὗ ἱἰγοη."-- 
ἘΠΟΥ οὐξο πτῖο ἴδ 6 ἔτοι καὶθ ὑμδῖ 168ἅ- 
οἵδ ἑπῖο 89 οΟἰἱἐγ.---οοσ ἰβ ἀο] γογϑα ἔγομι 
(86 ῥσίβοιι, Ὀυὶ ἷ8, πουθχί9]θβ, διζαῖΐῃ Ἰοὰ ἰπῖο 
186 οἰΐγ, ἴπ ΟΥάΟΥ, 1, Τμαὶ πἷβ 1} ταῖς Ὀ6 6Χ- 
ἐγοϊβοα : ““ οΥθὴ ΓΏ6Ὲ ἰδ6 σοί οδί 85 ὉΘΘΠ Βι06688- 
ἔα), ἰλ6 θη 18 ποὶ γοὶ χεϊποα᾽"; 11. Ταὶ ἷ8 ἀοὶ)ὶν- 
ἜΓῶποο τηὐχοὶ 6 τθΔ46 Κπότῃ ἰο {186 ΟὨυτ ἢ, δπὰ 
ἴδπ8 δ σοι βίοι (ποθ Γδι0}} ΟὗὁὨ ΤΩΏΒΩΥ Οἰμο δ. (ΑΡ. 
Ρδὶ.).--Ααππᾶ ἐοσξ στ τ[Β86 Δ (9] ἀσρατιθᾶ 
ἔτόσζω Ἀΐτο.---Ἐχισδογ παΥῪ ἀθα]ησθ οὗὐἠἨ Ῥχογί- 
ἄθῃθα δοπεπ!9 ΠΟ ἸΟΏΘΟΣ [Π8Δὴ {Π60Υ ΔΥῸ ΠΟΟΘΕΒΑΥΥ. 
(δίδεκο). 
Ἧεβ.11. Του 1 στον οὗ ἃ Βυτοῖν, τὲ 186 

Τποτὰ δῖ δῖ μὲ5 86 6].---ΗἪἮὸ ψ1ὸ 0018 Ὀδοὶς 
ὁ 186 ΤΔΥ ἴῃ ὙΔῖοι αοἀ Πδὰ 68 Ηἷπι, ψ|]}, τχῖϊἢ 
ποθ οΥ δηὰ δάἀοτῖηρ ρτδϊϊἰυἀθ, 866 ΤΒΩΥ αϊνίηθ 

, ΒΘ Π6 ἀϊὰ ποί υπάογβίαπα Ὀοίογο Β6 
τεβεβοὰ (89 θη. (Θπ68η.).---Τ λυ αοα ἀσθδβῖγοβ ἰο 
6 δεκηον)οα ρει 85 ΟὟΤ᾽ Β6ΙΡ ἱπ (ἴθ οὗἨἉ πθ64, 850 
μοι 80 ΒΟΟΣ ΠΙΔῪ ποΐὶ Ὀ6 ρίγθῃ (0 τηθῃ, Ὀὰὶ ἰο 
Ηΐτα δἷοπο. (Βίδνκο). 

γεκεε. 12. Δι ν θη 86 Ββἃ οομππίὶ δοσϑᾶ 
ἴδ τΐηρ, 6 οϑτηθ ἴο 18 ΒΟτΙ5Θ - - - ΤΒΘΙΘ 
ΤΏΒΩΥ Ὑ6ΣΘ βεῖ Ββοσϑᾶ τοροῦμοσ, ὑσαυίπῇ.--- 
ΤΒο ἰδϑθ 18 ΔΙ ΥΔΥῪΒ ΤΔΥΟΤΔΌΪΟ ἴπ {π6 Κίησάοπι οὗ 
Φεκυβ; Ῥοίον 18 σοπάποίοα, ΓῸΓ δὶβ ΟὟ 6ΟΠ80]8- 
(ἴση, ἔγοιι ἔπ αἴοοτα οὗ ἐδ Ῥσΐῖβοιυ δηὰ {μ6 δομι- 
ῬΔΩΥ͂ οὔ τυάὰς Βοϊάϊοτβ, ἰο ἃ θαμὰ οὗἨ φῬγαγίηρς 
Ὀγοίμγοῃ; {μ686 ἀϊδίΓοββοα Ὀ6] 1 Ύ ΓΒ, οἱ ἐπ ΟΥΠΘΓ 
ἰιἰ5πὰ, Βιά ἀθ Η]}Υ 866 Ῥείαοσ ἴῃ ὑπ ῖν Ῥσόβθηοθ, τ βοτὰ 
ὑπ 0} δὰ γον βυρροβοὰ ἰὸ Ὀ6 Ἰοβὶ ἰο ὑδβϑιη. 
Τὺ ὑμῖν ΓΔ ΙΓὮ 16 Βέσο σι  οπ 64, δη ἃ [Π6Υ ΤϑοΘὶΎο 
ΠΟῪ ἈΠᾺὰ ομοουΐης οὐἱάθῃοθ ἐμαὶ “ἰπ6 οἰοοία] 
εσυθηὺ ΡΥΘΥΘΥ οὗ 8 Υἱ κῃίθοι 8 πιδὴ Δυδ Ἰοἢ ταῦ }.᾿ 
ὅαπι. γ. 16].---“Βυϊ σψογο πού ἴδοβθ ταθϑίϊηρ8 
ε]ὰ ἴῃ βοοτοῖῦῇ ἜοΥΘ ἰμθῪ ποὺ βϑογοί δοηνϑῃ- 

ἐϊοῖε5. 8 ἐς ψου]ὰ ὑμθη ο4]16ἃ ἰμθπι, δπὰ 50 
ἴὸ 511 64}185 ἔβοῦ. Απά γοὶ ἰμοβθ ᾶἂτὸ Ὀ]6ββοὰ 
τοθοίΐησθ, ΒΘ ὑπ 6 ΟΣΒΕΪΡΡΟΥΒ οὔ αοα ΔΒβοιβ Ὁ] 
ἦτ βρίσι διὰ ἴῃ συ." ((ἀοΒβῃ γ).---Πονσουου, 
ἬΒεη ὈΘΙἰΘΥΟΥΒ 8ΔΤ6 πάθον ΠῸ ΒΌΘΙ ΠΘΟΘΒΒΙἰγ, 
8η ΔΙῸ ἴγθο ὕγοιῃ ροσβϑουίίου, σοὶ κου 45886Πι- 
ὈΠες Βῃου]ὰ 6 μο]ὰ, 88 ἴᾺΣ 88 Ῥοββί ὉΪ6, ἴῃ {δ 
ἀλγ-(ἰπι6. (Βιίδυϊο). 

ὕξκβ. 18. Α ἄδιιδοὶ - - - βατηθα ΒΕποᾶδ.--- 
Ηονν ταν ἸοΥϊν ε11168 πὰ ἀἰ χη εῖο8 νν1}} ἈΘΥΘΔΙ͂ΟΥ 
θὲ άάθῃ ἴῃ [μ6 ἀυδι} ΗΟ ἸΔΩΥ Ὠδηιθ8 τ Β]6 ἢ 
0206 φἸἰοτοαὰ ἰπ (μ6 ΟΥ68 οὗἩ ὑἱμ6 νου], νν1}} 6 
οσμϑίχηοά ἰο οἰθγῃδὶ ΟὈ]ϊνίοη, οὐ οὔϑθῃ ἰὸ ἀΪ8- 
Βοροῦ! αὶ ἐμ6 Ὠδῖη68 ΟΥ̓ ἰοβ6, ὁ ὑμ6 οἱδὸσ 
μδηὰ, πδο ἐγ] Ἰοντο 7Ζ68υ8---οὔ (μο80 τγῖῆο κἶγθ 
ἰο Ηΐδ ῬΘΟΡ]6 ΟὨΪΥ ἃ οὔρ οἵ οο]ὰ νχαίϑν, δ ἐμοῦ ρα 
186. τιδὺ ΒΟΔΥΌΘΙΥ Βαγο Ὀθοι Κπονα ἰο (80 ποιὰ, 

γκε. 16. Δπᾶἃ ἴδον δαϊἰᾶ υῦῖο θὲ, Του 
αχὶ χλδϑᾶ.---ΤῊΏΟΥ Ργδγοα ἴοῦ {ῃ0 ἀο᾽ γόγδησς οὗ 
Ῥοίον, Ὀαὲ ἱπαὶ ἰὲ βῃουϊὰ ὯὈο οἴΨοοίοα ἰὴ Βυ0 ἢ 8 
ΤΏΔΏΙΘΡ, ἯΔ8 ποὶ οχρϑοὶοα ὉΥ ἔζϑηι, δηα βοϑηχθα 
ἴο ὍΘ ἱπογθα 016. (Β΄691).---  Ἡ ΒΘ (80 ῬΓΟΡΟΣ 
ἰἰπηθ ΔΥΓΙΥΘΒ, (ὮΥ Β6]}Ρ Ὑ11 σοηθ Μὶῖδ ῬΟΥ͂ΤΟΓ; 
δηᾶ, ἐδ [γ ἴΘΔΓΒ ΔῪ ὈθΘ ρΡυΐ (0 ΒΗδηη6, ἰὲ Μ{1]1 
ΘΟΙη0 Ὁποχροοίοαϊγ.᾽" 0.) 18 ΔἸ αΥΘ {86 6Χ- 
Ῥϑυίθῃοθ οὗ Ῥσαυίπς ὈΘΙΊΘΥΟΣΒ; 8 σα ίδἰη ἸΘΑΥ͂ΘΕ 
οὗὐ Ὁπρο]ϊοῦ ἰβ Θοπδίδ 7 ταϊηρ]οὰ τι ὑπο ῖν 
ἔδλι (ἢ, 80 ἰμδὺ [ΠῸῪ δυὸ γϑᾶδβοῃ (0 ῬΧΔΥ: ““Ποχὰ, 
ΙὈο]ῖονο; Β6]Ρ δοιὰ ταΐμθ Ὁῃθ 6116." [Μτῖς ἰχ. 
πε (]1ρ6 7). 

ΕΒ. 17. Βαϊ 89, ὈΘοϊκοηίηᾷ ἴο ΒΘ ΣΩ, οἰο. 
--ΟἹἼτῃΣῃἣΆ Άνἂϑ Ῥοΐθσ᾽᾿ Β ἄγβί ὑπβουκηί, αὔδοσ Β6 δὰ ὈΘΘῺ 
ἀοϊλνοτοά, ἰο χὶνϑο ρσγδαῖβο ἰο ἀοά. Ηρθηοθ μα ἀο68 
ὩοΟΐ ΙΔΟΤΘΙῪΥ͂ ἀοΒου 09 Βἷ8 6808 06, Ὀπΐί 4180 ἀφο τθδ 
λοῖν ἐλς Σοτὰ δὰ ἀο)γοτοὰ αἶπι. [1 {μὸ ἀϊνὶῃθ 
ἔτδοο ψ Πὶσ ἢ γὸ ᾶΥο οχρογίοησοϑά, 18 ἰο Ὁ6 ᾿Γχο- 
Βίδθϊο ἰο ἐδ 8ο}}]8 οὗ οἰμογβ 8180, ἰὰὲ Ὀδοοπιοδ 
ὨΘΟΘΒΒΘΡῪ ἰο ΟχΧρΙαἷπ ἰο μοι (886 ὙἈΆΥ ἴπ ἩΔΙΟΘΝ 
ὑμ6ὸ Γογτὰ μδὰ Ἰοὰ υ8. ὕποοπγογίοα ἰθϑοθθ γ8 
ανγ9}} ΟὨΪΥ οἢ ὑπὸ ὅτι, δηἀ 888 ΟΥΟΣ {80 πῶς ἱπ 
Β'19π66, Ὀθόδῦιδθ {Π6Ὺ δᾶ ΠΟΥ͂ΟΣ ὑμοιηβοῖνοϑ ἰγοάᾶ- 
ἄθῃ ὑἐμὸ ὙΔΥΒ οὗ οοηνοτβίου. (Αρ. Ῥαβί.).---απᾶ 
τϑεῖ ἴο ΒΒ ΟἿΟΣ Ρ]806.--Τ 6 Τοτὰ ὨἸπ]Β6] 
Ῥογτηϊ θά δηὰ αἰτϑοίθα μΐ8 Δροβί]β ἰο 860, 88 
Ῥοίου ἀοο68 οἡ ἐμὶβ οοσαδίοι, Μί. χ. 238. Τὶ ἰβ5 ΟΡ 
ἀυΐγ ἰο γγαὶκ ἢ πυτλ }γ ἴῃ (89 τᾶν ρσοϑοῦιθοὰ 
ὈΥγ Ῥγογυϊάθῃσθ. δ νον δ τπρρεαν Γοτὰ ἰοοῖκ ΔΔΥ 
Ῥοίον ἤγομῃ ἐπ ΟἸΌΓΤΟΙ, ῬΤΘΟΙΒΟΙΥ δὲ ἃ ἰΐπλ6 ΠΘῈ 
ἰΐ γγἃ8 πιοϑὺ ΒΘΥΘΓΘΙΥ ἰσὶθα, ἴῃ ΟΥάΘΥ ἰμδί 1ΐ ταϊρὺ 
Ἰοδσῃ (0 βυβίαίη 1086}]}7 νι ουΐ ἷθ δά. Αἱ {πὶ8 
ΥΘΣῪ ἰδτηθ, τ ΒΘη {δ ΘΒΌΣοΙ δὰ τοσουοσοα δἷπὰ 
ἵπ 8 ΠΑΙΓΘΟΌΪΟΙΒ ΤΔΏΠΘΡ, ἰὑ ΙΑΔῪ ΠδΥ͂Θ ὈΘΘῚ ταοβὲ 
οὗ 811] οχροβϑὰ ἰο ὑμ9 ἄδηροσ οὗ σορδγάϊηρ πὲβ 
ῬΓΘΒΘΏΘΘ 88 Πα ἸΒΡΘΩΗΒΔΌ]Ο. Ἐπ αν ρΡΕογ- 
ΒΟῺΒ Ε{|κὸ ουγβοῖγοδ, δῃου ἃ ὯὍο ΔὉ]0 ἰο ΖῸΣΠἾΒἢ 88 
ΤΏΘΔΩΥ Ῥ͵ΤοοΙ͂Β 88 Ῥοΐον οου]ὰ ργοάυορ, οὗ βαρ) Υ 
δηὰ ἈΣΙΏΏΘ88, ὈΘΙΌΓΘ 79 ΔΡΡΘΔ] ἰο ΐβ δίρμί 88 δὰ 
ΘΧΒΙΩΡΪΘ [ῸΣ ΟὐΥ̓ΒΟΙγ 65. (ΑΡ. Ῥαβί.).-- -Ἴ 6 τι ββίοι 
οὗ [6 ἔγγϑῖνθ ΔΡΟΒβι168 ἰο ὑπο ὑνψοῖνθ ὑσῖὶθθβ οὗἁ [8- 
Υ80], 88 ὩΟῪ δοσοτ 86. “ΕῸΣ ἴπ0 οϑε ἢ 
τοὶ ἀΥ ὨἸΚοί ἃ ἰῃ (Π6 τϑΐῃ, οἱο.᾽" ΕΗ οὗν. γἱ. 7, 8. 
Ῥοίοσ πον ὈγΓ {86 ΗΟΥ αδοδὶ ἱμαὶ {πὸ οἰ μοσ ἐθῃ 
δροβίϊοβ δὰ, 1|κὸ Ηἰτηβοὶ, Ὀ6θῃ ἀἰϊχοοϊοα ἐο ἀορατὶ 
ἔγοπι ΦοσΌβδ θη, δ ἣθ σΟΠΒΟΑΌΘΕΗΙΥ Ββοηβ ἐδ 
Δϑ50 1. 0]6α Ὀ6Ι ΟΥ̓ Γ8, ποὺ [0 ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΣ δροβίϊθ, Ὀὰΐ 
ἰο Φάπιθ8, (86 Ιοτὰἷδβ Ὀχοίμοσ [860 ΕΧΕΟ. ποὶθ 
ΔΌΟΥΘΊ]; (86 Ἰαίίοσ οσουρίοα ἰδ βΒγβὺ ροβὶίϊοι 
διΉΏΘΩς; ἰδ 6 6] 6.8 ἯΠΡῸ δὰ Ῥγουϊουθὶυ, τὶ χτϑαϑὶ 
γϊβάοσα, Ὀθ690 ᾿Ἰηγοβίθα ττἢ οδςΘ. (Β658867.). 

ΥΒΒ. 18. ζονν 88 ΒΟΟΣ 88 ἐΐ υυ88 ὅδ Υ, οἱο.--- 
ΒΘ ἰδὸ νου] Γο)οΐδοβ, (89 βουυδῃίβ οὗ ζ26811.8 
ΔΙῸ ἰἱῃ ΒΟΙΤΟΥ͂; Ὀὰΐ τ 6 ἰδ αἰδοῖ 1608 οὗ Ομ γὶϑὶ 
τολοΐοθ, κὶ8 ϑῃθιηΐθ8β δζγὸ ἰγσου ]θὰ. (Αρ. Ῥαϑί.).-- 
ΤΉ 686 ὈΠΗΔΡΡΥ 801 168 δὰ ποὺ Γδ Υ Ὀδθὴ ρΌΣΥ 
οὗ ΔΗΥ οἴὔθῃοθ ἰῃ (18 ο480, αὶ ἐπ ὙΧ6}} ΚΗΘ 
{86 νυδὶδ οὗ Ποσοά. ΗΔΡΡΥ ψου]ὰ 1ὺ αυο θθ6ῃ 
ἴον (μθπὶ ἱζ ὑΠοΥ οου]ὰ Βαγο ζουπὰ {8:6 ἐσι!6 ὝΑΥ, 
Ἐκὸ 86 ΚΟΘΡΟΥ οὗ (6 Ῥχίϑοῃ ἴῃ ῬἈΙΡΡὶ οἢ 8 
Β᾽ υλἾ]8 7 οοσοδϑίομ, οἢ. Χχυΐ. 29 Ε΄. (161). 

γὲεξ. 19. Διυἃ θὰ ἙΕϊοστοᾶ Βεαᾶ βουρδῖ, 
οἰο.---Ηαο δοίοὰ ᾿ὐἶκο 818 χυδηαζάίμοσ, στο, ΒΘ 
86 οσου]ὰ πού πα {δο 6811ὰ 7688, βΒοα ἐμο Ὀϊοοά 
οὔ ἐμ ἱπποσθῃηΐ οἰ] τοι οὗ ΒοιΒΊ ΘΒ θαι. (11 567). 
--.ΣΞΚἙἈμᾶ δο οῖῖ ὅοννῃ ἴσοση 7 πὯθᾶ ἴο Ο624- 
8168.--Ηο δα ποὺ χαϊηθα ΙΩΔῺΥ 1Δ07018 ἰῃ 79- 
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Τύυθ]6 πὶ; Ῥοίοῦ δα οδοδροϑάᾶ, δηᾶ ἰδ ἀθαΐἢ τυ ἢ 
ἢ6 ἱπῆϊΊοίοὰ οἢ ΨΦ81168, 88, Ὀ]ΔίΉΪΥ, ποῦ ΟὨΪΥ 88 
δοὶ οἵ ἰπ͵υδίΐοο, Ὀὰὺ ΔΒ Βμῃ6οα δὴ δἀάϊιϊ οὶ 108- 
ἰγθ οῃ {86 ΒΟΙΥ ομδγδοίθν οὗ ἐμ Δροβίϊο. (ἰἀ.)..-- 
αγοδί Ἰογὰβ γχοβοσί ἰὸ ᾿θϑῃβ οὗ ΘΥΘΥῪ ΚΙπὰ [ὉΓ 
ἔγοοΐηρ {βου ῖοβ ἔγομΣ ΒΠΠΟΥΔΠΟΟΒ δηα γοχϑ- 
(ἴοη, 1 Βα. χυΐϊ. 14, 16. (βίδυϊκο).-- -Η ογοὰ οο- 
ουΡρΙΘὰ Εἰπιδ86 1] οἰ βονῃοτο, δπαὰ ἐπ βοῖηθ το] ἱοῦ 
ἯΔ5 δογαοα ἰο {μ9 ρϑορὶο οὗ αοᾶ. ὅο ἐπα ἰηγυδ- 
βῖοῃ οὗ ἰμ6 ῬἈἢ]Ἰ1βιΐπο8 πὶ βάτον 8580] ὕγοτη {δ 
Ῥυγπυὶ οὗ θεδγυϊα, 1 απ). χχὶϊὶ, 27. 8.0, ἰοο, [86 
ΤΟΣΚΙΒῊ γῶν, δηὰ ἐμ μοῖρ τῖοι ὑμ8 Ὀδοδιη6 
ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ, δπὰ 480 ὑπ6 τυρίυγο Ὀδίνγοοη ΕὙΔΏΘΟ 
διὰ Αὐδβίγίδ, πηδίου 8}}ν δἰἀθὰ {πὸ οδυβα οὗ Ρσχο- 
ἰοπίδηςϑηι. (ΒῚ 667). 

ΟΝ ΤΗΞ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΥΕΕ. ]-]Ί0.--- Βεαδοης 97 ἰτίαϊ, 
οἰειρε α86 διἰεδεοεα δεαδοηδ: ἵ. ἸΒΟΥ ὀχμὶοὶν (Π6 
ῬΟΥΘΓ οὗ δὶ ἢ ἴῃ βυδονίηρ δηὰ ἀγίηρ, τοῦ. 1-8: 
11. ΤΆΘΥ οχογοῖβο Ὀγο ΒΟΥ ἴον ἰῃ πιο ἰης δὰ 
Ῥγδυϊηρ, γον. δ; Π]Π. ΤΈΘΥ τηδηϊοδί {86 Ὀ6] ΘΟ ΥΘ Σ᾽ Β 
Ῥοδοὸ οὗ 8ο}] ἴῃ ἷβ δχίθτ" δ] ΟδΙ 685, γον. ὅ: 
ΙΥ. ΤΏΘΥ ΤαΥθ 8] π0 ῬΟΟΥ οὗἠ ἀαοἀ ἴῃ χγδηίης 
Βο6Ι͂Ρ διὰ ἀο)ῖυθσϑῃοθ, γεν. 7--11. (ΕἸΟΣΘ6γ).---Τὰε 
τσεαΡοη ἐπιρίοψεα ὃν (λὲ Ολωτγοῖ ἐπ ἐἰ6 σοπίεδία εὐ ἡ 
ἐπεπιῖοα: Ἰ. Ὁπάδυπίοα οουγᾶρο ἱπ Ὀδανίηρ νὶΐ- 
ΠΘΒΒ; 11. ὕπγοδὶβιϊης ραίΐθησα 'π βυδοτίηρ; [Π- 
ὕπνου θα ΡΟΥΒΘΥΘΓΔΏΟΘΘ ἴῃ ῬΤΩΥΘΟΥ. (ΤΠ οηδ. πὰ 
8ρ.).---ΤΤλε οοπιπιιπίοι ο δΦαίπίδ: Τ. Α ΘΟΙΩΤΩΠΠΟῺ 
οὗ Ἰονὸ δίβοης ὈΤΟΙ ἈΥΘ᾿, γοΡ. ὃ; ΠΠ. Α σοι] 1 08 
οὗ διὰ σῖῖϊὰ 80 δηᾳο}β, τσ. 8,9: Π|.ᾺᾺ οοσ- 
Το Οὗ ζγλοθ ὙΠ} Οαοα, γον. 1]. (14.).--- Τὴσ 
Κύισο οὕ ἰλὲ εαγτιὴ αγταγεοα ασαϊποί (δε Ζονά απαὰ Ἡΐς 
ΑἈποϊπιεαὦ [Ῥ8. 1ϊ. 2]: 1. ΤᾺΘ ΤΙΔΏΠΟΣ ἰπ Ὑ1ΟᾺ 
ἀπ  ὶν Πποβυ ἢ γ 18 ΟΧΡΓΟΒΒοα; ΠΠ7. ΤῊ ΤΏΒΠΠΟΣ ἴῃ 
νοι {86 Κίηρ οὗὨ 4}1 Κη κ8 ργοίθοίβ μΪ5. Ῥϑορῖϑ. 
[,1860ὴ.---Τε πιγασεΐουι δ αἰοἰλυεγαπος Ὁ. Ῥείεν: Ἱ, 
Ἀ6 ῬΘΟΏΪ ΑΓ αἰ γουχϊηδίδηισοβ; 1. ΤῊΘ ἱπιΡ ΓΘ ΒΒ ΟΠ 8 

ὙΠ10 8} {π686 ρῥγοαπορα, (1ἀ.).---7ὰε Ποτά, λὲ ἀεῖρεν 
9 λὶδ ρεορίθ: 1. Ἰπ {Π61} χγοδίθβι ἄδηῆρευβ; 11. ΒΥ 
ΟΠ ΔΘΥΓᾺ] ταθδη8. (1ἀ.).---(Οη ἰδ ἴδβίλναὶ οὗ (ῃ 9 
ἘΒοΙογπιδίίο [Οοἱ, 81]): 7ὴε αεἰέυεγαποε ο7 ἐλε 
Ολωτγοὶ ὕγοηι δοπάασε ὃν πιραπὸ ὁ ἐλε Πεϊοττιπαίίοπ; 
Ι. Τὸ θοπάβχο οὔίμο συγ, γον. 1-6: (α) ΜδὴΥ 
αὶ Ἐ ] ὈλοΙ θ6ΥΒ δηὰ ἔθϑομο 5 ΤΟ ἰογίυγοὰ δπα 
δβἰαίη; (δ) 84}1 ΟἈ νυ βιῖδηβ 1δὰν ἱπ Ὀοπὰβ (ἡ Βδὲ 6 ΓΘ 
(80 “πο σμδίηβ᾽᾽ (τον. 6) ἱῃ σοὶ ΟΠ γἰβίθπάοσῃ 
νὰ8 Β]δορίης ἢ). 11. Τ6 ἀοἸτογποο οὗ ἰδ9 
Ομυγοῖ, νον. 7--11: (α) ΤᾺΘ ΤΆΔΗΒΟΥ ἴῃ ΒΟ Β 1 
γγ88 οεἴοοϊοα : αν 6 Ὁ 5ιηοὶθ ΒῸΡ ΟἹ ἐδ Βἰάο, δπὰ 
Ἰεὰ ΒοΡ ἐβγουσὰ (μ6 του μαίθ; (δ) ΤῈ}0 ΤΏΒΗΠΟΥ 
ἷῃ τ 108 ἰπ6 ουδηρο6}1081 ΟὨΌΓΟΣ ρσΥΘα.Δ}}7 Ὅ6- 
ΘΔΙΠ6 ΘΟὨΒΟΙΪΟΌΒ Οὗ ΒΟΥ ἀο]ἑγογβη66, Δηἃ οὗἨ ΠΟΥ 
ἀυίγ ἰο τοίδίη (μδὶ δοῃβοϊουβηθθα. (Εσομῃ [ω18- 
60ὴ.---Τὰωλς πιαηύ εείαἰίοπδ 077 (δ6 τοϊδάοπι απα ἴουα οὗ 
ἐλε ΤΖοτά ἐπ ἰδὲ σωϊδαηιοε οΓ λὶδ ρεορῖε: Ἱ. Ἠΐβ τ ὶβ- 
ἄἀοπι: (α) 186 ΘΒΌΓΡΟὮ, ᾿ἰηυ χογαιθα Ὁ ἃ Ἰοῃρ-6οη- 
ἰἱηυοα ρμονὶοὰ οὗ Ταροβθ, Ὡδϑὰβ βου βθου 10} ; () 
Φϑπ)65 18 88, βίποθ, ἰῃὰ ἰπ6 δου 86] οὗἩ 6οά, ἢ 6 
ΘΠΌΓΟΝ 88 Ἧ6]1] 88 (80 ου]ὰ, ΠΟῪ πΟΘΑὰβΒ δ πιδτίυυ, 
ἐδίκθη ἔγομι [88 πυτηθοΣ οὗἩ {86 ΔΡοΒί168:; (0) Ῥοίον 
ἰδ ρνϊβομοα, πἷ8 561 -οομ δάθηοο 8 Βα λὉ]6α, δηὰ 
ἷδ ἑαίογο οί {ΠΝ χχὶ. 18, 19) 18 ρ᾽δοθὰ Ὀθίογϑ 
1818 ΘΥγ68. 11. Ηΐδβ ἴοτο: (4) 9δῆιοϑ γϑοϑῖνοβ {80 
ΣΟΥ ΟΥ̓ Θἰθμ8] 116; (ὁ) ἰο Ῥοῖον ὑπ ὑποχ- 
Ῥοοίοα ζτδοθ οὗ ἀοἸ] νογϑηοο ἴγοσα ἀθδί 18 ἰ64; 
(6) ὑπ6 Ῥγγίπρ οοπρτοραίίου δραΐῃ οὈίαὶπβ ὉΥ 8 
ΤΩΊΥΘΟΪΘ ὑπαὶ ἰθδόθοσς ΒΟ ὑμῖν ῬΥΆΥΟΓΘ δὰ 
ἀοἰϊνοτοα ἔγομῃ ἐμ9 ἀβδῆροσ οὗἨ ἀδθαίι. (Ετοιῃ [ω18- 
το τνΠΩΝ δογτοῖυ, απά αἰϊυΐπο αἰά. (Ἰὰ.).---ΤῊς 

ΐρ οὗ ἐλε ᾿ογαὰ ργοάωοεδ, 1. ἨΟΙΥ ἾΟΥ διό 8 

Ῥϑορ]ο; Π. Πωροϊοηϊ γί ἀπιοηρ ΗἸ5 ὀμοσηῖθα. 
-- Τὰε εοππεοίίοπ δείιρεεη ἰλ6 αεἰξοεγαηοε οὁ7 Ῥείδν 
απᾶ ἐλε ργαγψεγ οὔίλε Ολωγεῖὶ, σἱεεσεα α απ ἐἠωμείγα- 
(ἕοη Ὁ (λὲ σοππεοίϊοπ δοίισεονπ Ῥγανεν ἀπά ἐλε λεατπ 
οὔρτανεν. (Ἰὰ.}).----Οοα, σίσίπο αἀδουε αἰϊ ἐλαΐ τδὲ αεξ 
οΥ ἑλήικ [ἘΡἈ. 111. 20]. (14.)---τῦανιες ἀνέισ, Ῥείεν 
δαυεά, οὐ, ἀοα οοπάποίβ δὶ Ῥ6ΟΡΙ6 ὈΥ ἀϊδοτοης 
Ρδίδβ ἰο 86 δαη9 ὁπᾶ: 1. ΒΥ αἰ δοτοπί μϑέμββ: (σ 
ΤῈ δβοτὶ ροσοὰ οὐ Ιδῦοσ δϑαϊρῃηδὰ ἰο 5 διωηδθεα, δῇ 
9 Ἰοπρ-οοηἰπυορὰ ἸΔΌΟΥΒ οὗἨ Ῥείοσ; (δ) {πς 
ΤΟ ΤΏ] πα οὗ 981π|68, δηὰ {πὸ ρ]οτίουβ τεβοῦθ 
ΟΥ̓Ροίον; 11. Τὸ {86 βδ9 684: (α) ΒοΟίἢ Ῥχοτηοὶθ 
186 ἱπίετοδβίδ οὗὁἨἩ {μ6 κἰησάομι οὗἨ ἀοἀ--- ποθ ἘΥ 
δῖ8 ἀφδαίβ, Ῥοϑίον ὈΥ ἰδ |19; (ὁ) ὈοΐΒ αἰιϊπιδίογ 
τοοοῖνο {πὸ ΟΥΟΤΤ ΟΥ̓ Θὐθ6 718] 11{8---ἰπ 6 ὁὴ6 ΔΙ͂ΟΓ 
ἃ ὈτίοΥ δἰσυρσίο, ἰἢ9 οἰ ΠΟΥ αὔἴον ἃ Ἰοὴς Ῥοσὶοά οὗ 
ΒΟΣΥΪΟΘ.--- 76 γεεοὰθ ο ἐδὲ ἐπιργυδοποα Ῥείεν : Ἐ.Α 
ὑγρὴ οὗὁὨ ἀϊνίηθ οτπιπϊροίθηοο; 1. Α τοπαιὰ 
οὗ δροϑίοϊϊο ἔδίι ἢ δηὰ 168]; ΠῚ. Α χεοϑυὶὼὶ οὗ 
180 ἱπίοο Β8Ί Ο.8 οὗἁ ὈΓΟΙΒΟΣΥ Ἰοτο; ΡΥ. Α ἀοῖδαι 
οὗ ῥῬτουά δηὰ ἰὐτ8 108] ΡΟΎΤΟΤ.--- Οὁα ὁ ἀπσεὲε οὗ 
αεἰξνεγαηοε: 1. ΤΉΘΥ σοπιθ ἴῃ ἰπ6 πἰρμί, γνοσ. 6: 
1. ΤΏΘΥ Γαῖθ6 ὉΒ ὍὉΡ ἴγοτῃα (80 στουπά, γνοσ. ἢ: 
Π|. ΤΏΘΥ οοπαποί 08 88 ἱπ 8 ἄγοϑχω, υϑὺ. 9: ἵΥ.Ψ 
ΤΉΟΥ ᾿ἰεδὰ υ5 ἱμγοῦρῃ ἰγοὸη μϑίοβ, τος. 10: Υ.Ψ 
Αὐ Ἰοησίδ {867 Ἰοᾶυθ 8, τοῦ. 10, 1].--- ΤᾺ. 6 απσεῖ 
τοῖο ἀεἰτοεγεοά Ῥείεν, απ ἐπιαρε 97 δασῖη σγαςα: στο 
οοῃάποιῖδ τ8,1. ἔτοιῃ (80 θοπᾶδρο οὗἁ δκἷῃ ἴο ἰδὸ 
Ἰὲθογὶν οὗἩἁ (6 σὨΣ]άγϑη οὗ αοᾶ; 1. Ετοπι πὶρὰ δ 
οὗἩ αϑδ]οϊΐοα ἰο ἀδγβ οὗ ρμταϊ πὰρ δαὰ ἴογ: [Π. 
ΕΎομὰ {86 Ρδίῃβ οὗ ἄϑθαίῃ ἰο (80 ρδὶ οὗὨ οἰδσιιαὶ 
1176.--. Ῥείεγ᾽ 8 ἐδοαρε ὕγοπι ργίδοη, απ ὕπβασε 9 οὦγ 
φγασίοιιδ γόδοι6 ὕγοπι ἐλὲ δοπάαφσε οὗ δἴη: 1. ἴμο 
τί σὰ σομβηοπιοηί: ε᾿ ΤῊο ομαῖπβ; (6) [86 
Ζυατάβ; (6) (Π9 Β6ορ; 11. Τὴ ρταδοϊουβ τοϑοπο: 
(α) Τὸ ἈΘΔΥΘΗΪΥ͂ ΤΠ ΒΘ Ή ΣΟΥ, Μ 1 8 ΘΒ οογία] 
Ἰχηῦ δηὰ διυδκοηὶηρ τυοΐοο; (6) Ῥοίοσ᾽ βΒὶ ἰεῖτας 
8 ΓΑρίΌΣΟ ὁ Ὀοϊηρ ανδϊκοηϑᾶ; (6) {86 δγοὶ 
ψ 8}, ἢ 15 ΑἸ ΟΌ 168 ἀπὰ 1.8 Θ60 ΓΤ] 
(τ αϊκίηρ 85 ἰῇ ἃ ἀτοδῖι ἱμβγοῦρῃ ἐδ ἢχϑί δῃά 186 
Βοοοπα πνχὰ, δπὰ ἐδοὸ ἴσοι καίθ); ΠῚ. Το εὶο- 
τίουβϑ Ἰἰθογίγ: (4) Ῥοίδβν, βίϑπάϊηρ ὥστ, πιὰ 
θη σο ΘΟμΒΟϊΪΟΌΒΗΘΒΒ; (δ) πὶβ ογἕμ] γϑοοροα ὈΥ͂ 
(λ6 Ὀσοίβσοῃ ; (ο) {86 ἱτηροίοπί ταρο οὗὨ (μι νου]. 

(θὰ νεβ. 20θ.0.Ὠ ἜΒΘΥ οδιιθ--δὴηα ὅοείτοῦ 
Ῥόθδοθ; Ὀθοδαδβο, οἰο.).--- ΘΟ} }Ὸ τὸ ΜΠ ἰὸ 
ῬΓΔΥ [Ὁ Ῥ68600 διὰ ΤΑ}1 ποδί ν, [01 ἐμ6 βδῖς οἵ 
ἰοοά; (μὸν δσὸ Ὑ1Π1, ἰπ δυο ἃ ο886, ἰ0 δεϑερέ 
οομα 98 ἑοῖο ἐμΠ0 0 τγου]ὰ ΠΟΥ͂ΘΡ σοπβαηί [0 
{80 Β8Κο οὗ αοἀ δηὰ ἐδποῖτ βαϊναίϊοη. Τὰς ποσὶ ὰ 
ῬΔΥ͂Β ΤΩΔΏΥ ΘΟΙΠΡ πο η δ (0 δεαίδη, Ὀαὶ 8 Βοὶ νὶ]- 
Ἰϊηρ ἰο δἀάγοβα ἀοά ἰπ ῬΓΟΡΟΣ ὑδσιηβ. ((088861). 
. (θα νββ. 21. πᾶ ὕροι ἃ δοῖ αν) .---ἰϊ νγῶϑ 
ποῦ ΟΠῪ ἰδθ ἀδγ δρροϊμίθὰ ὈγῪ Ἠογοὰ ἴος (δ 18 
ΘΟΥΤΘΠΙΟΠΥ͂, Ὀυὰΐ 8180 6 ἀδύ δρροϊπιοὰ ὮὉΥ {δ 
Μοοὶ Ηἰρσι ἴὸν ῥυάρτηοπί. (ΑΡ. Ῥαδπὶ.).--8.«ἱ 
ΠΡΟΣ ἰδ ᾿ΏΣΟΙΟΘ.--- ΜΆΗΥ δὴ ἱπαάϊνι ἀυ8] μδ8 ἃ]- 
ΤΟΔΥῪ βυρροδοὰ ἐπα ἢ τδϑ δδοοῃάϊωρ ἃ ἰθσομθ, 
ψὮ θη ἴῃ ἰσυϊ 6 τγδ8 τους {86 Βοδδοκὶ οα 
Μ ΪσΘἢ 6 τγᾶϑ ἰο ἀΐο. 1 βδιι. 'ν. 18. (6 πεδῃ.). 

(θη σεβ. 22. 1 16 189 νοΐοϑ οὗ α ξοᾶ [οἵ 
6οά]). ---Ὁ δοουγεοὰ δαίίοσυ! ΗΟ ββδπιεῖοδᾶ 
δηα Ῥχοβυτϊαρίαουβ ἰμου ἀτί! Ιἰ ἰδ δὴ τί υϑαδι]ῦ 
Ῥτγδοιϊϑοά Υ οουχίλοτδ, Ὀαὶ ἐξ δοὲβ {1|ωὸ 8 ἀθβά! 
Ρίαριαθ οὰ Ῥγίποοθ δῃηὰ Ἰογάβ, σοηγοσεέης ἱμεαὶ 
ΤΟΘΙΪΥ ἰπίο οΟὈ)θοὶδ ἐμαί οἷδίπι οὐν Ῥ᾿γ. (ϑίδγκο). 
-- Ογπ8] τθα, ἴκ6 (μ6 768, σι] ποὶ δδτὸ ἐδ 
ΒΌΠΩΌΙΘ 9688 ἰο τοῖϊζη ΟΥ̓́ΘΣ ὑμοι 885 ἐμοὶγ Κιπς, 
Βαϊ 86 ταῖῃ Ὀοδδίος κ Βογοὰ δυϊίβ ἰβοω, διά 
[Π 07 8.6 ϑύϑθῃ τ} πρ 0 8 Κθ 8 ροὰ οὗ δἰπι. (1ἀ.}. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 1--26. 

(θυ γτεβ. 28. Απἃ ἱτησοθάϊαιθὶν [86 8} 9] 
οὗ ἴ9 Ιοτὰ απλοῖθ Ὠἰτ,).-- Τ 18 τογὰ ““Ἰττηο- 
ἀἰδίοὶ γ᾽ 8 δὲ δ] Δρροηυάδρο ἰο {μ6 δοοϊδιηδ- 
ἔοη5 οἵ ἰ86 ΡῬΘορ]θ, 1]Ἰυδίγαϊης (89 βαγίηρ: “ἢΗ9 
ἐδ δἰ οὶ ἴῃ ἐπ ΠΟΔΎΘΠ 8 588}} Ἰδυ ἢ: [πο Πογὰ 
δἰ.8}} ἱανὸ ἔμόσα ἴῃ ἀου βίοι," [Ὀ5. 1ϊ, 4]. (Ὑ1111- 

). - ῖν 16 ἔσο ἐμαὶ ὑμ18 ἐπιπεεάίαίε τοϊχὶ δυϊΐοι 
ἴω: ποὶ ΔΙΝΑΥΒ ΤΟΪΙΟῪ οτἶτηθ; ἰΐ δ Ὀθ ἀρ]αγοῦ, 
δαὶ ἡ ποῖ οοπια.--- Ἔμ 6 [41] 8 96] οὗ ἴΠ0 1,οτᾶ. 
--Τὴο νουἹὰ βδγ8: “10 18 ἃ βίπρυϊασ ἀἶβοδδθ᾽"; 
Ῥγείοἰδηϑ τη ΐΒ ναγίουϑ οχρδηδίϊοηβ οὗ 1.8 
οὔκ; ἰδ ΒοΣρίυΤοΒ ΒΑΥ; ΓΑΔ 846] οὗ (89 
ΤἸιογὰ αιοοίθ ἈἾτη.᾽" ((ΛΟΒ8Π67).--- ΑἸ ΔΗ 66] ΓΟΒΟῸΘΒ 
Ῥεῖοῦ; 85 δῆρεὶ διηϊίοβ Ηοσοά; 86 δΔη,61]8 8.6 
ἔτϊοβὰβ ΟΥ ἴοθδβ, δοοογάϊηρ 88 ὑδὸνγ πᾶ {δ 
ἴτιομ8 ΟΥ ἴο68 οἵ αοἀ Ὀοΐογο ἔμ θαι. (βίδυϊεο).---- 
Ῥείογ, το 18 οἰαϊποά, συγ οα, δῃὰ οοπαοιηηθα 
ἰο ἀδδί, 16 γχοϑουθὰ, Ηογοά, εβἰὐζέλης οὐ ἷβ 
ἴδτοπθ, δυτγουπαοα ὈΥ σου Τα, δα νοσβρροὰ 
ἘΥ ἰδ6 Ῥ6Ορ]6, ἰβ γυπίδιοά, ἯῸὸ ψου]ὰ ποὶ, ἴῃ 
δΟῚΒ 6.568, ϑογα {86 γγγβ οὗ ἀοαῖ (υθθη.).--- 
Απὰ Π6 ννϑϑῦ ϑαῖϑθῃ οἵ ὑγΟΣΣΏΕ.--- ΤῊ 4110- 
ἰἴοπβ οὗὁἨ {δ φσΟΟΪΥ δπὰ [86 ὉΠ ΟΟΪΥ βομθίϊπιθβ 
δέει ἰο Ὀ6 {86 Βδιηθ, Ὀπὲ (ΠΟῪ 8.6, ὨΘΥΘΣΙΏ6]Θ688, 
ποί [86 ΒΒΙΩ6:; ἰΠ6Ὺ 816, ἰπ ἐπ 6856 οἵὗἁ {89 ΤΟΤΊΔΘΓ, 
ἰτῖ615 δουί ὈΥ͂ ἃ Ἰουίῃρ Εδίμοσ, ἰῃ ὑπαὶ οὗ (89 Ἰδὺ- 
(εν, Ῥυβτηθηίβ ᾿πῇϊοϊοα ὈΥ 8 τἱρμίθουβ δυᾶμο. 
ἀοῦ, ἰοο, οου]ὰ 847: “ΜΥ βοβὰ ἰδ οἱοίμοὰ υἱἱὰ 
ποττηδ.᾽ [90 Υἱὶ. 6]. (βίασϊκο).--- ΒΒ αοἀ ἀο- 
εἶξηβ ἰο ςαϑὺ ἀότῃ τ σΒίΥ ἰγγδηίβ, 6 ἀοθ8 ποί 
ΒΟΟΟΘΒΔΥΊΥ ΘΙΏΡΊΟΥ͂ ΤΠΒΠΥ ΒΟΥΒΘΙΆΘΕ ; ὙΟΣΙῚΒ Οὗ ΘῈ 
Ρετίοστο (86 ποσῖς. (14.).---Νον, Ἰπἀθοᾶ, δέον ἐδ9 
[ωοτὰ δὰ σροΐϑα ἴῃ {815 ΤΏΔΏΠΟΣ, 1ἐ τοὶ σὺ Ὀ0 Βαϊ 
ψ11} (τὰ : “1 8. ἐλο νοΐοο οὗ αἀοἀ [Θεοῦ φωνὴ], 
δηὰ ποὶ οὗ ἃ τηΔη.᾿ 

(θυ γε. 24. Βυϊ ἴ80 ντοσὰ οὗ Θοᾶ ριον 
δηᾶ τα] τὶ Ρ)]ὲ6ἃ).---Ηογοὰ οδίθηῃ ὈΥ͂ ῬΟΣΊΩΒ--- 
ἐλο νοσγὰ οὗ ἀαοὰ κτονΐῃρ ΟΥ οΟΧΙΘμαϊηρ--- δῦ ἃ 
εἰσι κῖηρσ οοπίγαδὶΪ Τλυδ, ἰοο, 0010 ΘΗΘΙΩΥ---Ὅ͵)ὸ 
Βετγοά---Δίτον (86 ΟΥΒΟΣ, Ὑ11}1} ρδ8θ δΎΘΥ, Ὀὰΐ (89 
δδῖηο οὗ 7688 ν1}} οοπίύππο ἰο Ὀ09 Θὁχδ]! θα. (ΑΔΑΡ. 
Ῥαδί.).---ΟὐΣ αοἀ ὑμπὺ8 τηδθ σοοτὰ [Ὁ δὶ8 πογὰ 
δηοὰ Κιπσάοτσῃ, ὮὉΥ γχοιιουΐηρ Ηοχοῦ ουΐ οὗ ἰὴ γᾶν. 
Δἢ δῃιροὶ βαϊὰ ὁ δὴ δα υἱοῦ Οσοβ βίοι; “ΤΏΘΥ ΒΓΘ 
ἀοιὰ ὙΒ1Ὸ δουχμὲ {π6 γοῦῃρς 6118 11{86.᾽ (Μ|. 
ἴϊ. 20); ἢ πρξ ποῦν ὈῸ δΒε14: «“ΤΉΘΥ δ΄ὸ ἀοδα 
ΜἘ10ὴ βουσὶ (86 γουπρ ΟἸ114᾽ 8 119 ἴῃ Β18 ταθσὰ- 
Ὀεγ5 (ἰπ6 γουίδέα! Ομυγο δ). (ΒορείΣκγ). 

(θ0π νγκβ. 286. Απἃ ΒδιμῦΌ88 δα δδ8}} τθ- 
τυσηθἃ, οἰο.).---Τῆΐθ Υἱοῦ δβοσα θα σγϑαὶ δῃοοι- 
Σοκζοιηοδὶ οὗὨ Ὠοδατί δον βου ἰχἷ8}8 δβοὰ ὈθθΠ οὁΧ- 
Ῥεγίοποοά. (ἘῚ1111 6 .).--- ον ἰπϑὶ σα δοδηὺ 189 
ποῖῖς οὔ ΒΒΏΔΌΔΒ δὰ ὅδ] βοοῃιθὰ ἰο Ὁθ, δὰ 
γοὶ τηδὲ Ἰδδίΐηνς ὕσυτὶβ 0 Ῥτοάυοοα! ΗΝ ἀἷδ- 
εἰηρσυϊειοὰ Ηοτοά᾽ 8 ροδιϊΐοη 88, δα γοὶ, ΒΟῊ 
ῬΌΓΣΕ-Ἔδίθη δηὰ Ἰοδί ιβοιηθ ἢ6 [88 ΠΟῪ ὨὈΘΟοτηθ! 
(ΒΊ ες ο:). 
(9: γκβ. 20-26). Τ2 πατταίΐοο 9 Ἡτοῦ" ἀξαίλ: 

Ι. ΝῊ δὲ 1ὶ ζουμπὰ 8 ρἷδοθ ἱἢ ΤῊΒ ΑΟἹΒ ΟΥ ΤΗΚ 
ΑΡΟΘΕ 852 Νοὶ 88 ἱ7Υ Ηογοά᾽ β ἀϑαὶῃ δὰ Ὀθθῃ ἃ 
Ρυπίβιτιοηὶ ΤΥ δίδυίης ὕ8πι68, Ὀπὶ ὈθοδΌ80 θΥθη 
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ῬΟΙΣ 641] ουθαΐβϑ ΙΠΔΥ ΘΧΟσοἶΒ6 8 οοσίδὶ ἢ πῆμ θη 09 
οὐ ἰμ9 ᾿πίογοβὶβ οὗ 86 Ομ σἰβιΐδη σοὶ] χίου, 1]. 
ὙΒδῦ ἸΘβ80}8 ἀο68 ἰὲ 680} υΒῇ Τμδὶ {86 ρΡυ]16 
ΨΘΙΆΓΣΟ 8 ῬΓοϊποίοα, ποῖ ὈΥῪ δδίνοσυ δηὰ ὈΥ βυῦ- 
ταλββίοι ἴἰο {86 ᾿δὶβ δμ ἃ Ῥϑββ: 08 οἵ τλϑῃ, Ὀυΐ ὈῪ 
8, ὅστη δηὰ ν6]]-βιιδίαἰ ἠδ ἀοιογταϊηδίζοι ἰοὸ δυοϊὰ 
[8686 ΟΥ118, πα ὈΥ ἀογουίΐ αἰἰθηίΐοι ἰο ἐμ οἰ τη] 
δηὰ ἱπηλυ 8160 Μ}} οὐ αοἄ. (βοἈ] Οἱ οσιδοοτ, 
1882).---Τὰ Τοτὰ ὦ Αἰπσ! 1, Ηΐβ Θμθτιῖ68 ᾿θθ τ 
1815 ἰσυΐῃ, ΘῈ ἢ6 σαδὲβ ἔμϑτ ἀονγῃ ἴῃ ἐδ6 ταϊἀϑὲ 
Οὗ {μ6ὶν ὑσίαθ; Π, Ηὶβ ἔγιθιλὰβ ᾿θασῃ 1{, σβοη Ηθ 
Ὀ]165868, ΘοΙηοτίβ δηα οχα] δ ἰ θη ἰπ {89 παϊαβὶ οἴ 
{ποῖ αϑ[]οιϊομϑ. (ΒΊΟΩι [.1800).---7λὲ τοανϑ 97 ἀϊ- 
οἵπε Ῥτγουΐάεπος ἵπ ἰδὲ οαδε 9} (λ6 »τὶπεἶυε ολωτγοὶ ΟΥ̓ 
7εγιδαΐεηι, α δογ 06 ΟΥ̓Ἠ σοπδοίαϊΐοπ ίο ἐδ: 1. ΤΒ 80- 
ουγὶίγν, οβθοίοα ὈΥ {μ0 ἀοδίγυοιΐοι οὗ Ηογοά ; 11. 
15 οχίθῃβιου δηα οβίδ Ὁ} 18χηοπί, οὔθοίθα Ὀγ 89 
τον οὗἁἨ (80 ψοσγάὰ, δῃηιὰ ὈΥ ὑπὸ γϑ] 6 7 σβῖοὰ 
ΟΥΒῈΡ ὈΘ]οΥΘσΒ βθηΐ [χὶ. 29]. (1,1800).---7Ὸ Οοὐ 
αἴομ δὲ αἰΐ ἰδ σίογν 1. ΗἨς ψο τοῦδ Ηΐτ οὗ ἰΐ, 
ἀδβίσγουβ ἱη)861 δηᾶὰ οὐμβοσβ (Βογοὰ); 11. Ηθ 
0 ΒΟΠΟΣΒ αοα, ΒΟΠΟΥΙΒ Αἰτη8617 διὰ οἰ οσΒ (ΒΔΓ- 
ΠΔΌΔΒ δηὰ Ῥβ0]}). (14.).---κ]|ὐην ἐλέπσο τοογὰ ἰοσείλετ 
ον γοοά ἰο ἐλεπι ἐλαΐ ἴουε Οοα 105: Ὑ1}}. 28], α 
τοοῖ! ἀεαίλ αΔ ἰϊϊε: 1]υΒίγαϊοά, 1. ΒΥ ἰμ6 ἀραὶδπ οὗ 
διμοβ; 11. ΒΥ (86 ἀο)ίνοσγαποῦθ οὗ Ῥοίοσ. (1δπρ- 
ὈΘ1Ώ).---Πεγοῦε ἐπα, οΥ, Ῥγίάδ οοπιθδ ὄὅφίοτε α ζαϊἰ: 
Ι. Ῥυϊάθ; 11. Το [4]}..---Οοὐ τεείεἰείλ ἰδ »γτοιιά, 
δμέ σίυείἢ, σγαοε ὠπίο ἰδὲ λμπιδὶς [ὅδτα. ἱν. Θ; 1 Ῥοί. 
γ. δ; Ῥχον. 11]. 84,1: 1. ΤῊΘ ργουὰ (Ηο;χοά):(α) 
ΒΟΥ [ΠΟΥ͂ ΒΟΟΥΠ {8} τηλοδὶγ οὗ ἀοὰ; (δ) ον [89 
ΑἸ Υ χοβὶδίβ ἐμθα; 1. ΤῊΘ ὨυχΩ0]6 (89 
ΟΒμγΟἘ): (α) μον ὑπ 0} ΒυμλὉ]6 ὑπ μηβοῖγοθ ἈΠ ΟΣ 
186 χορ Βδηα οὗ ἀοἀ---ἰαπιΐπο, ρΡοσβϑουίίοι, 
ἱπαρυϊδοηηθηῦ; (ὁ) μὸν αοα ρἶνοβ ἔλθτι ᾳγ8096--- 
ΤΑΙ ΓαουϊουΒ ἀο] γοσϑηοο, ἀοϑιγαοίΐοη οὗ οῃμθιΐο8, 
ἔσδίθσιδὶ σοϊϊοῦ [χὶ. 29], σον οὗἩ (86 ποτὰ. --- 
Αδὲ ιλῖπρσο πηπίδίοτ 10 ἐδε στοιοίλ ὁ ἐδε τοογά: 1. 
Μαγίγτβ (9 81|68) ταοἰδίθη ἐμο 8614 οὗἨ ἰμλ9 συγ 
τλῖ (μοὲν Ὀ]οοα; 11, Ἐποιῖθ8 (ΗΠ ὁΓοα) τβῆυγθ 
ιλ σι ἐμποῦν πιουϊάογίης ὈοηθΒ; [Π. ΤῈ εδἱ- 
Τα αοα ἱπίθσροβοβ ὈΥ δθοσαΐπρ ταϊγδουϊουβ 
δὰ (Ρεοίον); ΤΥ. Ηΐ8 βοσυδηίβ ἀο ποὶ 741] ἰο 6 - 
ἕοστη ΠΟΥ ΚΒ οὗ ον (Βαυπαῦδθ δηὰ 34υ]).--- Αοὐ, 
ἐλ αδεοίμίε πιοπατοὶ τπ λὶδ κίπσάοπι: ἀοιιοπδίγαοα, 
Ι. ΒΥ 86 ΘΕΥΙ͂Υ ἀορδγίυγο οὗ Ψ8πι68: 11. ΒΥ ἰὴ 
τα γδοι]ου8 ἀ6] ἸΥοσϑμο9 οὗἩἨ Ῥοίον; 111. ΒΥ {89 
ΔΎΩ] ἀθα} οὗ Ηογχοὰ.---Τὴε απρεῖὶδ 9} ἐλ 1,οτά, 
πη δίογίησ πὶ λὶ ἀϊησάοπι: 1. ΤΉΘΥ οχθουΐθ 818 
)ιυδρηιοηὶ ἴῃ [Π6 6886 οὗ ὑπ ἱχηρίουβ Βογοά; 11. 
ΤΉΟΥ Ἰοδὰ ῬοίοΣ, ὑμ6 σαρίϊνο, οαἱΐ οὗὨἨ 186 Ῥγΐδβοῃ ; 
ΠΙ. ΤΟΥ οοπάμποί 7926π|68, Ὑπὸ δὰ δηϊβηρα 18 
ΟΟΌΣΒΘ, ὑο οἰθσ δ] 170γ.---Ῥεΐεῦ απᾶ Ποτγοά δοπ- 
ἰγαδίεα, ΟΥ, (6 ὈΘΊΣΘΥΘΣ 8πα {10 Βίππου: 1. ΤΟΙΣ 
τΤοβρϑοίϊγνο υἱονβ οὗ τοϊϊρίομβ σα ἰπ σΘΠΘΓΑΙ; 
11. ΤΒΟΙΡ βοηξταθηὶθ τ ἢ χοδβροοί ἰο ΟἸγιδὶ; ΠῚ. 
ΤΒΘΣ ῬυἹηοΐ 68 οὗ δοιΐου (Ηοτοά---801{; Ῥοίοσ --- 
αἰνίπο φγδοθ); ΙΡ, Τμοῖσ οοπάϊιΐοι, 88 ἀδίϑυ- 
ταϊπθα Ὀγν Ῥχουϊάϑθῃοο; Υ͂. ΤῊ)6 ΘαΥ ΒΥ γοβυ]ὶβ οὗ 
ὑπο ὶν οουγϑα οὗ δοίίου, Υἱῖἱ. Τοῖς οομπαϊίλοῃ ἱπ 
οὐἰθτηἰίν.---ΤᾺ.] 



ΤῊΕ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊ ΑΡΟΝΤΙΕΝ. 

ΡΑΒΊῚΤ ΕΟΒΤΗ. 

ΤῊ οχίθηδβίοη οὗ ἴμ0 Οπυτοῖῦ οὗ ΟἸγδί ἴῃ ἀθη6116 σοπηίσῖθα ἐπτοῦ ἢ [80 
ϑΩΘΠΟΥ͂ οὗ Ῥδυ], [86 δροβί]ο οὗ μὸ Οἰθῃί 68; 18. ὕῃΧΘ6Θ ΤΩἸΒΒΙΟΠΔΤΎ ἸΟΌΓΕΘΥΘΒ, δἱ 
[86 ἐογτηϊπδίϊοη οὗ ϑδοὶ οὗ σβῖο ἢ6 τοΐπσιηϑ [0 «Ψ6ΓΌΒδ θα, δηα "ΘΠ ΕΪΥ ῥγο- 
τροΐθβ ὑποη θοίποθῃ {89 Οἰθη.116- ΟΠ ἰβίϊδηβ, δπὰ 89 9πάςο- ΟΠ Ιβύδη ῥσιτα γθ 
σοπβτοραίίοῃ. 

ΟΗΑΡΊΤΕΕ ΧΠΙ. 1--. ΧΧῚ 16. 

ΒΕΟΤΙΟΝΊ. 

ΤῊΕ ΕἸΚΒῚ ΜΙΒΒΙΟΝΑΒΥ͂ σΟΥΆΝΕΥ ΟΕ ῬΑΌΙ,, ΑΟΟΟΜΡΑΝΊΕΡ ΒΥ ΒΑΒΝΑΒΑΒ, ΤῸ ΤῊΝ 
ΙΒΙΑΝῸ ΟΕ ΟΥ̓ΡΒΕΌΞ, ΑΝῸ ΤῸ ΡΑΜΡΗΥΧΙΑ ΑΝ ΡΙΒΙΡΙΑ, Τ.ΧΟ ῬΒΟΥΙΝΟΕΒ ΟΕ ΑΞΒΙΑ 

ΜΙΝΟΆ. (ΟᾺἈ. χὶϊὶ. δπὰ χὶν.) 

Ά.--ΒΑΒΝΑΒΑΒ ΑΝῸ ῬΑΌΙ,, ΒΕΝῚ ΤΟΒΤΗ Αϑ ΜΙΒΒΙΟΝΑΒΙΕΒΒ ΒΥ ΤῊΞ ΟΗΌΈΆΟΘΒ ΑἸ ΑΝΤΊΟΘΗ, ΙΝ ΟΒΕΘΊΚΙΟΕ 
΄ 

ΤῸ ΤῊ ὈΙΒΚΟΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤΗΕ ΒΟΙῪΥ ΒΡΙΒΙΤ. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 1--3. 

Βοίβ δηὰ ὑθαοῦ Υ8; 88 [Πδτη6]7}] ΒΑΥΠΆΡΑΒ, δὰ ὅϑδ᾽τηθοι [ϑυτμθοῦ) 
1 Νον νὴ 616 ὝΘΙΘ ἴῃ ὑδθ ΘΠ ΌΓΟΙ [σοηρτορδίϊοη] ὑμαῦὺ γὰ8 δ Α πη οΟ ἢ οογίδιη 

[οπι. οϑγίδι πὶ 
(μα΄ τγαϑ 68] οὦ ρον, δηὰ Τποῖυβ οὗ γγθηθ, δηὰ Μδηδθῃ, ἩΔΙΟῺ [τ 0] ̓ ι8δα Ῥθϑη 

2 Ῥγουρμῦ ἀρ τὶν Ηοτοά [π6 ἰοίγαγοδ, δπὰ ὅδ]. ἘΔΕῈ [Βαϊ (δὲ) 48] {Β6Υ ταϊηἸβίοτοὰ 
[οἴεγοα πουβΒ]Ρ] ἴο {86 Τμοτὰ, δηά ββίβαά, ἐ:6 Ηογ ΟἸοβῦ βαϊά, ϑιεαραγαίβ [[Ὁ17] τλὸ Βδγ- 

8 πδῦδλ8 δηᾷ ὅδυϊ ἴοσ {6 ποῖῖς πποσουπίο 1 ἤανο οδ]]οα δοίη. ἘΑΛμπὰ σχδθὰ {Π6Υ μδὰ 
[ΤᾺ Θἢ (τότε) {πΠ6γ}] ἔδβϑίϑα δηῃὰ ρταγϑά, δῃὰα ἰαϊὰ ἐλεῖγ βδπὰβ οὰ ἔβην, ὑΠ6Υ βεης [δπὰ 
Β60] ἐλέην ΔΎΔΥ. 

1 γον. 1. 8. Το ἐεαέ. τέο. ἰπδοτία [πιὰ Ἐ., α. Η.] εἴοσ Ἡρ τ ἴδο πογὰ τινες ὙἘΙΟἢ ἰσ πδοῖηρ ἴ᾿ Α. Β. Ὁ. (5. Βι..], 
1; ἴο ᾿τπρὶν ἴῃ σονογαὶ πὰ 561}168, αὰ [ἢ δηοίοηΐϊ νογαίομδ [βυτ. Ὑιι} 

ἀπδι [ἢ6 ῬΘΙΒΟΏΒ ΠΟΓΘ Ὡδιηηθα, 6 ΓΘ ΟἾΪΥ δόορθέ, Ὀπὲ ποῖ 
[Οὐ ἰοὰ ὈΥ τϑοθηΐ οὐ ΟΥΒ ΠΘΏΘΓΑΙΥ, οχοθρὲ ὅσ Π0]Σ.--Ἑ. 

1 ἰν, τ πουὲ ἀοπῖ, α αρυτγίοτα δἀα τοι, [39 
οὗ ἴμο ὑσγορ ιοίϑ δηῃὰ ἰοδοθογα οὗ (86 Απιοολέίδη οοπρστορδίίοδ, 

] 
8 γον. 1. Ὁ. [ον πὸ Ὑογάδ: “ὙΠΟ - - « Ηογοά,᾽"" (6 δ ῃσγδ), [86 τηδγρὶῃ οὗ πὸ ἘΏΝ. ΒΙΌ16 οὗὔἶογο [6 γοσαίοῃ : " Ἡεοδ 

[οδῖον- Ὀγοῖοτ." {ΡΠ πε ἢ ΑἸΤοτὰ καγὰ οἵ σύντροφος 
ϑ 4“ Ὀγοῦρηῖ υν τ τ,᾽ (ον, πδιὶ δον ὁγουρσλέρ νι Αητρδα, 9 Ἡου]ὰ αΑ180 ἤανὸ ὕυδθϑὴ ἢ Αὐοῖο 

,. (δῖ 1 ἰκ “ ῬΓΟΡΒΌΪΥ οὐἰαςίαηεις (Υ}ς.), "Τουοτ-Ὀτοῖποῦ ̓; πὸ 
ΠΑ σοδοίδυν ὃν 

Απτρδδ Ὁ γ6 ὑὉτοῦρῆξ ἢρΡ τὶ ἃ σογίαϊ ἢ Ῥυϊναῖο δῇ δἱ ἤοπηο. (908. 4 τη. χυί!. 1. 8). ΤῊ ογἱ μίπα! [6 “ τογο σοὶ. δοᾶ 
ΘΧΔΟΙΥ τοηδογοὰ πῃ ἴδ πιρταίη, Πεγοα ε γοείφτ- δγούδον." (ΑἸοχ.). βθο Ὀοίον, τ ὐκν ποῖθ ". ΟὮ Ὑὅογ. 1... διὰ σον. τ οὐ» 
ἰαοίαπεις οἵ ἴπο ναῖς. ἴμ89 Θογιηδη δϑαι ταϊϑηῖς Αἰ ολλγεαξν {. ε., 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΥΕΕ. 1. α. Ἧ 6 ποῦν 1056 'ρῃί, ἀυτίπρα ἃ σοτίδἰη 
Ῥοσίοάα, οὗ 80 ουτοῖ ἴῃ Φ ΟΥ̓ ΒΑΊΘΙΏ, 88 Μ6}} 88 οὗἁ 
{8 δροβί!οθβ, δῃά, ἱῃ ρῖαςθ οὗ 76 γυβαΐθι, Απἰϊο ἢ 
ἐο ΡΟΥΔΙΙΪΥ ΔΡΡΌΘΟΔΙΒ 85 8 σΟη ΓΆ] Ροϊπὲέ οὗὨ ς666]6- 
Βἰαβιϊο 8) ἰδίουγΥ. [πᾶοορά, (πο ἔνχο ομδρίοτβ (οἷ. 
χὶϊ!. ἀπ ὰ οὮ, χὶν.) σα οοηβέϊ(αίο Β6οί. 1. οὗ Ῥασὶ 
ΙΥ͂., πιὰ Ὀ6 τοχαγάρθα 885 δὴ ἱῃαἀθροηἀθηϊΐ πιο ΟἿ Γ, 
οοτῃρ]οίο ἴῃ ἐἰβο]ὗ, δυὰ τυ θη ἔγοτη δὴ Απίϊοοὶὶ- 
ΔῊ Ῥοϊηί οὗ νον. δοτηθ ὙΣΪΘΥΒ ἤδγΥο, δοσοτά- 
ἱλαῖν, ταδί ποα τἩ11} ἃ. οί! ἄσρταο οὗὨ ρἷδυ- 

Γι 

Β᾽ ὈΠΕγ, ἐπὶ ΤΚὸ πότ δυδιϊϑὰ ἰτηβοὶ οὗ ὁ 
ἀοσυπιοηΐ, δὴ ἱπεοογρογαιθα ἰξ τὶν ἷ8 ΌὈΟΟΚ, 
ἐμπδὲ οτἱ ὶ παιθα ἱπ ὑμ6 Απιϊοοβίαῃ οοπρτεκείϊοῦ 
ἰ080}} (Δογον; οορ. Βιεεκ, ϑιμά. ὦ. τί, 
188θ, ». 1048), οΥ ἐμαὶ Βοϊοηροά (ὁ 86 ὈΣΪΟΙΤΘΡΒΥ͂ 
οὗ θαυ Ό85 (ΘΟ ΔΗ ΌΘ0Κ), ΟΥ ἰμδὺ ψδδ Δ στη ΐ8- 
ΒΙΟΠΆΓΣΥ Τοροσὺ Ῥγοδοηίοα ἴῃ τσὶ ηρ ὈΥ ΒΑΓΏΒΌΩΒ 
δὰ 580] σοβρθοίΐηρ {815 ᾿ουσπου. (ΟἸδ δα 86}). 

ὃ. ον ἴθι 6109 πῃ ἴδ οδυτοῖ τἴδμδῖ 
ὙΓΔΒ αἴ ΑἸτΟΟὮ.--ΤῊ ΒΒ ἄσβί συοσβο γοδο 168 
πῃ 118 ἴοπο ὁπ0 ἐπδὶ ταῖς Ὀ6 οι ρ] ογεοὰ 88 8η ἴω- 
ἰγοἀυοσίΐοη ἰο 8 5ρ66ῖ4) Ἀἰβίοσυ οὗἨἩ (86 σου στοβδ- 
(ἴοι ἰπ Απίϊοοβ. 7.6 Ῥσοριοίβ διὰ ἰθϑόθεσα οἵ 
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ἐδο δεῖ ον τὸ τηϑηἰοποα ἰ0 υ.8 ὈῪ πδιηθ: {ἢ προφῆ- 
ται 8ἃτὸ [86 ἱτητη θα ΐδὶο ΟΥ̓ 8:8 οὗ (86 ΗοΙΥ Κρίγίϊ, 
διὰ αξίοσ ΠΟ ΒΥ ΪΏ ΡΒ Δῃ ἃ Δ Κο ἐμοῖσ ΔΓ 68808 ἰὼ 
ἰδ6 δοηστγοσβίϊοη ἴῃ 8ὴ οχδ] θὰ ἔγδαϊηϑ οὗ τοἰπὰ 
[306 δθονο, ἔχεξα. ποίθ οῃ χὶ. 27, 28, ἀ πὰ ὨΟΟΥ. 
80.1.---ΤῈ.1;: (89 διδάσκαλοι, τοῦ αἀἰγ οι συϊά θὰ 
ὉΥ (ἰΒοῖΣ οὐ Ἰυἀρτηρηί, δ ἄμυθ τηραϊϊδίΐοι, 
τα δδοὰ ἐπεδίγιοίϊοηδ ἰο οΟἰοῦβ. [ΤΏΘΥ 816 
086 ψΏῸ δὰ {6 χι διδασ ,» 1 ΟοΥ. 
χὶ!. 28; 860 4]80 ΕΡΆΒ. ἷν. 11.᾽᾽ (Α11.).--τν. 7. 1 
ἰδ ἔτ 1.1658 ἴο δἰϊοιηρὶ ἰο ἀθοϊάθ ὙδῖοΣ οὗ ἐμὸ ὅγο 
πὰ ὮΟΥΟ πϑιηρᾶ, ὈοϊΪοηροά ἰο (6 ΖΌΓΙΩΘΣ, δηὰ 
πο ἢ ἰο (Π9 Ἰδαίου ο1855; αἱ ἰοδϑδὶ {8 6 ὀοσυϑ δίῖγο 
Ῥλγι10165: τε---καί---καί, δα, τε---καί (Μ6Υ67) ἈΘΓΘ 
δὔοτὰ πο ἱπιροτίδηὶ δίἃὰ. Απὰ πὸ δγρυτηθηί σδῃ 
δο ἀεγίνοα ἔσοτὰ [86 οἰγουπικίδῃοορ ὑμπαὺ Βδτπδ- 

δι58 τοσοϊγοα {815 ῬΘΓ ΪΘΌΪΔΣ ὨΔΠιΘ, ΓΝ) ἽὩ 

ἴτοτα {86 δροβί]θδ [ἷν. 86], οὁῃ δοοοπῃηὶ οὗὁἨ ροββϑϑβἝ- 
ἰς 6 γι οὗ ῬΣΟΡΉΘΟΥ. ΕῸΣ ἱΥ Βὸ ἱβ πϑιηϑα 
δτεὶ ἴῃ {86 Ῥχοβθηί 11αἰ, {86 ΤΌΔΒ0Σ τηπδὺ ἀου.16988 
Ὀ6 δου σὶ ἰπ {ἢ 6 ρῬΓΘδιη ΘΠ66 Ἡῖσἢ Βαὰ δἰ(Βοσίο 
Ὀ6οη Ῥγϑοίϊοδ}}} δβδι χηθαὰ ἰο δἷπι, τ ΐϊο 3.80], 85 
ἴδ ὁπ Ὑπὸ ᾿ιδὰ ]Ἰαβὲὶ οὗὨ 81} Ὀθοοὴθ οοπῃροίοα 
πΠῸ [86 σοηρτορδίΐοη, δὰ γλο, πὸ ἀοιδέ, κι}}} 
ποάεβε]γ γοϊγοὰ ἴγομπιλ Ῥυ]10 υἱοῦ, 8, δοοοτά- 
ἱμεῖγ πδιιδὰ πὸ δὲ. Οὗ {πὸ ἰπσθθ ῬΘΥΒΟῚΒ 
ΜὮ0866 ΠΔΠΙ68 ΟΟΟΌΡΥ 8 ἰηἰοσιηθαϊαίθ ροαὶ(ΐοι, 
ὍὸλῈ ΠΟῪ ποίμΐηρ ὙΒδίουονῦ, τὶ (86 ὀχοορίΐοι 
οὔ [86 ἔδοὶβ Ποσὸ βίδιϑὰ. ϑβγιωθου [Συμεὼν] γνγ88 
8140 081104 Λέσεγ [““8 ΤΑΓΑΪ ΠΑΡ Πδπ6 διροηρ ἰδ6 
Βοιηδηβ. (ΕδοΚ.).---ΤῈ.]. ΤΉετΘ 18 Ὡ0 σου δ Υ 
δὶ Του 18 ἰάθη 081 τὶν ἰμ6 ᾿ἱπαϊνί 4] 80 
πδιιδὰ ἴῃ ΒΟ. χυΐ. 21. ΑΒ ἢ6 18 Π6ΥΘ ΘΧΡΤΙΟΘΒΒΙΥ͂ 
διγὶεὰ ὁ Ογτοπίδη [ὁ Κυρηναῖος], Ὁ τη 6 σομἾθ6- 
ἰυτοὰ (Παὶ Πα γγᾶβ ΟὯ6 οὗ (Π9 ἢγχεί ἈΘΓΔΙὰΒ οὗἩ {86 
6ο6ρ61] ἱπ Απίΐοοῖι, βἴποθ Γακο βαγ8 (χὶ. 19, 20) 
(μδὲ "βοὴ οὗ ὑμθῖν 6.6 6 ἢ οὗ ΟὙΡΓΙῸΒ δπὰ Ογ- 

τεῆς. Οὐ Μαπαθὴ (Ὁ [29 )» ἴθ0, πο Κποπ]θάρο 

ἐδη Ὀ0 οδίδἰ πη οα ἔγοτῃ ΔῺΥ οἰ Ρ βϑοῖισοθ. [Μαναήν 
ἦθ “ἃ Ηο] ] δ Ἰβίὶσ ἔοτη οὗ ἐμ Ηθῦγον, ΜΘΏΔ 6 ἢ), 
2 Είηρθ χυ. 14.᾽᾽ (Α16χ.).---κ.]. ΤῊΘ Ηοσοᾶ 
πὶ το “86 δὰ θεὰ Ὀτουραί ὑρ᾽᾿, 18 υπ- 
ἀουδίοαγ ποί Ακτῖρρβα 11., γὙ80Ὸ τγ88 ΟἿΪΥ ἴπ (88 
δουθηι θη ΥΘΔΣ οὗ ἷ8 δρὸ ὙΒοη [δὲ8 αὶ Π6 1] 
Ἀρτῖρρδ 1. ἀϊοὰ (908. «Απίϊῳ. χὶχ. Ὁ. 1). ΕῸΓΤ ὁ6 οὗ 
ὴβ ἐοπιγαδε [ἰΔκὶτρ σύντι ἴῃ (89 δ0η86 οὗ 
οσπίπδεγηα δ, οοπιραπίοη.---Τπ.} που] δἱ {818 ρΡο- 
τίοὰ Βατὸ Ὀθ6θῺ 581} ἰο0ὺ γουῃρ ἰο ΒΩΙΣΥ͂Θ 88 8 
ἰδδσμον ἴῃ ἐμ 6 στοῦ. 76 δ Βϑῆοο θα (0 88- 
δύσι ἰμδἱ Πογοὰ Απίΐραβ ἰ8 χτηϑδηί---ἶἰμο Ἡοσγοὰ 
ψ8ο οδυδεὰ 908ὴ (πὸ Βαρι ἰδὲ ἰο Ὀ6 Ὀοῃοδάοᾶ, δρᾶ 
ἰο πῇ ᾿υγίβηϊοίϊοπ [Ρ᾿]δἰθ βυρροβοὰ δαὶ] 
δεδὰδ Ὀοϊοηρσοὰ [1ὰ. 111,1; χχὶ!!, 7.---- ὁ νγδ8 
ΠΟῪ ἰῃ οχὶϊο οὐ ἰῆθ Ὀδηκ8 οὗὁἩὨ ἰῃς ΒΒομΘ, Ὀαὶ 
δου κ αἰγοβιοα οὗἩ "ἷβ οδῆοθ 8 οδ]]Ἱοὰ {είγαγοῖ, 
θεραυδοὸ Β6 88 Ὀαδέ Κηονι ὑπάον ἐμαὶ {116." 
(Βεςκ.).---Τπ.1. 17 (88 ὍὈ6 [π6 δα80, ΜΘΈΔΒ τι 
τοῦϑί ὮΔν γοδομοα ἴμ6 δρο οἵ 4δ ογ δ0 γϑδγβ αἱ 
180 ργεδοηὶ μοσὶοα.--- Σύντροφος ἸΔΔΥ Β᾽ ΚΣ : οὐπὶ 
αἴσωο πυϊγί(δ, ἱ. 6. που Βῃ οα δἱ ἐπ 6 βδηθ Ὀτοδβί: 
Ἢ ἰλἷα 'δ ἐδ 6 οογσοοὶ ἀοδηϊιΐου μοσο, ΜΘ ΔΒ Το Β 
ἸΔΟΙ ΒΟΥ δὰ ὈΘΘῊ ὑπ 6 ΠΌΓΒΘ οΥ̓͂ Απιΐρδ8 ( Κείσαίε 
ὑπ τοῖς 2, Δρροῃάοὰα ἴο [86 ἰοχὶ, ΔΌονο]; Κυίη.; 

9); θὰ (16 ποτὰ πδι.}}} βἰ χηΐβοβ φίανπιαίε, 
ἐοπιγαίε; [ἴϊ ἰδ ἀπά ογβίοοα ΠΟΤΟ ἡ τρρπϑῆ, Οδϊνίῃ; 
ὅτοι.; Βαυτρ.: Επ δ], οἷο. ἱπ 8:9 86:89 οἵ: οπὲ 
δγουφλί τρ τοἱὰ αποίλεν, 88 ἴῃ ἴθ ἰοχὶ οὗ ἰδ 
Ἐπρ], υεσείου.-- -Τ.]. Ἡίσμονον δἰ οί δοοιίου 

οὗ [86 τψοχὰ ΓΩΔΥ Ὧ6 δἀορίοα, ἐξ 15 8 ΓοιμΑΥ 8] 
οἰγουμηβίδῃσο ἰμδὶ 8 ΙΔ 80 δὰ Ὀθοη τοασζοὰ δὲ 
8 ΤΟΥΔ] οουχί, δα ΒΡΘΟΪΔΙ}Υ δἱ ἰμδὲ οἵ ΗἨογοὰ [ἢ9 
τοδί, ββου]ὰ πανθ βΒιι Βα ΘΉΓΥ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 Β.6Ρ- 
Βογὰ δῃπὰ ἰθβομοῦ οὗἩ {πὸ ΟἸΥ ϑ. 188. 

γεβ. 2. Α6 [Π6ῪΥ υυἱηἰδιθιθᾶ [Βαυὶ 85 ὑπὸ 
οδεγοα νψοσβμὶρ] ἴο πὸ Ζ,οχᾶ.--Γὺκὸ Ῥτοσοραβ 
ἰο ἀφβουῖδο ἰμ9 αἰγοοιΐοι το ἰδ β'ρὶγὶῦ σαντο 
ἰο ἐδ Ομυγοῖ τοϑροοϊϊηρ ἰμ6 δρροϊπίπιθηὶ οἵ 
ΒΑΣΠΒΌΔΒ δηΠ 3.4] 88 τῷ δι ομαγίο. Τὴ6 δοτ- 
τηδηὰ οὗ 86 Ξρ᾽σῖς τῶ αἴνθη δὶ ἃ σοχίδὶῃ ὑϊπ10 
ΜΉΘ ἐ6 ὈΘΙΊΘΥΘΓΒ ΘΓΘ ῬΟΥΒΕΙ ΡΡΙηρ δὰ ἔδϑίϊης. 
ΔΛειτουργεῖν ἀρβὶ σηδίοΒ, ἰῃ ἰδ οἰδαβὶο ψυὶ ΓΒ, 89 
αἰβοβαῦρο οὗ οἷν] ΟΠ 668 δῃὰ ἀυ(168---ἶπ (μ6 36 0- 
ἰυαρὶηὐ δπα ἴῃ ΗΘΌΣ. χ. 11, (89 ῬοΥ οσιοδποθ οἴ 
ῬΥΪΟΒΟΥ οοο8 ἴπ (Π9 ἰθηρ]6 οὗ ΨΦ6ῃόονδ,--- πὰ 
ἈΘΥΘ, ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ, ΤοοτΒ ἰὸ {89 Υἱΐοβ οὐὗἩ τ ουβἷρ 
[τῷ κυρίῳ]. Βαὶ ἐμαὶ [89 8ι]6οὺ, ἐπ8 Ῥχγοβουῃ 
αὐτῶν, ἀοο8 ποὶ ΘΧοΟΙ ΙΒ ΟῚ τοῖος ἰο ὑμ6 ὅγο ὑτο- 
Ῥμοίβ διὰ ἰθδοῦοῦβ τηθῃἰὶοποα ἰῃ τος. 1, Ὀυΐ ἰη- 
οἴυαοβ ἐπ 8016 ΟἈΥ βιΐδη Θοηρτοκδίϊοι οὗ Δῃ- 
(ἴοσῖ, ΔΡΌΘΔΓΙΒ ἔγοδι {86 οἰχουμηδίδποο ἐμαὶ ἐμ 
δοιτη δ : ἀφορίσατε, δοοοτάϊηρ ἴἰο ἐἢ9 ἰβῇοσ οἵ 
{80 8016 Ῥδββαρὸ (ἢ τ Βῖσἢ δοΙρδσο χὶν. 26, 
21), 18 ποὶ δἀ ἀγοβϑβϑὰ 8016]γ ἰοὸ ὑμ9 ἔθϑόμοσβ, Ὀυὲ 
Ταίποῦ ἰὸ 8 9 8016 σοῃργοραίΐοη, 80 ἐμαὶ αὐτῶν 
8180 ΠΟΟΘΒΒΑΥΙΪΥ ΥΟΐΟΣΒ ἰο {89 Ἰδίίοσ. Τμ6 Ηοὶγν 
αμοβὶ βαὶἃ (μδιιεῖυ, ἱστοῦ ὁπ6 οὗ ἐπὸ ῥτο- 
ῬΒοί8) : Βϑρασαῖθ τὴϑ [ῸΣ ΤΥ Βουυ 667 ΒΑΡ 8088 
δηὰ 8534} (Πδπιοῖυ, ἴῸΣ ἃ λοῖν τὴν ον ἀφορίζειν 
ΒοσῈ ἰγοϊνοβ {89 ἰάθα οὗ βδῃοί γί δὰ οοη86- 

οσγαίἰηρ, οΥθῃ 88 ΦῚΡ ΔΙ ΤΑΥΘΘΧΡΓΘΒΒΟΘ (86 60}- 

οορίϊοῃ ἰμδὲ ἃ δοσίδία οὐ͵θοὺ 88 ὈΘθη βοὺ δραγὶ 
ΟΣ βοραγαίθα ἔτγομη δοϊθσηο δπαὰ ἀδι} Υ υ86. ΤῈ6 
ὍΟΥΚ ΒΊΟΝ ἐλ 6 ΗΟῚΥ Ομοβὺ οδ]] θα {Ππ686 ὑντο 6 ἢ 
ἰο ΡῬΟΥΌΣΤΩ, 18 ποὶ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ Ββίϑίθα. [1 ψγ88, 
αὶ πουὺ ἀουδέ, δἰγοδαν Κηαονῃ δαὶ Β'δὰ] δαὰ 
ὈΘΟ6Π 64]16ἃ ἰο ἸΔΌΟΥ 88 8 ΓΙ ΒΒΙΟΠΔΤΥ ΔΙΔΟΩΣ ἰδθ 
αἰΘ.1]68. 

νεε. 8. ΔΑπᾶἃ ψ 86 ἴδον δαᾶ δδιθᾶ δηᾶ 
Ῥιαγϑᾶ.---Τ 6 ἱπιπηοαϊδὶθ σοπβοοχαίΐοη δηὰ ἃ Ϊ5- 
τα ϊββίοῃ οὗ [ἢ ὑπο τθ, ἀθιηοηῃβίσαϊοϑθ ἰμαὶ (86 
οοματορδίϊου πα ΟἸ Δ Υ]Υ υπαθχβιοοῦ {δ χουν] οι 
οὗ 86 ϑρίνῖι, Τὸ ὈοΙονοσβ, Ὑ 8116 ζδδιϊπ ς δπὰ 
Ῥτγαγίηρ, ἰδϊᾷ ἐμοῖσ μδηὰβ οὰ Ὀοΐδ, δοτοιηοπάοα 
1 6 π|--- ΠΣ ἸΟΌΤΏΘΥ, δηὰ 1 σγοδὶ οὐ]͵θού---ἰο 
{86 Ῥτοίθοίξοῃ. δῃὰ (πὸ χγδοθ οὗ αοά (χίγν. 26), 
δα (δ08 βοιμΐ ἰμθηὶ ΤΌ Δ. 

ὩΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΊΙΟΑΙ, 

1. Το Βοάρθοσηον Ἀ88 θδοοὴθ ᾿οχὰ δηὰ Κίηρ 
--ἰι 9 Εχαϊ θὰ Οπθ---ΟὨἿ} δὲ 86 Οτυοὶδοα Ομθ. 
8ο, ἰοο, Ηἰθ8 Ομαγοῖι οΘομ ϊ 8}}} 701] ον ἰμ9 βὶ χη 
οὗ (ὴ9 6ΓΟ885---ἀοῦ δῖσπο υἱποεί. ΤᾺῸ0 ἢγδϑὺ 8888} 
ΨἘΪΟἢ ἨΔΒ ταδ0 δραϊπϑὶ ἰλ6 ΘΒΌΓΣΟΙ, δὺ 86 {ἶπη9 
ὙΠ 6 βίο θη 88 βίοποα, 1οὰ ἴο {86 οχίθηβίοι 
οὗ (λὸ αοβρϑὶ πῃ Ῥαϊοβϑίΐπο, δῃὰ ἰΐ νγὰβ σαγυίοὰ 
οὐ ἰο θη ]ο8. ΛΔπὰ ποῦν, 88 ἃ ΘΟῃΒοαΌΘΠ06 οὗὨ 
186 βοοοπὰ ϑδῃἃὰ τῇοσο υἱοϊθΐ ρογδοουϊίοι, οὗὨ 
τ 6 ἢ ἰδὸ Δροβί] δαπιθθ ὈθοδΙηθ 8 υἱοί, πὰ 
ἔγοῃ τοι Ῥοίον οου]ὰ Ὅθ6 ἀοἰϊγοχοά ΟὨΪΥ ὮΥ ἃ 
Ταΐτ 8616, τη ἰββίοηβ δΙπΟΠ ΩΣ ῬΘΩ8ἢ8 δΔΓῸ ΣΟΘΌΪΑΥΪΥ 
ΘοΙμηθηθοα. “ΒΥ βασοιυμθὶπρ; 79 ΘΟΒΑΌΘΓ.᾽" 

2. Τμὸ δροβίοϊδίο οἵ Ῥϑῃ), δίσ! οἰ βρϑακίημρ, 
Ὀεχίῃβ οὔ ἐμ οοσδδβίοῃ οὗ {18 τηϊββίσῃ--- 9 8 ΠΟῪ 
ἢτβὲ δεπὶ 7ζοτίλ (ἀπόστολος). Ηδ δὰ ποὶ γο]υη- 
(ΔΥΣῚ οὔοτοά Ν18 δοσυΐοοβ, ὈὰΣ χοσοϊγοα ἃ ο48]] 
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(σὰ υοεαίΐμγ), ἷΒ ΟὨοΒοΩ, δηα 8 ϑοηΐ ζοτί---δηᾶ 
811 5 ἀοῃὸ Ὀγ αἰνίπο δυϊ που γ. “6508 Ἀἰπηβο 
6086 {μ0 ΤοἾγο ἀυγίηρ 18 ΘΑΥΓΠῚΥ τα πἰβί συ, 
διὰ οχογοϊβοα ἔπθὰ ὈΥ 8 ῬΓΟΙ ΣΙ ΠΑΓΎ τη ββίοη 
(Μαίι. οἷν. 10); 1 νγδδ, ΒΟΎΤΘΥ ΟΡ, ΟὨΪῪ ΟΣ ἷ8 σχϑ- 
ΒΌΣΤοοίΣοη ἐδ ὑπο Υ τοοοϊγοα ζ8}} δΌΪ ΒΟΥ ὕγοτω 
ἶτα, δηἀ τοΓὸ βοηὶ ἔοσί ἢ : Ὀαὺ ουϑὴ ἰβθη 1 τγὙ8 
ἈΘΟΟΘΒΒΑΡῪ [ῸΓ ἰμοθῖὰ ἰο τγδῖϊ πηι} {Π6Υ 6 ΓΘ 6ῃ- 
ἀοποαᾶ νῖϊ {86 κσἽ 5 ΟΥ̓ {μ6 βρ᾽ γι [Αοἰδ ὶ. 4, 8], 
Ὀοΐοτθ ὑπ ὺ δοίπδιν δοτησηθησοα ὑπο ΙΔΌΟΓΒ. 
βδι}, ἴοο, γγδβ ο8110ὰ ὮΥ Ψοσυβ ΟἾγτίβί, Ὀυΐ (86 
1ιοτὰ δὰ δἰσοδὰγ δδοοπαθα (0 βοαύθῃ δηὰ 88 
εἰογδοα ; εἱ ἐμδὲὶ {πη ἢ νγδϑ (018 Ὀγ 7658 Ηἷτι- 
8617, (88ὲ ἣ6 δοιὰ Ὀ6 δεπὶ ἰο ὑμὸ Οἰθη 165 δηὰ 
ἰο ἴβγδοὶ. Βαΐ 1 ἷβ ΟἿΪΥ δἱ (818 σοι γον 
Ἰοὶο ρουϊοά, δῖον δβυαδιοϊθηὶ (τη δὰ Ὀ6οὴ δὔογάοὰ 
ΤῸΓ ΒΪ8 ἱπίοσμδὶ ρτότί δηὰ ᾿ἷβ ῬσΌΟΖΤΟΒΒ ἰῃ ἰδ6 
ἀἰϊνίπο 116, δηὰ δος 8ὸ πδὰ, Ὀθϑίάἀ6β, ᾿ἰνυοὰ ἴῃ 
τοι γοπιθηΐ, ἰμ8ὲ 6 ἴδ δοίυδ}}]γ βοηΐ, δη ἃ δηΐουβ 
ὍΡΟΝ δἷβ ΠΙΟΥΪΟῸΒ ΟΟΣΡΘΟΡ 8485 (16 ΔΡοδβί]ο οὗ ἰῃ6 
Θοηι1168.---Ἴὐ 15 (6 ΗοΪγ αποδὲὶ 8 6818 ἷπι, 
ἰοροίθοῦ τὶ} ΒΔΑΓΠΔΌΔΒ, ἰο πἷβ γτοδὶ σόοσκ, Ὀὰὶ 
ΤΩΘῺ 8.6 ἰδ δροηῃίβ οὗἩ ἰμὸ Ηογ ΟΠοδί. 1 ἰβ 
ΒΟΙΏΘ Ο16 ΟΥ̓́ ΟΠ Υ δ 8 ῬτορΒοίδ ἰῃ Απίϊοοῖ (0 
ἭὝΠΟΒΘ 800] ἰδ 5» ἰτίς, το Ῥχοοοθάβ ἤγοπι {86 
ἘΔΙΒΟΣ δηᾷ ἰδ 00, τιϑῖκοβ ἃ σοσησουπἰοδίΐοῃ, 
δὰ ἱβτουρὴ ὙΒΟΒΘ τη ἢ Ηθ Βαγδ ἰμδὲ ΒΑΡΠΘΌΔΒ5 
δὰ 880} ββουῦ]ὰ Ὀθ βορδσαϊθὰ {05 {μὸ που. 
Απὰ ἰΐ ἰβ {16 σδίτοι ἰδ τοοοῖνϑα (18 δοτησηδηά, 
δηὰ {πδΐ, ἱπ {π6 ορϑάΐθῃοο οὗἁ ζβι(}, τ Β 116 Τ᾿ ϑιϊη 
8δπἃ ῥγαγίηρ, ἀϑάϊοδίθϑθ ἰμ6 ἔγπχὸ τη ἰο {Βοὶν χοῦ κ 
ὈΥ ἰμ6 ἱπιροδίξου οὗ Βαπᾶβ, δηὰ ἰὴ βοπὰβ ἐμ ὸ πὶ 
ἔοσί. ΒΘΩ ὑπὸ οαὐπαγα οἱ Γουτηβίθ 68 Δ]0ΠηΘ 816 
οοπδίἀογοὰ, Βα Ό88 δὰ 5410] ΘΥΟ τη ββ ΠΥ 68 
γ0 Ῥγοσθοάοα ἤγοιῃ {86 Απ ϊοσ θη ΘΒ ΓΟΝ; {86 
Ἰαϊίοσ ταλἧἷβ ἐμ βοοΐϊδίΥ ΟΥὁ δΔυϊῃογὶίν ἰμδὶ σχαγο 
1 οῖὰ ὑπο ὲν δοχησηϊβδαίοη. Βαΐ (μΐ8 ΘΒΌΣΟΙ ὙΥ85, 
ἷπ ἰγα! ἢ, ΒΡ [86 δροὺΐ ἰῃ αἰτίης οδοοὶ ἴῃ 
ῬυΘΙΪο ἰο {86 Ῥγουϊοῦβ ἱπίθσηδὶ 0811 Ῥτοοθοάϊης 
ἴτοτμι {ῃ6 Βοάθθιμοσ. 10 ῬἯΛΡ {86 Γογὰ τη ΒΟ] Γ 
ψ ἢ. οί ο61164 δῃἀ δβοηΐ, το, (σοῦ ἷβ ϑρ τὶς, 
τϑᾶὰθ Κυονῃ Εἷδ Ὑ1|1 ἰο {80 ομυγος, δὰ ὙΠΟ, 
{γουρ (86 σῃυγοῖ, βοηὺ ζουί ΒΒ 18 ἸηΘΒΒΘΏΘΘΥΙΒ. 
ΤῊ ἤγπι σοηνϊοίΐοι οὗ (89 ἰαίίον (δὶ (ΒοῪ παδὰ 
Τοοοὶγοα 8 ἀϊνίηθ 604}1] δηὰ δὰ Ὀθθη βοηΐ ὮΥ (89 
᾿μοσὰ, νγὰβ 8:6 ΒΟΌΣΤΟΘ ὙΒΘΠΟΘ {μὸν ἀογίγοα ἰμαὶ 
οομδάφῃσο δῃὰ ἰδ δὶ 1ΟΥ, ψὶιπουῦ τ] ἢ (6 Υ οου]ά 
πο ὨΔΥ͂Θ τιϊος σι δί γ Ἰαθογθάὰ. Τὴο ποσὶ οὗ 
ΟὨσὶθὶ συ }}} ΘηίοΥΒ ὍΡΟΣ {86 ΟΥΙΠΑΤΥ ΟΟΤΒ6 
οὗ σοῃργοβαίζοῦδὶ δηὰ δοοϊοδ δδίϊοδὶ ἀθυθὶοριμθηί, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ ἰλ6 Ῥοσβοη οὗ ὅδ}. Ηο δὰ Ὀθθῃ 
ἀἰτϑοῖν δρουβοά δῃὰ δι'νακοηθὰ Ὦγ {110 ΒΘαθοπιοσ, 
Ὀυὺ ἷβ. ΘΟμΥοσ δου γ8ὲ8 δοπβυϊηπιδίοα ὑβτουρῇ 
180 ΒΩΘΠΟΥ οὗ ἃ ἀϊδβοΐρ]θ οὐ Ψ9}6β508, τῆο τγὰϑ 88 
ΟΥ̓ ΣΠΒΤῪ ΤΩΘΙΠΌΘΣ οὗ {δ 6 στο ἴῃ Πδζηδβοι (ἱχ, 
10-19); 80, ἰοο, 6 Βαα οσί βίῃ δ}ν τοοοϊνθαὰ ἷβ 
6811 88 {10 Δροβί]θ οὗ 6 αοπίϊο8 ἔγοσῃ ἐμ6 Ἰοσὰ 
ἰτΒο ] ἢ, θα {μὲ 68}} νγαβ πηδάδ οἴἶεοίι 8) ἐβτου ρα 
[86 σοπφτοαίίοη δὺ Απίϊοο. ΒΌΘΝ 8. σοπιἾηδ- 
(ἰοὰ δηὰ ἱπίογνοαυΐηρς οὗὁἨ [86 Ὀϊνπο δπὰ {80 
Ἡυπίδη, απὰ Βυ ἢ δὴ οσχοουζίοη οὗ πὸ ἀϊνὶπο Ὑ]]]} 
σου δυδη διζϑηίβ, ΠΟῪ ΟΟΟΌΓ, ὙΔΒΘΙ ΤΏ ΔΙΘ 
68]]6ὰ δὰ ἀφραϊσαϊοά ἰο ἐπ6 ΓΖ ]ΑΥΥ δι δ δ οά 
βδοι δα ΟΕ00, ΔΒ ὙΧ76}} 88 0 τι ΒΒ, ΟΠΔΤΥῪ ἸΔΌοσΒ. [1 
ἦβ. ΟὨΪΥ ὉΠάΘΣ βοὴ οἰγουτηδίϑησοδ ἐμὲ {6 ““τίΐδ 
υοσαν᾽" [ἃ Υἱρῦ ΟΥ ῬΓΟΡΟΣΙΥ δυϊδοσίσοὰ ο4]]7, 
τὶ (Π9 Ρ8]6 οὗ δοο᾽οβὶ δϑί: 981 ὁσάοσ, σδῃ δϑοσα 
ΟΥ δῃα οοπβάδῃοο, δῃὰ βεοῦτο δαοὶἰγ, ἴῃ ἐδ9 
ἀΐβοβασχο οὗ οἱ οἶα] ἀπί168. 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἧεὲβ. 1. Ἰονν ἴΏΘ16 νγθιθ - - ο Ἀπιίοοῖῦ 
- - Ῥιορβοῖβ δῃᾶ θοῦ θχα.--- α σοηρτορδίῖοι 
8 ΠΟΥ͂ ΒῈρροδοα ἴο 6 'π 8 Θχοοὶ]οπί σομ ΣῈ, 
ὙΠ 16. ἰὐ 18. τῦ 1} ργουϊἀϑὰ τ ΓΘ] οδίαιο, ζυπάβ, 
ἃ δηάβοπμθ Ὀυϊ]ϊης, οἰς., ποῦ οὗ πϊςὶ, πον- 
ΟΥΟΣ, ΘΓ οὐγῃοα ὈΥ (Π6 σΣΟΙ δἱ Απίϊοσ ; πὶ 
ποθ ὝΘΙΘ ῬΧΟΡΒοίβΒ δὰ ἰθδοθοσθ ἱποσο, διὰ 
{Π6886 ΔΓΘ ΠΟῪ βΌΠΟΓΑΙΪΥ νηί πρ. (55Π61).-- 
δ 66:, νοῦ μαᾶ Ὀ668 Ὀσοῦρ ἢ ὉΡ Ὑυ τὰ 
Ἡοτοᾶ.--- Τὺ ῬΟΙΒΟΙΒ ΠΙΔῪ 6 Ὀτουρμέ ᾧὑρ ἰο- 
οί μοΣ, δηὰ ουύϑθῃ Ὀ6 πουγίβηθα δὲ ἐπὸ βῖὴθ Ὀσοδϑὶ: 
ὨΘΥΘΥΒ6]688, {89 056 8881} 6 ἰδίκοπ, διὰ ἰδ 
οἶβὸ ῦ ὌΣ ἴο χχῖν. 40 ἢ.]. (δίδυϊο.). 

γεε. 2. Δα ἴδον σιϊπἰδιοσθᾶ ἴο ὑπὸ 1,οτῶ, 
8} ἃ [Αβ᾽ϑᾶ, [86 Εἴοϊν ΟΠ οεὶ δβαϊᾶ.--- Το ΗΟΥ 
Ομοσὶ ἄοθβ ποὶ δοῖὶθ ἰο ἃ ζ1}}} βίοι δο δηά δ 
ὙΔΠΟΥΪης τηἰθὰ. ΤῈ6 [11 δίοιηδοβΒ πο ῖί ποῦ 
βίυ 68 ΟΠ ΟΏΓΥ, ΠΟΥ ΟἷἶἾἶΕΣΥΒ ἀονοῦλ Ῥσβϑυοσ. 
(ἀοββποσ).-- - 89 ΕΟ Θπμοεὶ δβαϊᾶ, ἔβερα- 
ταῖθ, οἷο. ΤΠ σῃοΐοθ οὗ 6οὐ, (ΐ6 οῃρἀοντηεδὲ 
τὶ 18. οἱ ἣβ, (6 ἰχαϊπίηρς πὶ ἢ πττᾶ8 δοοοιι- 
ΙΒ ὈΥ ΙηΘ88}8 οὗ γασίουβ ἀἱβροπβϑίϊομ--- Δ} 
1Π686 ῬΓΘΟΟΘαΘά ἴῃ ἐμο γος οὗ ἰἶτηο, δπὰ ογοβδίοὰ 
8 ὙΠΠ1|ῈρΡ τη; ἐμ {86 Υ οοπβιϊαἰοὰ (Π6 ἰπ- 
Ια 068]1; {9 68]1] οὗ (6 ΘΌΣοΙ, ἐμ 6 βορασχδίίου 
δηαὰ δ ΠΟΥ ΣΟ ΓΟ ΠΟῪ δαἀθᾶ, δὰ οομειὶ- 
ἰαἰεὰ {86 ουϊνγαγα 68]}}. (Εἴοροτ).---βέϑρασαῖθ 
ῺΘ - - Βασπαῦδδ δ ἃ Ε801], ἑ. 6. 8ο ἰμδὲ ἐδο 
ΤΏΒΥ ᾿ἶνο, Ἰδθον, δίηῖς δηὰ ἀδδῖτο βΒο] οἷν ἐπ πὲ 
ΒΟΙΪΟΘ, ἴῃ ϑοοογάδησο ὙΠ ἣν Ὁ11}1] δὰ μοοὰ 
ῬΙθδδισο. ἸἸθδοβοσχα βου] 6 αοα᾽ Β Ῥϑου αν 
Ῥᾶορ!ο, ομοβθῃ δι βερασγδίθαἃ 80] 61] }7γ ἰὸ ρ]θᾶδὲ 
Ηΐπι. (ΑΡ. Ῥαβί.).--- ΟΓῸ ῬΓΘΟΊΒΟΙΥ Βασηδ- 
88 δῃηὰ 5.81.1 βορδγαίοα ὃ ΑἹ] ἐμ βοσυϑδηίδβ οἵ 
αοὰ βμου]ὰ ὈῸ γοδυ, μθηοΥοσ Ηθ πϑοὰβ ἔδοση; 
Ῥυὶ Μἰπα 6411 δηἃ δοϊημιδηαὰ 8]0Π06 Οδ ΔΌΠΟΥΙΣΘ 
ἐθόσῃ ἰο δοιασηθποθ ἰπ6 ΟΡ. 1.μοἱὲ ποὶ Ηἶτὰη το 
ἷβΒ 6041|164, ἀοβρ:βδ πἶπι γὙ0 ἰδ Ἰ6Π; Ἰοὺ ποὶ πὶ 
ἯὯΟ πδὶ 8, ΘΕΥΥ ἶτη ὙΠῸ ΓΤ οοῖνο8 8 ΟΒΟΘΟ. (1}.). 
- ΤΌΝ τοδὶ Βυτη Ὁ]6 ΒΟΣΎ 166 ἩΒοἢ 18 σοααϊσοά οὗ 
ὋΒ 1 δοοοσάβῃοο τ αοα᾽ 5 6811}, 18 ΒΟΠΟΓΡΔΌΪΟ, 
δα ὙΟΣΌΥ οὗ θοΐηρς ρουϊοστωϑα; ἐδ ΒΙρΒοϑὶ ἀϊρ- 
Ὠἰιΐ68 8.6 ποὺ ἩΟΣΩΥ οὗ Ῥείη (Ἐ οΟὈ͵θοίδ οὗ οὔγ 
ΡῬυγϑυῖ!. (Β΄ 61). 
εξ. 8. Απᾶ θη ἴδον Βαδᾶ ἐδβαϊοά .--- 

ΤΏοΣΟ Μ88, ΒΟΘΟΓΟΙΏΡΙΥ, πῸ ἔδυγον 6}} Ὀδησθοί 
εἰτοῃ, Ὀὰΐ 8 ἔΣΘΎΘ]] ἔδδὶ τα οὈβοσυοὰ! [Ιὲ ἴδ 
ὨΟῪ ΘΟΙΏΙΏΊΟΠΙ, ΟΥ̓́Θ ἱπ αἴδὶγΒ ὈοΙοπρίηρ ἰο ἐ80 
πη κάοτῃ οὗ αἀοά, βγοὶ οἵὗὨ 41} ἰο μοϊὰ ζχδὺ ἤδδεῖτβὶβ; 
δηὰ ὑβογθοσο ΒΘ8ΒΟΠΒ οὗ τπιουχηΐης ἤΌ ον. (Ὁ71}- 
Ἰΐχον, Ὑγ0 8180 δρροπὰβ {86 θεδυ Ὁ} παστδῖῖνο 
οὗ {890 δομδϑοσϑίοη πα τηΐϊβδίου οὐ 2085 Ἧ71]- 
Ἰΐατια, {119 δροβί]θ οὔ ἰμὸ βου 868). 

ΟΝ νξᾷ. 1--8.--Τὴε Ζοτα φεηᾶς ζοτίλ ἰαδογέτε 
ἑπίο δ δατυεεί: 1. ΤῈ6 Βαγγοδὶ ὙΔῖσδι Βὸ Β85 
ἷπ υἱον; 1, ΤῈῺῈ6 ἸΔΌΟΤΟΥΕ ὙΒΟΣΩ ἢ9 ὁδοῦδοδ: 
111. ΤῊ 6 τη ἰββίοη---ἰ δ ΤΔΠΠΟΡ ἐπ ὙΠΟ ἰξ ἷ8 
ἰο θ6 «δεοίοά. (Ετοπι [,1800.).--- 7ὴε ϑεγίριμγαξ 
πιοᾶδ 9.) δεπάμισ Τοτίλ λεγαϊάε 907 (δε Οὐοερεῖ ἰο 
ἐλ ἀεαίλεπ: 1. ΒΥ ἰδ6 ἱπιρυΐθο δειὰ ἀϊσγοοῦοι οὗ 
(89 [οσὰ; (α) ἔδοβθ νῖιο βοῃὰ, τηυεὶ θῈ πιστά, 
ποΐ ὈΥ {πον οὐ βρίσῖϊ, θαΐ Ὀγ ἰμ9 Ηοὶγ Βριγιῖ; 
δ) {080 ἯΒΟ Β8.Θ δΒοηΐ, ουδὲ Ὅ6 σμόϑοῦ, Βοῖ 

Βοΐ6}]γ ἱῃ δοοοσάδπορ τὶ {μ6 ἀϊοίαιοδ οὗἩ δυσαδη 
Ῥσυάθῃοθ, Ὀαὺ ταί. Ὁ ὁ δοδουμπὺ οὗ ἰδ ἱπβυθποςβ 
οὗ ἀἰνίπο στγδοθ οἱ ἰδοσα, οὗ νμῖοῖ {80} ἰαγηΐδὰ 
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ξοοά ονϊάοποο; (ς) μοὶ» ἀοϑίπαίϊοη τηυϑὲ ποῖ ὈΘ 
ΔΙΊ ΓΩΓῚΥ ἀείογπιϊποα, θὰ 6 ἱπάϊσεαϊθα ὈΥῪ {δ0 
[οτὰ, 11. 8 ΒΟΥ ἀθδῖτοβ δῃᾺ δοίβ; (α) {μ080 
πο δοπὰ βιιου ἃ [δδὶ, δὐβίδιἰηρ ἔγοιῃ 8}} Θχ οθϑ8, 
80 (δαὶ (ΠΟΥ͂ ΠΠΔΥῪΥ͂ ΒΑΥ͂Θ ΤΩΘΘῚΒ [ὉΓ ὈΓΟΥΪΪΙ [ὉΣ 
186 νϑηΐβ οὗ {86 Βοδίβϑῃ; (ὁ) {800 βουϊὰ ΡὈΓΔΥ͂ 
-αιῖδὸ υηἰϊοα ῬΤΑΥ͂ΟΣ οὗ (080 Ὑἢ0 8οηά, δῃηὰ οὗ 
(8086 ΤΒΟ 8. βοῃὶ, δυβι Ἰοὺ τοῦ; (6) {86 ΒΟΓ- 
Δ᾽ἀ8 δου ἃ τϑοϑοῖνο {86 ἱπιροβί(οη οὗ 88}468--- 
δεν δανηὴς Ὀθοπ σοπδβοογαϊθα ἴῖ0ὸ μοῦ ΜΟΥΚ 
ἶβ 26 ῬΓΟΡΟΙ ΤΩΒΔΏΠΟΥ, ὑποῖὶρ ἸΔΌΟΤΒ ΔΙῸ 8180 
ἴο δ6 οοπἀ οϊοα δοσοταϊΐπρ ἰο 60010518 58.104] ΟΥ̓ΟΥ, 
ππίο (π6 Βα] γδίξοι οὗ {86 Βϑδί 6, δπὰ (89 κγονίἢ 
οὔἿμὸ οδτοι. (11860).---Τλε ἥτει (τί δίαη ταϊδαίοτ- 
ατν πιρείι αἱ Απίϊοοδ: 1. ΤῊΘ οἰγουϊηβίθ 668, ἱῃ 
ΘΟΩΒΘΑ.6Π66 οὗ ψΕΐοῖ ἐπὸ σαὶ τὐββί Πα 168 τυϑηὶ 
[οτὶ ὕγοπι Απιΐοοῖ ; (α) οα δοοουμΐ οὗ ἰδ ρθου- 
Ἰδυῖγ βουγδῖης οοπάϊιίοη οὗ {89 σοηργοχαίϊοη 
ἴπ τὲ οἰ: (δ) δηὰ 86 βρϑοΐδὶ ἱπαάϊοδίϊοῃ οὗἉ 
186 Ὑ}}} οΥ̓͂ ἀἑνπο τίϑάοα. 11. Τὴ 80] πη 8Ρ- 
Ροϊαιπηϑεΐ οὗἩ 180 δγϑὲ σὰ Ἰββί Δ Υ68; (σα) {6 θῃ 
80 ψΈΓο ὅγαί σοτϊηταϊββίομ θα ; (δ) {88 ΤΆΔ ΠΠΘΥ ἴῃ 
πΒΊΟΝ [ΠΟῪ ΘΓ δοχητη ϑϑϊοηθά, (1ἀ.).--- ΤΑαΐ ἐλε 
αεϑυριρίϊοη 07 ἐδλα δαοτε οβᾶῆοε τεχιμῖγο8 δοίλ απ ἐπίεν- 
καὶ απ απ εχέεγπαὶ εαἰΐ: 1. Τὴο ἱπίοσῃα); 11. 
Τδο Ἔχίοσγηδ] 0411. (14.).--- 7ὴε νελεδίοπατῳ ροισεν οὗ 
ΟἈγιεαπίίψ: 1. οα ἰμ6 ΘΒ ΠΤΟΝ ΡΟΒΒ6ΒΒ6Β βρὶ- 
τι] ᾿Σἴδ, τα ββίουβ ὑσόβροσ; 1. ΤΠ ΒΘῺ τη ἱββίοῃβ 
ΔΓῸ ΔΟ ΤΉ} τοδὶ πίδίπϑα, 86 ΘΒ ΌΤΟΙ ῬΓΟΒΡΘΙΒ. 
(βγοιι [ω1860ὴ.--- 7. δεδί αἰἰεπάαπίδ 9 α πιεβϑη  . Γ 
οΓ ἰλε 7αἰἰὰ ὧδλο ὦ Ἔτεπί 7ζοτίλ: 1. ΤῈ 08]}] οὗ αοά, 
δὐάτοιβοά ἰο ἷπα; 11. 19 ἔτ ΡῈ]86 οὗ πο ϑ'ρῬ τι, 
τὶν εἶπ; Π1|. ΤῊΘ ῬΓΔΥΟΥΒ οὗ 1.6 ἌΘμογοΣ, 
τ ἢ ἃγα οὔοτοα ΤῸ Ηἰπι; ΕΥ̓. ΤῈ δἰχβ οὗ 88 
Ρδβδηβ, Ὑ8ο Ἰοπς ἕον ἰιϊῃ).---7.ε δίεεφεα δοπα οὗ 
τππῆοπ δείισεεπ ἔλε ολατοὶ αἱ λοηιδ, απα ΔΩ πεϊδϑδίοπα- 
τος αὐτοαά: 1. ἴι0 Ὀϊοδδίης ὙΔῚΟ οχίθηβ ἰὸ 
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Τὴ Ἰἰβδί δ σὶ6Β, ἤγοσῃ ἰμοὶρ οσὶίηδὶ Ὀπὶ αἰδίδηϊ 
ἢ 01Π10---Βρ ᾽ν τ] δηα οι ρογα] καἰ, ΒαρΡΡογχέ, ὁΣ- 
αἰπδίϊου, ῬγΆυοσ. 11. ΤῊΘ ὈΪοβδίηρ τ οὶ ταΐθ- 
ΒΙΟΠΑΥΪΘΒ δου δος ἰο ὑμοὶν αἀἱδίδης Βοῦιθ---Ὅά- 
ἹΔΟὨ Εἰ ΟΏΒ ἰ0 ῬΧΆΥ, ὀχμοσίδιϊοηδ ἰο ὑγδὶδο Θοὰ, 
180 δίσθη βοηὶης οὗὨ δι, ὑπ 6 ἸΠΟΓΘΆΒ6 Οἵ 1009.-- 
Ἰῆλαιί ψίυεδ ἰ0 πιϊδοῖίοπδ (δεῖν ἰΐϊὲ απαᾶ ρουενγῦ 1, ΤῺ9 
681} οὗ αοά, πῃ ψΒῚοΟΝ (ΠΟΥ͂ οτἱαὶπαίο; ΠΠ|. Το 
ΒαοΙ ἰγ οὗ ἰμὸ ἸΔΌΟΤΟΥΒ ΝΟ δγὸ βοῃῖ; Π1|. 180 
ῬΓΆΥΘΙΒ οὗ {δ ομυχοῖ, ὈῪ ΒΊΟΝ (ΠΟῪ 8ΓΘ 8ι.8- 
ἰα᾿ π9α.--- ἴοι οαη ἐλα οὐλωγοῖ δέου ἰδὲ αἰυΐηδ δἰε2- 
δίησ, ᾿ολόη δ΄ὴε δησασέδ ἵπ αν τὐογὰ 1. Νοί ὉΥ 
Ὀοὶηρ ἀϊγοοίθα ὈΥ Βυμηδηῃ Οδ] οι ]αἰῖοη8, Ὀὰξ ὮΥ 
γί ο]άϊηρς ἰο {μ6 ᾿τρυΐδβοβ οἵ (Π6 Ηοὶν ϑρὶγὶι; 1. 
Νοί Ὦγ ΕΈΒΕΙῦτς το᾽οϊοΐη σα, ας ὈΥ Βυμλ}]9 
ῬΣΆ ΟΣ; {Π{.- Νοὶ ὮὉΥ οοπδάϊηρ ἴῃ [86 πδηθδ οὗ 
ΤΏΘΏ, ΘΥ̓́ΘῚ ὑοῦ {ΠΟῪ 8.ιοι}] ἃ Ὀ6 {Π)ο86 οὗἩ ΒΑΓηδ- 
ὍΔ8 δΔῃαὰ 801, Ὀαὰαΐ ΌὈΥ σομδαϊηρ ἴῃ ἐμ πιο οὗ 
[86 ᾿ἰνίηρ αοα, οἢ τ ο86 Ὀ]οδδίηρς 8}} ἀθρϑῃάδ. ---- 
Τὰε πιαπι δδίαἰΐοηδ οὗ ἰλὲ ἱπωόποοδ 97) ἰλε ᾽υΐπθ 
ρίγίἐ: 1. Τὰ 6 σον βίου οὗ ΒΙΏΠΟΓΒ; ἩΓΠΙΟΘΒ ἰδ 

εοἴἴεοίοα (α) ἱμγουρὰ (86 ἰηδρίτοὰ Ῥοτὰ (ΕΡΗ. Υἱ. 
17: δαχι. ἱ. 18; 1 Ροί. 1, 28); (δ) 8βοί ἔοσίῃ, ἴῃ ἰΐ8 
ῬυΣ γ, ὈΥ αἰνίπο δἷἱα; δβδῃὰ (6) δρρ θὰ ὈΥ {86 
ϑρίγιυ ἰο {86 ΒΒ ΘΓΡ᾽ δ οαγί. 11. 1 {86 οἀϊβοιίί οι 
οἵ Βοϊΐονοσβ; ὑ1ο} 18 οἴεἑοίοα (α) ὈΥ ἰδ ϑρίτὶς 
ἰβγουῃ {μ9 δοτὰ (1 Τ688. ἰϊ. 18); (δ) δῃὰ {89 
ΒΟΙΥ ἢ κεταϑτηίς 88 ΤΙ68η8 Οὗ β,τδθοθ, σοπδὶηθᾶ 
πΪ ῬΥΓΔΥΘΙ δῃα 80] -οχϑιηϊμδίίϊοη ; (6) 811} οὗ 
Ὑ ΘᾺ 8.6 ῬΓΟδίΔΌ]0 ΟὨἹΥ ἰβσουχῇ {αὶ πτουρσδὶ 
ὉΥ [86 Κ'»'γῖι. (ΗφὈσ. ἱν. 2; ΕρΆ. 11. 8). ΠῚ. ἴῃ 
{6 οχίθῃβιος οὗ ἰδ Ομυσχοῖὶ ἰπ Βοδίβοη Ἰ6η68: 
ἩΔΙΘᾺ [8 οἴθοιοα (α) ψοη {πο ϑρ᾽σῖ ἰποῖῦθα τα 9 
ἰο ρο ἔοτί 88 ΒΘΥ8148 οὗἁ 1} ὁΥο088.; (δ) ΟΡΘΏΒ ἰδ 
Βοδαγίβ οὗ {0601} ΒΘΆΓΟΥΒ (Αοίδ χνυὶ. 14: Βοῃ. χ. 
17); () δηὰ ΟοΟΠΥΟΥΒ ἰἰϊχπί, 119 δηὰ ῬΡΟΙ͂ΨΟΣΡ 
ἰδσουσὰ ὑπ ὶσς ποσὰβ (1 (ον. 11. 4).--ΤῈ.] 

ἘΔ.---ΤΗᾺΈΓΩ ΦΟΌΕΝΕΥ ΤῸ ΟΥΡΕΘΒ. ΤῊΝ ΒΕΒΌΙΤΒΕ ΟΥ ΤΉΞΙΒ ΠΑΒΟΒΒΊΙΝ ΤΗΙΒ ΙΒ ΑΜ. 

ΟΗΠΑΡΤΕᾺΒ ΧΙ. 4-12. 

4 ϑοο του, Βεΐηρ ΓΑΥ͂ΟΣ ΠΟΥ δὰ ΠΟῪ Ὀ66}7 βουΐ ἴοτί Ὀγ (86 Ηοΐγ α΄ οϑί, ἀορατγίθα 
δ πυπίο [ΠΟΥ ποοῦ ἀοπῃ [0] ϑεϊθυοία; δηᾶ ἔγοτυ {μθηο0 {ΠΟΥ͂ Βα ]]6ὰ ἰο Ουὐργυβ. ἘΛΔπὰᾶ 
ἩὮ 6 (ΠΟΥ τ τ [ΠΟΥ͂ ΔΙΤΙγ6 7 αὖ 8] πλῖβ, ὑΠΟΥ Ῥτγοδοποά {π6 ποτὰ οὗ αοἂ ἴῃ ἐδθ 
βΥπδρορτιοβ οὗ [86 9608: δηὰ ὑπο ῦ ᾿ι8α 4180 [αὐ ἐπ Υ αἷβὸ 84} ΦΌΒη ἰο ἐῤαίγ τα ἰϑίο ῦ 

6 [45 δβϑἰβίδη:]. ἘΔπὰα ἢθὴ ὑμου μαὰ ροηθ [Βαὺ πίθη {Π6Ὺ ὑτανθ 104 (πτοῦρ ὑδ6 
[π|1016]} 1816 ππῦο [88 [ᾺΤ 48] ῬΆΡΒΟΒ, ὑπο γ ἔθπηά ἃ οοτίδϊῃ ῃ τηδη 00 ΔΒ 8] ΒΟΙΌΘΓΟΥ, 

Ἵ δ [6δη4] ἔδιβθ ρυορβϑῦ, 8 607, ΒΟ86 Ὠδπιθ τἸσας Βατ-Ἶ6888: ἘὟ οι [Ὁ ΒΟ] γγὰϑ τι (ἢ 9 
ἀδρυίγ οἵ {86 οουηίγυ [πΠῚ} 086 ῬγοΘΟΊΒ8}], βουρῖαθ Ῥδυ]υβ, α ργυάθηῦ [8η ἱπ 6} θη 0] 
τιδῃ; Ἧ80 68]16ἀ [πδη. Ηδ βοηι] [Ὁ ΒδυμαθαΒ δηὰ 880), δη ἃ ἀθδιγοὰ τὰ ἀρλρίρο ἴο 

8 οδγ (Πα ποσὰ οὗ θοά. ἘΒυὶϊ ΕἸγΙΔΒ 0Π6 ΒΟΓΟΘΙΟΙ (Ὁ 80 ἰδ δὶ πδῖῃηθ ΟΥ̓ Ἰηἰογργοίδ- 
ὕσοι [᾿πύογρτοίθα }) τυ μβίοοά ὑπ 6πὶ, βοοϊκίηρ' 0 ἔπσῃ ΔΎΔΥ [ροτυ τ] {86 ἀδρυΐγ [ρτο- 

9 δ60η8}}} ἔγομῃ ἴπο δι. ἘΤΒΘη [5] βδυϊ, (πο αἶβὸ ἐς οαἰΐεα Ῥαα],) [Ὀοϊηρ] 8164 
πὰ [δ 6 ΗΟΪΥ ΘΟ οβί, βοὺ ἩΪ8 δ΄ββ οπ᾽ Ἀπ [Ἰπύθηυ}Υ Ἰοοκοὰ αἱ Βμἰηι}7, ἘΔμα βαϊά, Ο ἔὉ}} 
[0 του, το τί 0}}] οὗ 4}1} βυ δ γ [ἀθ6610] ἀμε 8}} τα ϊβοίοῦ, ἐλοι [οηιϊ. 1μοᾺ] ὁ] 
οὗ {86 ἀον]}, ἐμοα [ἀ60]1], 8} ΘΏΘΙΥ οὗ 811] τ αι θοῦδβη 688, π|ι}ῦ ὕμοὰ Ὠοὺ ὁ6886 [0 ρ6Γ- 

11 τοτὲ ἔμο σἱρηῦ [δβἰγαὶ ἢ} τὰγθ οὗ 6 Ποτάΐ ἘΛΔαά ποῦ, Ὀθμο]ά, ὑπ μαδηὰ οὗ {89 
Τωοτὰ ἐς ρου [θοπιθ8 ΟΥ̓́ΘΕ] (δ)90, διὰ [ποι 5881 [ππ|1}] 06 Ὀ]1πα, ποῦ βϑοίηρ; [πὰ ποὺ Β66] 
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{86 δὰπ ἴοτ ἃ βοδδοῦ [0}}}] ἃ οογίδίη {1Ππ|6]. Απηὰ ᾿τιοαϊαίοὶγ ἔπ όχο ζ6}] ἡ ὨΐτΩ ἃ τϊδῦ δπὰ 
8 [οπι. 8] ἀδικποθβ; δηὰ Πα ψϑοΐ δροῦϊ βθϑἰκ' ρ' βοῖβ ἴο [866 κἴπρ' ῬΟΓΘΟΏΒ τΠῸ ταρ!] 

12 Ἰοδὰ Ηἴπι ὉΥ {π6ὸ Βα. ἘΤΒΘὴ (π6 ἀδρυΐν [ργοσοηβα]}}, τ ΒΘ 6 ΒΔ Ὺ ψῃδὲ γ͵ὲ8 ἀθπα 
[πὰ οοουγτΓθ41, Ὀο]ενοᾶ, Ὀοίπρ δβιοη βιὰ δὺ ὑπ6 ἀοοίτσ!ηθ οὗ {π6 [μοτά. 

1 γον, 4. οὗτοι [οἵ ἰεπί. τεο., ἴτοτα Ἐν-πτ 
δῖα. οἷο. πὰ ἐδ κἀὐορίοα Ὦγ 1 Δοῖι. ΤΊ δος. πὰ ΑἸ΄.-- ἔκ. 

Μεγ. 6. Δ. ὅλην Ὀοίογο τὴν νῆσ. ἰδ απίίης [Ὁ ἐεχέ. γος. [πὰ α. Η.]: ναΐ [6 Υ 
Οοά. δίπ. Του] κ. ἔδέμογα,); ἐξ ππδὺ ἤδνο δοοπηϑὰ [ἰ0 βδοπιθ ΟΟΡΥ δ6[8] [0 "6 διρογβυουν [“ ὅλην διὰ ἄχρι Πάφ. Ὀοὶ 

1ι ἰο ἰηφογιδα ὈΥ τοοθοῖ οἀϊοτβ χοη ΓᾺ}1}γ.--Ἴὰ. 
ὍΓΘ τινα, δ᾽6οὸ βοοπιοά ἴο Ὁ0 διρογῆυουθ, δηὰ 65, ἰποτοίοσο, Ὀδθ στηἰἰοά ἰῺ ἐεπέ. γες., [ἢ 

ΒοΟΎΟΥΟΓ, 80 γὙΠ56}} συρρογίοι, ἐ᾿πὶ ἢ πιυδί Ὀ6 
ἴΟΓΒ ΚΟΏΘΓΑΙΥ, ὁχοορὶ ὃς 

ΦΎοΓν. 6. Ὁ. ἅ 
ψἰ ἢ δοπιὸ πιδηπδοσίριδ [Ὁ. Η.). 1ὲ 
σ. ἢ. ".. σά, Βίη.; ὅγτ. Υυμκ. οἷο., Δα ἱπροσίοα Ὁ. σϑοθπΐ 

Ὀ6Ὸ ἱποοηίπιῖοη!ς.᾽" ἍΙ 
ρα 

ἘΧΕΘΟΚΝΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γ εβ. 4-8. α. ἴκλικε ἀο68 οἱ ΒρΘοί ΠΥ βἰδὺθ (ἢ 6 
ῬΘΆΒΟΠΒ ΨΕΙΟΣ ἱπαυισοα (6 ὑπὸ τα βθΊ ΟΏΔΓΪ6Β. ἴθ 
βο]ϑοὶ {π6 ἰδαπὰ οὗ ΟὙΡΓῸΒ 88 (Π 6 11 ρ͵δοο οὗ 498- 
{ἰπαϊΐοη, δη (ἤθη ργοοοθα ἰοὸ ὑνγο ργονΐίῃοθβ οὗ 
Αβὶδ Μίπον, Ῥδιρυ δ δηὰ Ρίβιαΐδ, τοίου ὑμ δὴ 
ἴο ΔΠΥ ΟΡ Ρ͵Δ668. ΤΉΘΥ νγοτο, ἀου 011658, ἰπ8υ- 
θησοὰ ὈΥ αἰγΓΟιπιϑίδη68, δηἀ ΘΓ μονογηθὰ ὈΥ 
(πΠ6 Ρῥυϊποὶρῖθ, ἰδδὶ ὑπαὶ ποῖ Δ ποαγοϑὶ δἱ 
Ββαπὰ, ὅγϑὶ οὐ 8411 οἱδίπηϑὰ ἐμοῖσ διἱθηϊϊοη. Νοὸν 
Ογργὰβ 8 ποῖ οἡΪυ, ἷπ ἃ ζΘΟρΥΘΡἢΪο8] ροϊηίὶ οὗ 
νίον, ἴῃ {μοῖν υἱοϊπιίγ, Ὀὰΐ δἷδὸ διυνδκοηθα (πον 
ἱπίεγοδί, ΘΒ ΌΟὮ 85 ἰἱ τγδβ {86 ἢδίϊνο ΘΟ ΠΙΓΥ 
οἵ Βαγπαῦδϑ (ἰν. 86): δπὰ ἰΐ 18, θ6814 68, Ροβ35[Ὁ]6, 
(δαί δὴ ορρογίυ ιν ἔου ργοοθοάϊηρ ἰο ἐμδὶ 1ϑ]δηὰ 
ΓΑίπον {πᾶπ ἴο ΘΏΥ ΟΠΟΣ ροϊηί, γ͵δϑ ἰπ6 ἥγϑί 
Ὑ8ΙΟῈ ργοϑουίοα ἰἰβ6ῖ. [““Μογθονοσ, {86 96 νγ8 
ὝΘΓΘ ΠΙΠΙΘΓΟΌΒ ἴῃ ϑ'δίδτοῖβ. Βγ βδὶ της ἰο {μδί 
οἰίγ, {ΠΥ σόα [Ὁ] οί ς (86 ὑτδοῖς οὗἩὨ {πὸ δΥπᾶ- 
ἕοραρβ." (Οον. ανρ οσαϑ., ζύΐε οΓ 8ι. Ῥαμὶ, 1. 
140, ᾿οπάοη. 1854.)---ΤᾺ.]. ΤΒοῖν ΤΥ οοπάαοί- 
δα ἰμδπὶ ἔγοιαῃ Απίλοος, ἀοτγπ ἐδο σἰνοῦ Ογομπίθβ ἰο 
Βοϊοιοία, αὶ Βεα--Ροτὶ δρουὶ 1 πιῖ]65 ἀϊβίδηί ἔΎΟμὶ 
{86 του οὕ {86 τίνοσ, [“ὙΒίτϑθο (χυΐ. 2) πηλίκεβ 
(πο ἀϊβίϑησδο ἔγοτη Απίϊοοῦ ἰο βο᾽θιοῖα 120 δἰδάϊα᾽" 
Ο. δπηὰ Η. ἰοὺ. εἰ. ν. 147. ἡ. 1.--- ΤῈ... Εσόῖ 
(ἷ8 Ροϊμὺ (ΠΥ 881164 ἰο ἰη6 ἰδαπα, οα ὑδε οδϑί- 
ΘΓ Βῆογο οὗ ψῃ οὶ ἰδ 8.88 π}}8, ἃ 808 -ροτί πῃ ϊοῖ 
Ῥοββοββϑά ἃ δρδοίουβ ΒΑσῦοσ. Ηδθγα ἰμ0 ἐννο πι08- 
ΒΘΗΟΓΒ Οὗ {80 6ο8ρο] ἀϊδοιῃ αν κο; ἃ ἐμἰτὰ ρμϑῦ- 
ΒΟ δσοοιῃρλπὶοα ποῖ, το οσσυρὶ θα ἃ βυθοταϊ- 
πδίθ Ῥοβίιίοῃ (ὑπηρέτης), πδΙΔΟΙΥ, 90 π, ΜΠ 080 
ΒΌΓΠΔΙῚ6 88 ΜΑΣ, δηὰ ποῖ [867 δὰ Ὀτουρεὶ 
τὶ (6 πὶ ἰο Απίΐοοῖι ἔγοπι 96 ΓΒΑ  6πι, ἰὸς 12, 
26). [““Η οδπιθ 88 ὑμοὶν αδείΣίαη!, ἤοταΐπρ αἱὰ 
ἰο (89 ΔροΒι]68 ἴῃ {0 ἀἰβδοῆδγρο οἵ ἐμοῖσ οἶδοίαδὶ 
ἀυ(168, ὈΥ υδυῖουβ Οχί ΓΔ] βουυΐσοϑ, διίἰομαΐηρ ἰο 
ΘΟΙ ΠῚ ΒΒ] 0η8, οἴ6., ΡΥΟΌΒΌΪΥ 8180 ὉΥ Ὀδριϊσίης; (Χ. 
48; 1 Ὅον. ἰ. 14. (Μεγογ).---Τ5.}). Αὔοσ ἰθαν- 
ῃ Ζ ϑα]τηἷβ, (ΠΟΥ ἰγαυ δὰ ἐπγου ἢ ἴ86 ᾿ Ο]6 
ἰβδηά, στοῦ. 6, ψὩ]οἢ ἰδ οὗἨὨ σοπβιἀοΥΔΌΪθ 8120 
δοουὶ 70 Ἰραρυθβ πὶ Ἰοη κί ἔγοτῃη Εδδὶ ἰοὸ  οδί : 

1159 σγοδίεδί Ὀσγθϑά ἢ ἔγοιῃ Νογίι ἰο ϑουίδ, ἰ8 80 
Ἰεαρα08.---ΤᾺ.7, δηά, δἱ ὑπαὶ ρογῖοά, δσοηἰδὶ δᾶ 8 
ΌΌΘΡ οὗἁἨ ρΡορυΐουβ δηὰ τοδὶ γ οἰἰ68. ΤΉΘΥ 
ΟἱΕἰπιαῖοὶν ρδυβοὰ ἱπ Ῥαᾶρβοβ (Δ)εα αρλοδ), ἃ 
ΒοδΔ-ΡοΥί δἱ 6 νϑβί οπὰ οὗ (η6 ἰδδη, [“πυὶ 
ΤΏΟΓΟ ἔμδη 100 πι|]65 ἔγοπι ϑδ)απιΐβ.᾿᾿ (ΟοηγχΌ. 
δηὰ Η. ἰοο. ἐλ ΠΕ Ὶ ὙΠΟ} γ88 δἱ ὑμδὶ {ἰτὴ0 
(6 γοϑβιάθποο οἵ {8:6 οηδη Ῥγοσοηδι}. [ὑ νγ88 
δὶ (18 ρῬοϊπί ὑμαΐ ΠΟΥ του ιναγὰβ ἠδραγίοα ἔγοπι 
[86 ἰδαμά, τὺ. 18. [866 Ὀοΐον, ἤομιν,. οἷο. οἱ 
τόσ. θ0.--- ΤᾺ. 

ὃ. ἴα ἀθβουῖ 68 τ] ΘΡΟἷγ {Πγ66 ἔθαία ΓΟ ΘᾺ 
ταδτὶςοὰ ὑμ9 Δ ογ8 οὐὗἩ Βδυπαῦλϑ δη4 ὅδ] οὐ (16 

. θ, Η,}16 τῆοτὸ ΖΠῪ δυρρογίοα ἰπδῃ αὐτοί. [Τὴ}6 ἰδίίον ἰδ οι ἴῃ Α. Β. Οσά. 

ἀοείἀοά γ συδίαί δά Α.Β. ΟἿ. Ε. 
βΒυργμοδο ἴοὸ 

δοοστάδσνοθ 
οὐ δϑ πο. [οσπ τῶ Α. Β. 

Ἰς ΤΑῚ 

ἰδἰὶαπᾶ: (α) (89 ργϑδοβίηρ οὗ ἰδ Οοδρεῖ ἱπ 89 
Φ ον 15} Βγπαροχυδδ; (δ) 186 60]]]8ῖοπ ΠῚ} [86 
ΒΟΙΘΟΓΟΥ ΒΑγ-76808; Ο 6 σοπτογεαῖου οὗ δα 
Βοιηδη ργοσοῦδὰ] δουρὶ Ῥδῃ]ι5.---Ης βίδίθβ ἴῃ 
ἃ Υ̓ΟΓΥ ΒΙΓΠΙΠΔΓΥ ΙΩΔΠΏΘΡ, Υοῦ. ὅ, {π8ι {8 6γ 
Ῥγοδομδὰ 86 πογὰ οὗ αοὰ ἰῃ ἐμὸ βγπβδροσζυοβ οὗ 
ιπ6 δον. Ἦμοετοῖ ͵ο ΩΔΥ ὨδιυΓΤΑΙΠΥ ΒΌΡΡΟΒΟ 
(δὶ ϑιεαϊαπιῖβ 1ἰ86} 7 15 τηοϑδηΐ, Ὀὰΐϊ τἶἀαῊΉΛΛμ, σα ποίὶ Γὸ- 
βίσίοί [6 ΔΡΡΙΙσδιΐοι οὗ 6 Ἰδησύλχο ἰὸ {815 οΟἿΕΥ͂ 
Θχοὶ βίον ; ουϑῃ ἱΐ 1 τγ885 οὗἩ σοῃβι ἀγα ῖο σοι, 
0 δῆ ΒΟΔΓΘΘΙΥ ἢδΥθ οοπίοϊποὰ ἸοΓα (δ οπς 
ΒΥπαζοριθ. ΜΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, 88 ΒΑΓΠΔΌΔΒ ἰταβεϊ τῷϑ8 
ἃ ΟΥργίδῃ ἴβγϑοὶὺθ Ὁγ Ὀἰγίμ, ἴΕ 18 παίυσαϊ ἰὸ θ6- 
Ἰίονα ἐμδὺ 6, ἰοροίμπονς σῖῖ Ῥδὰ], ργοαςμοὰ τὴ8 
(οϑροῖὶ οὗἩ ἐμο Δίοβδι δὴ δῃηὰ Βδάθϑιλοῦ ψῆὸ ᾿ιδὰὲ 
ΒΡΡαοδγαά, ὅγϑί οἵ 8}}, ἰο ὑ86 οι] άγθη οὗ 1βγβδάϊ, 
ὙΠ0 Ὑ6ΓΘ Υ̓ΟΓΥ ΠΟΙΠΘΙΟΙΒ ἴῃ ἰμ6 ᾿Ἰδἰδηᾶ.---Ὁ 86 
60] βου τ ἢ 6 ΒΟΥΘΘΟΓΟΣΥ Βδτι- 6605 οοσουττεοῦ 
ἴῃ ῬΑρ]ιοβ, γον. 6 8΄, [Τἷϑ πδπιὸ 15 8ὴ ΑΥδπιδῖο 
ἴοται, Ἰιοϑηΐπς (ἢ6 ϑον οὐ ( 6518) ὕοδῖμα: σοῸΡ. 
Βαγαῦραβ, Βδιυίβοϊοιμον, Βαγοι, Βασι θυ, 
οἰ6. (Α16χ.).--- 0 ἀἰδεγθηΐ ότι νυ ἷσῃ {818 
ὨΔΙ.Θ Δ5ΒΌΠ|68 ἦι (86 (ΤΠ 80 Υ]Ρ(8), ἔδι ΒΓ, πὰ 
ΥΟΓΒΙΟΏΒ, ΟΥἸκΙ παι οα ἴῃ (6 ΤΘΥΘΙΓΌΩΟΘ ΜΕ ΐοΝ 88 
οηἰογίαϊποα [ἴῸὉῸΣ {86 πᾶπιθ δι; ἈδΏσΘ, το 
Βαγ͵εμ, Βατγδιπια, ( Βατ-7ελμ), εἴα. οσσυγ. (Δί ον οΓ). 
--ΤΚ.]. Τ}ν5 τδη, 88 1ΐ ΒΡΌΟΔΓΒ ἔγοπι γου. 8, δὃἢ- 
Ῥτορνιδίοα, ἰο ἰδοῦ 86 {160 οὗὁ ἴνπιαε, δὲ 
Αγδοῖο ποσζά, ἔγοια {6 βαης τοοὶ ἃ8 ἰδ 6 ΤῸ Κἰ ἢ 
{1116 “ἰόπια [πο δἰ κηϊῆθθ ἐεαγπεοα ππέπ, δὰ 18 
ΔΡΡΙΙοὰ ἰο “16 6016 20 ΟΥ ὀογρογδίϊοῃ οοτηροβοὰ 
οὗ {π86 {γθθ οἶδϑθοὸβ οὗ (6 Τυνκὶβ ΒἰΟΓΑΓΟὮ, 
οἰα." (ΒΒΑΝ Κ᾿ Β 2 οί. αὦ υετδ.}}; ΒΘ 1 πἰγ] δὰ 
Ὠἰπη86 1 (8.6 ““ 89 τη ̓ ἢ ΟΥ Φάσε, [Αἱ ἴ8, δὴ Οτὶ- 
θηΐΔ] Μαρίδη. [““Ἴ 116 (ἢ 6 γοτ δ] τοοὶ πὰ Ατδῦϊα 
ΤΏΘΒΏΒ ἴ0 ἄποισ, ἴλ 6 οοτγεδρομάϊης γοοί 'π Ηθῦταν 
Ἰ68 "8 ἐο λίάε, Ὀοὰ νι ΐο ἰάθαϑ (οοσμδ δείεπεο) 
ΔΓῸ ἱποϊυάοὰ ἴῃ (6 ἴοττα ὈΥ ὙΠΟ Ψυϊα ΒΟΓΟ 
δχρ αἰηβ ἰΐ, Μασιδ.᾽" (Α1]6χ.).---1Ὰ.1. Ἐ8Π6 ἴσο 
ΘΔ ΓΘΟίοΣ οὗ {18 πίῃ 186 ἀθβογὶ θα ΌὉΥ ἰδ 6 ἴοτγπὶ 
ἴῃ γον. 6, 4150 ῬὑσορβΒοῖ. Ἧς δὰ γχαϊποὰ ἱπῆια- 
Θ6Θ ΟΥ̓́ΘΣ {16 ῬΓΟΘΟΏΒΩΙ, δηἃ τγῶ8 ΘΓ 15 ρ6Γ- 
Β0η, ον. 7. Ὑοη (δα Ἰδαίίον ἰηνγ το ΒαΥπ δῦ 85 
δηὰ 5'δυϊ, ἴογ (86 ΡΌΓΡοΟΚΞΟ οὗἩ ϑ ποαγίης ποτὰ. [815 
Δ Ὑ85 ΘΡΡΡΓΘΙΘΏ ΒΥ οὗ Ἰοβίηρ [06 οοηδάρῃσθ 
οΥ 6 Βοιμδη οἤῆοοῦ, δὰ ἀδηϊοὰ ἰμ6 ἰσυϊὰ οὗ 
ἐμοῖς νογάβ, δἰἰοπιριΐϊης δ ἐπ δαπιθ {ὑϊπι|6 (0 ὁ0ῃ- 
ἔω86 [διαστρέψαι) Βοτρίαβ ῬΑ Ϊυ5, κη Μ᾿ Πα Τὰ νε Εἴτα 
ἔγοωι (89 ζδὶ 8. [““Εοσ [86 ΤΑΙ ἘΠ, ρΑν οἰ μὸν 
τπιοδῇ ἤγοια (6 ΟΠ γἱϑιΐδη ἤδη, (86 πον γεὶῖ σίοη. 
ὙΔΐοῖ ἰδ 680 εἰσαπροῦβ Ῥγοδομϑᾶ: οὐ, ἤγοαῃ ἴῃς 
αοἰ οὗ ἔαϊιἢ, ἃ 4., Ὀοϊ ϑνυῖης [π6 ποῦν ἀοοίσγί πο ἐδ πὶ 
ταλὰς Καονη ἰὸ δἰπι.᾽" (Α16χ.).--18.]1. Τ δα 
58] νὰϑ 811. πῖῖῃ {πὸ Ηοὶγ αμοκί, {μδὲ 15, τὰς 
ον αοϑὲ οπδυϊοα ἷπὶ δὲ ὁπθθ ἰο ὑπάἀοτείαπα 
(π6 ἰγὰθ οἰδγδοίου οὗ 86 τοδ Ὀοίογο Βίἴτη, δὰ 
ἀΐβοονοσς (86 δἰἀάθῃ ἐβουχαὶβ οὗὨ μἷ8 δοι!]. ἢεἬς 
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πὰ ἰδυ8 δ᾽]]οὦ τῦ (ἢ ἃ ΒΟΙΥ το 8], ΒΟ ἢ τη οβί- 
οὐ ἰϑ6]7, ᾶγβί, ἱπ ἃ ρΡοποισαίϊηρ ἴοοῖ (ἀτενίσας εἰς 
αὐτόν), δῃᾷὰ (ἢ 88 ἴῃ ἰΘΥπιΒ οὗ βίθτη σορυκο. Ηἰ8 
ἰδῆζυδζο, ὈΥΪΠΙΑΥἾγ, ὑηγ6118 {86 ἔγὰθ βρ᾽ σία] 
βἰδίο οἵ (86 πιδη ( Ὦ - -- δικαιοσύνης) ; (6 ἰδ 16 Γ νγ88 
{0}} οὐ ἀδςοὶί δηὰ οὗἨὨ ζγίυοϊουβ ΟΥ νηπίου δοηϊϊ- 
τηοηΐβ οὗἩἨ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ Κα, δπα 80} ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗὨ 4]] τὶ ζι- 
ΘΟΌΒΠΘΑΒ, ἐμαὶ 18, οὗ 41} ἐμδί 18 τι πα δοσορία- 
Ὁ]6 'π 6 ογ68 οὗἁἉ Οο(, ἃ ομ!]ὰ οὗ (πο ἀον}}. (ΤῈ 6 
Δρρο]ϊδιΐοη υἱὲ διαβόλου 1ῖΒ ἔπ δη  Π6818 ἰο ἷ8 
πᾶπιῈ Βαυ- 688, ἐπι ρ᾽ γἱης ἐμαὶ (9 Βα (16 8 
π ὁ) ργοδοπιϊπδῖοα ἱπ ἷ8 δου], δὰ Ὀ6ΘΏ ΘΏρ6η- 
ἀεγεὰ Ὀγ (ἢ ΔΥΟἢ -ΘΠ ΠΥ οὗ 4}}] ἐπεὶ 158 ἀἰνὶηθ δβηἀ 
ξοοὰ). Το ἰδηρυδρο οὗ ὅδ], ἔστ ΒΟῸΣ, γοῦυ Κοθ 
ἰδ ΒΟΓΙΘΟΓΘΟΙΒ ΓΤΟΒἰβίδποθ ἰοὸ αοά, οὗἩ ποῖ ἢΪ8 
Ῥτοδοὶ σοπάυοσί τηδὰρ ἰὴ συγ (οὐ παύσῃ---- 
εὐθείας); ἴλ6 ψγαγ8 οὗ αοἀ δ. βίγαϊ ζῃί, Ἰοδάϊηρ 
ἀἰγθοὶγ ἰο βαϊνδίϊοι, Ὀᾳΐ μ6 δἰϊθιηρὶβ ἰ9 ΟΥ 088 
(6 πὶ ΟΥ ΘμδΏμρο ἐπ ΦῚΥ ΘΟΌΓΣΒΘ, 80 ἐμαὶ {8:0 Ῥτοσου- 
8] τὶς ποὶ Ὀοϊΐονο (10 ποτὰ οὗ αοά, δπὰ ποὶ 
Το (ἢ6 ρΡοϊηὶ 0 ὙΠΟ (ΠΟΥ͂ σοπάιοιοά, ἐμαὶ 
8, δα] γαϊΐου. ὅ3'.Δ}], Ἰδβὶϊγ, δηπουησοδ, τὙϑσ. 1], 
ἰδδὲ [1π6 ἀϊνί πα Ῥιπίβμτηθηΐ οὗἨ ὑθιῃρουδγυ ὈΪ1πά- 
Π688 8}8}} Ὀ6 ἰηδὶίοίοα οἡ ΕἸγΙηΔ8. (Χεὶρ κυρίου 
ἶ8 Βετα 18:86 Ομ δδίϊβίηρ βόονοσ οὔ αοἂ). 8,4] ἀο- 
οἶδτθα (πὶ 6 8}}8}} 06 ὈΪ πὰ ΟὨἿῪ [ῸΡ 8. οογίδίη 
Ῥογϊοά, δῃηὰ ποΐ ϑυυδηθηΐγ. Ηΐβ ψοσὰβ ἼΟΓΟ 
δὶ οςο [01]8}1.ἃ : ἐπ νυἱϑίοι οὗὕἩ ἰῃ 6 τηϑῃ ννὃβ 1π|- 
τ  ἰδίοΥ οὐβουγοᾶ, πὰ π6 γγῸὺ8 ΒΟοου ἱπγοϊνοα ἴῃ 
ἰοίδ] ἀάγ Κη 688. 

ς. Τα οοπυογδίοπ οὗ ἰδ ῬΤΟΘΟΏ 80] ϑεγσὲμς Ῥαι- 
ἔμ. ΒΑΥΔΌΔΒ δά 5Δ41}] πιοὶ (815 τοϑῃ ἴῃ ῬΆΡΒΟβ. 
[“ τοῖα ἰδ6 ἐπι πῆθη Αὐριδίιβ απο (μ6 
ΟΣ] ππᾶὰθτ Β18 ΟὟ ΡΟΎΟΥ, 6 ὈΓΟΥΪΏΘΘΒ ὝΘΤΘ 
ἀϊνϊ ἀρὰ πο νοὸ αἰ ογοηΐ 6185868,᾽ (86 Ββοπαίοτί δὶ, 
ξονογηοαὰ ὈγῚ Τγοοοπδιίδ (Ὑ ΔΙ οἢ (86 αὙ 668 ἰσδπβ- 
Ἰδιδὰ Ὁγ ἀνθύπατος, [86 οχὰ ὀσσανγῖης ἴῃ γοτ. 7), 
διὰ (ἰμ6 ᾿τρο τ 8] ῥσγουΐποοδ, σουοσηθᾶ ὈγῬγορτα- 
ογχδ οὐ ζεσαίί, ϑυδοτγάϊπεαίο αἰδίγ οἱ οὗ ἐμ6 0 .- 
ἸΏΘΓ, ΟΤΘ ὉΠΟῸΟΥ ἐπ δι ΒοΥΥ οὗ δγοοσυγαίογα. 
8ε6. ἃ [Ὁ]] δἰαϊοπιοπί οὐ ἰμ6 ψ 0] βυδ]οοί ἰπ 
ΟΟΧΥΒ. ΑΝ Ἦ.: Ζύδε, οἷο. οΓ δι. Ῥαμὶ, 1. 1δ8--167. 
[βοπά. 18δ4: ῃὴ6 δρργοργίαϊθ ρδβϑβαζοβ οὗ Ὀΐο 
Ὀδϑϑβ (το Ἰἰνοά δὲ {86 θορί πηΐηρ οὗ ἰπ6 ἐμ ἱγὰ 
ΘΘΏ ΙΓΥ, τ88 ὑἱτνίῖοο οπιδα Οοηδβυ], δ ττοίθ 8 
ΗϊδίοτΥ οὗ {86 ΒοΙῃ8}8) ἅτ ἔβοσθ ρίνϑῃ ἴῃ (86 
οτὶ χἰπαὶ, δὰ ἃ, νοοά-ουἱΐ 18 ΓΒ θα τοργοβοηΐ- 
ἷπξ ἃ οοἷπ τ ΐσἢ αἰδιϊποι]Υ Θχ Σ 115 4 γοοσοηδοῖ 
οὗἡὁ ὕγρτυδ, οὗ ἰπὸ γοῖρῃ οἵὗὁὨ ΟἸδιιάϊιβ, ἀυτίης 
ὙΒῖοΝ ῬΩὰ] πιδάο {818 νἱβὶϊ ἴο (88 18]8ῃα.---Τ Ὰ.]. 
(ργυβ "δα δεϊοηρθα ἰο ἐπ ἱτηραγίδὶ Ῥγουΐῃθθ8 
ἴοτ ἃ οογίαϊη ρμοσγὶοὰ ἀυτίηρ {πὸ τοΐρῃ οὗὁἨ Αὐυρα8- 
μα, διὰ 18 ἴδ σβ ΤΟΥ δα πιϊπἰβίογοὰ ὉΥ 8 ῬΥϑο- 
ἰοῦ ; Ὀὰΐ Αὐριυπίῃβ βυ θθ0α 06 ΠΕ} τοβιογᾶ ἰὑ ἴο {86 
ῬΘΟΡ]Ὲ (διγαόο, ΧΥ͂Π. 810; Φὲο Οαε.1,. 8. 12), 
δηὰ ἰ γγῶδ δὐϊοσαγάβ ρονυοσποά Ὁγ ῥγοοοηδιῖες, 16 
811] 116 ΟΣ δοηδίοσὶ δὶ ργουΐηθοβ. Ηδθηοθ {6 
Ἰποϊἀθη(4] σϑιρδυὶκ οὗὨ [αὐ ὑπ δὲ δὴ ἀνθύπατος ἮΔ88 
(86. ομἱοῦ ΤΌΪΟΡ οὐὗἨ {ῃ6 8] πα, ργϑοΐβϑὶν δρυθϑβ 
ἘΠῚ ΟΥ̓ ΒΩΥ Εἰ δίοΥ 68] δοοουηΐβ, δα ἰδ βιιβίδ᾽ ποὰ 
ὮΥ οοἶπθ 8.}}} σοιρδὶ πίηρ, το Ὀοϊοης ἰο (86 
τεῖξῃ οἵὁἨ ΟἸδυάῖυα. 10 παὰ Ἰοπς Ὀθθὰ δββυπιοὰ, 
νεΐοτε (6 δυϊ μον ἴθ 7π8ὲ τηοπίϊοπθαὰ ψογὸ ῥτο- 
ΡΟΣΪΥ οοπαϊἀογοά, ἰμδὶ ΓΚ δὰ οτιρϊογοὰ 89 
1110 οὗ Τγοοοπδιιῖ ΟΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ, ΟΥ δὰ ποὶ Ὀθοθῃ 
ῬτδοίβοΥ δοαυδίπίοα τ 118 ἰσὺθ τϑϑ μη : 866 
Βλοκεττ: Οὐοπιπιεπί. 209. [Βεοοπά οαἀἰιΐοη. 1868,1. 
-- Το οἰδδβὶο τειίοτβ ἀο ποὶ τηθηϊΐοη ϑϑυρὶυθ 
Ῥδυΐαθ, τὸ τγχ88 (6 ῬΙοσδοηδβὶ αὐ ἰδπαί (ἰπιο, Ὀὺπὶ 
Βο 8 ΒοχΘ ἀοδογίθοα δὲ ἀνὴρ συνετός; (μὲὶ8 ἰοΥπὶ 

ΤΩΔΥ͂ ὮδΥθ ὈδΘῊ δἰ ΟἽ ΔΡΡΙΘΔΌΪΟ ἰο Βἶτη, ΟΥ̓ΘᾺ ἰΥ 
00 Ἰἰβίθῃηθα ῸΣ Βοπιθ {πιὸ ἰο {6 πψογάβ οὗ {Π9 
δον 8 ΒΟΙΘΘΡΟΥ. [“ΓΕῸΥ ΤΩΔῺΥ γ6ΔΥΒ ὈΘΙΌΣΘ 
{μὶ5 εἶτλθ, δ ΙΏΔΠΥ ὙΘΆΓΒ ΔΙΪΟΥ, ἱπιροδί ΥΒ ὕγοτα 
{86 Εαδϑί, ργοϊθπαϊηρ ἰὁὸ τοϑρῖο8] ῬΌΎΟΣΒ, δὰ 
τοδί ἱπδυθησθ οὐον ἰδ 6 Βοτηδη τηϊπὰ. - - ὉΠ06- 
ἸἸοΥ, θη 1 Βα8 ὈθοοΙηθ οοπδβοΐίοιβ οὗ 18 νοϑὶς- 
ΠΘΆ8, 18 Οἴΐθη σἰδα ἰο ρἶτο 118 δηα ἰο δι ρογϑι!ἰοη. 
Το Γ410}} οὗ οἀυοαίοα ΒοΙΏΔῺΒ γ88 υἱἱοτὶν σοη6.᾽ 
(ΟοηΥ. δηὰ Η. ἰἴος. εἷϊ. ρ. 167. --- ΤᾺ.]. ΤῈ 
ῬΓΟΘΟΙ58), ἱπαάθοᾶ, ουϊποθα ἐμαί ἢ6 Ῥοββοββθα δῇ 
1 6 ΠἸσοηΐ ταϊπὰ, Ὁ υο]υπίδυ γ Βοος δὴ 8ο0- 
αυαϊηίδηδο νυ ἢ ΒΑΥΏΔΌΔ8Β δα ὅδ]. Ηδ 88 υἱἐϊ- 
Ἰπαίοῖγ σοηἀυοίοα ἴο ἰμ6 ἰσὰθ ἔα τ, ῬΑΥΓΪΥ ὉΥ 
παν ης Πἰτη ΒΟΥ τ ἰποββοᾶὰ (80 ἀἰσοοί ἀἰνῖπα ρυη- 
ἸΒῃτοθηὶ ἰπβ]οιοα ὁ ΕἸ γτηδ8, γον. 12, δπὰ ΡῬδυ 
ὮὉΥ {80 ἄθορ ἐτπρσοβδίου τηϑὰθ οἢ Ηὖἦπη ὉΥ (Π6 ἀο6- 
ἰγῖηθ οὗὨἨἁ Ομγῖίϑβι, πλοῖο δ]]οὰ Βἷπὶ τὶ ἢ τγοηᾶον. 
ΤΟΝ αοσμεδαίετ αἰἰεπ!ο αὐ ἀοοίτίπαπι. (Βοη- 
65])]. 

γεβ. 9-12. ἘΠ 6: 88] - - Ιαῃ].---ΤῊο πδπιθ 
Ῥδα], ἴῃ δἀάϊίοη ἰο ἰμαὶ οὗ ϑαιεέ, ΘΟΟΌΓΒ ἴῸΓ [89 
ἢγβὶ {ἰπη6 ἴῃ γϑρ. 9, δὰ {πὸ Ἰἰαϊίοσ 1ἴβ ποὶ δρδὶῃ 
ἰπίγοάυοοα, ὙΒΪ1]6 ὑπὸ ἀροβί]θ σοησί ΠΥ σϑα ον 8Β 
1π6 ΗοΌτοΥ, πατηθ ϑαυΐ [δἰ μην πα ἀλέα 707, ΟΥ, 
αεεὶτ 4, ἴτοιι οἷ. νΥἱϊ. δ8 (ο ο᾽. χὶϊΐ. 7, ἢ 6, 88. 60}- 
Βίδμ ΕἾ, ὕγοση (818 ροϊῃΐ οὐ ἐἶπη|6, Το 8 [6 
Βοιηδη πϑῖηθ οὗἩ δαμί. ὙὍὯΟάε οαῃηοί, τῖῖ Ηεΐη- 
γίομ8, τοραγὰ {818 οἰγουτηβίαβποθ 88 ΤΩΘΤΟΙΥ δοῦὶ- 
ἀοπίδ] ; ̓6 ΒΌΡΡΟΒοΒβ (πὶ ὙΠ Θὴ ΓυΚο τηοπίϊοηοᾶ 
δεγρίαβ Ῥδυΐαβ, 10 οσουγτοὰ ἰο Ηἶτπη {πὲ 840] 
ἸΠ κον 186 θοτΘ ἐμ 6 ἤδιηθ οὗἩ Ραμ. Τῆ οπδηρο ἷπ 
{86 8116, 8, ΟἹ 8:0 ΘΟΠΙΤΔΤΥ, τη846 ΓΘ ΙΟΠΑΙΥ 
Ὀγ (Π6 υἰβίοτίδη, ὙΠῸ γγβ ἤ6γὸ σϑβοοίϊηρ οη {116 
Γο]δίϊοι οὗ ἃ οδυ89 ἰο ᾿ΐ8 οὔοοί. Βυΐ ἱπίογργοίοτβ 
αἸΒῸΣ τ άο]γ ἴῃ (μποῖν γίοθ χοϑροοίἑηρ {116 ΘΑ 186, 
ἰδο οἴκοι οὗἨ πο νγ88 ἐπὶ ρογυτδηθηὺ ΟΠ ΔΠρΘ 
Οὗ [86 πδῖηθ. Τδο 70] ονΐπρ ορί πίοη 88 οτὶρὶ- 
ΔΙῚ δαορίοα δἰ ἃ ὙΟΥΥ͂ ΘΑΥΪΥ ΡΟΥΙΟά, δηὰ δδ8, 
αυϊῖθ ΤΟΟΘΏΓΥ, Ὀδοη το-δἀορίοα:---Κ6 ἱπίτο- 
ἄυοθβ ὑπ πᾶπιθ Ῥγθοίβοὶυ δἱ (ἷ8 ροϊῃΐ Ὀθοδιδθ 
8:6 δροβίϊθ σοοοϊνοα 118 πὴ οὗ Ῥαμί ἴῃ δομδ6- 
αυθησα οὗ {86 Ῥσγοβϑηΐ ΟΘΟΌΣΓΘΩΘΘ, Δ8 8 ΙΩΘΙΠ0- 
γἶδὶ οὐὗὁἨΘ 186 σοπυοσβίοη οὗ βουρίαβ ῬααϊὰΒ. ΤὨΪ8 
88 ἰΠ 6 ορίῃΐοη οὗἉἨ Φόγοῖηθ: “[9ὲ.ἐπῖπι δοίρίο, 
διιδ7εοεία Α γῖσα, Αὐγιοαπὶ δἰδὲ ποπιδη ἀεδυπιρεδὶ - - 
ἰία εἰ ϑαιιῖι.8)} α ρμγίπιο δοοϊεδίδς δροῖΐο, Ῥτοσοηϑιῖα 
ϑεγρίο Ῥαμῖο, υἱοίογίδε διῶ ἰγοραα τοζιίί, ἐτεσίἐσιια 
υεχίϊίωηι, εἱ Ῥαυΐωε αἰσετοίωγ 6 ϑαμῖο. (126 υἱγῖδ εἰ, 
δ). Τμο βδπιθ υἱοῦ 18 Θχρυββϑα Ὦγ [δῦτ, 8114; 
Βοηχοὶ; ΟἸδβὶι.; Μογοσ; Βαδυπιρ., δῃὰ Εν δ]α. 
ΤΌΟΘΥ ἀϑβαπιο οἰΐμος ἐμαὶ {86 δροβίϊο, ἤγοτη ἐμῖ8 
Ῥοσίοά, δρρ θα (816 βϑπιθ ἰοὸ ἰσηβο} (9 ΘΓοτ 6), ΟΡ 
ὑπαὶ οἰὸν ΟὈ τ βιϊδη8 Β8α αἴνϑῃ ἰΐ ἰο ἢἷπι ἴῃ τ θτὰ- 
ΟΥΥ͂ οὗ {818 τοι Κα Ϊ0 οοπνυογδίου οὗ ἷ8 “" δγαεί- 
ἤγαϊ!.᾽"" (Μογογ).---ἰῦ βυοῖ, πονονοῦ, δα Ὀ6Θα 
86 6886, 70 ταί Βανθ ΓΘΆΒΟΠΔΌΪ οχροοὶθα 
(δὲ 1υκὸ σουϊὰ ἢν ραἰνθῃ δὴ ᾿π τη δίῃ ἰ0 
{πὶ εδοοί, αἱ Ἰοδβί, ὈῪ ἃ βίηρίο ποτά. Βυΐ ἴῃ 
Ρἶδεο οὗ δἀορίϊπρ ἰμὲ8β σΘουτδο, ἢ6 ἀοθβ ποὶ ουδῃ 
τπηϑηἰίοι (ἢ 6 Πδτη6 ἰπ ἱπηπηεαϊαίθ σοπηδοϊΐου ΜᾺ 
ὑπ σοηγογβίοῃ οὗ {ἐμ Ῥσχοσοιβὰ]; 6 γαῖ ΠΟΥ 60Π- 
ποοίβ ἰΐ τ τ (6 του Κὸ Ἡοῖ τᾶ δά ἀγοββοα ἴοὸ 
{6 βογδογοσ. Αμπά, δυσί βον, ΚΘ τη θη 08 (ἢ6 
ἴδοι ἰπ ᾿πιϊταδὶθ σοπηθοϊΐοῃ ΣΙ 8 οἰ ΓΟ δ Π 60 
ΜΕΘ ἀ068 ποὶ ὑϑ0}} 77 τϑοοῖτο ἀπο αδἰϊθηίϊοῃ, 
ΥἱΖ. ἰδῇ 8. ΠΟῪ 6Γ8, 685 ἰΐ τόσο, ὈΘρῖηΒ πὶ(ἢ [116 
Ῥτγοοθάθῃμοθ ψμὶσ ἢ (Π9 ΔΡΟΒί]6 ΒΕΠΟΘΙΌΓΙΒ ἰδίζοδ οὗ 
Βατπαραβ. ΕῸΓ [κὸ πδὰ δἰ μοτίο (86 ἰδϑδὶ 
(τη ἐπ τον, 7) ὀχ ἰ δἱιοά (86 Ἰδαίου δβ (π6 ομϊοῦ 
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Ῥουβοηδίε; Ῥυΐ ΠΟΥ͂ [ἰ 15 Κδ], δηὰ ποὶ ΒΟΙΠΔΌδ8, 
ΝΟ (5 .κ68 (6 Ἰοδὰ ΑἸἶκο 'ἰῃ νογὰβ δηὰ ἰῃ δοίδβ: 
866 4150 Υ6Υ. 16 8(,., 8.ο, ἴοο, ἰῃ γον. 18, (86 τ οὶ6 
ΘΟΠΙΡΘΩΥ͂ οὗ ἰγδυθὶ ]θγ8 18 απο δἷϊον Ρδιι}ϊὶ 88 (86 
οἰ εἴ ρούβοπῆδρο (οἱ περὶ Παῦλον), δῃὰ, Δ΄ ΟΥ̓ ΔΙᾺΒ, 
86 τοχυΐῶῦ ογάδν οὗ (μ6 πῶσῃ6β 5: “Ῥ8ὺ] διὰ 
ΒΑγηδὺ 8" (ὁ. χἰϊ!. 46, δύ. εἰο.}, δὰ ἰὲ 8 τηϑτο- 
ἸΥ δῇ Θσχοορί 0}8)] 6880 [χΥ΄. 12] το (18 ΟΥ̓ΔΟΡ 
ἴδ Βυ ΒΟαυΘΏΥ τονογϑοα. Θη06 ἴδ ΔΡΡΌΘΑΓΒ 
(8. (86 πϑδιϑ οὔ Ῥδυὶ (Ἰὐκὸ 106 οἴεῪοοὶ δπὰ ἰΐδ 
68.860) 8 οοπποοίθα Ὑ]} ἰπ6 ἱπάορεπάθηϊ μογ- 
ΒΟ0Π8] δοίΐοῃ δῃὰ (δ Ῥγοπιΐποποο ἐμ8ὲὶ Αγ Β6η66- 
ἔοτ ἢ ΟὈΒΟΓΥΔΌΪΟ ἴῃ 86 6886 οΥ̓͂ (18 ΒΡΟΒ(]6. ΝΟΥ 
ὅδ 1ξ Ὀ0 τερδυθα 858. 8 υπιηθδηΐηρ δηὰ δοοὶ- 
ἀοπίαϊ οἰγουπιδίδηοθτἢδί δ (Π 9 ΥΟΣῪ τηοτηθηῦ ΒΘ 
1ακο ὅγβί οὗὨ 811 πυϑηςοηβ {ἢ 6 ὨὩΘῪ Ὠδιηθ, ἢ6 ΧΘ- 
ΤΟΔΥΚΒ ἰδαὶ Ῥδὺ] τὲ 8110ἃ υστὰ ἴ8 6 ΕΟΙΥ 
Ομοαεῖ. Ηδηοο, δἱ {ἴα οὐ 64] τηοϊηδηΐ, 8 ἰῃ- 
[6 ΓΔ] ῬΓΟΡΤΟΔ8 8η6 ἃ ἀθοίβῖνο οἱ ουδίΐοη οὗ δι} 8 
ἩΒΟἷΪ6 ΘΠδυδοίοῦ ΟΣ οἴοοϊοα Ὁγ (Π6 ΗΟ] αοεί. 
Τὶ γδβ Ὁγ νυἱγίυϑ οὗ ("ΐβ ἱηδυθηοο ἐμὲ Τὰ] οατθ 
ουπδγὰ δηὰ δοϊητηθῃσθα δὴ ἱπάθροηάἀδηΐ σΟΌΓΒΘ 
οἴ δοίΐοη, ἰδικίηρ ργοοοάδηῃοο οὗ Βδυῃδῦβδβ, 80 
84, ἴῃ (16 ὁΘ886, χοΐγαϊποὰ ἔγοτῃ ῬΘΥΒΟΙ 8] ἱπίου- 
ἔογθθοθ. [{ ἴἰβ ἱπ οοπῃθοίϊου τὶτὰ ἐλ οἰγουτη- 
δίδιιοα, δὰ ποὺ Ῥγυϑοίβον ἩΪΓ} ἐἢ}6 ΘΟ ΟΥ̓ οἢ οὗἁ 
(19 Ῥχγοοοηδι ἰμαὶ [υκὸ Βοποοίουι ἢ ΘΙΏΡΙΟΥΒ 
ἐλαὶ πδὰθ ὙΠΪΟ ΨΠΠῚ (6 ΟἾΪΥ 0πη6 τ ΪΟΝ ἰἢ0 
ΔΡΟΒΙΪ6 οὗ ἐμ6 αφη 1168 δρρὶ θὰ ἰο Ηἰτηβοὶ [δπὰ 
ὈΥ τ ΒΟ Βα 8 ἀοδίρηδίοα ἴῃ 2 Ῥοί. 111, 16.---Ἴπ.]. 
.“-Ἰὶ ἰδ, δἰ {09 δβδιο {ἶτπη6, ἰσὰθ, ὑμαὶ ἐμο86 60ῃ- 
βἰἀογαι 5 ἀο οὶ ΘηΔῸΪΘ τι.8 ἰο ἀροϊάθ δἱ ν ῆδί 
(πη, δηὰ ἔγοτι δὶ ΒοῦΓΟΘ, {6 ΔΡΟΒι]6 σοοοϊνρα 
μῖ5 οιηδῃ πᾶπιθ. [{ 18. ῬΟΒΒ1 Ὁ]6 ἰῃδῖ, 35 ὁ Βμο- 
8} Οἰ(ΐζϑῃ [οἷ. χχὶΐ. 27, 28], μὸ γϑοοϊγοὰ ἰΐ αἱ 
δὶ5 Ὀΐσί, Ὀαΐ, ἀαγίηρς (86 ῬΒανβαίο ροσίοα οὗὨ δΐβ 
18, δηὰ οὐθὴ ἀυγχίης (86 ἄγχι γϑδὺβ ὙἩΒῚΘῊ ζ0]- 
Ἰονγοὰ δῖα οοῃγοσδίοι, οι ρ] γερὰ ἔπ ΗΠ ΘΌΓΘΥ ΠδχπΘ 
ϑαμΐ 8]0η6:; τΒΘΩ Π6 δ΄ ΠΟΥ ΑΓΒ δοιπιπιοησθοὰ ἷδ 
ΘΌΓΘΟΓ 858 ἰδ δΘρΟδβίΪθ οὐὗἨ (ἰμ6 ἀἰθῃίεδ, ΒΘ ἸΠΔῪ 
δΒανθ Ῥγοίοστοά ἰμὸ Βοπιδὴ ἢδιηθ οὗ αι. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

ΤΒο τοβὶβίδποο οὗ {89 δροβί]ο ῬδᾺ] ἰο ἐπ βοὺ- 
0 ΡῈ Βδγ-ὁδμ8β ρχοοοοαρα ἔγοιῃ ἐλ γμΐπδδε 97} ἰδὲ 
Ποῖν Οῇλοεί. ᾿ 

α. ΗΐδΒ ΔΌΪ γ ἰο σἴδηοο ἱπίο {89 ἀδεθθει το- 
668568 οὗ (9 Βοι] οἴ (μδὶ τη8ῃ, ἯὙΔ45 8 αἱ οὗἨ ἰδο 
80 βρίτί! οὗ Οοὰ. ΑΒ δθ δὰ ΠΕΥ͂ΘΡ, ῬΓΘΟΥΪΟΙΒΙΥ, 
δοοὴ ἐδ ἰδίϊοσ, ον σουϊὰ ἢ6, ΒΟΥ ἃ ὈτϊοΥ ἰμΐοσ- 
γἱον, δανο ὑβοσου} ΘοΟΙΡγ ἢ οηἀθαὰ ἷ8 ΘἢδΓ- 
δοῖον, υίϊμοῦὶ Ὀοΐπρ αἰγπ  }]γ θη πο ἢ ΤῈ 
σὮΑΓΟΒ τῖσαι ἢθ δἀνδησθα, ΜΟΓΘ 7706}} Τουπάσά. 
1 ἰ)6 πιδὴ δὰ ὈθΘη ἃ ραρδῃ τηδρίϑῃ, Βἷ8 Βρ]γ- 
ἰϊυαῖ δἰδίο δπὰ 815 χυϊὺ οου]ὰ οὐ αν Ὄθθη 6 Χ- 
πιο ἴῃ ὑπὸ ἀδσῖκ δο͵οῦβ τσ {116 ἀΡοβί]6 ϑια- 
Ἰογοά. Βευὶ ἰὴ φσγοδίου (80 διπουῃὶ οἵ Κῆον- 
ρὰγχο ν88, Ὑδὶοῖ (ἢ 0 ΒΟΥΘΘΡΟΣ, 85 8 δυϑοϊτίο, 
οουϊὰ αν δοαιϊτοὰ οὐὗὁἨ 6 ἰσχτο αοἀ δηὰ ἷβ 
ὝΔΥ8, οὗ ἷβ Θο 86] δηἃ Εἷ8 ΘΟ Δ δ, (Π 6 ΤΠΟΤΘ 
ἀεφοϊάοα γ 6 τηιιδὶ ἤδνο ὈΘΟΟΠῚΘ 8ῃ ΘΠΘΙΩΥ ΟΥ̓ {0 
κίηχάοπι οὗ αοα, τ ῆθ 6 ὀχ ἰἐθαὰ βιι6}} οὐ ῃ- 
πἷπρ δηὰ βορῃἰβίσυ πὰ οὈδίγυοιϊης ὑπ ΔΥ8 οὗ 
θοὰ 

ὁ. ἘΆνίΠ ον, ὑπὸ Βρὶγὶ! οὐὗὁἨ ἀοα δὰ ΟἸγὶδὶ σϑ- 
γ6 8}. ΗΠ: ΠΙΒ6}7 ἴῃ (86 δππουποριηθηί ὈΥ {μ6 8Ρ08- 
ι19 οὔἩἨ πὸ αἰνίπϑ ρυῃίβησηοί. 6 ἀο ποὶ Ὦθγθ 
ἀἴδοοσῃ ἰμὸ δρὶσὶΐ οὗ δὴ ΕἸ1 76}, το 08}18. ἀο 

ΤῊΒ ΑΟΤΒΓ. ΟΕ ΤἸῊῈΒ ΑΡΟΞΤΙ ΕΒ, 

ἔτο ἤγοπι Ἀθδύθῃ, δ 88 γγ8 {86 Ῥσορβεοίβ οἵ Βδοϊ, 
ΟΣ ἐμαὶ σΔΥΠΔ] 208] ΜΟΙ 80 ΦΔΒΠΥ τοΐϊηρ]65 τ ἢ 
8 τὶ ριίδοῦβ ἱπαϊσηλίίοα, Τα οουγδο δάορίεὰ ὮὉΥ 
189 Δροβί] Ἔχ ὲ 118 τηοάἀογαίϊοπ, δὰ ἃ ἰδ ΠΟΥ͂ 
ἴο ΡΥ δὰ ἰο βϑρδσοὺ. Ηδ δῃποῦηοοβ ἴ0 {89 τοΐδ- 
δυϊάοα τηϑη, ἰπδὶ δΒ6 που]ά Ὀαδοοηο Ὀ]Ϊπὰ, Ὀαὶ 
{πὶ 6 ψὙου]α Τοτρδίπ ἴῃ ἰπδὲ οοπάϊ ἴοι ΟὨΪΥ ἀὰ- 
τίη 8 σογίδὶπ Ῥουϊοα, δπὰ ποί ὑπὲὶ}} δἷβ ἀθδν. 
ΤυδΒ Π6 ἱπάϊ ΓΟ Υ Βρϑδῖζα οὗἤ δ ἰδστοϊηδίΐοι οὗ 
{86 Ρυ πὶ Βῃτηθηΐ, ρσγουτα θα ἐμαὶ ἐμ οὔδπά ον βμουϊὰ 
66888 ἰο0 Γοδὶδί (πθ ν1}} οὗὨἨ αοα (δοτρ. οὗ παΐσῃ, 
εἰ6. γοσ. 10). Τ18 8. {86 Βρίὶ γἱϊ οὗ ΟἩτὶδί, τὸ 
“εὖθ ποὶ σο0π16 ἰο ἀοδίΓΟΥ͂ τ. 6 5 ἾΥ68, Ὀπὶ ἰ0 88 γ0 
{8 61." (1μι. ἰχ. δ6). 

ἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 4. 8ο τ1δου, Ὀϑίῃᾳ δϑεῖ ἔοσι ἢ ὃγΡ τδ0 
ΗΟ Θδοοῖ. ---- ΤΠ6 Βἰιδίιοιηθηὶ ἐμαὶ ΒΟΥ μαὰ 
τοοοὶνθὰ. 6 αἀἰνῖηο τηϊβδίου, ἰἱβ σοροαίθα ἴῃ ἐδιῖ8 
ἴοττα, 88 {πὸ ἵδοὺ 1.86} οχρ απ [86 αἰνῖπο συϊὰ- 
8ῆὴ060, ἰ86 Ὀ]οαδοὰ γϑδυ} 18, δῃὰ ἰδ σηϊ ΓΒ ΟΌ]ΟΟΒ 
ἀοοὰθ μοι ΒῚΘ δα βοαῦθη!γ ἀοδοτὶ δο. (ΑΡ. 
Ῥᾳαὶ.). -- ϑορασῖθᾶ πηῖο δοϊοποίᾶ - - - 
δαϊϊοᾶ ἴο ΟὙρσῦα.--- ΑἹ} (μ6 δίβρα οὗ {19 ἰχ9 
βεσύϑηΐβ οὗ αοά τὰ ποῖ ΟἿΪΥ γϑδΡ Κδοΐθ, Ὀθὲὶ ἃγ9 
8180 δἰἰθῃὰ θὰ ὃν (Π6 αἰνὶπο Ὀ]οδδίησ. 7ηθ εγοβ 
οἵ αοὰ τυδίοϊ οὐδὺ ὑμοῖη δὰ ἀΐτοσί ἱμοὶν δοῦγϑθ 
ὙΒ6Ὲ {πΠῸΥ Ῥγοσοθα ἤγοιη 0.6 ρΐδοθ ἴο δηοίβου. 
1 ἴδ ποὶ {16 σοΙ ΘΌΣΙΥ οὗὨἨ (86 δροίβ ψβίοῖι μὲ Ὺ 
Υἱβὶ θὰ, αὶ ἐπ οἷν ον σῃδυδοίοῦ δϑ δι᾽ ἢ] δὰ 
οΟὈραϊοπί βοσυδηία, Ὑ80 δδὰ οὐογοὰ {πὸ 8} οὗ 
Θοά, γὶοϊἀοαὰ ἐο ὑμὸ συϊάδποο οὗ {86 Ηοἷγ αδΒοσίέ, 
δηά δηϊδιοὰ μοὶ τοῦς ἴῃ Ὀργϊρμίποβδ, το δ 
ἰδ Γ6 8 δ 6 ΒΟΠΟΓΔΌΪΟ δπ ἃ Θηἀυγΐπᾷ ΓΘΙΠΘΕΌΥΘΙΟΘ 
οὗ (Βοὶγ ἀδϑάβ. Το αἰνγῖπο Ὀ]οαδῖηρ δια ἰδ 9 
Ιδθογϑ οὗ ἔδι  Η70] βοσνυδηὶβ οὗ ΟἸἾγίδι, ουϑὰ μοι 
(ΠΟΥ Δ’ ΤΩΘΓΘΙΥ ΒΟΪΟΌΣΕΘΓΙΒ ἱπ ΒΏΥ ὈΪἾΔΟΘ, ΟΥ, Ρο5- 
ΒΙΌΪΥ, ἀΟΙΥΕΡ ΟἿΪΥ δὴ ΟΟΟΘΒΙΟΠ ΔΙ ΒΟΣΊΩΟΝ ΟΝ [89 
τοδα, 8.0, (ρο, 7 68ὺ8 ΔΙΉΎΔΥΒ Ἰοἷϊ ἃ το Ὀ] οαδὶβ 
Βομὶηα, ὙΒΘΏΘΥΟΣ 0 ἰγαυο]οὰ, δπὰ, πὰ θὰ, οἱ 
ΘΥ̓ΟΤΥ οοοδβίοῃ. (ἄρ. Ῥαβί.). 

γεκ. ὅ. ΤΟΥ ριϑδομϑᾶ [6 υνὐτὰ οἵ Θοᾶ 
ἔπ ἴδ} 6 δυγῃῆἤδβοβξῦθα οὗ ἴ80 ϑοννα.---γῸΡ, τὸ 
ποὺ βδϊναιίου οὗ (80 Φονβῆ [920 ἰν. 22]. Ἐδο 
Ῥυ }ο δγπαροριθ8 ζυγηἰδθἃ {86 τηοϑὶ ΤΘΥΟΣΔΌΪΟ 
ΘΡρογίαῃειΐο8 ἴογ ἀο!ἑγοσὶπς δἀὐάγοβϑοθ. [Ιὲ 18 
προτίδπι {δὲ γγο ΘΟ] ἃ θη Ρ ΘΥΘΓΥ ἀΟΟΥ τ ΒὶαΝ 
ΤΩΒΔῪ ὍΘ ορεποὰ ἰο υ8, δηὰ τοῦκ ὙἘ1]0 ἰξ 18 ἀδγ. 
(ΕἸ 6.61). 

γεν. 6. πὸ ἰ51]10, πρῖο ῬδΡρΒΟδ.-- ῬΌΡἢο5 
686 ποίοα (0Υ {8:6 νυδηΐομηθθθ δπὰ γἷοθ οὶ δἰ- 
ἑεπάρὰ 86 ψΟΡΒΕΪΡ οὗ ͵7ομυΒβ. τω βελυω ἴγ85, 
ἰπάϑοά; αὶ βαποίθυυ οὗ αἀγοοὶς σοὶ βίο: οὐ (δΒὶ5 
ΒΏΟΓΘ ἴδ6 ἔΔ]6ἃ ροἀάθθη (86 Ῥδρ δα Ὑ 6:8) 
ἤτοι Ἰαπάθά, ὙΠ 6Ὲ 5.6 ΤῸ80 ἔγοιι {86 δοὲ (ἴλο. 
Ἡώωϊ. 11. 2, 8).--[ πὸ Ρο]]υϊοὰ τοΥΒδῖρ τγδβ ογὶ ὶ- 
88}}γ ἱπίτοἀυοοα ἔγοπι Αδϑυσὶδ οσῦ Ῥμοπἰοΐα, οεἰο.᾽ 
(Οουγὺ. διὰ Η. 1. 168.---π.]. [τα Υ 
ἰπίο βΌ0} ἃ βίγοῃρβμο)]ὰ οὗ βδίδη [Βον. ἰδ. 18] ἐς 
(86 τη ΒΒΘΙ ΘΓ ΟΥ̓ ΟΕ Υἶδὲ δὲ (ἢ 9 ὙΘΤῪ ὑο αἰ πηϊη 
οἴοοιθὰ δὴ δηίσδηοθο. Τῃηθ ῥσυΐποο οὗ ἐδμὶ8 που] α 
διϊοιηρίβ, ἱπάδοά, ἰο οὔ" σοδἰβίβησθ, διὰ, ἴῃ 86 
ῬΟΓΒΟῚ ΟΥ̓́(Β6 ΒΟΣΟΌΓΟΡ, ΒδΡ- 6608, υἱΐοσϑ [Π6 ἴδ π- 
ἄυαζο οὗἨ ΤΟΡΓΟΔΟΝ δῃὰ ἀοῆδηθο: 1 8 δΕΓΘ 
Ὀοΐοτο γου !" (ΒΘ (6ν). 

Υββ. 7. ὙΥ ΏΔΟΣ [ν80] νγῶδ υΥ δ - - - ΘΣ- 
εἰυα Ῥαυῖυα, ἃ ριτιᾶϑηϊ [δὴ πὶ 6} 15 6η1} τδῖ. 
--συάοποο διὰ ρμοαϊϊηοδ8 πιοδὲ ΘΡΡῚΥ δοοορ ἃ 



ΟΗΛΔΡ. ΧΙ. 4-12. 

ὑι 1} ὁπ δηοίποσ. Τμο ἰσυ ἢ οΥἁ Οοά. βοὶ ἤονι ἢ 
ἧι 16 αἀοδροῖ, 85 Κ8 ἴῸΥ ὑπὸ ἱπυθβίϊ αι οη οὗ {Πο86 
ὙΠῸ ΔΡὸ υἷδο. (Β 6 561).--- Τὸ ἀθδῖγο ὑὸ ὈΘΟΟΤΩΘ 
δοαυδίηἰοα σπῖὰ αοὐ᾽δ ποσὰ, ἰβ ἃ τηδυὶς οὗ δῇ ἴῃ- 
16] ΠἸἰσοηΐ πυϊη, (βίαν ϊκο).---ϑογρίυβ νγ85 8 τηδῃ οἴ 
Ὁπαἀογδιδηαϊηρς, δὰ, πουογίμοῖθδα, δ] οσοὰ Ἀΐπι- 
βοϊ τὸ Ὀ9 ᾿ἰπδυσησοα ὈΥ [86 Βοτοογῖθϑ οὗ Βαγ- 6888: 
ποὶ ΟΠΪΥ ΔΥῸ (Π6 ΟΥ̓ΘΒ οὗ ΓΟΔΒΟΣ ΔΊΧΟΔΑΥ τοϑΐς, 
δπὶ (6 ἜΘ δηϊτηθη δ οὗὨ ἱπηροβίουβ ΓΘΘΙΪΥ σοηβ᾽βὶ 
πα {Π6 δυσοοδα ὙΠ ὙΒΊΘΩ (ΠΟΥ͂ 8180 ὈΪΪπὰ {π6 
ΟΥΟΒ οὗ γοϑβοῆ. Ἧο δοσογἱπ ἿῪ ροτοοῖνο {δὲ 
ΤΔΗΨ ῬΟΝΘΥΙ] ταΐπ ὰβ ΔΥῸ ομδδυθὰ ὮὈΥῪ 8 ἴον οὗ 
ἀλγξποβα. (Αρ. Ῥαβδὶ.). 

Υχσξβ. 8. βδοϊσίηρ ἴο ἔτπισηι ἄνσᾶν ἴδ 6 ἄορυ- 
Ἐν ἔσοτα ἴΠ6 ἔα τ.---Μο ὙὯῸ ΟΟΟΌΡΥ Βίρῃ ρΡο- 
ΒΊ[ΟΏΒ, ΔΓ ΔΙΉΎΔΥΒ δἰζοπ θα ὮΥ ῬΟΥΒΟΙΒ ὙΠῸ ἀ6- 
αἷτο ἰο ἰυτγη ἢ θτ 5146 ὕσοπι {86 ρδίἃ οὗ ἀυίγ δηὰ 
σιυραοαὶ 6Υ1} ἀοδῖ κῃ; ὑἰΠ6Ὺ 86 ποὶ δπσαυβ σδγηδὰ 
διὰ ρτοίεοίοὰ ὈΥ͂ ΔΡΟΒΙ]65; ΘΟΡΩΡ. 1 δδπιιοὶ χ. 1-- 
8. (Θυοπδπ6)). Ἐ 

κε. 9θ. ΤΉΘη ΕδαυϊΪ, τῶὃο 8160 ἰα οδ]]ο 
Ῥατι, 511οἃ τ ἴ8)6 ΗΕΐοΙΥ αδΒοεδῖ, δοῖ Ηπἰ6 
ΘΥοα ΟἹ Βίτη.-- ὸ ψῆο ἰδ ἃ Ῥαμὶ, (μλὲ 18. ἴθο- 
ὉΠ διὰ τβϑδὴ [[,8..] ἰῃ ἷβ οὔτ ογοδ, ἰΒ ἃ ϑαωΐ, 
ἐμδὶ ἰβ, ἀοδίγοα δηὰ Ῥοϊουθὰ [860 δρογ Εχεα. 
γος. 9-12} ὉΥ Οἰμβουβ. σου. χχίχ. 28. (Βίδιο). 
-- ΑΒ το ΠΥ ᾿οδάθτβ ἀουὶτο ΒΟΠΟΣΘΌΪΟ {1168 
ἔγοτα ὑπὸ ΡΪΒΟΘΒ ἱπ ὙΠῚ68 ΠΟῪ ραϊηθά νἱοίοτίοϑ, 
80 840] οὈϊαὶποὰ (86 πδιθ ὙΝΙΟὮ ἣθ ὈΟΤΘ 88 8 
δΔροβίϊο, ἔγοπι ἰΐ6 Κ'τϑί Υἱοίοσυ ἩΔΟΒ δ μαϊποα 
ἴον Ογίοι. Ηδ ἰδ 7 ἰοοῖκ {86 ποῖ Ρ᾽θδβυτθ 
ἦπ ἰπῖ8 οἴδηρθο οὗ Ηἷβ πδπὶθ, 88 Ῥαυΐξ βιρη ῆοδ 
ες, 'τεεαπ; ἘΡΆἘ. 111. 8; 2 Οον. χὶϊ. 9, [366 Ηομ. 
διὰ Ρκ. ου 6. χὶχ. 2].---Τ8.]. Ηἰδ Ηθῦσον 
ἈΔΙῺΘ Μ}88 [6 Β8Π16 85 ἐ᾿δὺ οὗ {π6 ἰκἰηρ οὗ 818 ΟἾΤἢ 
γ]86, τὸ τγῶβ (8116 ἰἢ δὴ δῃΥ͂ οὗ ἐδ ρϑορὶβ [] 
βδιν. ἰχ. 2: χ, 25]: δῃα 88 ἐμο Ἰδίξοσ ρογβοουϊθὰ 
θανῖὰ, 186 τὴ δεν (μ9 ΓοσὰΒ οὐ ποδτὶ [] 
Βδιη. σχὶϊὶ. 14], 5Βο ὅ8.}, τσῆο βυγρϑββοὰ 8]] οὐ βοσβ 
ἧπ Ῥμαγίδαίς ἀϊχοῖϊν [64]. 1. 14], μογβοουϊοὰ 
Ζεδυβ, ἴΠ6 ὅοη οὗ αγιὰ. Ηρ πον τυύυῖϊοβ ἐμὸ 
Θρὶδρ οὗ (πὸ 580] γβὸ ὁποῦ ψ88: “ΒΡ βι}]---ἰ 
᾿το; γοί ποέ 1, Ὀαΐ ΟΠ γχὶϑὲ ᾿ἰνοί ἴῃ τη6.᾽᾽ 64]. ἰϊ. 
20. (Βεϑββο:).-- - ὁ ΒΘΔΡ πὸ Ἰουὰ δπὰ Βοΐδβυ γοὸ- 
Ῥτοδοῆθδ, δυοῖὶ 88 8 μοί ἰθροσ αἰΐίοσθ. ἔνϑῃ 
ἩΒΘΏ ἃ ἰσδομο δ Οἷἶἕοθ δηὰ σοῃδοΐθῃοο σϑαυΐγο 
μέτα ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ {6 Ἰαηρσύυδρο οὗ γοῦυκο, μ6 ββου]ὰ 
ΘΔΙΟΓΏΙΙΥ σομβί 6 ἩΠοῖΒΟΣ 6 ἰθ πὰ {πὸ σἱρεὶ 
ἴγδιοϑ οὗ τοϊπά, δῃἃ οδῃ ΒρΘδῖ δηὰ δοὶ ἴῃ (89 
Ῥγεθθος οἵ Οοα΄ ουϊ οὗἨ ἐδε γεΐπε8ε οΓ ἰδὲ Ἡοῖν 
Ολοεί. (ΑΡ. Ῥαβδι.). 
κῃ. 10. Δυᾶὰ πεἰᾶ, Ο ζ}}} οὗ 41} δι. ]}ν 

-- - οδιᾶ οὗ ἴδο ἄονὶ!, οἱο.---ΡαῸ] ἰπδὶοίθ 
ΟὯ6 ὉΪΟΥ ΔΓΟΣ {μ6 οΟἰοΣ, ἔθασβ ὑμ:}6 τηδδὶς ἕγοιῃη 
1:0 ἀφοοΐγοτ᾽Β ἴδοθ, δῃηἃ ΘΣΡΟΒ68Β ἰο δἷπι {80 ἰσὰθ 
βιδίθ οἵ μἷδβ ποαῦί: “ἢ Ἱ]ὰ οὐἁὨ ἐδ ἀ671],᾽ (Π6 ον- 

0 οὗὨ διῖβ πδίηθ, “ΒΑΡ (80 Ο7) ““0}9}6808;:᾽ 
“{0}1 οὗἨ δ. δηὰ τα βοο,᾽᾽ (86 ορροπίίο οἵ 
“ἘΠ γτΩαβ᾽" (α δαρε) ; "" ΘΏΘΙΙΥ οὗἉ 8}} τσ θουβη 685 
-- ρΡοτνυογίίηρ (ἢ0 ταγβ οὗ ἀοἀ᾽᾿"---ἰἢ 8. ορροβῖϊθ 
οὔ πὸ (1116 ὙὨ]ΟῺ Ἦθ 85διιη)θα, ἐ, 6., ἃ Ῥγορδοί οὗἁὨ 
Θοά (τον. 6), ὁ ἐἰ{16 ὈοΪοησίπς ἰο Εἰπὶ ΔΊοπ τ πο 
[6868 ἐμ9 ἐγ 6 ὙΩΥ οὗ δβαϊγδίίοη. {ὉΠ} 61). 

γεε. 1]. Ἐ8ὸ Βαηᾶ οὗ ἴ86 Σιοχᾶ ἰδ ὍΡΟΣ 
[866.---Ἰἰ σδπιθ ὉΡΟῺ δἷπι, ποῖ 88 π ἐδ 6486 οἵ 
ἰδὲ ἰγὰ δουυβδηί οὔ αοὰ, ἢ ογὰοσ ἰὸ δ] θῃ 
διὰ δἰτοπρίμοη, Ὀυΐ ἰο ὈϊΪϊηὰ δηὰ Ῥδγδίγζθ δίηι. 
Νανοσγιμοΐοδα, (06 Ῥαηἰβμιηθηΐ γ88 πιο π 6 ἰο ΌΘ 
ΘΕΪΥ ἐθιμροόγαγγυ, βίποθ ἰΐ 'νᾶ8, ἱπ δὴ Θνϑηο] 168] 
Β6η26, ἀοεὶχηοα ἰο0 Ὀ6 ἃ σ᾿ δδιϊϑοιηθηύ τπίο σἰραί- 
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ΘουΒη 6585, δηἀ ποΐ απίο δοπαοιηηαίΐοη δῃα Τορτο- 
δα] οη.--- 6 »ιχιέδαλπιεπὶ τ88, 1. ϑυϊοὐ ἰο 86 οἵ- 
ἴοπαον---ὸ 0 ὈΙἰπάἀ ρα . οἰ ΒοΥΒ, ἰ8 βίγσιιοκ Ὀϊϊπὰ 
θοῦ; Π|. Αἀαρίοα ἰο ἐτπργοββ δηἃ δουυΐπδϑ 
πὸ δρϑοϊδίοτγβ; Π1{.- Θοδι χηρα, νῖτἢ 4}} 18 βονθ- 
Τὶ, ἰο Ἰοδὰ ἰο {86 γοΐϊοτσιηδιϊίοι οὗἁἨ {πὸ οὔὔἶϑη ον, 
ὉΥ 80} 8 ἱπηαϊτοοὶ ΓΟ ΘΏ66 ἴο ΑἸ 1} 9 ΠΙΘΤΟΥ [“ΤῸΡ 
8 86880η᾽]. Ῥδὺ] πἰτηΒ6] 7 μδὰ ὕθϑθη ὉΠ πὰ ΤῸΣ 8 
Β6650Π, ὙΏΘΩ δ6 τῶϑ οοηγογίοα, δηὰ Ἦ18 ΟὟ ΟΧ- 
Ρογΐθποο δὰ ἰδῆ εἶτα (παὶ ἐμὶ8 ἀδλΥ ΚΠ 688 τν88 
ΘΧΟΘΘΟΪΜΙΥ δα] αΐαγυ, δίησο ᾿ὑὺ Θη8ΌΪ]6α ἰῃ9 πυΐ- 
ἔδυ ἰο 60] οί ἷ8 ὑβου 8 δηὰ οὀχδιιΐῃο μὴδ βρὶτ- 
ἰϊι 4] βίδίθ. (Εσοπι Αρ. Ῥαβί.). 
γε. 12. θη ἴ86 δορΌΪ, δὴ) ἢΘ ΒΑΥῪ 

δῖ νὰ ἄοῃθ, ὈθΘ]ονθᾶ.---ΤΊ6 ζ4]1] οὗὨἨ οὔθ 
Ἰοδάκβ ἰο ἐδ τἱβίηρ δραίῃ [1μ. 11. 847 οὗὮ δηοί 9}. 
(Βίασκο). --τὴο ᾿υάριηοπί ποι ονογίοοκ Ε]γ- 
Τη83, ἀεἸ τογοὰ δονχίυδ ἔσουι πἷβ δογταρὶ ᾿ἤθθηΟ66, 
Ὀαυΐ, Β ΣΙ] Οὐ Θρθδ κι, ΐ τδϑ (Π6 ἀοοίγῖηο οὗ 89 
ποτὰ τυ μϊοῖ ΒΡ} Ϊοα ἰῃ6 βοοὰ δπὰ σοοὶ οὗ 818 
δι. {ΠΡ ΈΕΘΡ» τ ΤῊΝ 800] οὗ {π6 πιοδηδϑὶ 8ἷδυθ 
ἴῃ ῬΑΡὮΟΒ τγὰ8 ποὺ [685 Ῥγϑοϊοῦθβ, ἰΐ ἰδ ἴσιο, (8 η 
ἐμαὶ οὗἩ ὑπ σΌΪΟΣ οὗἁἨἩ (6 ΘΟΙΠΙΓΥ͂; 5.}1], 1ὲ 88. 88 
ἱτηροτγίδῃηϊ οἰσουτηδίδποο ἰῃ (86 ΘΥ68 οὗ {88 ΔροΒί]6, 
δαὶ {86 ἤγχβί ὕγυϊ οὐὗὁὨ ὑμοϑὸ γῆο τγογθ σ8]]6ὰ ὈὉΥ͂ 
δἷθ ῬΥΟΘΟΝΪΏζ, τγδϑ Οὴ6 οὗὨ ἰΠ080 76 “06 
ΟΠ68 (1 Οον. ἱ. 26), ψμο οὈξγϑά {89 ο64]1} οὗ αοά, 
Ηδ μιδὰ Ὀθθῃ σοτητηϊβδίομθα ἰο 68 Σ [6 Ὡϑῖηθ οὗ 
26808 Ογὶβὶ Ὀοΐοσο κίηρβ (08. ἰχ. 16), ἀπά 8.6 .- 
εἷὰβ Ῥδυϊὰ8Β ψ͵δπ ἐδθ τοργοβθαίαίγο οὗ ΚίηρΥ 
ῬοΟνΟΡ ἷπ ἐμδὺ ΘουηίγΥ. (6886). 

(θη νεβ. 4-12). Τὰς ἥγοί πιϊδειοπατῳ φσΐρ: 1. 
ΤῊς ἔδαυ θδβ οτον---ἰῃο στοδὺ δροβίϊο δι}, 89 
ΠΟΌΪΘ Βασπδῦδβ, ὑ86 γου πα] ΜαΡκ; Π|. ΤῊΘ ζδ- 
γΟΥΔΌΪΟ νη α---(ῃ6 οδαὶ τυὯἱἝ8ἁ8α δ᾽͵ {πὸ 581}9; δηἃ 
86 Ηοῖγν απδοβὶ, ἐπ ἰθδοόβογβ; Π1. 716 Ὀ]οθβδοὰ 
ΒΗΘ ΟΓΑβ6---ἰΒὸ ΘΟ] χαίοα ἰδἰδηὰ οὗὨ Ογρσγυκ, τὶ 
118 πδίῃυγαὶ Ὀοαυ ἷθ5, δηὰ ἰἐ8 τότ] ἀοὕοστ γ; ΠΥ. 
ΤῈ ἄγβι ὑυὶζοβ---ἰηο ἀοίοδιοα Βογοοσοῦρ, δηὰ (8 
οοπγογίοα γυ]6Γ.---7λὸ γί πιϊδείοπανῳ ταροτί, ἰδλὸ 
ἵψ»ε 97 αἱξ ἰλαὶ λασα ξιεοεεαρα ἐς ἰὰ 8 δὴ ἱπηᾶρο οὗ 
{8:6 Τα ΘΒ ΟΠΔΤΥ ἩΟΥΪΚ ἰπ βΌΠΟΤΑΙ; 1. ΟΥ̓ 18 πιδηὶ- 
[0] 8 ταγβ; (4) ΘχίθγηΔ)---ϑϑϑ]θιοῖα δὰ Ουργυμδ, 
86 Ἰαπὰ δηὰ {μὸ βοᾶ; (ὁ) ἱμίθγπδὶ-- - 608 δηὰ 
Ῥαᾷβδιβ; 11. ΟΥ̓́Τ(5 ραΐ πῃ} δίχροα (α) νεῖ Ρδ- 
ξϑῃ υἱοοϑ---ἰ 6 τσ Βῃΐρ οὐἩ ὕ 8 'π Ῥδρίοβ; (δ) 
ὙΠ Ραρδη βυρογειξ(  οῊ----ἰ 6 ΒΟΥΘΘΥΘΡ ΕἸ ΠΊΔΒ: 
ΠῚ. ΟΥ̓ ἰδ σἰογίουβ υἱοίοσὶθβ; (α) ἐβὸ ρβονϑγβ οἴ 
ἀδυκηθδβ ἀργὸ ον ίσονῃ (ΕἸΥΣΏ 88 Ἄ (δ) βου]Β δ.θ 
Μ0Ὴ (βϑογαίυβ Ῥδυ]υ8).--- Ραμ ἐπ Ῥαρῆδον, οσΣ, Τὴθ 
»τεαολίπρ οὁ7 ἰλε οἐγοϑϑ, γουεαϊεα ἐπ {8 αἰϊ-εοη γιοτῖης 
»οιοεῦ: 1. ἴὶ κυθάυσοβ [89 δΒϑηβ81 ἀσδβίσοθ οὗ ἰδ9 
ποσὰ (πὰ [86 γοϊυρίπουϑ σγόῦθδ οὗ σοόϑϑα διὰ 
ΤΥ Τί] 68 ἀδαἀϊοιίθα ἰο ΑΡΒχοάϊέθ, {ἢ 9 8ροδβ19 οὐϑοὺβ 
{86 ογοβα οὗ Ομ σίβί 88 δῃ ϑπιΐθηι οὗ γορθηΐίδηοθ 
δη {86 τηογεϊβοδίϊου οὗ (89 868}}; 1. 1ἰ ἀοΐοείϊδ 
(16 δρυσίουβ πίβαοι οὗ {16 νοῦ] ({μ6 ἀθ] υδίοῃ 5 
ΟΥ̓ ἐμ6 δογοοσοῦ ΕἸ γτηδ8 υϑηΐδὴ Ὀοίοσο ἐμ ᾿ἰχαύ 
οὗ ουδῃροὶ θοαὶ σταοο δηὰ ἰγα }); 111. 1 ῥσουδ δ 
ΟΥ̓́Σ [88 ΘΔΡΟΩΒ οὗ (6 που] ὰ ({π6 Βοιδη Ῥσο- 
ΘΟΠΒῈ] ΒΌΓΣΥΘΠΘΘΓΒ 88 8. οδρίϊνο ἰὁ0 ἰδ ποτὰ οὗ 
αοἂ..---Τὰε λεαυεηῖν ἰϊσλέ ο7 ἰλα Θοερεῖ, ἀἱερενεῖπσ 
(λε πιασίςαὶ ἀεἰιιδίοτδ 97 ἰλε ωοτἱὶα: ἵ. ΤῈ6 τηδρὶο οἔἶ 
που αἷγ Ἰυδὶ (Ογργὰβ πὶϊῃ 118 υἱπογαγάβ δῃὰ 
Δἰίδυβ οὐ ὕ7ἴοῃμυ8): 1. ΤῊΘ χτηαρὶο οὗἩ ποῦ] ]γ ψν18- 
ἄοπι (ΕἸγτμδ8 ἱῖ ἢΪ8 ἔγδυ 8); 111, ΤῊ6 τοᾶρὶθ 
οὗ που]άϊν ρόονοῦ (ϑοσρίυβ Ῥδυΐιθ, 86 Βοιηδῃ 
ῬΡΟΘΟΠΒΕ)]).--- ϑογσίμα αμίωδ, ἐλὲ ἤτδέ ἰγορὴὰν οὗ 
{λὲ στγεαὶ αροϑίϊε 9Υ᾽ ἰλε Οαἰεπίέϊεα: 1. δ ᾿νδ8 ἰδ κϑ 
ἔγοτα (δ πιϊάἀβί οὗἨ [86 Θμθι68 (6 Βοιλδη, ἃ τη 
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ἱπνεβιοὰ σχῇ} ῬόονΤΕσ, 8 τἸῶδη οὗ ἃ οὐἱιϊταιοα ! πο85 οὗ πὸ Ηοὶν ΟΠοδὶ, (τοῖν. 9); 11. Νοὶ στ οδν- 
παϊη): [{, Ηδ νδβ πτειϊοὰ ἔγοια 1:6 βδηάδ οἵ ι μδ] νεροῦ, Ὀυΐ τὴ 18 86 ὁ νοτὰ οὔἴμὲ σογὰ [Ερλι. 
δῷ, αὐ 1] δάνεγβαυγ (ΕἸ γπαδ, (86 τεργεβδεηίϊδεϊνε ΥἹ, 117}, πίον Ρίοσοαβ [Ηδφοσ. ἰν. 13] (6 οἱ] 
οἵ βοίθης δ ΓΔ]86}Ὺ 80 ἐ8)]εὰ) [1 ΤΊπι. υἱ. 207; 1Π1|. βασι (γτοσ. 10), δῃὰ δηπουποὺβ οἷ ππιάζιηοπέ 
Τὰς νἱοίογγυ οοηήεσγοα Ῥουδηοπὶ ΒΟΏΟΥΓ ΟΝ (δ6! {τῆν 11): 111. Νοὶ νυ ῖϊδ ὁ νον ἴὸ οοπδίστι ἰοὸ 
δροβίϊς (α Ὀδχε οἵὨ Βοποῦ δἰἐδοϊβδὰ ἰο 189 πδηις | δδὶ δπὰ ἀδιηηδίϊΐου, Ὀυΐ ἰῇ ογάδν 9 σάτα, δηὰ 
οἵ δὰ), σι ϊο Βο ονον δἤεγνδγάδ ΒΌΓο, Ἡ ΒΘ ΒΟΥ, 10 58 Ύῖο (80 501}}5 οὗ τηϑῃ. (ΥὙσ. 11).---ἰ 7λε νατίους 
ὅνει δδειιθὰ οἱ ἐΠ15 οοσδϑίοπ, ΟΥἹ ΠΟῪ ἔχϑί ἀς- ρβξαι 97) εἴη τολτολ Ῥαμὶ ἐποοιπίετεα ἐπ (λα ἰεϊαπά οὗ 
βεσυο). -- ΤᾺς Οοερεὶ, α δξατοὺ ὁ ἰ71ε μπίο ἰὑε 7ογ} ὕψρτωε: 1. ῬοΥ 1688 (ϑεσρίαβ Ρδυ]υδ); 1. 
δοε (ϑετρὶυβ Ῥβυ]υα); α δατοιῦ ο7 ἀεαί ὑπίο ἀγτοβδ τΥἱος (ἰ86 τοσβεὶρ οὗ επυ8); {Π. Ξαροτ- 
ἀεαιὰ )ον οἰλεγε (ἘΠγτα 85) [2 (ον. 11. 16].---ὴπ ιολαί ᾿ διἰἰϊοὰ (ΕἸΥΠΙΔ8); ΙΥ. ᾿πβά δ} 7} (ππθε] λους 
ΝΟΝΉΕΙ ἀ0εε ἃ σεμμῖπε δεγυαπί οΓ Ολτγίεί τεδυζε ει} Φ6γ8, γε 1. 9).---Ἴ .] 
Ι. Νοι νἱἢ ΘΔΓΏΔῚ ἱροίϊποριίγ, ναὶ ἴῃ ἐμ [ὑ]- | 

Ο.---ἸΠῸῚ ΟΌΈΕΝΕΥ ΘΟΥΤΙΝΌΕΌ; ΔΟΥΒ ΑΝ ΒΟΤΤΕΕΙ͂ΝΟΒ ΤΥ ΤῊΕ ΡΙΒΙΡΙΑΙ͂ ΟΙΤΥῪ ΟΥ ΔΝΈΤΙΟΘΗ, 

σβαρτεκ ΧΙΗ͂Ι. 18.--δ2. 

Τὰιε ζουγπεν ἰλγτουσὰ Ῥατερλυνῖία ἰο Απίϊοελ; απᾶ Ῥαυδε “πἰδοϊοπαντν ααἀάτεβε ἐμ ἰλαξ εἰΐψ. 

σβαρτσκ ΧΠΙ. 138-41. ᾿ 

18 Νον [Βα] πἤδθη δὰ] δῃηὰ Β18 δοιρϑηυ [δηὰ {ΠῸῪ ὙὯῸ ότο δθουῦ Πἰτ7 Ἰοοθοὰ 
[1184 581}64] ἔσοπι Ῥδρίοβ, {Π6Υ δα ἰο Ῥεῦρα 'ἰη ῬδιρΥ}14: δηα [θὰ}}] Φόμα ἀθ- 

14 ραγίϊηρσ ἴγοιι ὑμθπλ γοϊαγηθα ἰὼ 96 Γαβαα. ἘΒαΐ σψ ἤθη ὑΠ6Υ ἀδρατγίοα [σοπίϊηυοὰ 
ὑπ 6} Γ )ΟΌΓΏΘΥ7 ἔγουι Ῥόογχα, ὈΒΕΥ͂ ὁδῆι6 ἴο Απίϊοοῦ ἴῃ Ῥίδβιἀϊ8, δηὰ πϑηῦ Ἰηΐο ἐδ βγηᾶ- 

16 ρορυθ οἢ ἐδθ βδθρδίδ ἀδυ, διὰ βαῦ ἀόση. ἘΑῃὰ [Βα1] δον (μ6 τοδάϊηρ οὗ {Π6 ἰδν 
δηὰ (6 Ῥτγοροίβ, (6 τυ ]θτβ οὗ ὑπὸ βυηδροόριο βοηὺ ἀπο ὑπ ῃι, βαυϊηνσ, Κέ τῶθα απά 
Ὀγοίδγοη, ἰἦ γο παν ΔΩ [ῃ ποιὰ οὗἁ ὀχδογίδιυϊοη ἴογ ὕ:6 ρϑορὶθ, ΒΥ οὐ [{Π 6 δρϑδκ 1. 

16 ΓΒ Ῥαδα] βίοοά ὕρ, δηὰ Ὀροϊκοηΐϊηρ, ψιλὰ λὺς βδηὰ 88:4, [Υ6] Μϑη οὗἉ [ϑγδοὶ, δηὰ γ8 
11 πᾶ ἴδαγ ἀοά, ρἶνα δυάϊβηοθ [ἢϑδυκθ}. ἮΤ͵Τ.6 αοἀ οὗἉ 818 ρθορὶβ οὗ [βγϑθ] [οπι. οὗ 

158γ80]}" οῆοβθ οὟγ ἔδέϑγβ, δῃ ἃ Ἂχδ) θὰ [86 ρϑορὶ6 ψβθη {867 ἔνοιι ΔΒ ΒΙΓΒΏΡΌΓΒ [ὍὝΕΓΘ 
ΒΟΪΟΌΓΩΘΙΒ)] ἴῃ ὑμ6 ἰδῃὰ οὗ Εργρί, δηὰ πὶϊὰ ὁ εἰσ ἄττα Ὀτουσπύ 6 ἴθι οαὐΐ οὗ 1ὰ. 

18 ΤΑμά δροαΐ {86 {ΐπιθ οὗὨ ἴὈΓΕΥ͂ γϑατβ βυοτοὰ ἢ ὉΠ} 61}Γ ἸΏΔΉΠΘΥΒ [δ9 θΟΤΘ δπὰ σμογιβμοά 
19 μ68}}7} ἰὼ [86 τι] άθτηοθθ. ἘΑπὰ πβοη ἢθ μιδὰ ἀοδίτογοά βου παίϊοηβ ἴῃ ὍΠ68 Ἰαπὰ οὗ 

Ομιδηδδη [Ὁδηδδη], μ6 αἀἰνι ἀϑὰ {πεῖν ἰαμὰ ἰο [ἀταοηρ] ἔμ θὰ ὈΥ Ἰοῦ [88 δὴ ἴῃ Βου  ὕ8η66],. 
20 ἘΑμπὰ δἔνον ὑμαῦ 6 χᾶνϑ μηΐο ἐλεηι Ἰυάσοϑ δρουῦ (Π6 δρδοθ οὗ ἴουν Ὠυπάτγοά δηὰ δὴγ 
21 γοδύβ, υπῦ] ϑδὅδπιπθὶ ὑπ ρσορμθῦ. κἀνά δογσπαγὰ [μϑησοίον ἢ} ὉΠΟῪ ἀοδιγοὰ [αϑκοά 

[017 ἃ Κίηρ : δῃὰ ἀοα γχανο υπίο ὑβοπι δα] {π6 βοη οὗ ΟἿ, ἃ τηδη οὗ ὕπο ὑσὶ οὗ Βοη- 
22 ᾿διμηΐῃ, ὈΥ 86 βρδο6 οὗ [ἀυτίηρ] Του γϑατθ.Ό ἘΑπὰ σβθη 6 μδα τοιηονθὰ δἰ [Απὰ 

δίϊου [6 δὰ δβαὺ ἷπὶ 8814 67, ἢ ταὶβεὰ ἃρ υπίο ὑμϑαι θανὶὰ ὑο Ὀθ [88] ὑποὶν Κίην; 9 
Μ ΙΟΤΩ 8|80 ΒΘ ζᾶ76 ὑδβύ ΠΟΥ, δηὰ βαιά, 1 ἴδνο ἰουπὰ Ῥανϊὰ 86 εἐοπ οὗ “6886, ἃ πιδὴ 

283 δίθου τωΐϊῃθ ΟΥ̓Ώ [0] μιοαγῦ, τ ΒΙΟΩ 88}8}} {18] [τ ΜΨ01}} 407 411 τὴν ψ}}}. ΦῸ ἢ τ}18 
"85 Βοοὰ Βδίἢ , δοσογαϊηρ ἴο λὲς Ῥτοιηΐβθ, γαϊϑοὰ [Ὀτουρῦ} αηΐοὸ [βσϑϑὶ ἃ 8. 

24 τνἱοῦν, δοβὰδ: ἜΤ Πθηὴ Φομη δὰ Κγβὺ [ργϑυ]ου δ} 7] φτεδομοὰ [.7 Ῥεΐοτθ ἷ8 δοτϊηρ' 
[818 δηύγδηοθ (οῃ [ιἷ8 οΒ106),} [6 Ὀαρίϊδαι οὗ ΓΑΙ ΑἼΟΡΠΗΙΑΒΣ ἴο 8}} π6 [Ὁ86 ψὑ806] 

2ὅ γῬϑορὶο οὗ ἴβσδοὶ. λμὰ 88 [Βυΐ πίιθη] Φόδα ἔν] Π6ὰ [βη|8}}64] ἷ8 ΘοῦΓΒΘ, ἢ 8αἰά, 
Βοπὶ ὑμίηἰς γὸ ἰμδὲ 1 δπὶι [ἀο γὸ ἀδθιλ πιὸ (0 Ὀ6]7 [δι ποὺ 5. Βαυΐ, Β6μο]ὰ, 

ἔπ ογα οοπιθῦ οπ6 [6 δοπιοί]} ἔνθ τὰϑ, ΤῈ086 88068 οὗ λὲς θοῦ [086 58} 14}8] 1 δὰ 
ποῦ ποῦ ἴο ἰοοβθ. : 

20 [Χ6] Μϑη απά Ὀτοίβσθη, οὨ ] ἄγθη [80}8] οὗἉ (86 βίοοκ [τ466} οὗὨἨ ΑΡτδΒδα, δὰ π|}0- 
27 ΒΟΘΥ͂ΘΥ ΔΠΊΟῊΡ γοι ἔθασγοῃ (οα, ἴο γοῦ ἰΒ ὑμα ποτὰ οἵ {}}18 βαϊ γδϊϊου δε. ἘΕῸΣ ἐμ 6 7 

(μαὺ ἀπ 6}} δὖ [86 ᾿π δ ὶ δηΐβ οὗ 7 «“δγυβδίθτω, δα ὑμοῖν γα ]ογα, θθσδαβὸ ἐΠ6Υ ΚΠΘῊΥ͂ δὶπὶ 
ποῦ, ΠΟΥ γοῦ ὑπ γοΐοθθβ οὗ 8:6 ργορῃϑίβ ψὨϊοἢ δγα τοδὰ ΘΥΘΡΥ͂ ΒΔΑ ἢ ἀδΥ͂, ΠΟΥ͂ μα νθ 
{1816 α ἐλεπι ἴα σοπἀθιηπίηρ ἀϊπι [τ ]6γ8 ἀἸὰ ποῦ Τοοορηῖσο ἈΪπὶ, δηὰ ὈΥ̓͂ (6 ΙΓ δαηίθῃοθ, 

28 [Ὁ18116ἀ ἐμ σοΐϑϑβθ οὗ ἔμ ρῥσγοριϑίβ τ μΙοΒ ἀγὸ τϑδὰ ΘΥΘΥΥ βαρ Ρδ0 8}. ἘΔαὰ (δουρὰ 
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ΠΟΥ ἴοαπὰ πὸ οδυβα οὗἩ ἀθδ(}} ἐπ λύπη [Απὰ πίβοαῦ Βτγἀϊηρ ἴῃ μη ΔῃΥ συ} που 
οὗ ἀθ4(81], γεοὺ ἀοβίγθὰ ὑβοὺ Ῥι]αύθ ὑμδὺ 6 βου ]α ὃ6 βἰδίη [ἀοβϑίσοά οὐ Ρὶϊαίβ ἐμαὶ ἢ8 

29 πιϊρῃῦ θ6 δχϑουϊβα). ἘΑπὰ σβθὰ {μον Δα [Ὁ]8]16ὰ 4}} ὑμδὺ τγδβ πτὶτὐθη οὐ τω, 
80 {πΠ6γ ἰοοκ λΐπι ἀον ἔτγοτα ὑπ ἔτεα [π|ο06], δῃα ἸαἸὰ ἀΐπε ἴῃ 8 βαρ! οἶτο [στανθ]. ἘΒαΐ 
81 ἀοά [48] ταϊδεὰ δἷπι ἔγοτῃη ὑῃ6 ἀθδα : Αηὰ ἢθ νγᾶβ βθδϑη [βΡρθατϑὰ] ἸΩΔΏΥ͂ ἀδγ8 οὗὨ 

[10] ἴθ πὶ πα] ἢ [080] δῖ ἃρ στ Εἷπὶ ἔτουι (18}1166 [0 «ἶ ΘΥΌΒΑ]6π), 80 ἃγὰ [πον] 
32 ἮΪΒ ἩΓΏΘΒΒΕΒ ἈΠΟ ὑΠ6 ῬΡ6Ορ]6δ. ῬΑπα πὸ ἀθοΐδγα ὑηίο γου ρἰδὰ (Ἰἀϊηρβ, μον {παι {116 
88 [γοὺὰ 26 Ἰἀϊηρβ οὗἁὨ {86} Ῥγοχηΐβθ τ δίο ἢ 88 τῇδ υηΐο [86 [ρ.1] ἔΌΒοσβ, ἘΓ[ΤΠΔ10] 

ἀοά μαι [Ὁ]8]16ἃ {186 58π|6 πηίο ὺ8 {πεῖν " ΘΠ] άγθη, ἴῃ ὑπαὺ μ6 δίῃ ταὶβθα ἀρ 6888 
᾿ς δρδίη [οηϊ. ΔΡΆΪΠ]}; 88 ἰξ 18 δ'8ὸ πτὶζθη ἴῃ ἴδε βοοοηα [ΒΓγ80 ρβϑλ], Τῆοα δὶ τὰ 
34. ὅοη, {μ18 ἀδγ [[0-4ἀ40} αν 1 Ὀαροίνθῃ 0896. ἘΛΔπὰ 88 δοοηοοτγηΐηρ ἐπαὺ [Βαὺ {ποτοοῦ, 

[841] πὸ ταὶβϑᾶ δῖπι ἀρ ἔγομι ὕ86 ἀ684, ποῖο ΠΟ ΤθοΓ (0 γϑίαγῃ (0 οοτταρίϊοη, μ6 Βαϊ ὑὴ 
υπἶ8 τεῖβο [{8π8],1 πὶ}} σῖγα γοὰ {π6 ϑιτο τῃϑγοὶθβ [86 δι 0ἢ α] Ποὶγ ΓΒ] .58]" οὗἁἨ θαυ ὰ. 

85 ἘΝ Βογθοτο ΒΘ βδι (ἢ 8180 ἰὼ δῃοί μοῦ ρεαέηι [0]866)}, ΤΒοα 8] [{π1}}] ποῦ βυϊοτ (1 ὴ6 
86 ΗοΪγ Ομο ἰο 566 οοστυρίίοη. ἔΞΟΥ ᾿θανά, δἴνου Β6 μιδὰ βογνοὰ ἢ18 οὐσῃ ραπογδαιίίοη ὮΥ͂ 

186 νὶ}} οὗ ἀοἀ [αἴρν 6 Βδὰ, ἴῃ 18 ὑϊπιθ6, βαγσυϑὰ ἐμ6 δουπβοὶ οὗ (οἀ]"}, 8}1] οἡ β|6β 
81 [{8]}1 48166}], διὰ νγγᾶβ ἰδϊ ἃ απίο μἷ8 ἔδυ ΓΒ, πα ΒΔ οοτγαρίίοη : ἘΒαΐ Β6, πβοι 
838 ταϊβοά δρϑίῃ, ΒΔ Ὗ Ὧ0 [Γαϊβοὰ, «14 ποὺ 8667 οοτγυρίίοη. ἘΒ6 10 ζηοση ἀπίο γοῦ {δμ6Γα- 

ἴοτο, [γ6] πιθῃ ἀπά Ὀταοίμγοη, ὑπαῦ ὑμπγουρῖν 0818 τηδὴ [0818 00,6] ἰβ ργθδοβθα ὑηΐο γοῦ 
89 {π6 ἔογρίνθῃθβ8 οὗ βὶῃβι ῬΑηὰ δγ [{δαῦ 12] ΐμ 8}} ὑπδὺ Ὀ6] 16 ν 6 ἅγθ [6ΥΘΎΥ ΟὨΘ ὧι 

θ6] ον 18] 7αβυ186α ἔγοιι 41} ὑπΊηρΒ, ἔγοται ψ Ὦ]1οἷ [τ Ὠθγοῖη] γα οου]ὰ ποῖ 6 ᾿πϑι1868 
40 Ὀν [10] 86 ἰὰνν οὗ Μίοβεβ. ἔἜΒθναγο [866 (0 10] (Βογθίογθ, ἰοϑὺ ὑπαῦ σοῦ Ὁροη γοα, 
41 πθῖο ἰ8 βροίϑη οὐ [8814] ἴὰ ὑπ Ῥσορμείβ; ἘΒ6βοὶα, γ9 ἀββρίβογβ, δηὰ ποῃᾶθγ, διὰ 

ῬογΒα : ἴογ 1 ψοῦκ ἵ 07 8 νοῦ 'ὰ ὙΟῸΓ ἄδγΥβ, ἃ ποσὶῖς τ ΠΟ 12 γ6 8}}4}} ἰῺ πὸ ψ]186 [γ8 
οουϊά ποῦ] Ὀοϊϊονθ, ὑπο ἃ ταδῃ [1 ΔΗΥ͂ ὁπ6 ΒΒΟ.]Α]) ἀφθοίδγο ἰῦ πηΐο γοῦ. 

1γως. 1δ. τίς, Ὀοΐογο ἐστι, 16 οι τδὰ [ἢ 16 ἐεσέ. γα. ἢ δοσογάδησο τί Ὁ (οογτοοίοα). ΚΒ. α. Ἡ., ναὶ ἰο ἰουπὰ ἰη Α. Β, 
Ο Ὁ (οεἰς.)., σοά. 8ίη.. ὅγτ., Υα!]κ. [11 [6 ἀσορρεά Ὀγ ΑἸΐ,, θαϊ δἀοριοα ὮὈγ [Δοὶι. ΤΊΒΟ. δινὰ Βογη.- γον, ψφο σγϑοοῖνϑα ἐξ, 
ΤοῦιΣ Κ ἰἢαὲ ὁ οου]ὰ 6861} αν ὈΘΘῊ οὔ ἴθ, 85 [ἢ ὁσουγα Ὀδίοο ἔσο Γὰδ ὁϑοῖ οἵ πὩ]οἢ Ὀσαίηβ σε ἢ Ε.-- -Ἴ π.] 

δ ΎΥ͂οΓ, 11. τοῦ λαοῦ τούτου, πἰίϊπουῖ Ἰσραήλ, 5 τΟΆΑΌΪΥ ἴδ οτἰ κί μα] τοδάϊης. [Ἰσραήλ ἰδ ἰηϊτοάποσα ἔῃ {ἢ ἐσαί. γερο. ἴὩ 
διτογάδπςο πὶ Α. Β. Ο. Ὁ. Πα.» δῃ ἃ ΟσΟμ ΓΒ 8180 ἴῃ Ουά. 8Βίη.: ἰτ ἰΒ δἀορίδὰ ὈὉΥ ΓΔΟΝ. δηθὰ Βοσῃ., πὲ ἰδ ον εἰοὰ ἰῃ Β. α. Η. 
δυὰ Ὁγ ΤΟΝ. δηὰ ΑἸΏ. Ὧο οῖϊο γοχαγὰβ ᾽ξ λδ δὴ δηοίοπὶ ρὶοθβ.--Ἐπ.] 

εἶα, 18. [«. Τὸ πιασκίῃ οἵ ἴ8ο Ἐηρ]. ΒΙ0]6 ῥγοαθηῖδ πο {0] ονείηρ στ [06] ποῖϑ ὁπ ἔπ τογὰβ ἰὴ {86 ἰοχὲ: “θηογοᾶ 
με" :- ποτ. ἐτροποφόρησεν, ΡοΓΏαρα ἴοΥ ἐτροφ ἐν, δογε, οτ, ζεαὶ ἕλενε, αα α πωνες δεατοίλ οΥ ζεεεῦι ἣεν οελτα ; Ὅσαίϊ. ἰ. 
δ], αὐδύδως ἴο 10 ΧΧ΄; δπὰ δὸ ΟἸμγγϑοσίῖοπι.᾽" (Ὁ ΙΟἸ ἶ, Τγηά,, ΟΥ̓Δ οῦ, διὰ θῆονα ὀχὨἱξ: " συδοτγοὶ Ὧ6 ἐμοῖσ σδα» 
Βετι."-- 

Ὁ. πο δι μου θα ἀγὸ ἀοοίἀδὰν ἴῃ ἴδυοσ οἵ ἐτροφοφ. ΓαῖοΥ δὴ οἵ (6 τολάϊηκ οὗἉ ἐεσί. γϑα., τὨ]ΟὮ ἰα ἐτ : ἴο 
ἴοετηος ἕἰα αἰδο δυρρογίοῦ Ὀγ Ὠοαῖ. ἱ. 81, ὙΠΟ μαδραρο ἰἢ9 Δροδβίϊθ ῶὸ ἀουὺϊ διδά ἰπ Υἱὸν, δὰ ἰη Ἡδίσἢ, κοσογαΐϊης ἰο [89 
πο δι τοδάϊδα, 16 1, ΧΧ, 81.0 μαι] ἐτροῴφοφ. [1 Ὀοαί. ἱ. 81, 108 τοδαΐης οἵ Οοὰ. Αἴοχ., δὰ οαὐΐϊὲ. ΑἸ άἀΐϊπα οἵ 1618, ἱδ 
ροφοφ: πλι 6 Οοην!. Ῥοϊγκί. οἵ 1δ17, πιτ ἢ Οτίχοη, 16 ἐτροποῴ. Τιιο Μ8Β8. τασγ..---Ἰπ Αοίδ χε. 18,4. Ο (ογίᾳ.). ΚΒ. 

ὃγτ. γωμὴ . ὙΠ|οὶ, ἐπ δάοριοα ὉΥ ἴδε. βοδο]Ζ, μὰ ΑἸ, 890 Β (6 αἰϊ)., {ξοτγοεοη) Ὦ. 6, Η. Οοά. διη. γυ]κ. 
(σιονοε ξωκίἐπ με) τοδὰ ἐτ᾽ 9 δπὰ 80 Τίϑον.. δῃὰ Βογῃ.-- ᾿Ετροφοφ. ἱ. «., ὡς βάστασεν (2 δος. Υἱ!. 22, ποτα [Ὧ9 
ποὰ γοΐογα ἰὸ ἃ τοῖο). Θ διιι που Εἰ68 - - δηὰ δἴδο ἴῃ) Β0η856, ὙΓἰο ἢ οοΥΤοδροπὰδ ἴο ἴμ6 ΗοῦὺτΟν (ἰῃ Ὀοαί. ἰἱ. 31), ἀοοϊὰθ 
ἴα ἄνοτ οἵ ἐτροφοφ.᾽ (ἀὁ οἰἴ6).--- ΜΘ Υοῦ τοππαγκβ [Πδὲ, δὲ ἐπ ἰδ ζθ ἰπ Ὠοαῖ. 8 ἰδ ἴγοπὶ α πεαπ (“86 ἃ τηδῃ ᾽}}, 1.6 νογὰ 
ἐθ ἀεεί νεὰ ἔγουι ὃ (ποῖ ἡ) τροφός (ςοπιρ. 1 Το. ἰἰ. 7), Βηἃ τ δὲ ΘΥτοῦθοι 8 Υἱ᾽ ον δ ΘΟ] ΘΏΕΥ ᾿οὰ ἴο [πο δἀορίίοι οὔ διοῖοὉ 
πο, Ὁγ οἱ ἃ Βίῃρ!)6 ἸοτΟΓ, δι ἢ ἴγοπι τρόπος.--ΤῊῈ.) ᾿ 

ἽΥεν. 109. ἵτμο ἐραί. τες. τομὰδ κατεκληροδότησεν, οὐ ἴ:ὸ Δα ΠΟΥ οὗ ΠΙΔΏΥ ταἰηπδουϊοα, Ὀὰἐ κατεκληρονόμησεν ἰδ (ον 
ἰδ Α. Β. Ο. ἢ. Ἑ 6. Η. Οοά. δίη. ἀηἃ ΠΙΔΏΥ πἰηπδοῦΐθα, μὰ Ἦδα ἌΡ ΤΟΙΔΕΙΣ ὐδε8 ΚΈΠΟΓΆΙΥ ἀπά ϑὰ Ἐν τοοοῦῖϊ οαἰίοΓα. 
Βοιὴ πογὸδ δῖϑ αἰὐΐῖκο ἀοῆδ πο, Ὁ δὴ! δὴὰ ἘἈοθίηδου : ἰο αἐείγί διε ὃν ἴοί. ὁ Ἰαῖϊῖοῦ Ὑογὰ, ΠΟῪ ΚΟΠΟΓΑΙΥ Γοσορη δα ἃ8 
ἐδο εοττοοῖ γερά ΐ ἢρ, [6 υδοὰ ὈΥ τοῖς ΤΙ ΟΓΒ ΟΣΪΥ ἰῃ [ΠΠ6 5686 : (0 ἵἡπλεγίξ ἔγΌΤα δὴ δηοοδῖοῦ, Ὀμυ1 ἰξ οσσῦγο ἴῃ ἃ ἐσ δ ἰγὃ 6090 
(ὦ. ἐ., ἐο δεείοιο τὰ ἰὩποτ Δ 809) ἐπ 16 ΟΧΧ. [π᾿ ΝΌΠπιΡ. χχχίν. 18, ϑϑυΐ. {|. 28.---Ττ.) 

ἔγεν. 23. ἤγαγεν [κἀοριοά ΒΥ ΙΔοἢ. Τίβο. δηὰ ΑἸΖ] ἰδ ἕὰσ Ὀθεζοῦ βαρροτγίοα μ Α. Β. Ε. α. Η. σοά. 8ίπ. Τὰ ]ᾳ.] ἴπδὰ 
ἤγειρε [οἵ ἐεχέ. τες.}, Ἡϊ σ᾽ 16 ἰσαπά ἐπ Ὀὰ} ἔονε Μ88. [Ὁ.. Ὁ.}, δά δοϑηϊϑὰ [ἴ0 σΟΡΥ Β ΓΝ ὍΘ 8 οδδίος δῃηὰ ΠΊΟΣΘ δρργοργίοϊο 

ΦΥ͂ τ, 28. Ἀδοοπξ οτἰτἶἰςβ ἤδυθ, ΟὨ βοσουπὲὶ οὗ ἔπο χτοαῖοσ ποϊχῆηςξ οὗ ουϊάοθησο, ὑτοίογγοὰ ἐξαπεστάλη ἴο ἐδο δἰ] 
διὰ τοογὸ υδηδὶ ἴοτπι ἀπεστάλη, οἵ ἐδ ἐεχέ. γεο. [189 (ΟΥ̓ΠΊΘΓ, ἰπ Α. Β. Ο. Ὁ. Ουά Βίη.: το ἰαϊτίον ἰη Β. 6. Ἡ,- τε. 

ΤΎΘΕ. 81. νῦν [αἴτοτγ οἰτινές) ἱΒ Ἡποιηρ, [ὁ [6 ἴτσθ, ἴῃ ἴμο στοδίθυ ΠΌΤ ΌΟΣ οὗ ἴδ πηςία] Μ1858. [Β (ὁ αἰ1}}, Β. 6. Η., δὰ [8 
ἀτορροά Ὁγ ἐεζχέ. γες.}, Ὀὰ δοθπιβ ἴο βδύθ ὕρθϑῃ οσω θὰ Β᾽ ΠΠΡΙῪ Ὀϑοδῦϑο ἴΠ9 Δροδβίϊοβ Ὠδα Ιοπ ας Ὀοίοτο ὕθΘ0 τϊθ6868, ἀπ Ὠπὰ 
Βοΐ ποῖσ ΟὨΪΥ Ὀδοοῖηθ δυο, [{ ἰα ἴο Ὁθ τοϊδίποα 86 βομπυΐμο. [Εουμπὰ ἴῃ Α. 6. διὰ Οοὰ. Βίπ., γγ. Υυ ας. (ὐφιε πῶπ 6), διὰ 
ἰποετῖοά ὑγ ἴδε. Τίβο;. κῃὰ Α11.---ΤᾺὰ.] 

6 Υες. 38. ἃ. Μδὺγ οοργίσῖο ἀἰὰ ποΐ ππηδογβίδπα αὐτῶν ἡμῖν [ΔΤ τέκνοις], δῷ ἃ ὮθΠο6 Οπδηκοά ἴπο δοοοηὰ ποτὰ ἴο ἡμῶν, 
οαἰτείηρς αὑτῶν αἱ ποτ. ΒΟ δὸ βουυίπο. [4. Β. Ὁ (οτγίᾳ.). ἢ. δὰ Θά. βίη. ας. τοδὰ δίω ΙΥ ἡμῶν, ἀπὰ δὸ 1δοῆ.; ὀ 
(βοςου οοττοςτίοη). Β. α. Η. τοι αὑτῶν ἡμῖν : [89 Ἰατῖον ἰ6 δήορ᾽οα ὉΥ Α1.--κ.] 

ΦΥ ον. 53. Ὁ. Οτ σοφοῖ, [Δοπιδὴῦ απ Τιβοποπήογί, ἕανθ ΤΟΥΣ ὈΓΟΡΟΣΙΥ τοίογσγοά πρώτῳ [ἰ0 δεντέρῳ οἵ ἐεχέ. νΕ6.; 
δεδοὶκ αἷοο τοοβ δευτέρῳ, οὐ ἴδ6 διξμοείν οἵ Α. Β. Ο. Β. α. Η. Οοά. Εἴη. γαϊς. (φεσωπαο)}. [πρώτῳ ΠῚ δαΡροΓγίθα ὉΥ Οοά, 
Ὡς ὕὈαὲ ρείποί ρϑιν ὉΥ συγο (δίμοτα, δυο 86 Οτίμου, ΗΠ ΠΟΓΥ, δὰ οὐογα (ϑοπιο οὔ τϊοπι ΟΧΡΓΟΒΔΙΥ͂ δροΑΚ οἵἨ [8 δἰ χτϊδν 
πηοέο οὗ διβείπα ἰδ 6 ΠΌΡΟΥ οὗ ἴῃ Ῥβδίπι. [ΑἸ7. ψἘο 8,20 βάορίβ πρώτῳ, τοκαγώδ, τὶ ἢ ΜΟΥΟΥ δὰ οἴπογα, [9 τοβαϊημς δέ 
μη ὑχέ. γυς. δ δὴ δ᾽ ογδίίοῃ ἴο δαί τ[Π9 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ δυτδηκχζοπιοηΐ οἵ ἴμ6 Ῥβη 5. Βοηκοὶ, Κυϊηοοῖ, ἀπὰ οἰ ΠοΓΆ, ΒΌρΡροΟΔΘ ἐπδὶ 
βοΐ πύσθογαὶ πογὰδ διὸ ἰδῖοτ δα! μδ, δὰ μαι [μ6 τοδάϊπρ' γὼ6 δί 0} ψαλμῴ, Δηὰ (85 νἱονν [8 ΒΆΡΡΟ ὮΥ ἴΠο ἀἰ ον- 
σαί ρμοσίἰἑοη οὗ δεντέρῳ ἰῃ ἀϊἔογοτ ΤΏ ΘΟΓΙΡΊΔ.---“ Ενϑη δαϊι της ἰΐ (τ ) ἴο Ὀ6 ἔδο ἐγῦο ἐοχί, δἰ ἰ6 ποῖ ἃ ἰᾶρδο οἵ πιθ» 
ΟΥ, Ὀυῖ ἃ τοὶ]ὶς οἴ ἐπ οΪά ορίπίοι {πὶ 16 ἤτγβι Ῥβαὶπὶ ἰ8 ἃ ργοΐίδοθ ἴο ἴπ ὙΠ016 οοἸ]οοῖίοη." (Αἴοχ.). Τηθ ργοϑοὺῖϊ ἤγοὶι 
διμΐ δεοοηῃὰ Ῥκπαπια τὸ 51}}} ἰοππὰ πὺει θη ἰΟΚΘΙΠΟΥ ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΠΛΔΏΒΟΙΙ ΙΔ, 86 {ἰὴ ἔπο σοποιτυϊοὰ ἐμο βγεέ Ῥβα]τα, 
Οπγα Ἐ Ταἢ 

"ΘΟ", τας. 49, "Ἰουϊηφ- εἰ ἀποῦδϑα, Ῥε. οΥἱ!Ἱ. 43 εἸονίηρ- κί πἄποϑα ̓ , ἸΏΟΥ μαγὸ ἰγδαῃδίδιοὰ τὰ ἐλέη. Το πογὰ λοίψν 
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δῃου!ά μανὸ ΒΘ; μτεδασυοᾶ ἰὼ ἴδο ᾿δηφἷ. τοζβίοῃ, 86 δια ινδείηρς ἴο τὸν ὅσιόν σον Ὀοεῖονν (γος. 85): “ἴ8Βο "πεγεέδε 97 Ῥασίά, 
Ῥτγονεῖδεξ οὐὐλέολ 1 πιαδε ξε; Βμιοίταδ: Ἀοΐν Ἀοῖν ακὰ τανε οὐ, "τὰν Ἀοὶν 

4... 

γος. 36. [ΤῊ9 Ὁ οὗ ἴδ Ἰ. ΒΙΌΪΟ το οὔἶΐογα 
Φων ἐλε ιοξἱὲ ; βάν ΐ Ἢ 
σας: 
ἸΒυκ ἢ ττδαδίαίογα, ΟαἸ γί, 

οοϊ.) δε ρεγροῖν 

ἰδίᾳ γενεᾷ - - - βονλῆ δάπηέίε οἵ ἃ ἱποοίο!ὰ ᾿σϑηδίδιίίος ; 
ἐπ δεγυεὰ Χίς: οἷον (θδθ πδοῖα! ἰο [{ἡ, αοοογαΐπρ ἰο (δε 9. Θοά 

ἰάκο, Βουνίηδοη, διὰ οἴμογα (Α16χ.), δάορῖ 1 
Ῥοῖῖα, Μόγοῦ, δὰ οὐδόξζα, γοίο βουλῇ ἴο ἐδο μαγίείρ!ο: Ἀανίπρ ἐπὶ δὲδ οἷον 

᾿ ἕ. ε., 85 8 ἰηδίγτ πιο ἴον ἴ οχοουζίοη οὗ ἰδ ἀδαΐχη : ἙςΟπιρ. Υὰσ. 
οοπηφοῖοα τ ἢ 186 μαγιοὶρ δ, ΒΟΟΏΓΕΒ ἴο ἰΐ ἃ ΡΟΓΡΟΏΔΙ οὐῤοοῖ, διά πῃ ἐμαὶ ἩΔῪ ἴοστλη ἃ ΌΟΒ οααίοτ ἀχρτγοδβαείοη 

δεγε ὠκπίο δαυία, " (Α1{.-.--ὀἰἀδθογνα : λοὶν πεεγοΐεε; 

Ἐ80 ΤΟ] πίῃς :--- Αἴας δο - - - οἵ αοᾶ; ον, ἃ Ἀε λαὰ ἐπ Ἀΐξε 
γενεᾷ ΤΊΔΥῪ ἀεροῖνά ὁπ ὑπηρετή. 
(ἀδεῖνο οὐὗἨ μπογιῃ οζ γι ]ο)ὴ. ΟἿγ 

οουφοίτ οὔοῃ. Καϊίδοοϊ, ἀὁ 
(ἀδεέῖνο οἵ τἰῶ)6), αὐ 

πϊτῊ 10 ραγιϊοίρ!6." (Ηδοϊεοει).-- ἰδίᾳ γενεᾷ, οαδῦο δοχίυδ, οοπεϊγασηάπα ςα 
ἐείγανίς. ατνίαϊο 
Ῥοτροιηἰίδο Μοδαΐα;, ς. νἱϊ!. 88." (Βεῦρε]).-γοοά. δὰ ὕσδηποοσ: ἐμ Αἱ ᾿ο 

ργον ὃ [ὑοίοτο οὗ μᾷΆ] ἰδ ἴο 5 ργοίογγοὰᾶ, οὔ δοοουπὶ οὗ πυπιεγοῦν δα ϊποτγίεἰθβ, ἴο ἔμ τοδάϊης ᾧ [οἵ ἔεσεέ. τες. 
ΠΟ ἰδ οὐδὲ ἴῃ νο πθςὲΔ] Μ8. [Ὀαἱ ἢ ΤηΔΏΥ Ἔ ΒΈΡΟΟΙΕΕῚ ΠΗ ὑρρι τυολκαύαη ἔργον [᾿πϑοτϑὰ [6 ἐμο ἐκαέ. γ6..} Δου]ὰ Ὧθ τεέδίι- 

..).δέϑ Υ͂ 

Ἰ γον. 41]. 

οὰ. (Τῆο δεςοῃά ὃ ἰα οεὐέτιοὰ τα Ὁ. Ἐ. α. βγτ., δοζὴθ 
ϑυείδὶ ποὰ ὈΥ Α. Β. (. ἢ. ΒΕ Ο.: Ουά. Β,π. τοδὶ ἐ 
6 τοδδίηρς οὗ [86 δορί. ἰδ ὃ σ|πουϊ ἔργον, Ἢ 
88 οἰη! ἰοὺ ὑγ σοεηο οοργίδι4.--ἴκ.] 

. ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γε. 18. Ῥδὺὶ] διὰ Βδαγπδθδδ οσοηἰϊπυσδα {δποὶγ 
ουΓΠοΥ ὈγΒοα: δἵϊεν Ἰοδυϊηρ ΘΡΒΟα, (ΠΥ Ρτο- 
οοϑάϑά, 'ἰπ 6 πουίἢ- τοδί ἀϊγοοιϊίοη, ἰο Ῥᾶσῃ- 
ῬὮΨΪΔ, ὁ ῥγονίποο οὔ αϑὶαὰ Μίπον οχίοπαϊης 
δΔιοῦκ [6 ΒΟΌΣ 8 οἴ ἰδ ὁ Μεάϊιοσγδηθδῃ, δπὰ (ἤθη 
Υἱεϊιοὐ Ῥόεκα. Ταρῖδ οἱἐγ 187 οὐ {86 ΣἾΤΘΡ Οσδίυδ, 
δὺουϊ ΒΟΥΘῺ ταΐ}68 δύοντα ἰΐ8 τοῦτ. [ ΔΡΡΘΔΥΒ 

᾿ιμδὲ δἱ τῖ8 ροΐϊπὶ Ζόοβπ (Μαγκ) πὶ μβάγον ἔγομι 
1 δῖ, οσ ἰδ 6 ρυΓροδο οἵ τοϊυγηΐηρ ἰ0 ΓΌδ4] αι. 
Τμὸ ἰδηρίαμο δορὶ ογοὰ ἴῃ οἷι. χΥ. 87--39, ἱπαὰϊ- 
οδίοα ἐμδὶ ἐμ8 δοραγδίίοη ἀϊα ποὲ ὁσοὺσ διίοζοῖ ΒΟΥ 
ἦῃ δ ρδοϊδο τὥδηπογ, Ὀυὶ Ὑ28ὺιπῸ Οσοδδ δα ὮὉΥ 8 
Βιοίἷΐγο ὙΠΙΘΝ τῶϑ ΓΟΡΊ ΘΠ ΘΠ δ᾽ Ὁ]6 1π 8 ΤΌΤ] ροϊῃϊ 
οὔ τίενν : ἐγοὴ δϊογπχαγάκ, Ρδὺ] οουϊϊηυσὰ ἰοὸ ὃ 
αἰπεοϊ εθοὰ νἱϊ Μίαν ὁ δοσουηΐ οὗ ἱἰΐ, 1η80- 
τουσὶι {πὶ Βα Ό885 86}, τὺ γτδϑ ἃ σοϊδί νυ 
οὔ τι Ἰαϊίον (Οοἱ. ἰν. 10), νδϑ ἱπάυοοά (0 βδθρδ- 
Γαὶο ἔγο) Ῥδὺϊ. [ὲ 18 ποὶ ΠΟῪ ροβδῖ]Ἂ ἰο οχ- 
Ῥὶ δὶ (δ πδίυγο οὗ ἴμο αἰδῆου]γ. Βαυϊηρατγίδη 
8δοδιῖηθ ἴδ ΜΕΙκ πα Ὀδοη ἱθοΔΡΘΌΪο οἵ 80}- 
ταἰϊιὶης ἰο 186 5ο]-ἀδῃ δὶ βοὴ δ ποοαϑαὰ ἴῃ 
186 πόοῦκ οὗ ἐδ} Ὁ} 18 ιΐ πᾷ δὴ ἰδ οροπάσδμί ΘοΉΆτο- 
βεϊϊοι οοῃεὶϑιϊηρ οὗἩ ἰβοϑο πο δὰ οτὶ κί 8}}} 
θόθη Ρακδηδ, δῃὰ μδὰ, ου ἐμαὶ δοσοουῃί, τοἰυγηθα 
ο Φονγυδοϊοη. Βυΐ {Π6 οδυδοὸ οὗ ἰδ6 αἰδουν 
ΤΏΔΥ 85 ΘΑΒΙΪΥ Ὁ6 ἰγαοοαὰ (0 ἃ οοσγίδὶπ νδηΐ οὗ 
ἈΓιΏ 688 οὗ οἰφγασίον, ἰὰ οοηδοαῦοποο οὗ ἩΒΊΘΝ 
Μδῦκ ν͵ϑ ποὶ Ὑ]ΠΠ[ρηφ ἰο δυρπιὶὶ ΔΗΥ ἸΟΏΒῸΓ ἰ0 
{πὸ ργί ναι ομβ δῃὰ Ἰδθοσϑ Ὑπὶσὴ ὸγο σοπηθοίθα 
τΐ (Βαὶ τ ἰβϑί ΟΔΥΥ ἰΟΌΓΠΘΥ. [δ κ τὰ 
δἴιλογσαγάβ ποῖ ἀμ ἰ Πρ τὸ δοσοιιρϑηγ [86 Αροῦ- 
1168 ὁἢ ἃ δοοοῃᾷ χηΐβδί ΠΔΥῪ ΣΟΟΓΏΘΥ, Δηα δου }}} 
αἰὰ Δοοοηρδηυ ΒΑΓΠΔΌΔΒ δρδὶπ ἰ0ὸ ΟὙΡΡΓῸδ (ΧΥ. 
89). ΝὸΣ αἱὰ 8:. Ρδὺ] αἱ νᾶγβ τοϊδὶπ δῖ8 υπΐδ- 
γουδοϊο ἡυὰκαιοηὶ οὗ δἰ, Ὀὰϊ Ἰοης δ δῦ, 
ἰὼ ἱδ Βοιηδῃ ἐπ ρυϊβοπιπδηί, οοπιηοηἀοα πη [0 
(6 Οοἱοδείδηβ, δ ὁθὁῃΏ 6 Ὧὸ ἯΔ8 “8 [Ὁ] ]ΟΥ-ἩΟΥΚΟΣ 
ὑπο (9 κἰπσάοια οὗὨ Οοὐ,᾿ δηὰ “6 οοπιΐογί᾽ (0 
δἰ 86} ((οἱ. ἰν. 10): δηὰ, 'ἴῃ μἷϑ9 Ἰαϊϑαὶ Ἰοίου, 
υδὶ Ὀοίοτο ἰδ ἀθδῖὶι, 6 βρδαδαῖκα οὔ μὶπιὶ δαδὶἢ 885 
086 ὁ ΓΟΒΙΔΌΪΟ ἰὸ ἢ ἷπιὶ ἴῸΓ [86 ταϊπἰβίγγ᾽ (2 Τῆι. 
ἱν. 11). (ΟονΝ. νυ Η.: Ζύδ, οἷο. ο"Γ. δὲ. ῥαωΐ, 1. 
174.)--ἁᾺ.).-ἼΒὸ ράγαϑδο οἱ περὶ Παῦλον, ἀϊ8- 
ἐἰποιὶγ οχυϊοὶϊα Ῥαμὶ, δοοογάϊηρ ἰο ἰΐ8 ο165510 
Ὁδδρο, 88 [Π6 ργὶποῖραὶ ρόγβοῃ, ἰμ6 οδῃίσαὶ ροϊμπὶ 
διὰ δοὺ] οὗ (8 ΘΟΙΡΘΏΥ. 

Μψεκ. 14, 1δ. αϑ. Βαϊ νυ θ ΤΈΘΥ, εἷο.--- 60] 
δὰ Βαυ:ῃ δὺδϑ ργοοθϑαϑα δίοῃϑ ἰὸ 186 ἰμίουῖον οὗ 
(16 σουηίγυ, οἡ Ἰοανίηρ, Ῥογκα, δῃὰ οδπιθ ἴο [86 
ῬορΡυϊουβ οἷν οὗ ΑπὩτοοΟΣ, δῦουϊ οὁπ6 δυπάγοά 
διὰ δδοου πιΐϊο5 αἰδίδηϊ ΤΟ {Π|6 ΓΌΣΠΙΟΣ, ἰὰ ἃ 

τοδὶ 
ὅ, δὴ ὰὰ δὲ Ἰοοείοπ ἴω δὐορίοὐ ὮΥ ἴδοι. ΤΊδοῖ. δὰ ΑἹζ.--- [ἢ ἨδΡ. ;. 8, 

ἐδ διὸοῖμοσ γοδδοι, δ ογοσ ἐπίῃ κβ, οἡ δοοουηξ οὗ νι ίο [πο Ἰοδτίος πογά 

τὰ ὺ ἘΠ ΣΎΕΣ. ἐπὸ ϑΟ ΟΠΟΝΣ ΒΕ. 
Ῥασίος ποῦ οχίδηάῃϊ δ6 εἰἴγα τοοδοϊαμι κεἰ δε 3 βαπὶ ὙΠ. 12. Ἐαΐο᾿ ὑτονὶ τοσιρμοζὲ ορροιέξησ 

ἐΐπις.).--ΤᾺ. 

ΟἾΒ, ννπὶ ἰο ἰηδοτί δὲ ἰπ Α.Β.Ὁ. Τδο ὁ ἐδ 

ΒΟΡΒΟΙῚΥ ἀϊτοοίίοα. [ὑ ΜΔ εἰἐπαἰοὰ ἱπ {πὸ σαπ- 
ιΣγ8] τοξίοπ οὗ Αδὶδ Μίῃοσ, δὰ, δοοοζγάϊτς δ) 
ἀγπαδιὶο σδοὺβ δηὰ {μοῖν σοδροοίΐνο ἰδγυιοτίθϑ 
υπάογηθηί ομδηροδ, Ὠοϊοηροᾶ, δὲ ὁπ ἰὐτηθ (0 
Ῥηγγρῖα, δὺ δηοίμοσ, ἰοὸ Ῥδιιρμυ δ, απ, ἀκοϊη, 
ἰο Ριβ ἰδ. ὅ8ο ἀεδὶ χδίΐοη ὮΘΓΘ ϑσηρὶ ογεοὰ, ᾿Αντσ. 
τῆς Πισιδίας, ἀϑϑύπι6θ, ἰῃ βδίγαρο (ΧΙ. 12), (86 
ἔοστη : ᾽'Αντ. ἡ πρὸς τῇ Πισιδίᾳ. Ἰαιῖζο ἀδδοσὶ 68 πεῖ 
ξτοδὶ {υπο58 186 ἸΑΌΟΥΒ δῃὰ ὀχρογίϑησοβ οὗ [86 
τα Ἰδδί δυο ἴῃ (8 οἰ(γ. 

ὃ. νοοῖ ἰπἴο [86 δυβδβοξῦθ ΟἹ ἴδ 58Ὁ- 
Ὀδῖδ ἄδγΥ.-.--- στο, ἰοο, 85 ἴῃ (Π6 ἰϑ]δηὰ οὗἨ Ογ- 
Ρτγτδ, (Π6 0 ταοϑὶ τῖξΒ ΤΏΔΩΥ [δτδο] 68, ΤῈ 0 8150 ρΡ08- 
868560 8 δυπδρορῦθ ἢ ἰδ οἷἱγ. Ῥδ] δῃὰ Βαστι- 
088 νυἱδιἰοα 1ΐ οὐ 06 ΒΑ θῖν, δηὰ 1Ἰϑἰθηθὰ ἴο {86 
δυδβίοτϊηδΙΥ Γοδαϊης οἵ ἃ βοοϊΐοῃ οὗ ἐπε ΤΟΓΘῊ ΟΥ 
Ὧν (Ῥδιδβοῃδ}), δπὰ οἵ οπο οὗ {πὸ Ῥσορδοία 
(Βρδίδσδ); ἰβ6Ὺ ΓΘ ὑμθη τοαυοαίοα Ὀγ ΒΘ 

τΌ]οσβ οὐδ βυρδεοξῦθ (86 9.7 ΟΝ 
τοχοίμον τ ἐπ 0 6] 6 ΓΒ, 88 ΔΘΒΘΕΒΟΥΒ) ἰ0 5Ρϑδξ, 
ἴῃ 6886 {μδὲ (Π6Υ δὰ ἃ ἀϊβοουγϑα οσ ὀχ δοσγίδιϊοῃ 
ἴῃ ἐμοῖσ τοὶπὰ (ἐν ὑμζν). Ῥοιδίεἶπ διὰ Καϊποοὶ 
ΒΌΆΡΡΟΔΟ ἱμδὲ (9 ἐνο 26 ὝΕΣΘ σοηυοβίοα ἰὸ 
δ ββηε, ἷἱῃ ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ δαυΐηρ ἰδίκοη ἰδοῖσ 

8δο058 Οἢ με δβοδὶ οσουρὶοα ὈΓΥ ἐδ ΣδΌὈὶπδ 
(ἐκάϑισαν). Βαὶ ἐδῖ8 Ἰδίϊον πογὰ οογ δῖ} ἀοε8 
πο ἰΏγΟΙΥΘ βυοῖ 8 Βο:86; ἰὑ ΒΙ ΠΡ] ἱτρ] 68 ἐπδὲ 
(807 δοδίεαὰ ἐβοπιϑοῖνοβ ἰῃ ογάθνῦ ἰο δίθῃ. Α5 
ιπἷὶβ ἱποϊάδηΐ, ΒΟΎΟΥΟΓ, ΘΟΔΥΟΘΙΥ οδουστοὰ 88 
ΘΘΙΪ δὲ ἐπ ἢγϑὶ ἀδγ οὗ ἱμπεὶν δϑοαθ ἴπ ἰδὲ εἰὲγ, 
ἴι 8. ΡΥΟΌΔΌΪΟ ἐμδί ὑπὸ} δὰ Ῥγουϊ ου θῖν βθόονη 
{πη ΒΟΥ68, 1π ΙΠΔΏΥ σϊνδίθ Θουυ βίο, ἰο Ὀ6 
ἴἸΔ6 ἢ ὙΠῸ ΓΟ Ὑ611] δοσποϊηίοθὰ σι τοὶ σίουθ 
συν, δηὰ Ἰοδγηοὰ ἱπ ὑπ6 βογιρίυγοδβ, δὰ {μδὲ 
86 τεᾳυοδδὶ νγδα δά ἀγοββϑᾶ ἰὸ (Βθῖῃ ἴῃ σοπδοαῦθδ 69 
οἴ ἐμῖ8 ἴδοι.---Αα [89 νογὰβ ὕψωσεν, ἐτροφοφόρῃσεν, 
κατεκληρονόμησεν, ΛΟ ΔΓΘ ΘΙΡΙΟΥ οα ὈΥ.ῬΔυὶ ἰδ 
15 ἀϊδοοῦγδο, Β6] ἄοτὰ ΟΟΟΌΣ ἴῃ {μ6 Β΄Ό]6 (180 ὅτϑὲ 
ἰπ [βαἱ. οἰ. 1, (80 βεοομά δὰ ἰμγὰ ἐπ δαὶ. οἢ. 
1.), Βοηροῖ Βδ8, ὈΥ δὴ ἱπρβθηϊοιβ σοι δἰ πδίϊοΏ, 
ἄἀγαντη ἰδ ἰηΐογοῃσο, ἰμαὶ, ουα ἰδ βαοθδι ἢ} ἰῃ 
ᾳυσδίϊοι, ὈΓΘΟΙΪΒΟΙΥ {8686 {πὸ σδαρίοσ, ὙΒΙΘΏ, 
ΟΥ̓ ἢ ΠΟῪ οοπδίϊταϊο [Π6 ΡΒΓΔΒΟΏΔΕ δηὰ ἐμ ΗΔΡῈ- 
ἰδυδὴ οὗἩ ἰμ0 δδιηθ βδΌδι, τΈγῸ γορᾷ ἰὴ ἐδ 
δΥπαρορῦδ, ἐδδι 15, ἰη ἰδ αχοοῖκ τογβίου [[ΧΧ.], 
διὰ ᾿1μπαὺ Ῥαὺὶ δὰ ἰδκδῃ ἐμδθδθ ἰνο βϑοϊϊ0ῃ}5 85 
[π6 ουηάἀαίίου οὗἩ ὶβΒ ἀΐϊδοουγδθε. Τὴδ διηλίοσυ, 
ΒΟΤΘΥΘΥ, ὈοίΘ ἢ ἰπ6 ὑπὸ ΘΠ ΔΡΙΘΥ δπὰ πὸ ἀϊΐ8- 
οουγδο οὔ Ῥαυ], ἰδ ἰθ0 Β:κϊ ἰο δι Βουῖσο ΔΩΥ 6οῃ- 
οἴυδίοι ἴουμάοα οὐ ἰμο8θ ἔθ πογάβ. [Τ86 
τηοάογη Ῥδγδδοβίοι ὅπά Ηδρδίδσοι ἢ δὲ οὗ 8 
Ἰωαῖοῦ ἀδίο, 8ο ἰμβαὶ 186 οοπ᾽οθοίυτο οὗ Βεηροὶ, ἰο 
ψΒῖο Κυΐποοὶ δὰ Βαυτ χαγίθῃ δϑϑοπί, 16 πο 
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ὍἨΠῚ βπυρροτίοα. ὅιε6 Ζύκχξ: Οἰοἰίεεά. τίν. ἀ. 
μάεπ, Ρ. 6; Ητυργειῦ: δίμα. ῳ Κτὶί. 1887. ". 
848. (Μογοσ. δηὰ ἀθ Ἥοίιε).---18.] 
εκ. 16, 17, θη ῬδῸ] βϊοοᾶ ὉῦΡ.--Ἤο 

εοππιοησοὰ ἰο ΒΡΘΆΪ,, δου τιδκίηρ ἃ ροδίυσο 'ἢ- 
ἀϊοαιίπς 18 νεῖ ἴο Ὀθ6 Ὠοδιγὰ ἰῇ βίἰίθῃοοθ, δπὰ δὰ- 
ἀτεϑϑοὰ ῬδΡΓΥ ἰμ6 Ιβγϑοὶ 68 ὑμοπιϑοῖνοθ, πὰ, 
Ῥδιίγ, (89 ΠυχηθΓουΒ ρΡΓΟβοϊ γίοβ Ὑ͵λὸ ἯΟΓΘ 8160 
Ῥτοδοηί. το σ. 42, 48. ἴῃ υϑσγ. 26, 9 δραΐη δἀ- 
ἄγοβδθα, ἰὼ δα ἀξίου ἰο ἐδ ἀοδβοοπήδηίβ οὗ ΑΌτα. 
μ4πι, ὑπ6 Ῥσοβϑοὶ γίθ8 Ὀϑίοσγο δἶμι, ὑμδὺ 8, Θ θη 1168 
ΟΥ ῬΘΩ8η5 ὙΠῸ ῬΟΙΓΘ ποὶ γοὶ ἱποογροσγδίθα ὈΥ οἷγ- 
οὐπιοϊαίοη Ἡ]Ὲ ὑπὸ Ροορὶο οὗὨ ἴβσϑοὶ, Ὀυΐ ψῆὸ δὰ 
δοαυϊτοὰ 6 Κπον]οάρο οὗὨἨ ἰδμ9 ἰγὰθ αοά, δυά 
Ἰεαστηοὰ ἰὸ τσ] Ηΐη, ἴῃ οοιμοιῃ τἱ ἢ {π6 
δεν8.---ΑἸῸΓ 6 Ὀχί οὔ θὰ δἰ χεὶ σδηϊ Τουΐϊον οὗ ἐμ 
δἰδίουυ οὗἨ ἴδσζϑοὶ, ἤγοτω ἐδ 9 δρὸ οὗ 86 αὶ γὶδυο ἢ 8 
το ἰμδὶ οὗ θενὰ, ἐδ ἀϊδοοῦγβε σχοΐθσβ ἰο (8:6 δ18- 
ἰοΥ7 οὗ ὕεβυδ ΟἸ σὶβί, δὰ ἴὸ ἱμ6 ἀοοίγῖπο οὗ {86 
ἰοταίνοποββ οὗ δίῃ ἰβγοῦσ Ηΐπι. Το πογάδ: 
ὁ ϑεός τοῦ λαοῦ τούτου, τοξογτὶπρς αἀἴγϑοίΥ ἰο (86 
[δγϑο 66 Ὑπὸ ΟΓΘ ῬΓΟδΟΩΐ, Δ͵Θ ΥὙΘΥΥ͂ ἀἰ 801 ΠΟ} 
δὐάἀγοαδοὰ ἰ9 δυσὶ ΠΟΆΓΕΥΒ 88 ΘΓ ποί 760 07285 ὉΥ 
δῖ. Βυὲ (80 πιδὶπι (Πϑπὴ86 ᾿β ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ {89 70]- 
Ἰοπίη:---ΟΘοαἽ ελοεα ἴἰ ουπάογα οὗ ἐδ πδίΐοῃ 
(Αὐτα ναπι, οἱο.)---ἰ6 παιϊο 18 ἱπά οοίθα ον (86 
Ῥοδιτου τίσι 11 Π614, ποὶ ἰο 8617, θυΐ ἰο Οοα 8 
ἔτοο οἰϑοῖλοι (ἰο Ὀ6 διὲβ ῬΡΘΟΌΪΙΔΙ Ρ60}]6). [“ΤῈῸ 
Ἰεδαϊης ἱπουσλὶ οὗ 816 ἱπίτοἀινοίϊΐου οὗὨ ἰδ δὰ- 
ἀτοβδ (τοῦ. 17--22), 18 ποὺ ἐδ 7γεὲ σταοε ο.ΓἹ αοά 
(1,06 }}6γ), νι ῖοδ, ἱπ ἐμὲ οαδθ, σου ϊὰ ὅδνο Ὀθθὴ 
ῬτΟΙ Δ ΠΟΏΓΥ τηϑηί(ϊοηθά, Βυΐ, ἰὰ χοποσαὶ, (89 ἀϊ- 
τίη Μοδδίδπὶο ζυϊάδηοοθ οὗ {8 Ρ60Ρ]9, ΡΥΣΘΥΪΟΟΘΙΥ 
ἰο δα δοίπδὶ δρροδύϑῆοο οὗ ἰδ Μοβϑῖδ}.ἢ 
Μετεπ: Οὐπι. ΓὮΟ ΤΟο ΓΒ, ποῖ ἰο ἐδπὶ8δ Ῥαβ8ᾶ 9, 
Βαξ ἰο οὴθ ἰῇ δὴ ΘδΥΪ ΟΡ ΟΥΚ, νἱζ., ΘΟ ]6 Γ᾽ 8 
ἍΑροεί. ε. Νίαελαρ». Ζεϊίαὶ. 24. εἀ, Ρ. 180. η.---Τ.]. 
8ο, ἰοο, ἐμ ὀχα]δίζου οὗ (86 ρϑορὶο ἀυτίηρ ὑΠ61Γ 
βολουτῃ ἴῃ ΕχγΥρὺ (ὑψωσε), ἰμαὶ 8, [ΒοἱΣ ἱῇΟΓΘαδο, 
ποι} ἐμ ὈΘΟΔΙΘ ἃ ΠΟΠΊΘΓΟΙΙΒ δῆ ΡοτΘΥι] Ρ6ο- 

.Ῥία, διὰ δἷδο ἐβοῖν ἀθ) γόγαποο ἔγοιῃ Εργρὶ νυ τ 
ἃ δα ἢ ἀσῶὶ, ((μΠὺ 18, Δοοοιαρ 56 ὉΥ δὴ ἰσγϑ- 
δ᾽ δι 1016, τοϊγδοῦϊου δ ΡΟΘΓ,) ὍὍΓΘ Ορϑγδίϊοηβ 
ΒΟ] 6 γ δῃηὰ δχοϊυίγου οἵ σ0α᾽ε στα. ἴὶ ἷἰβ ποί 
δοουταία ἴ0 ἱπίογρσγοίὶ ἔψωσε 85 8150 Τοίουσίης (0 
86 ΚἸΟΥΥ καϊηθα ὈΥ ἰμὸ ἀο]ἑγθσδηῆοθ ὕγοπι ἔσυρί 
(Μεγ6:), βίποϑ (δ ἷβ ὑψοῦν ἰΒ τορτοβοηϊθὰ 88 μδνυ- 
ἴδξ οὐσὰ ἀυγίης [μ6 δοϊοῦυτῃ ἐπ ὑπαὶ ΘΟ. ὨΙΓΣΥ, 
δηὰ 15 ἀϊδιϊη χα δηοα, ἱπ ἐπ παυταϊϊυο, ὕγσοιι ἐπ 9 
ἴδει ἰδὲ (ῃὨ!6 Ῥ6ΟρΪ9 γογὸ Ὁσοῦρῃϊ οὐἱν οὗ ἐϊ. 
[Μογοῦ 1} δάορίδ ἐμ ΐ8 νἱοῖνν ἰπ μἷ8 168 οαἀϊίος, 
διὰ ποῦν ἱπίοργοίβϑ ὑψοῦν 885 τοίουσὶπς ῬΔΓΕΪΥ ἰ0ὸ 
18δο ἰπογδδδο οὗ {Π9 ὨπΏΌΟΥΒ οὗὨ ἰπ6 Ῥθορῖο, διὰ 
ῬΔΓΠΥ ἰο ἐμ το γϑοῦ]ου8 τόσ κα στουσαὶ ἐγου ἢ 
Μοϑεβ ῥγουϊουβὶγ ἰοὸ {16 Εχοάιι8.---ΤῈ. 
γε. 18,19. Διπᾶ δρουῖ [86 ἴσο οὗ ἔοσὶν 

Υϑ8τιε.--Τὸ δρΟδΙΟΥ ΠΟ δδϑίηβ 8 ῬὉσοιηϊηθηΐ 
Ῥοδιιϊοα ἰο (86 ἰγυαί ἐμδὺ [6 Ῥ6ΟΡ]9 οἵ [βσϑ9] 
ψοΓΟ ἱπονίοα ἰο αοἀ, δηὰ ἐο πε οπΐψ, Ὀοίἢ ΥῸΓ 
ἰδς (ΔΙ μα], ἜΒοσ δε ΐπα, ῥγονί ἀθπί, δὰ ρῥγοίθοί- 
πᾷ σᾶτο δηὐογϑὰ ἀυτίπρ ΤΟΥ γοϑϑγα ἴῃ [86 π|]- 
ἄογποδδ (σοι. Ὠουί. ἱ. 81, “88 ἃ τιδὴ ἀοί ὈΘΔΥ 
ἰμ8 δοῃ" [866 ΔΌοΥΘ, ποίθ 8. Ὁ. Δρρϑηάοϑᾶ ἰο ἰδ 
ἰεχί, Τπ.7), δῃὰ αἷδὸ ἴὸσ ἐδ ροββοβδδίοῃ οὗὁὨ (89 
ἰδπὰ οὗ Οδῆδδη; [0 ἰὑ νγῶβ αοἂ νῦο ἄϑθεϊσογοᾶ 
στ ἾΉΣ: [80 Βούϑῃ πδίϊομδ οὗ Οδῆδϑη (θοϑιυί. 
Τὶ. 1). 

γει. 20-22, Απᾶ αἵτοσ δαὶ, Βὸ ανϑ ὑυπῖοὸ 
ἴδοιι ᾿υᾶᾳ6α6, οἱο.--- Ῥ64}} Ῥτοοθοάβ ἰὸ τηθπίΐοι 
(δε τυΐεγο 9.7 ἰλα ρμεορίς ὠπίτ Ταυϊά, τοϊοττίῃκ, 

ἰβτουσδουὶ {86 ψ}10]6 βἰδίοταθηὶ, ἴο {86 ὕδοὶ ἰμδὲ 
ἰι 8 αΟοα ψῆο δἰ δρροϊπίοὰ δηὰ ἀοδροβοὰ 
ἴδοπὶ δὲ δἷβ νν]}. Αὗἶοσ ἰ86 βεΐζυτο δῃὰ αἰν βῖοι 
ΟΥ̓ ἰμο ἰονγιίοσυ, αοα σατο (86 Ρ600]0 ἡ. ρθ8 ἀπν- 
πᾳ ἃ ρογἱοὰ οἵ δϑουὶ 460 γϑαζβ, υπι}} βαταιθ). ΤῊΘ 
ὨΌΠΙΌΘΡ οὗ γϑδγβ Μοῦ ῬΔῸ] ΒΟΓΘ 8.581 ὴ8 ἰο {Π6 
Ρουϊοὰ οὔ (86 Φυᾶχο5, 8. {8.6 Τϑϑιι] οὗἩἨ δ σοπιρυΐδ- 
ιἰοη πος οδηποί Ὀ6 γϑοοποὶϊοὰ τῖῖϊὰ 1 Κίη ρα νἱ. 
1. δκδγο ίμοόγο ἰπϊογιιθὰ ἐμαὶ {[μ6γ6 Ἧ88 δὴ ἴὩ- 
[6 Υγ8] οὗὁἩ 480 γοᾶγβ Ὀούσαοῃ πὸ Εχοάυ8, δπὰ ἐμ6 
Του γοῶν οὐ βοϊοπιοῦ β σοῖζῃ, ψϑὶοῦ που]ὰ 
Ἰεδυο 88] γϑδᾶγβ 700 ἐμ ρμοσίοα οὗ ἴμ6 δυάροβ. 
ἐ Ἰδαίου πυμπῦοσ ἱ8 οδιδἰποὰ Ὀγ ἀοαἀυοίϊῃς 
τοι 480, 86 δᾷπι οὗ [6 ζ0]]οῖηρς Ρογίοβ, ΟΣ 
149 γϑδγβ, πηι “40 γόδὺβ ἴῃ ὑπ0 ὙΠᾺΘΓΏΘΒΒ, 
2ῦ ἔονς (0 δατωηϊπἰβιγαίίοη οὗἨ Φοβιυδ (4π|. νυ. 1. 
29, ποΐ δβἰδαιϑὰ ἰῃ ἰδο ΟἹά Τοδί.), 40 ἴον 3.8.}᾽5 
τοῖχη (860 τοῦ. 21), 40 ἴον θανίἀ 8, δῃὰ 4 ὑπᾶον 
Βοϊ]οπιοη ᾿ Κίηρπ τἱ. 1). (Μογοῦ δὰ Ἠδοϊοί!). 
--Τκ.]. Βυι Ῥαδυ}᾽ 5 εἰδίθιγοηϊ ΥΘΥῪ ΠΘΑΤΙΥ ΔΕΓΘΘΒ 
ταὶς ἐπδὶ οὗ Φοβοριυβ (44π|. Υἱῖϊ. 8. 1), δΔοοογαϊῃ 
ἰο τ οπι δὅ92 γοδγβ ἰπἰοτυοηϑθὰ Ὀοίτοθη ἢ Εχο- 
ἀυϑ δηὰ ἰμ6 Ὀυϊΐπρ οὗ (Π6 ἰθτὰρ]6, Ἰοανὶηρ 448 
γθδΓ8 [0 (6 ρογὶοὰ οὔ 186 Φιπάροαδ [ὈΥ δρδίῃ ἀ6- 
ἀυοίϊηρς ἰδ 149 γοασβ ᾿υδὲὶ τηοηἰἸοποα; {Π6 αὐἰβῖον- 
θῃ06 οἵ ἦ γδγ8 ἴῃ 86 ὑνὸ δἰδίϑιλθηῖβ οὗ Ρδ0]} δπὰ 
Φοβορθυβ '8 γον Ἔχρί δἰηθὰ Ὁγ ὡς, “Δρουΐ {86 
δρδοο οἵἱ."--ΤῈ52.. Οορ. ΜΕΥΚΕ: Οὐπι. [τ 9 0 
(6 αἰδογοπὶ δἰλθαιρὶβ διγοδὰν τηδθ ἴ0 ΥΘΡΊΟΥ͂Θ 
ἐ8ο αἰ δου] γ, τὸ ὀχδιηϊποα δα Ῥσγοπουησθαᾶ ἴο 
ὍΘ παι δίδοίοῦυ, δηὰ (μ6 ζ0] ον Υἱοῦ ἰ8 ΟΧ- 
Ῥγαββοα, ἰο νοι Ηδοϊζοίὶ δδβϑηΐδ: “"Ῥ8}} ΓΘ 
ΘΟΒΙΌΣΙΩΒ (0 8 δογίδὶη οοπιρυϊδίϊοι ΠΟΙ αἰ 618 
ΘΠ ΣΟΥ ἤγοια (6 ΟὨ9 σοοοχηϊσοα ἰῃ 1 Κίπρ νἱ. 1, 
Ὀυΐ ψ πο ΖοΒορμΒ 4180 88 δἀορίοἀ."--ΤΕ.]. 
Ἧ 9 δὸ ἱμογοΐοτο οὈ] ζοὰ ἰο δββαπιθ ἐμδὺ δὰ] ἢ 88, 
ἱπ ἐδ[ὶ8Θ ο8586, τοοοίνοα ἃ σβγοῃοϊοσίοαὶ βυβίθπι 
ΒΟ δὲ βΘΏΘΥΙΪΥ δαοριθὰ ὉΥ (6 ᾿ἰοδγωϑᾶ 
26») οὗὨ διἰβ ἀδγ.---[κἀκεῖϑεν, απ ἥγοτα ἰδαί ἰΐπι. 
“ΤῊ '8 (86 ΟὨΪΥ Ῥαββαρὸ ἴῃ ἰ8ὸ Ν. Τ΄. ἴῃ πὶ ἢ 
ἐκεῖ γϑίουβ ἰὸ ἐέπιθ, Ὁ ουθὰ ΠΟΤΘ ἰὐτηθ 18 υἱονγοὰ 
88 8 ὀχί Θῃηβίοῃ οὗ δρ8ο0.᾽᾽ (Μ6γ6:).---ΤῈ.]. Απὰ 
ἔγοπι ἐμαὶ ἐὐπιθ, ἐ. 6.,) ἤγοιαι {πο ἰἰπλο οὗἁἨ Κδηθὶ ἐμ 9 
Φυαάρο, 16 Ιδγδο} [65 δδίκϑα [ὉΓ ὁ Κα, πὰ ἰΐ 88 
Οοά νο χᾶαγο ποῖ 3580} δὲ ἐμοὶν κίηρ, ἕοσ 40 
γοδῦβ. 7180 ποτὰ ἔτη τεσσαράκ. Ὀ]ΔΙΠΙΥ δίδὶα ὑπὸ 
ἀαγαιίου οἴ {π6 τοΐχζη οὗἩἨ 6}, δηὰ ποὶ οὗἉ ἰἱδεὶ οἴ 
ϑϑιῦι 6] δηὰ 8340] οοη͵οϊηοὰ (Βοξα, Βοηροὶ, δηὰ 
οἰ θγ8). 6 Ἰϑηρμί οὗὨ ἐμὸ γοΐψῃ οὗ δὶ ἷβ πο- 
γΠΟΓΘ δροϑοϊδοα ἰπ ἐμ ΟΙά Τοδίδιμθηι; 9 ΌΒΟΡΒῚ8 
(4πι. νἱ. 14. 9) δδαίβηβ ἰο ἰξ 18 υϑδσβ ἀυσὶπρ 
δι 615 ᾿᾿ οι, δὰ 22 δάἀάϊ το] γοδγα δύϊου 
{μ6 ἀφεαὶῃ οὔ (π6 Ἰδίίοσ, δὰ γγὸ δτὸ ἰδ δηοίο Υ 
ουϊάθηοο ἐμαὶ Ῥδὰ] {0]]ΟὁγὙ8 ἴῃ δ᾽8 ΘΠ Τοποϊοσίοδὶ 
βἰδιοιηθηΐβ δὴ οχίγα- Ὁ Ὁ1Π108] γα ιΐ 0Ὲ..---Ὑ θη. 6 
τοίου ἴὸ (δ τοὐοοϊΐοη οὗ ὅδ] δηἃ (89 δ] θουδίϊ οῃ 
οὗ ανίὰ ἰο ἰμ6 βτοηθ, ὮΘ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊΒ 
(τον. 22) τίσ χῖνθ Ῥσοπιΐ ΘΠ 66 ΒρΘοΐΔ}}Υ ἴἰο (890 
ὉΠοΟΙ ΓΟΪ]οα δπὰ ἔγϑο δοίΐοῃ οἵὕ 604; μεταστήσας, 
ἀξ δεῖ λὲπι αδἰάε. Τ ΐδ ἰογτῃ ἀ068 ποὺ ΣΟΙ͂Σ ἰ0ὸ (89 
ἀϑδί οὗἨ ὅδ} (Μογοῦ), Ὀυὶ ἐο ἷ8 ἀϑροβίἐϊομ ὉΥ͂ 
{88 δοῃηΐθῃοο οὕ αοά. 76 οἰτσαπιβίδηοθ ἰμδὶ δὲ8 
γτοΐᾷη δοίυ! ἢ σοπίϊηυοὰ οὐϑη δὐλοσγασὰβ, πε] 
40 γϑδυὺβ γεγο σοϊηρϊοἰοα (τον. 21), ἰβΒ ποὺ Βεγὸ 
ἰδίῃ ἱπίο δοπδί δγδίίοα.-- - 9 Ῥγοποῦ ᾧ ἀο6- 
Ῥομπάβ, νἰουϊ ἀουνέ, οὐ μαρτυρήσας, διὰ πο οἱ 
εἶπε.--- θΘὴ Ῥδὰὶ δβάἀυοδβ ἐπ ἀϊνίηο ἀθοϊαταίίοπ, 
ἢ9 ἐγαηβιιυίοδ δπ 4 7808 ἐοχοίμ ον οογίδίϊη τογὰδ 
ψ ΐο ἢ βδιθι οὶ μδὰ δἀἀγοδββϑα ἰοὸ βδι] (1 ὅδ. χεϊὶ, 
14), δπὰ οἰμοσβ Ἡξιῖοβ δὰ θθθῃ ρχγοβουπορὰ ἐπ 
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Σοΐεγθηοο ἰο Ὠαυϊά (Ρβ. Ἰχχχίχ. 20), δῃὰ (1ὸ 8 6 | {86 Ο]]ον ἴῃ ς:---Ὧο ἰαίέεν τοὐ)οοϊοαὰ ἔπ βανΐουν, 
ΔΡΡΟΔΓ 85 8 δίησίε βἀἀγοδδ οἴ 
Ῥαεανίὰ. [ἰ ἰδ ἐὸ τηϑδίῃ οδ)ϑθοὶ οὗ {818 ἰθδι ΠΟΣῚ Υ 
ἴο Βον ἰπδὶ ()6 δοηϊπιθηῖβ οὗἨ θαυϊὰ γοσὸ 80- 
δορί Ὁ]6 ἰο αοά, δπὰ ἐμπδὲ 8 πουϊὰ σοσίδί ὩῪ 
ΟΌΟΥ (6 ἀϊνίηο σοπιϑ πα 8, Ἡἢδίουον (Π 6] ὨΔίΌ ΓΟ 
ταῖρι Ὅ6. [ῬὈῬΊυταὶ, ϑελήματά, ““υοἰμπίαίεε, τοῦ]- 
(88, ῬΓῸ πρροιίογυπι σαν οί δὶ, (Βοηροὶ).---Τ α.] 

νκβ. 28-9ῦ. Οἱ τϊ6 τᾶ 5 δ06ᾶ.---ΑἸἿ ΕΓ 
ἑνί [18 σΟΙΡ ΘΠ ΠδΙγ6 υἱοῦ οὗ [26 ΠἰδίοΥ οἵὗ 
δγδοὶ, δηὰ σϑδοξιηρς (Π6 δρὸ οὗ αν, Ῥδὺ] 

ΒΡΘΔΙκα οἵ Ομγίϑι, 88 (89 ἀοδοοπάδηϊ οἵὗἨ θεδγνϊὰ δο- 
οοτάϊηρς ἰο ἴ6 Ργουνδο. Θοά Ὀγουρηὶ 968085 Δ5 
ἃ βαυϊουγ (ὁ (80 ὅονβ, (ἤγαγε) [πὶ ρίαοο οὗ (δς8 
Σοδαϊηρς οὗ (Π6 ἐδζέ. τέο. 8600 Ὡοΐθ ὃ ΒΌΟΥΟΘ, δΡ- 

Ρεπάοὰ ἰοίδο ἰοχί.---ἼῈ.], 1κο ΝΡ. , 1δα]. ΧΙ ν ΕΝ. 

16, Το {μῖ5 ἄγειν ἰῃογ ἰβ ἃ Θογσγοδβροπάφμῃοο ἴῃ 
ἀπ ἰθγὰ (ΥοΓ. 24): ἡ εἰςοῦος αὐτοῦ, ἱμαὶ ἴ8, Βὶβ 
ΒΟΪΘΙΏἢ ΘηΐΓΒΠΟΘ 848 ἰΠ6 σωτήρ, 88 Ὅ611] 856 ἰῃ ἐπα 
ογὰ προκηρύσσειν, ὙΕϊοὰ ΓΟρΡΓΕδοπὶ8 Φ0Ρ 88 8 
Ἠογαὶ ἁ Ὑἢὸ σοθδ Ὀδίοσεο, δῃὰ δηποῦησοβ αἱουὰ 
Ἡδη τοῖο ὦ ἰο οοπιφ. [πρὸ προζώπου, ἃ ἨςΦὈταΐδηι 

(38 7, ΒΟΒ. δέχ. Ρ. 8δ4 {., ὀαυλνδ)θηὶ ἰο δείογε 

(ἐπ 7τοπὶ ο7).---1Ὲ.]. Τὴ ΟΟΌΣΒΟ (τος) ἩἘοἢ 
ΦοΒη ν᾽ 85 οὐ ἰμὸ ροΐϊῃϊ οὗ δοτιρϊοἰΐης (ἐπ». ἐπλήρου), 
δ, Ῥγϑοίβοὶυ, ΒΪ8 ΘΟΌΣΒΟ ΟΥ Τϑοθ 88 ἃ Βογδὶ ὰ μδ8- 
[ΘΠ Πρ οἢ 'ἰπ δάνβῃοο.--- Τίνα 18 ποῖ δα γδ]θηί [0 
{86 τοϊδίϊνα ὄντερνα, Ὀαὶ ἱβΒ ΔῊ ἰηιογσορδίϊνο ῬΤο- 
που, 80 ἐπ δὶ εἶναι ταυδί Ὀ6 70] ογοὰ ὉΥ 8 ποῖίβ οὗ 
ἱπίδγτοζαίϊ οα ; (86 τ η 016 ΟΥ̓́Ί 6 ἰδηρύυδρο οὗ Φοἢη 
ὮΘΓΟ ἱπάϊοδίοβ δαϊπιδίϊοη οὐ οχοϊϊοα ἔοοϊϊηρ, δὰ 
ἷβ, ἰμογοΐογο, υαἱἱοτοὰ πῃ δῃογὶ βοῃίθῃσοβ. Οὐκ 
εἰμὶ ἐγώ; 86 ρτοαΐοδίο, δοοογάϊηρ ἴο 86 οοῃίοχί 
8---ἰθὸ Μ οβαίδ. [τίνα, 88 ΔῊ ἱπίογχοσαίϊυε, Ἐ Πρ. 
γουβ., 46 οί, Μοόγ., ΑἸΥ, ΑἸοχ., Ηδοῖ.; 88 8 τὸ - 
Ἰαϊϊνο, συϊχ. (ἢ. Οαἰν. ὅτοῖ. Κυΐη. Βαίίτι. 
ὙΠ ΠΟ (αγαπι. ὃ 25) βαᾶγβ ἰπαὶ [86 ΤΟΤΊΠΕΥ Ρυο- 
ἰιαδίϊου 5 δι πι18810]6, δυΐ {π8ὲ (Π6 Ἰαίίοῦ (τίνα 
ἴον ὄντινα) σδῃποὶ 6 Ταὐθοϊθα 88 ἱπδοσυγδίο..--- 
ἽΕῚ 

κα. 26-81. Μϑηῃ δηῃηᾶἃ Ὀσθῖξσθϑι .--- ἔστε 
Ῥδὺ] πιϑῖθθ 8ἃ δι}}} ΠΟΤ αἶἷγοοί ΔΡΡ68] [0 8 
ὮΘΑΓΟΓΆ, πὰ οἴἶοτα ἰο ποτ ἰπ6 σγδοο οὗ Οαοἂ ἰπῃ 
Φοδυβ ΟΠ τὶβί ; 6 δα ᾽δίηβ, δί 8.6 βᾶτη6 {1π|6, πὰ 
οβίδ 5868 {Π6 ἰσυϊὰ μδὶ βδιναϊϊοη 8 ἰο Ὀδ 
Βουρπῖ ὈΥ ἰΠσπὶ ἴῃ δηᾶ σου ΟΠ γὶδὶ, {πὸ Οτυ- 
οἰδοὰ δὰ Αἴβοῃ Ὅηθ. Ἧθ ὈδρΊηΒ δραΐῃ, δ8 ἴΐ 
Ἅ6ΓΘ, Ὡἢηἀ δάάγοδδοβ ἢἷβ [βυδο  ἰϊ6 ΠΟΆΓΟΣΕ ἴῃ 
[οΥτηΒ Β{1}} τη οΓ δθοϊοπαίο (“τοί γθη ") ἰδ 
[Ὡο860 ψΐσἢ Βὸ δὰ δὶ ἤγβι δπιρίογρα, τον. 16; 
{86 τνοτά οΥ̓͂ (μ15 δαϊν αι 0} --- 6 ΒΔΥΒ,----ἶβ βοηΐ ΒρΡ6- 
οἶδ}γ ἰο (Βϑτ ὈὉῪ αοά, {[πγου ἢ ἴῃ ὑνο τα ἰ βίο 8- 
τὶοβ Ὀοίοτο ἤθη. ΤῊΪΒ αἰγθοὶ ““ΔΡΡ] σαι οη ᾽ 18 
ΒΌΘΒΟΟΘΌΘΠΓΥ τοροδίοα πὸ ἢ ἱπογθαβοὰ δαγηθϑὺ- 
ὮΘΒΒ, γον. 82, 38, 40 Ξ. Ῥδιυ] ὈΓΙΠΙΑΣῚΥ Ὁ πΐο] 8 
86 παίιγο οὔ {86 λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης, ὮΥ͂ Δἀ- 
ἀυοῖΐης {μ6 ΤΌ] ον ὶπρ δοηβἰ ἀογαι 058, νοΓ. 27--29 : 
.-Τῆο ἱηπαοἰηΐβ οὗ Φεῦ υβαΐοι σοπαρχηπθά, σΓα- 
οἰδεοά, ἀπὰ Ὀυτγίοὰ 92 6805, βοΐ 86} ἀἱὰ ποὶ το- 
οοφηῖσξα, ΔΙ που, δὲ ὑμ6 βαῖὴθ ἰἶπη6, {86 ῬΓΟΡδΘ- 
οἷθ8 σγογο ἰδ Γ]8]]0Δ. ΗΦ ΡΓΟΘΘΘαΒ (0 ΒΑΥ͂, ΥΟΥ. 
80 4.:---ΑαΑοἄ, πον Υον, Γαϊδοα Ηΐπῃ ἔγοτῃ (86 ἀθ68α, 
δηὰ ὶ5 ἀἰθοῖ0]68 βανν ἢἷπὶ δύνδν δἷ8 ΓΟΒΌΤΥ ΘΟ 0Ώ. 
ΜΕΥΟΥ τοΐογβ γάρ, γ6. 27, ἰο 8 βΒυρροβοὰ ἀϊβιϊπο- 
(ἴοι τπιδᾶὰς οί γθθ 0} 5 Ῥγθβοηΐ ὨΘΆΥΘΓΒ ὑμο 
γογ. 26) απὰ ἐμ ἱπμδοϊίδηὶβ δὰ συ ]οτβ 'ὰ ὅοτιυ- 
ΒΔΊΘΙΩ, 88 ἰζ ἐδ 5686 οὗἁ ῃ.8 δΔΡΟΒ(16᾽ Β ὙΟΣΑΒ ὙἜΓΘ 

οἀ ἀαἰἱγοσοϊοα ἰο δηὰ ἐμβογοίογο {86 τρϑδδδρὸ οὗ βδίναίΐου ἴα βεῦὶΐ, 
ποὶ ἰο ἴποπι, Ὀυΐ, ἴῃ ἐμοὶ πιίοδά, τὸ “ογεῖσιε ον 
--᾿ᾷ᾿ᾷἰοἦ 6 26»͵ὰὸ οὗ {πὸ ἀἱδροζαίου (ἀΐδαρογβ), καςὶ 
88 γ9 86. ΝΟΥ ἰΐ ἰβ οεσίδὶ πῃ δὶ Ραὺ] ἌἜδηβοὶ 
Βανυο ἰπιοπαἀδϑαὰ ἰο δὲν δὶ ὑπὸ πὶ οὗ βα]νἊ- 
τἰοἢ Βου] πον Ὀ6 ΣΙ ΒΠ6]α ἔγοτῃ ἐμ εν ε ἀντ 6}}- 
ἴῃ 15 96 ΌΒΔ] μα, δΔπα γεὶ, δυο ἢ ἃ ἱπουρδὶ νου]Ἱά 

᾿ 6850} {18}}}7 οοῃδίϊυἱο {86 ἀἰδιϊποίξου τ ΒΟ ΜΟΥ 
ΓΟΡΓΟΒΟΏΙ8 85 ὈΟΘΙΠΑ ΒΕΤΟ τηδὰθ. ΤΠΟΓα ἰ8 Ὁἢ- 
ἀσυθίθαϊγ ἃ ἀἰβεϊποι ἢ ΘΓ δεϑιιπιθὰ δ8 οχϊϑεϊῃς 
θείνϑεη ἐπ ἱπδΌὈ  ἰΔηίδ οὗὁἨ ΖοτΌβδ] ει δὰ ἰ8Ὸ 
Δπ οΟ ἴδῃ ΒΟΒΓΟΙΒ οὗ Ρδυ], Ὀαὲ ᾿ἴ ΘΟ αΙϑί5 πἰτρ ἷγ 
ἰπ {6 οἱἰγουμπιβίδησο (δαὶ (ἢ 6 ΣΟΣΊΔΟΣ δίομπο, δὰ 
οί ὑμ6 Ἰδίϊογ, Βδἃ ῬΘΥΟ; Δ} σου τὶ θυϊοὰ πον 
ΒΌΔΡΟ ἰ0 (86 Βυδογίπρδ οὗ 6888; [Π6 δΔροβίὶε ὮΥ 
0 Ἰη68Δη8 ἰπίοπαπ (0 δδδοσί (πδὶ βαϊναίϊου που 
8 οἴογοὰ Βο. Εἷγ ἴο Βὶβ ἈΘΔΓΟΥΆ, δρὰ πὸ ἸΘΏΜΚΟΣ ἴὸ 
19 ῬΘΟΡ]6 οὗ Φεγυβδ]θ. Γάρ τοΐογβ, ὁ" ἰι6 δοῦ- 
ΕΓΔΥΥ͂, ῬΓΪΠΟΙΡΑΙΠῪΥ ἰο ὁ λόγος τῆς σωτ. τ., Ὑ ΒϊΘΝ ἰδ 
ἴῃ (0 Ῥχοοϑδδ οὗ Ὀοΐης Ἔχρίδιποᾶ; ἰὶ ἴπ, βοῆςεθ, 
ποὶ οδυδεὶ, δαὶ οχρ]ϊοδιῖνε [ποῖ : “ἰο νοῦ, ΡοΒ ἰὲ 
(16 νογὰ οὗἨ {8 βδ) γα 0} 18 Ὡ0 ἸΟΏΒΟΥ δοβὲ 
ἴο 186," Ὀυΐ, “1 ἰδ ΠΟῪ δοηΐ ἰοὸ γοῦ νυ!" 
ΤΟΔΒΟΏ, ΣΟῸΒ ἰμ6 Βυ  Υ[μπ, ἀοδὶβ δηὰ σοδῦσ- ' 
τοοϊΐοα, Ὀοίης 6 ἤυ δ) θοὶ οὗ [86 Ῥσχορβθϑεῖαβ, 
ἀδιπποῃβίσγδαία ἰμαὺ ἢθ 18 ἱπάθοϑα {86 σὰ δὰ Ἰοπβ- 
οὀχροοϊοα Μεδαΐδῃ.---.. ΤῈ οἵ δεστι- 
8816 πὰ δῃὰ (Ποῖν ΣΌ]6Γ8---- 8} οοὨ 0 66---ἀἰὰ πο 
Τοσορηΐξο Φοδυα, δηὰ ἐμογοΐοσθ δἷϑο (καί) Ῥσὸ- 
ὨΟΌΠσοα δο;ίθῃσο Ο0ἢ δἷπι, ὈΥ̓͂ ΠΟΙ ΘΟΌΣΒΟ ἐδπΩΥ 
[0]8]16ᾶ, ἱπ Ορροδί(οι ἰο ἐπὶσ οὐ ἱπίεπίϊομδ, 
(86 γοΐοδβ οὗ (6 Ῥτοριοίβ, δἰ βου τ 686 τὸ 
γοδὰ ἰο ἴμοπὶ ΟΠ ΘΥΘΙΥ͂ βδΌῦαι". [Βοὶϊ (86 
ΕπρΩῚ. δηὰ 86 αογδῃ (υὐ μ γ᾿ 8) υοσδ. Ἰίσρτοί 
φωνὰς, ὙΟΥ. 27, 85 Ὀοΐῃ ΠΟΥ ΤηΘα, κα τοῦτον, ὉΥ͂ 
ἀγνοήσαντες, ρα Οδὶν. αἀτοὶ. Κυϊη. Αἰεχ. Ηδοκ. 
οομσυγ. ΓΘΟΉ]ΟΡ, ἰὴ ἷθ ἰΓδηδ διίοιι δον, Σ6- 
ξατὰβ φωνὰς 88 ρογεγηοὰ ὮΥ ἐπλήρωσαυ, ἀιᾷὰ ἐμὲ 
8 αἶδο (ἢ 6 ορ πίοι οὗ Βεσβ, ἀς  οἰϊε δηὰ Μογοσ. 
ΑἸογὰ, ἢο δοῃσῦγα τελὶ (ἢ 6 Ἰδιίον, δοοοσά 
ἰγδῃδδίοβ: “ἐπ ἰλεῖσ ἰσποταπεε οΓ πα (ποὶ ΟΕ]Ὺ 
τοϊοοϊοα Ηἰα βαϊνυδίϊου, Ὀυ1) ὃν ἡμάσίησ ἤιει, ἢ 
ἡμεά ἐλε νοἵσες ο ἰδὲ »γορλείε, οἰα."---Τπ..--Τ)ο 
ΟΡ εὑρόντες, γογ. 28, ἱπ}0}165 δαί ἰμ6 7 Βοὰ 
τηϑδὰθ θυουυ οὔοτί, Ὀαὶ δὰ δΔἰ]οὰ ἰο ὅπὰ ἃ οαἴ80 
σνοτίῃγ οὗ ἅἄϑαιϊ ἐπ Βἰτῶ. [ἴῃ συϑσ. 29, {πὲ δοί 
οἴ τοιβουίης {86 ὈΟΔῪ ἔγοτα 86 Ογοδβ, δηῃὰ ιδΒδὶ οἵ 
ἀεροδιεϊηρ ἴἃ ἰπ 180 Ζ͵ΑΥ͂Θ, ΔΘ ὈΟΪῈ δϑδογι ὑδὰ ἰὸ 
86 ἱπηδο δ 8 οὗ Ψογυδβδίθι δηὰ ἐμοῖσ συ ]ογα. 
ΑἸΙΒου ἢ ὑπο860 δεὶδ 6 ΓῸ οἱ, κὸ ἰδ σοῃάεσ- 
Ὠδίΐου, οἷο., ἐπ ο86 οὗ Θῃδπιΐδθα, Ὀυὲ ταί Βοῦ {}η086 οὗ 
ὕγϊθ 8 οὐ ὁδι8, (86 Ἰδηρυδλρο ἰ8, πουθυίο οδα, 
ΔΡΡτοργίδίθ, δίῃηοο Ὀοδ ΦΌδορ οὗ Αὐἰσοδίν θα δηὰ 
ΝΙοοάδεηυϑ Ὀο]οηροά ἰο [86 οτος οὗ {π6 ἄρχοντες, 
διὰ (6 Ἰδαίου, ᾿ἹΠΟΡΘΟΥ͂ΟΣ, ἯΔ5 ΔῊ ΗΠ ΔΌϊ δηὶ οὗ 
Φογυβδίθῃ. [Ματκ συ. 48: Φο0δπ 111. 1].--Ροῦ 
σοπίγδϑίϑ, ἰἢ υοσ. 80, ἴῃς δοίβ οὔ Οοὰ τι {8088 
οὕτοη; {21 τοϊδοὰ 96 δὺκ ἤγοσῃ (ἢ ἀφδδὰ, νυ δοσοοῦ 
{80 ἀἶδο}}}95 γῆο σδπια ἤγομι (16}11]6 8, τον. 81, εν 
ΠΟ δεν ἰδο Τοτὰ ΔΙΡΟΙ 8 ΓΟΒΌΓΤΣΟσιοΏ, ΜὉ:Ὸ 
δγο- ἰίποϑϑοθ. ΒΥ δ ρὶογίη ἐδβ ᾿δηρύδζο, 
Ῥδὺϊ ὑποαυϊγοοδ} ὀχοϊυάθδ πἰτωδβοὶῖ δὰ Βδγβδ- 
Ἠ88 ἔγοτῃ [86 ΠΌΠΟΙ οὗ {86 οτἱ κὶ παῖ ἀϊδβοίρὶεθ δικνὰ 
ογο- ὙΪΠ65868. 

γε. 832-37. Απᾶἃ νγυϑ ἄὅδοϊδιο τιπῖο γοῦ, 
οἰ6.---ΤὩὸ Δροδί]θ ΤῸ 8.65 {86 Ῥτοοῦ ἴῃ (688 
ΨΟΥΒΟΒ ἰδδί (10 ῬΓΟΠΙΪ8δ68 τἸηϑο ἰο αγνϊά, τ ΣῸ 
{018}19ὰ τ θῃ δ 6δὺ5 Δρροδιοὰ οἢ δασίῃ, διὰ υϑθδ 
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8ο τοβ6 ἤγουν (6 κτάᾶνσθ. Τὴ ψογὰβ ἡμεῖς εὐαγ- 
γελιζόμεϑα. ἀϊδιϊηρσιι θη (0 {νψὸ ΤῊ 1ΘΒΙ ΟΠΔΥΘΒ 
ἴτουι μάρτυρες αὑτοῦ, διὰ δδδῖρῃ ὑπ οπὶ, ποί ἴο [86 
αοἶδδ8 οὗ ογϑ- γὶΠ65568, Ὀαΐ ἰο {μ8{ οὗ Ενϑῃρο  Ἰδι8. 
Το πορὰβ ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν ἀγτ6 ἰπίοτργοίοα ὉΥ 
ἂς εῖϊο, Μογον, Βαυπιραγίοῃ [ϑοδοι, ϑιίοσ, 
Ηεακβίοηῦοσς, ΤΒοϊαοῖς, δηρο, Πδεϊκοίί, οἱο.-- 
ἴκ., Δἴεσ [86 Ἔσϑηρ]9 οὗὐἠἨ [ΓΒ Ὸ ΣΡ πα οΟἶΒΟΥ 
ΔΆΡΪ ΙΓ ἰου ΡΥ ίοσβ, 88 σοΐουτίηρ ἰὸ 6. ΚΥΟΒῸΡ- 
τοοίοη. ἸΤΏΘΥ δ΄α ἰὼ ΟΥΤΟΥ, [ὉΣ (πο Θδοπίοχὶ 
ΔΙΟΝΒ ἰπαὺ ἐπ 686 ΤΟΓΒ6Β, (Υ6ΓΣ. 82 .}, ΔΥ6 ΟΥ̓ 80 
8685 ἰ0 Ὀ6 γοδβίσιοἰδὰ ἰο {86 τοβυγγοοίίοη οἵ 76- 
δι8, Ὀὰΐ ἀχϊοὶς ὈΟΐῚ ὑπὸ παϊβδίου οὗ ΟἸγἰδϑὶ ἰπ 
Κθλογ8] δηὰ δἷβὸ 15 γοϑυγσγϑοίίοη ἴῃ {Π6 Ἰ κὺ οὗ 
8 ΡΓΟΙΩἾΔ6 δηά 18 [Ὁ]8]] τοὶ [ἀναστήσας, κοοοτά- 

ἰδκ ἰο (μἷ8 νίαν, Ὀοϊῃς δαυϊναἸθαΐ ἰο ΟΠ »το- 

ἀΐτε γμδεπε, ἐσλίδοτις, σοταρ. 111}. 22; γἱὶ. 87. (Μογοτ), 
-ἰτκ. Βαυτίβογ, δι πουκὰ (89 βαπιο τνοτὰ [Ῥᾶγὶ1- 
εἶρ]6, δια γε γ Ὁ} σου ὈοῚ ἴῃ γοΥ. 88 δπὰ τοῦ. 84, 
1.58 πιοδϊης ἴῃ [86 Ἰδιί ΟΣ, 88 1.18 οοππηδοίξου ΝΒ δὲ 
ΔΙΟΥΒ, ἰ5 ποὶ Ἰἀ ΘΙ ΟΔΙΠΪΥῪ 08:6 ΒαΠΘ 85 ἰπ ὑῃ6 ἴοτ- 
Ἰηδῦ γογϑθ. ᾿Ανέστησ. νεκηῶν, ἴῃ, γο0γ. 84, υπη- 
ἀδπϊδὺϊν ἱπάϊοαϊοα ἰπθ γοβυγγοοίζου, ὙΒ6ΓΘα8 
"ἀναστήσας, ἴῃι τον. 88, ψἰιποαὲὶ ἐπὶ8 Δααϊἴου, πεὶσλέ 
Ροδαὶ Ὁ]}}ῚΥ Ὀ6 υπαογϑίοοα οὗ (6 τοϑυτγγθοίζοι, Ὀυΐ 
088, ΤῺ ἰδ6 σοηίοχί 15 οοηδυϊιοὰ, τηθ8ῃ ΟὨΪΥ͂ 
»γϑδεηίεε ἐζλϊδετε. Τμϊβ ὀχρίδηδίϊοη 1188 ὙΘΡΥ͂ 
ΔΙ Ὀθοα ῥγοίοστοά ὉΥ Οδϊνίη, Βοζα, ατγοιϊιβ, 
[Οδἰονυϊ 5) δηὰ αἷβδο Ββηροὶ ([ο σ]ιοῦὶ ΜοΥοΓ πον, 
δὰ εἀϊοπ, δϑδί 8 δἰ6 [σὰ 6 ΡΟΘ (108), δηὰ, διηροηῦ 
0 τροθηὶ σοσατηθῃίδίοτγα, ὈΥ̓͂ Κυϊποοὶ, ΟἸβμδυ- 
βεῦ, Ἠοδηδηη, [Ηδίγῖο 8, ΑἸΟχδη ον (“ἰποαῦ- 
πδιίοη "). οἷο. ΑἸογὰ, γιὸ δαορίβ {πὸ ΤΌΓΠΊΘΓ, 
8808: “(ἼἸἢ6 τπιθαηίηρ ’ λασυὶπρ ταἰδοα ἀὶπι ὕγοπι (λ6 
ἀεαά᾽ ἴ8 ΔὈδοϊα οἾγ γοαυΐϊτοα ὈΥ (Π6 σοπίοχιὶ: Ὀοΐἢ 
Ὀοσδυδο 6 ποχὰ ἰβ σεροδιοὰ ψῖτἢ ἐκ νεκρῶν, 
(τεσ. 84), δηὰ Ὀοσδῖιβὲ 86 Δροβίϊε᾽ Β δ ρ μ᾿ 518 
ἰδγουρβουῖ {Π6 Ῥαδβδαρο 15. οὐ (Π9 ἤεσωγγ οί Ἰ0Ή 
(τεσ. 80) 88 8 πδ) ἔυ 18] τποηΐ (ἐκπεπλήρωκενῚὴ ὁ 
Θοιῖς »γοπεῖδεβ τεσαταϊπσ «{εδμ2.᾽᾽ -- ΤᾺ. ΤῈ 
Ῥδδδαρο ἰη Ρβ. ἰξ. 7, δ΄., π δἰοι βρθδὶβ οὗ (86 {ἰ}60- 
ἐταϊὶς υϊοῦ, πτομὰ αοα 88 πιρὰάθ 58 βοη, 18 
βοτο οχρίαϊποὰ δ γοΐογυσιίης ἴο (0 Βοηβῃρ οὗ 
δοδυβ, Δ5 (0 ροτίδοὶ Κίηρ:; δῃηα ΟΠ]Υ ἴῃ (818 ἯΔΥῪ 
ἷΦ ἰμδαὶ ἀροϊδταιϊοη οὐ αοἀ []8]|1.( Δ. [Ιἐ 4}80 
βοθῖηϑ ἴο0τ6 ὨδίιγχΑὶ] ἰο ΔΚ ἰἢἷ8 υἱανν, ἐπ 8ὴ ἰο 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμδὲ {π6 ΤΟΒΟΌΓΓΘΟ(ΊΟΩ ΟΥ̓ 6808 18 τηοϑηί. 
ἴι ἰδ πον ομἱγ (τον. 84-87,) ἐπδὲ Ῥ80] ργοσθοαβ ἴο 
δρεδκ οὔ ἐμ 6 ὑσουχίβοβ οἵ ἀ6οα συ ἢ] ψογο [Ὁ] 8116 ἃ 
ἢ ἐδ Σοδυσσγοοίίοι οὔ ὕθδαδ, ΌΥ υἱγίιο οὗ τ δῖοι ἐΒ 6 
ὙΠΟ 6 ΡΟΊΤΟΙ Οὐ ἀοϑ ἢ δηα σοττορίϊοη 66.568 ΓΟΥΘΥΘΡ 
ἴα ἷ8 .Δ8θ.ὈὨ Ηδ ΔΡΡΘΑΙΒ (ο {ὑ1ἴ|υ Ῥτορ θοῖοθβ: (σα) 
[δαὶ. Ἰν. 8, πιοτὸ δὸ αὐυοὶοδβ ἤσοιη (86 ΑἸΘΣΧΔη- 
ἀγίδη [[ΧΧ.]} τυοσζϑίοα; βθγῦθ 6 ῥγοδϑηΐβ τὰ 
ὅσια Δ. 88 6 ἐγβηβίϑιίου οὔ ἽἽ "ἼΟΓΙ. [866 
οτϊ, ποία 10, Δρροηάβά ἰοὸ {π6 ἰοχί, δϑουϑ.--- - Ἁ.]. 
Το β6ηδο ἰ8 ἐμ ΓΟ]]ονίηρ :---αοὦ Βα8. ῥτοπιΐβοα 
ΒΌΓΕ, ΟΥἹ ἰγιβίγόγίθν ΠΟΙΥ Πΐη χΒ οὗ θαγίὰ, [μὲ 
18, βτδλοΐουβ κι οὗ ρογιηδηθηὶ γαϊαθ; [μὲ ἱτὰ- 
ῬΔΟΓί δ ΠΥ, ἢ. ἩΓΒ16Β ἐπῖδ Ρογροία {γ οὗἩ χτδοθ 46- 
Ῥδυΐδ, δ 118 θϑβθῃι 8) οοπαϊ(ίοη, 8 ὑπΠ6 ΓΟΒΌΓΙΘΟ- 
(ἰ00-118 οὗὁἨ ΟἈνίϑί.--- (δ ) 7οσ. 85; 866 Ῥβ. χυὶΐ. 10, 
ἮΒΟΤΟ Ῥαυϊὰ ἴῃ δίβ ῬΓΆΥΘΙ, ἰγἸ ΤΩΡ ΒΔΗΓΥ οὁΣ- 
Ῥτεδβεβ {πΠ 6 ΠΟρῈ ὙΔϊσἢ ἢΐ8 ΘΧρογίθπσο ἱπδρίγοά. 
Λέγει, ταν. 80, ΤΙΏΔΥ οδβὶὶν Ὀ6 χοίογγοά ἰο θανία, 
πὸ πδὰ ᾿υδὲὶ ὈδΟῊ πδιηθά, Ὀὰΐ σδηποί ῬΟΒΒΙΙΥ͂ 
τείεν ἰο ἀοὰ (ΜοΥ6Υ) ΓῸΣ 1 15 ἰο Ηἶπι μὲ (μὲ8 
δΒΌΡΡΙ]Ἰοδίϊοη, τ Εἰσὶ ΘΧΡΥΘΒΒ6Β 80 ΙΔὉΟὉ δου δάθῃσθ, 

ἷ8 Δὐἀγοββοά. Αβ δὴ οὐἹάθῃοο ἐμαὶ {118 ῬΥΟΡΠΟΟΥ͂ 
Ὑγ885 [186 ]10ἃ 80] 9} Υ ἰὴ Ψ96808, Ῥα0] τοιπϊηὖβ δὶ 
ὨΘΆΓΟΥΒ οὗ 6 ἔδοϊί ἐμαὶ θανὶἃὰ δὰ ἀἱδάὰ, δὐϊον 
μαγνΐης, ἀυτίηρ ὃἷ8 οὐ ἀρκο, Ὀθοη οὈοαϊοπί ἰο (110 
6ΟΌ}88] οὗἩ 6οα, σοΡ. νον. 22,---Τῇ ἰδίᾳ γενεᾷ [860 
οτῖς. ποίθ 11, δρρεπ θα ἰο ἐμο ἰοχί, δῦουϑ.---Ἐκ.] 
οδπηοὶ, ἢ ΜΟγοΣ, Ὀ6 ἰΔκοη 88 .Ζ22α,. δοπιηϊ., 
Β'Π60 8 ἀδίΐνο, ϑ. βουλῇ, ΑἸτοδὰγ ῥχοβοηίθ ἰἰ86} 7; 
ΘΙ ΒΟΥ 15 ἐξ ΟΥ̓ ΔΏΥ ΤηΘ88 106 0Ϊ0 δῃ Βυρογδυοιδ 
[ἰϑτταβ οιαρὶογ θὰ "γ Μογον.---Τ .], [{ [86 ἔο]]ονν- 
ἸῺ Ὀα αϑϑυτπηθὰ 88 ἐῃθ 86}η860:--- αν] ἃ νγγὰ8 ποῖ 
Δρροϊηίοα ἰὸ ὍΘ 8ῃ οἰθγηδ) βουυδπί οὗ Θσοά; 89 
γγν88 γϑαυϊγοα ἴἰο βοσῦο αοα ΟὨΪΥῪ ἐπ ἀΐ οἱση ἄαν, 88 
Βο0 4180 αἰά, ψίϊα ἀρτγὶ 6858 οὗἁἨ ᾿ιθϑτί. ---- αν 5 
ἀθδί 18 ἀθβοῦὶ Ὀ64 88 ἃ ΓΔ}}}Ππρ 516 60, πῃ 60η860- 
αιθδοθ οὗὁὨ νοι 6 νυ88 Ἰαἰ ἃ υπἴο δὶ δου, 
δηὰ ΒὶβΒ ὈΟΟΥ͂ γγ88 βυ ͵ ]οοϊοα ἰο ἄδροαγ. Βυὶ Πο, 
οἢ {86 ΘΟὨΙΓΒΓΣΥ, ὙΒοῖὰ αοα γταϊδοὰ ἤγοιῃη ἀδδίῃ, 
ΥΟΓ. 8317, ν88 ποῖ βιιυ᾽θοίοα ἰο ἄθοαυ. 7Τ7|1686 
βίδἰ θπηθηίδ, γον. 84.-87, ΓΟΓΟΙ ὈΪῪ Γοπιϊπὰ 8 οὗ Ρ6- 
(θ᾽ 8 ὁουγθο οὗ δυρυχμθηΐ ἴῃ οἷ. ἰἱ. 24-81, ὙΒΘΓΘ 
116 88πὶ0 ΟΣὰ8 οὗ (9 Ῥβδὶπὶ δύο ϑχ ἱηἰϊθὰ 88 ἃ 
ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ οὗἩ ἰδ τοϑυγγοοίίΐοη οὗ 2660. Τὴθ 
ΟὨἿΥ αἰ ογθησο ὙΠΟ} ἷβ ἔοι ηά, 18 οοσαβίοηοα ὈΥ͂ 
{μ9 ἔδοί (παΐ, ἰῃ {86 ἔννο 68868, {π6 ροϊπίβ οὗ νἱθ 
Ὅ6γῸ αἸόγοιί. Ῥοίου ἀθβῖζηβ ἰο ἀδιηοῃδίταιθ 
ἐμαὶ, ου δοσοιηὶ οὗ {16 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 6885 σομζά ποὶ 
ἤαάΥο ὈΘΘῺ ““ ΒΟ] 6 η᾽ οὗὨἩἨἁ ἀδαί, οὐ, ἵπ οἶβδὺ ννοταβ, 
(μαὺ 9 6803 πιωδί μανθ (ΠΘΟΘΒΒΑΓῚΪΥ) Γἶ86} ἔσουι [86 
ἔτανο. Βαὶ δ] βἰιυνβ μα 1.6 ΡῬτγομλΐΒ68 οὗἩ αοὰ 
το σεαΐίν [Ὁ] 8116 ἴὼ 6805, δηἃ Θβρϑοίδ!ν [ἢ 6 
Ῥτοπιΐβο νυ ὶο τοΐογγοα ἰο 1186 αμὰ ἴο (86 αὐϊάίπσ 
ἔτϑος οἵ αοά. [“'Τ αἱ οὯ6 ἀϊβοοῦγδβο 18 ηοἱ 60Πὶ- 
Ὀἰϊοὰ οΥ οορὶοἃ ἔτοπι {16 οὐ ΠΟΥ, 18 δι δ᾽ οἱ ΘΠ ΔΡ- 
Ραγρῃΐ ἔγοιῃ (86 αἰ Πἴθγθηοο οὗὨ ἴογια, Ρδι]} αἰιοίης 
ἃ 8'ῃρῖ6 γ6γ86, ἀπά {Πα ΟὨΪΥ ἰὴ Ρατί, οὐὁἨἁ {106 ΤΟῸΓ 
ὙΠΟ Ῥαίοῦ δὰ τηδάθ 86 οὗ, δηὰ σοπηροίϊης 
δὲ οὔθ Ἡ1 8 ραββϑαζϑ ἴῃ [βαϊδιι, ποὶ δ᾽ υάδὰ ἴὸ 
Ὁγ Ρεΐον, Ψ Ἐ116 6 Ρᾶ88685 ὈΥ [89 Ἰαἰίο τ᾽ Β κἰ πάτοα 
δνχζυπιοηί ἀοτὶνοὰ ἔγομι Ῥβ8. οχ. ΑἹ] {118 ζοθϑ ἰὸ 
ΒΠΟΥῪ [Π6 ἱπἀορθηάοποο οὗ ἰπΠ6 ἔνο Αροβίϊοβ δηὰ 
ὑπ οῖγ ἔνγο ἀἰἸβοοῦγβαβ, Ὀυϊ δὲ (8 βδπῖο ἐἶπιὸ Ποἱν 
οχϑοί δργοθιηθηΐ ἴῃ ἰπ6 ἀχροβί(ἰοη οὗ ἃ Δίοδβίδπὶο 
ῬΤΟΡΘΟΥ.᾽" (Δ]Οχδπά61).---ΤᾺ.] - 
γε. 88-41, α«ἅ. Β6 ἐ πον πυηῖο γοῦ 

ἘΠ θσϑίοσο.--- Δ] πον ἄγαν (ἢ 6 ἰπύοσθησα τ ]Θἢ 
ι 18 Τοτοροίῃρ βίαἰοιηθηίδ ἔι γα 8ἢ, δὴ Δ001168 (Π 6 
ὙΠ1016 800)6 οὐ ἰο 18 ΒΘΆΓΟΥΒ 1 8 ΥΘΓΥῪ δδγηθϑὶ 
δηα ᾿πη ΡΓΘΒΒΙΥΘ ἸΏΒΠΠΘΣΥ, Ηδ ΒΩΠΟΌΠΟΘΒ ἰ0 {Π6ηὶ 
{πδ0 ΤΟΥ ΘΏ988 οὗἁὨ 518 18 οὔθτοα ἴῃ ΟἸ]ιγ δῦ, (ἢ 9 
Οτυοϊδοὰ δπα Βἴβθη Οπο (ἄφεσις ἀμ. διὰ τούτου); 
“ΘΥΘΡΥ ΟΠ6.," 86 868, ““ΓΠδὶ Ὀο] ον θα} 18. 7 8ι}- 
ἤεα (ἀπά δϑβοϊγθὰ) ἴπ Ηΐπι (Ὁ γὶβί [ἐν τούτῳ), 
ἔγοπι 81} ἐμαί, ἤἴγοπι τσ γο Θου]ὰ ποὺ ὯΘ 7081- 
Βρὰ (ἀπὰ δοδο]ν64) ἴῃ {6 Μοβαΐο Ἰδνν ;᾽ 860 ὃὉ6- 
ἴον, ΟΟΤΆ. οἷο. Νο. 4.--- Τὴ 6 ΒΟΌΤΟΥΒ 8ΤΟ, ἰδέ, 
ΜΆΓΩΘΑ, δηὰ γροά ἰο Ὀ6 οὐ ἰμοῖὶν χυτὰ ᾿θδὲ {86 
Ργορ)οίϊο ἐμ τοδίθηϊης οὗἩἨὨ αοα δοηθ ὉΡΟῺ ἰπόπι, 
ΠΔΙΏΘΙΥ͂, ΔῺ Διμδζίης πα δηη δ 1 ης δ 0 Πι}]118- 
(ἴοπ ; ἴον (ΠΥ πουϊὰ 866 8 π ουὶς οὗὨ αοά, {86 ἰἷ- 
αἴπρβ οὗὨ νυ σι, (τὶ που 116 Ῥουβουδὶ Καον]οὰρο 
δηα οχροσΐίθοο οὗἉ 11) γου]ὰ ἤατθ Ὀθοὴ ἀθοπιοά 
Ἰποσοαϊθὶθ. (Ἔν τοῖς προφ. ἵ. ε., πη (89 Βοοῖκ οἶ 
(86 Ῥτορμοίβ). Τὸ αὐυοίαίΐου (ΗΠ Ό 41. ἱ. δ) ἰδ 

ἔτοπι {6 ΧΧ. [1π ρῖδοο οὔ Ὧ 23 οἵ {δὸ 
Ῥγοϑοηὶ ἨΘΌΤΘΥ ἰοχὶ, “διθοης ἰμ 6 Βοδίμθη,᾽" [89 

ΒεΥ̓Θμ Υ ῬΓΟΡΘΌΪΥ στοὰ Ὡ9), “ἰΥθδοβθγοῦβ 

ἄρα!οτβ,᾽" ΒΟΒ. Ζεζ. Ρ. 111, 88. 1860 σϑηάθυ (μ6 
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ὙΟΓὰ ὈΥ καταφρονηταί, ὙὩΪοΝ Ῥδϊ δοοοραάϊηρὶγ 
ΘμΡΊ ον 8. (46 Υεἰἰ6; Μογυε}).--Τπ.] 

ὁ. Τ]8 ἀΐβοουγδβα, {π6 ἄτϑὶ οὐὗἁ ΔῺΥ οχίθπὶ πο ὶ 
ἐμ δροβϑί]ὶὸ Ῥαὼὰ] ἀοϊνογοὰ δηὰ [κ6 μ88 ἢσο- 
ΒοΥνοα. 88 ὈΘ6 ἐπ δ 766. ΟΥ̓ ΤΟΤῪ υπίρυογθ Ὁ]9 
ΟΥ̓ ἐἶσ68] τοιαῦθ. [{ 88, [0 ᾿Ἰῃηδίδηιοο, θθδ δδίά 
ὑμαὺ ἐΐϊθ οδατγδοίογιβιὶσ Γδδίαγοβ δ ποί {8080 
ὙΠΟ ἢ ταῖρὶ Ὀ6 ὀχροοίοὰ ἰπ 85 οἰ κίηδὶ Ῥϑυϊϊηθ 
αἀἰδοουγδο, ὈυΣ ἐμαὶ ἰὲ ἰν γδίμ ον 8 6 Γ6 ΘΟῸΒῸ οὗἁ 
ἐμοδο οἵ ϑίθρῃδῃ δηὰ Ῥείογ: δπὰ, δραΐῃ, ἱμαὶ ἰΐ 
δ ἸΛΟΓΟΪΥ͂ ἃ ργοἀυοίίοι οὗ [Π 6 δι Ποῦ οὗὨ {16 ὈοΟΚ 
Ὀοΐοτθ ὑ8 (ΒΟΗΚΕΚΟΚΕΝΒΌΒΟΕΚ, Ζιοοῖ ἃ. Αρρεοῆ., 
Ῥ- 180; Βαυξβ: δαμίέίμδ, Ρ. 101.). βοοῖηϑθ Ὑγ γα, 
ἭΟ οου]ὰ ποὶ ρογοοῖνο ἐμ οὈ͵θοί οὗ ἐ86 Ἀἱδβίοσ- 
ἰςδὶ ροσίίου οὗ {86 ἀΐβοοιγβθ, θδιρϑοὶδ!υ τον. 17-- 
22, δυο οοπ͵οοίυγοὰ ΘἰΠ6 Γ᾽ (μαι Ῥαυ] ἸΏ Γ6}γ ἀ6- 
εἰχοὰ ἰο ὀχμὶ ιν ἰδ Κηοπίεάχο οὗ ἐμ ΟἸ]ὰ Τοδίδ- 
ἰδιηθηί (Βοοδ: 4δλ. νεγηι. 7πλ. 1804, ν. 421), οΥ 
18αἱ 118 ροτίου 85 ἰηἰθη ἀρὰ ἰο δἰἰσγδοί 89 δἰίθῃ- 
ἰἴοη, δηὰ καοΐϊῃ 86 δουβάοποο οὗ (6 ὨδδΥΘΓΌ 
(Νοδη ον); ἰὰ μ88 θύϑῇ Ὀθθὴ δδοδογίοα ἐμαὶ [86 
ὉΟ]9 γ88 8η υπιηοδηΐηρ Θηυϊηογδίζου οὗὨἨ ψον 18} 
Ὠϊδίογο8] τϑοοτάδ (ΟηΒάρκε: αν. Υ. δ4θ). 
Βυὶ ἰξ ἰβ ὙΘΥῪ ΟὈνουδΙΥ ῬδῈ}}Β Ρύυτροδο, ἴῃ ἐμαί 
ἰδίου οδ] ροσίί οι, (ο ὀχ οἰ 16 ὕγέε σγαεε οὗ ἀοὰ, 
δηά Ηἰ8 υππιογὶ θὰ ο]δοιίοη, ὈΥ τ σἢ [ΕΓ86] γν 88 
ταδὰς Ηἶδ ρϑορΐὶοθ, δηὰ θανίά Ηΐἱβ βεσυϑδῃξ δπὰ ἃ 
κίης,.88 σοπίγδαϊδίληχυ δ 6 ἤγοι (86 γοὐϑοίϊοη οὗ 
ἐδοδὸ νῖιο τοαϊδίθὰ ἢ ν᾿}. Ευγίμον, ἰδ 6 ἸΔη- 
ἔυδρο ομρὶογοά ὈΥ αι] γοβρθοίίηρς 9655, ὈΘαΓΒ 
ἃ Ῥϑουϊίδῦ ἔπ ρΓθ88, ἰῃ Β0 [Δ 5 ἢ ΘΟΠΏΘΟ(Β ΘΥ̓ΟΓῪ 
οἰγουμιδίδποο Ὑἱΐὰ Ὀανὰ. Τλιβ, ἷ8Β ΓΟΥΪΟῊ οὗ 
86 ΟἸά Τεβίαπιοηΐ Εἰ ΒΙΟΓΥ 18 σοπίϊπυθα ἰο {μ86 ἀρ6 
οὗ θεαγιὰ: Ομνίδὶ ἴθ ἰπιγοἀυοσοα 85 ἃ ἀοϑοοπάδηὶς 
οὗ θενὰ; κίηρς θανὶα ἰ8 γοργοϑδϑηίθα 88 ἃ ΒΙσὮΪΥ 
δἰ στ! βοδαὶ ὑγρο, 8}} (86 Ῥτοϊαΐδβοδ οοππθοίοα ἡ] 
δία δανίηρ Ὀό6η ]8}}6ὰ θη Ομ τὶδὺ δρροδγοα. 
ΤΠὸ ἀοοί γί ηδ)] ἰμ ἐπηδιϊ οι, ἸΔΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, ΓΟΒροοίϊης 
{μὸ ᾿υβιδοαίΐοη ἰπ Ομ γί οὗἁ ἰθοβὸ γῆοὸ Ὀο]ῖονα 
πῃ Ηΐπι, 85 αἰβιϊη συ δ! ἃ ἔγοτῃ [86 ἱπδὺ οί ΠΟΥ οἵ 
ἐπ6 [ϑνν, 66 γ8 {Π|6 ζοηιΐηο 0110 6 τ ρΡΓ688, δηὰ 
πον ΐης ἰμδὶ 8 δηδίοσουδ ἰο ἰἰ ΟΟΟΌΥΒ π᾿ ΔΩΥ͂ οὗ 
(16 ῥχονίουθ ἀϊβοουσβθθ. Αηά, ἰδϑί]γ, τ δη {ἢ18 
δά γοβθ.5 σοπιρατοὰ Μῖ( (80 ἘΡρίδι168 οὗὁὨ (6 δᾶ πὶ 
ΒΡΟΒΙ16, Σ βῃουϊὰ ποὶ ὍὈ9 Τογχοίίοῃ (δὶ {μ6 ΓὈΤΊΩΘΥ 
ἐδ. ἃ τη ϊββί ΠΥ δα άγϑδδ, οὶ ἰἰοηἀ δὰ ἰο Ὀ0 ἃ ᾿ὑΓΤο- 
ουπαὰ αἀἰϊδουδδίοη βυϊιοα ἰπ ἔοσίῃη δηὰ τηδίζου ἰὸ 
ῬΘΥΒΟΩΒ ὙΠῸ Ὑ6ΓΘ ΔΙγοδὰγ σοπγογίοαὰ. ΒΒ ἢ Δ]} 
686 οἰγουϊηδίασιοοβ ἃτοὸ ἀν οοπδίἀογαά, τῦϑ 
δ αἰ ΒΟΟΥ͂ΘΡ ΠΟ Γα880ὴ 1ὉῸΓ ΠΟΡΡΗΜΕ Κοπυΐπο- 
Ὧ088 δηὰ ἰδίοῦί 8] ΟΣ αἰ μ}γ οὗ ἀϊδοοῦχδο. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΉΗΙΟΑΙ, 

1. ΤΏς ο]οοιίοη οὗ (16 ρα σ ΔΓΟ ἢ 8, ὑπο οἱ ονδίΐοη 
οἴ (μοὶ ἀδδοοπάδηίβ ἰο (89 γαηὶ οὗ ἔπ 6 Ῥ6ΟΡ]6 οἴ 
6οά, ἐδ ἀο] γογϑῆο9 ΟΥ̓ (89 Ἰαι(οΣ ἔγοση Εγρίΐδῃ 
Ὀοπάκαμο, διὰ (οὶ οδβίδ ὉΠ ΙΒυταθηὶ ἱπ Οδηδδπ, 88 
(μος Ἰδηὰ οὗὁὨἨὨ ἱἐμεὶν Ῥοββδοβδίοῃ, (9 δρροϊπίηθηὶ οὗ 
υάχζοβ δηὰ κιηρβ οἵ 8.8 ΡΘΟΡ]Θ--- Ὑ6ΓΘ 4]] δοίβ οὗ 
αοά αἴομο, ἀορϑῃαϊηρ 80] 6} Υ οὨ ἷ8 ἀποοπίγο]]οα 
ῬΌΓΡΟΘΟ δῃὰ εἱεοίΐοη οὗἨ ρστϑοθ [Βοπὶ. χὶ. 6], διὰ 
Ὡδί οὁἢ Βυϊηϑῃ Το Σΐ ΟΥ σοὔροσχαϊοη. [Ιηὰοοάα, {δ 6 
οΥἰ σίμδὶ ἱπίγοάυοίἑ οη οΥ ἐουπάδίξοη οὗ βαο 8 ὨοΏ- 
ΟΥΒ δηὰ αἰκχηὶῖοδ, ἀοροηὰδβ ΘΙ ΤΟΙ οἢ (ἢ ΘΟΌΤΒΘ 
ἰδίκοῃ ὈΥ {6 ἀϊγίηο βοίΐοη. Τὸ δτεὶ βίκοίοῃ οὗ 
ἀπὸ ἀοοίγϊηο οὗὨ αοα᾽ Β 7γε6 οἰδοίίοη 97 σταοε (αἴϊοτν.- 
ΑΓΒ ΠΟΤ ἔν ἀονοϊοροὰ δηᾶ 6518 }18ῃεαὰ ὈΥ 
186 Δροβί]θ Ῥδῃ}), 8 Ῥγοδθιηίεὰ ἴῃ {μὲ8 ρ'δεοθ, δῃὰ, 

ἱπάοοά, οὨἱοΗ͂γ ἴῃ τοΐϑσοπος ἰοὸ (80 δΓδοϊ θα νγδὸ 
ἯΟΣΘ δηιοῦς [Π6 Δροδί] δ᾽ Β δου. Ηυπιδὴ μῥεϊὰθ 
δη νη σοῃσορΡί 0.8 οὗ πιοχὶΐ ῥγούμοε ἃ ἀϊπροαὶ- 
(ἷοῃ ἰο δᾶάναμος οἷδὶπιβ, Ὑδίοῆ, πὰ σχεοΐογοησθ ἴἰο 
αοἄ, ὃγὸ δ᾽ οχοίμβοῦ υπίουπἀεα δπὰ ζ4156, δὰ 
Ὑ ϊοἢ αηδί [6 800] Ὁ 1:6 δοσαρίδησθ οὗ βτδςα. 
ΤΠ6 Μοβαῖο Ἶδνν, τι 118 ῬΓΟΙΙ 868 δηὰ 15 (Βγεδί- 
ΘΠΙΏκΒ, Υἱοοὰ 85 8ἢ ΘΟΟΠΟΙΩ͂ οὗ σχεϊσϊ θυξίου, 
οου]ϊα 6881}γΥ ὑγοάυοο δυο} βεῃϊπιθηΐ8. Απά ἴμὸσθ 
8, ἱπάἀοοά, ἴῃ ΘΥΟΥῪ ΒυΤΏ8η Βοατὶ, ἃ οεσίδιπ ἐἰδῃ- 
ἀφθῃογ ἰο δάνδῃοθ δυο οἰδίτοβ οὐ αοὰ. Βαυὶ [6 
ἔταοο οὗ ἀοἀἂ ᾿π ΟὨνὶθὲ γοαυΐγοβ ἃ αἰ οσοὶ 501], 
1 ἰὶ ἰδ ἰο ἐμγίνο πὰ ὈδΔΣ {86 ἔγυϊίβ οἵ εἰχβίθου»- 
Ὧ688 τηἰὸ ἰπδ Ῥγδὶδο οὗ ἀοὰ, ΤῺ 801] ἴῃ ὙΒΙΟἮ 
86 ᾳτϑοθ οὗ γοἀοπιρίΐοι οδπ ἰδ σοοὶ δπὰ Ὀδας 
ἔραλί, 15 Βαμα γ. ΚΒθᾳΟὉ Υἱοθ ΠΟῪ ρσυΐϊὰς 186 
δΡροβί]θ, Ὑο86 οὔσῃ 86} 1- τὶ θου δ 688 κά θεοδ 
ΟΥδοα ὈΥ ἰμ6ὸ Βϑάδοζοοσ, δὰ γἰὸ Ἦδϑβ {δμ6π 
ἢγαοϊ συϊὰοα ὃγ (πο Ἰἰχδὶ οὗἩἨ ζτδοθ, δηὰ διηϑὈϊ]οὰ ἰο 
υπαογβίδηὰ αοὐ᾽Β εοἰοοίΐοη οὗ στδοθ ἴῃ ἐδ οἱ 
ΘοΟδοῖγ. 1 ποῦὸ Τεδίαπιεπίο υεΐίμδ “7 
(ἈΥ ᾿ἰμκς 884}} να 860 ἐρὰι.᾽ Ρα. χχχνὶ. 9. 

2. 119 αἀοἀ᾽ 5 οἱθοίξοι οὗ ζτδοο 15 ἰδ σϑοοξ- 
ηἰΣοα 85 ὑποοηα ἰδ), δηὰ 6858 ἴπο Του δίϊου οὗ 
8}} (δὶ 15 στοδί δῃὰ ροοά, {80 ἔγοοάοζω οὗ ἴῃς ψ1}} 
δηὰ τηδὴ᾽ Β ῬΟΓΒΟΩΔῚ δοοουηί ΔΌΣ 7 τὸ ὮὈΡν πῸ 
688 ἀδηϊοά. ’'8.}}] Ῥδ)ὃὰ ποὶ χαολεοίρἃὰ διὰ δαί 
8.51.6 (μεταστῆσας, γ6Γ. 22) Ὀγ ΔῺΥ αἰνῖηθ σδρσίδα, 
αἴϊτον βαυϊηρ Ὀθ66Ώ δου} ρμἰδοοὰ οὐ {με ἰβχσοῦς, 
Ὀὰΐὺ δ ΡΙΥ οὐ δοοουπί οὗ πἴδ ἀϊδουεάϊοδηςα, 85 ἰὶ 
αἰβυϊ ποῦ Υ ΔΡΡθασθ ἔσο 1 δδπι. χὶϊ!. 14, (τ ῖς ἢ 
Ῥδδβϑᾶβο δ}, ὮΥ 8 ἤδη ρα οὗ οσιω, δουπϑοῖα πὶὶπ 
θαυ). Απὰ θενὰ δἰχηβοὶῖ 15 ἀθβοσι θεὰ, ἔχεί, 
88 ἃ ΤῊ8} 8 [6 Υ Οοὐ᾽ δ ποδυίὶ, βπὰ ἤθη, δ ὁ56 πο 
[1] 6]1οὰ Ηϊδ6 ν}}}, γὸσ. 22. Τ.ι686 πὸ ἜΧΡΥ δβεῖ 8 
8.6 ποὶ ἰάθη ί1ο δ): ὅγβὶ οἵἉ δ]], Ἰεὶ (86 ἰσϑϑ Ὀς οοὰ, 
δὰ (Πθῃ (δ ἔγυὶϊ νν1}} Ὀ6 σοοὰ: 16. ἐμ δίδίε οἵ ἔΠ6 
φασὶ διὰ 118 βθη(ϊτθηῖδ Ὀ0 δβοιπὰ, δπὰ κοοὰ 
ἀεεάδ, ροσίογιηθα ἴἱπ ἰμ6 οὐεδάϊοπος οὗ δι, πὶἢ 
ζο]οσσ. Ἠροποθ (86 Δροδί]α δρρθδ]β, πὰ 8 ἀϊδ- 
σοῦγθο, ὙΠ δγάθην δηὰ τὶπηΐϊης ἴονυο, ἰο (δς 
Ββοαγίβ οὗ ἷβ ἤθδσασβ (γ6. 16, 26, 82 8..}, ἴῃ ΟΣ- 
ἀον ἰο χυϊάθ ὑμοὶσ Μ11}1 ἴο δὴ οὐραϊοπὲ σϑοορίϊοη 
οὗ {πὸ νοχγά, δῃηὰ ἰὸ βίποθσο γοροῃίδῃςο, γοσ. 40 ἢ 

8. ΤῈΘ ΠΟΤ ἯΘ δοσυβίοτῃ ΟΌΓΒΕΙΪΥΘΒ ἴ0 ΘΟΠΕΙΘΟῚ 
{86 Βἰδίοσυ οὗ σουδιδίίοη ἴῃ ἰΐϊβ ἱπίοσ" δ] σοπποο- 
(ἴοῃ, δῃὰ 88 α ισλοίε, (9 τρογο ἀϊδίϊ ποῖ] πὶ] 
Ομγὶδὲ ΔΡΡΘΑΡ ἰὸ ὺἃ8 848 ἰπ6 ΘΟὨ ΓΔ] ροϊηὶϊ οἵ δῇ 
τουϑίδιίϊου; δηὰ ἰδ ποσὰ Ζ ΠΥ (86 ποαχί ᾿δᾶσηδ 
ἰο ΚΠΟΥ͂ ὅδβυβ 88 8 Κδυϊ ΟΣ, [Π 6 ΤΩΟΤ 6 ΘΟ] ΟΔΥΪν ψ1}} 
ἯΘ' ὑπαογδίδηα βδογοὰ πἰβίοσΥ δπὰ 118 ἱπίθγηδὶ 
οοῃηθδοίἑ ἢ. 

4, ωειϊβοαίἑοη ὉΥ αὶ ἴῃ ΟἸτὶδὲ. Α Ῥσοροβὶ- 
ἰΐου ἰ8, σαϑὶ οὗ 8]1, ᾿ἱσοἀποοα ἐπ γον. 88 ΕἾ, πεῖς ἢ 
ἷβ ποῖ 85 ῬΘΟΌΪΙΔΙΙΥ δη 4 ΘΧοΪ δῖ υ ]γ Ῥδυϊπο ἴῃ 
ἦϊ8 σμδγϑοίοσ, 85 ἸΏ ΔΏΥ Οἴβογδ, Υἱζ. : “ΤΠ ἤοσγγίῖγο- 
Ὠ688 οὗ Β'ῃ8 ὑἱβγοῦρῃ ΟὨγῖδὲ ἰβ δηπουποοα ἰο γοῦ.᾽ 
ΤῸ ἄφεσις ἁμαρτιῶν δὰ ὈΘΘῺ ΡΓΘΥΪΟΟΒΙΊΥ ῥτο- 
ταϊβοὰ Ὁγ Ῥοίδθὺ αἷδβο, ἰο ἴβοβο Ὑῆο σορϑηιοὰ δὰ 
γεοοϊνε ὈαΑρ βιὰ (ΘΒ. 1. 88; ϊ. 19.). ΓΕ ἰδ ΟὨΪΥ͂ 
ἐὴ6 ἱπιπιοαίδιθ δηα οἷοδδ σοπμθοίίοι οὗἁ (μ6 70Γ- 
αἴνθηοθϑ οὗ β'ῃ8 ψϊτ [86 ῬΕΓΒΟῚ οὗἉ 2668 Ογὶδί, 
88 {πο τιοἀϊΐυτῃ οὗ ἔοσ αἰυ 688, (μπδὶ 15 ῬσΟΣ ΠΟΠΕΥ͂ 
αὶ ζοσί ἰπ ἐμ Ῥϑυ)ηα αἀἰδοοῦγδο, ἰῃ ἃ ἀἰδοεγοης 
ΤΑΔΏΏΘΓ ἔγοϊῃ ἰμδὶ ποι Ρεΐορ δάορίβ. Βυὶ δ8 
ἦν ἐβ δ ῥσοβοῃί [86 δροβδί)θ᾽ Β ῬΌΓΡΟΒΘ τΒοΓΟΪν ἰὸ 
Β6ΔΥ ἩΪϊίπο88 ἴῃ ζ6ΠΟΓΡΔ] ἰο ἐδ6 δοὶ, τὶ μουϊ 6ἢ- 
ἰονίης ἰπίο ἃ 7011} δπὰ οοϊρϊοὶο ἀϊδουδδίοι οὗ 88 
ἀοοίτίηθ, {(μ6 τηοὰδ δηὰ {πὸ πιθδηδ (διὰ τοίτου) ἘΥ͂ 
πο ΟΕ σὶδὶ Ὀθοδίηθ (88 ΟΥ̓ΖΔῺ διὰ τοϑάϊδίος οὗ 
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86 Τογρίνθ 688 οὗ δ 5, 8.6 ποὺ οσρ δἱποὰά. Τῃ6 
τοοσὶ οὈνϊουβ ἱπουκεὶ ἰδ, {παὺ Ηΐϊ8 γϑϑσσθοίοη 18 
(86 οβϑϑῃη(181 δοῖὶ οὐ τ ]ιΐσ ὑπαὶ τηοαϊδίϊοΒ ἀ6- 
Ῥεράβ, δἷποθ 18δὺ ἕδοὶ δὰ Ὀθθη δρϑοΐδ}]γ 6οη- 
εἰδαγοά 'π {1} 6 Ὑθγ868 ὙἙΙΟΘΝ ἱπηπηο δίο [ Ῥγθοθάο. 
ΤΏΙ ἰ8, αἱ Ἰοδαί, 0 ΟΥΟΣ δῃὰ τογο αἰδιϊποί σο- 
ἔεγεηοθ 86 ἤόζὸ ἰο 86 ἀθδίῃ οὗ 7998ὺ8 ου (6 
δζοΒ8, 85 ἴῃ 6 Τουπάδιϊου οὗ (6 δἰοῃθιλθηὺ δῃα 
τις Τεπιϊδδίου οὗὨ δῖηῃβ. 8.1}}, γθ ἴδθ ΠΟ Γθδβοῃ 
ἰο δαβτηθ ἐμὲ (Πἷ5 ἀἰδοοῦγβο γορυοδθηίΐβ (ἢ 6 Γ0- 
δυγτοοί οι ΘΧΟΪ ἈΘΙΎΘΙΥ, δηα ποί δἷδο {86 ἀδδίδ οὗ 
Ὁ τὶδὲ οα (8 8 ΟΓΟ58Β, 88 ἐμ τηδίῃ στουπὰ οχ Ἡ ΒΊΘΒ 
(ογχίνεη 688 ἰπσου σὴ Ηΐτπὶ ἀθροπακ.---Βαΐ, ὁπ. ἐδ9 
Οἴμον δηὰ, 4}} ἐμαὶ πον {0]]0078: καὶ ἀπὸ πάντων 
--ὀικαιοῦται, ἴθ, 88 τγδδ ἰπίλπιδίοα ον (ΕΧΕα. 
εἰο. του. 88-41. α.), ἀφοϊ6α]γ πεῖν, θοαὶ ἴῃ Ἰπουρῃιὶ 
δηδ πῃ ἐχργοββίοῃ. Τὴ ψογὰβ οοῃίδὶ ἃ πορᾶ- 
ἴτε δά ἃ ροβϑί(ἶτο ἀθοϊαγαίϊοι  ἰ89 πορδαίδνο ἰδ: 
(89 Ἰὰνν ἴο ἱπβυδιοῖϊοηίς τ (ἢ τεβροοὶ ἴ0ὸ ΟἿΌΣ 7π8ι]- 
βοδίϊομ ; ἢ ροβίεἶνο: ἱπ ΟἾΤΙΒι, ΟΥΟΣῪ ὁπ6 ἰμδί 
ΒΕ ον ἃ 8 δὲ 186. [πῃ Ὀοΐὰ ἀφοϊαγαίΐομβ ἐδ 6 
Ἰηλΐῃ ΘΟΠΟΟΡ1ο. ἱηγοϊνοα ἴῃ {π 6 Ῥγοαϊοδίθ 8 6 Χ- 
ῬΓεββοὰ Ὁγ (86 ὁπ6 ποσὰ δικαιωϑῆναι. Τ818 πνογὰ 
ΠΘΟΕΒΒΔΙΙΥ τηυδὲ (00 δοοουσηΐ οὗἩ 118 ΘΟΠΏ ΘΟ ΪΟ ἢ 
τ (86 ργοροδίίου ἰπδὲ ργθοθᾶθ8, ΥἱζΖ. : διὰ τοῦτου 
ἄφεσις ἁμαρτιῶν, 88 "7 6}} 85 05. Βοοοπηὶ οὗ [6 τοτὰβ 
ἀπὸ πάντων), ΤΟΥ Ὀοΐὰ ἰὼ 8 ἀδ]ἰνθσδηοθ ἔγΟπὶ 
εἶπα, δπὰ ἰ0 8 γθ] θϑϑὸ ἔγοῃι ρὲ δηὰ ῬΌ Βμ τη θηι ; 
1ὲ ἱποϊυάοα, ΒοσΟΥ ΟΣ, 8180, ἰῃ δοσοτάδησθ ψ]1 18 
τοοὶ (δίκαιος), {8 6 1468 οὗὨ ἱπίο τ γ, οὐ, οὗ δοοορί- 
ΔΌΪΟ 658 πη ἐπα βῖρῃι οὗ ἀαοά. ΑἹ] θη ποοὰ ζου- 
εἰτεηεδθ, (ἢ 6 ὈΙ]οι ες οὔἱ οὗ Βἰἢ8. 8 ΣϑΊθαβθ ὕσζοϊη 
Κα δηὰ ριυιπίϑτηθηῖ; ἰπ6 ἴ8γ861100 866 Κ8 [8086 
ἷπ 186 Ἰὰτ οὔὗὁἨ Μοσϑβ: ἐμ 6 δροβί]θ οὔϑυβ 8686 ἰῃ 
Ο τε. Βαυὶ Π 84 Υ8, ἱἰπ ὁ0η6 ρῥϑιὶί οὗ (δ δἰαίο- 
πιδοΐ, (δαὶ ἐπο8θ ὝΟΣΘ ἴῃ, γαίῃ ϑουρὰΐ ἴῃ ἰῃ6 Μο- 
ϑαΐῖο ἰδυν---ἰἶΐ 15 ἐηεροδείδίε (οὐκ ἠδυνήϑητε) ἰο οὈίδίη 
ἐογίνθη δα δηὰ ἠιδβιϊδοδίϊοι ἱπ ἐμ 1δ'ν.--- Απὸ 
πάντων ὧν [ὧν ΥὉΓΣ ἀφ᾽ ὧν, ΙΝ. σαι. ἢ δὅ0. 7.1 
οὐκ, οἷο. ; (680 ΟΓΒ ἀο ποὺ τηϑᾶπ (ΘΟΗΉΞΟΙΜΕ: 
δαρλαρ. Ζείίαἰέ. 11. 960 7.) ἐμαὶ ἔογρίνθῃϑβθ ἰῃ 
Οεγίδὲ οου]ὰ 6 οδίαίῃοα αἶδο ευἱίλ τεερεοί ἰο ἰλοξε 
εἶπε, 88 ἰο Ἡν δσῃ ͵υδιϊβοοίίου ττδϑ ποὶ δι δὶ Π8 Ὁ]0 
ἴπ (80 ἴντ, (δὲ 18 ἰο βαυ, ἐμπιδὲ ἴῃ ὑπ ἴδνὺὶ ἃ σϑϑδὶ, 
δἰ Βουρ ἢ ΟΠΥ ρασίΐδὶ, Ὀυΐ ἴῃ Ομ τῖϑὺ ἃ οοπιρ]οὶθ 
)πδιδοοιΐοη οουϊὰ Ὀ6 ουπὰ, 718 ἱπίοσργοίδιίοι 
ἰφ μοὶ δυρχοδίοα ὈΥ 86 σοῃϊοχὶ, ΠΟΙ ὈΥ 186 Ῥαυ- 
᾿ΐπὸ ἀοσίτῖπο ΘΙ βθύν 66, ΒΟΥ, ἱπ ΘΠ ΘΓΘΙ, ὈῪ βοσὶρ- 
ἴσ78] {γα ἢ, 41} οΥ πιο δβοὺ ζοσί ἢ {86 ΤΟρροβὶϊθ 
γεν, Ῥϑ0] ἐπα ἢ 986 ΒΟΓΘ ΟἿΪΥ ἴῃ ἱπάϊτοοῖ, ναὶ 
8.111 ἴῃ Ὁπ τ δὲ6}κ 4 Ὁ]6 ἑδτιηδ, ὑμδὲ ἰη60 Μοδδαὶο ἰδ 
δηὰ ἐΒα οὔϑοσνυϑποο οἵ ἰὶ οου]ὰ Γαγ αι ΘΌΒο] αἰ 
Ἀ0 ΤΠ6Δ}8 0. ΟὈϊΑϊηΐης ἰπ σαὶ δηα σϑϑ]  γ (Π0 
ου το οὗ δἷῃβ δηὰ ᾿ιυδβιϊβοδιΐοι.---Οοη8ο- 
σαεδιΐγ, {π8 δροδίϊθ ἤοσΘ ὈΘΑΓΒ ΪΓΠ688 ἰὸ ἰδ9 
(ο]οπίης ἰσὰῖ8:---1. Φυδεϊδοαιϊοη 18 ποὶ ᾿πΘΓ ΟἿ 
8 ὨρκΔΕΙ͂ΤΟ, Ὀὰΐ 4180 8 ροδβίϊνο Ὀεποῆϊ; 2. “96δ8ι18 
Ομείδε ἰδ [86 ΟὨΪΥ παριϊδίοτ οὗἩὨ ἠιϑ ϊδοαίίοι; 8. 
ΟΒΥΙ δε δη  Υ ἰδ ἀπ  ν ΟΣ Β8] ἰπὶ 15 ἀοδὶ χη, ΟΣ, βραοὶβ]- 
Ἰγ, }υδι!γίης ἄταοο ἴῃ Ομ τὶδὺ 8 δοο6581}]9 ἰο 4}} 
15. οοπδον (πᾶς ὁπιστ,); 4. ῬΑΙΔᾺ 18 ὑδ 8010 60"- 
ἀἰηοα οἵ ̓ υδεϊδοαίΐοι οἢ (δ6 ρΡασχὶ οὗ τοδὴ (πιστεύ- 
ων); δ. (δ οοπβίοιίηρ ορίπίου 18 ἀἰδι οι} } τθ- 
)οοὶοὰ---ἰ 6 ἴδτν 8 ποί δθϊα ἰο ΒεοΌΣΟ 85 )ππιὶ-. 
βεδιΐϊσθ. ΑἸ} {μ6580 δτὸ ἰσυϊηδ ὙΒΐο ὈΘΟΔΙῚΘ 
οἷσι ἰο [86 τυϊηὰ οὗ [89 δροβίϊο Ῥδι], ἰπ δοπδο- 
ᾳαθησο οὗ ἰδ 116 ΤΏΔΗΒΟΥ ἴπ ἩϊΟΝ Ὧ6 ἯΔΕ 
ξυϊάοὰ ἰο 0 Βοάθοιηοῦ ; δῃὰ (δ ἷ8 ἰβ ἰῃ0 ἢχτϑὲ ο0- 
σδδίος οὐ ΜΘ (ΠΟΥ͂ ΔΘ ΡΟ] ΙΟΙΥ 8. ἔοσίὶ. 

ΒΟΜΙΣΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γῪὲεξε.18. Δπᾶ ΖΌΒΏ, ἄδρασιΐη κα ἔσοσα ἔμϑσ. 
--“Νὸ πιδὴ Βδυϊης ἐμὰ ἷδ δδὰ ἰο {89 ρμ]ουρῖ, 
οἱο." 1. ἰχ. θ2.---ΤῊ βογρίυτοβ ἀο ποὶ Ῥ888 
ΟΥ̓́ΘΡ {6 ΘΥΓΟΓΙΒ Οὗ (ἢ δδὶηἰ8 ἴῃ δἰ ἴθη66: ἰΐ αοΣΒ 
Ὁ8Β σοῃΒοϊδίΐοη ἴο ᾿θδτ ἐμὲ ποΩ6 οὗ ἔποπὶ δηϊ δι οὰ 
ἐποὶσ σοῦγχβο, τἱῖποὰϊ τι κίηρς ὑδὸ δοπύρβδί οι : 
ἘΜΥ ζοοὶ 5] Ρροίῃ; (Ὀπι) ΤΕΥ Τόσον, Ο [οτὰ, 
Ἀ6]ἃ τὴλϑ ὉΡ.᾽ ΡΒ. χοῖν. 18. (Βεββου). 

γεξ. 14. ΤΟΥ ἅἄορασιϑαᾶ [οοπίϊπυοὰ ἱποῖν 
ΟΌΣΠΘΥ7.. [ΙΓ ΔΏΥ 056 Το Ἰδογοα σὴ τ 5 ἴῃ 
ἐπ6 βΒούυ)οο οὗ {86 [ογά, ϑιουϊὰ ΦΌΓΒΑΚΟ 08, ὁ 
Βῃου]ὰ ποὶ Ὀ0Ὸ αἰδοουγαρεῖ, Ὀαΐ οοπίΐπυθ {δ9 
ψοτκ. (Θα68}6]). 

γξκε. 1δὅ. Σύ γὸ δβανὸ 8} υγοσᾶ οὗ θοχβοσ- 
ταῖίου, δα ΟἹ.--- ΤΠ Ὶ γὸ ῬΥΘΒΟΝ 88 ΒίΓΒΏΟΥΒ 
πῃ ἃ σοηρτορβοίίομ, οἢ δι 118] ΟΟΟΒΒΊΟΠΒ, γ6 δοί 
ἴῃ {86 Βρὶ᾽ εῖΐ οὗὁὨ [μ!6 δΔροβίϊθβ; τ Ῥγδοί 8}}} ὍΘΟΡ 
νγϊ 688 (0 ΟΌΥ δρτοοιηθηῦ ἷὰ ἀοοίσὶηθ, απὰ τ 
ΘΩΘΟΌΓΑΡΟ (Π6 ΒΟΔΓΟΓΤΒ, ὙΠῸ ἀοδβίσο (0 ΒΘδΡ δθσῃ 
ΒΟΙΊΏΟΙΒ: {Π6 πη }0]ἃ οἰ 8 οὗ {86 δρ᾽σς στὸ ὁχ- 
ἰδ ρα ἰο ([Βοὰ. Βιυΐ πο ἰθδοῖ ον βου]Ἱὰ ἱπίσυθ 
ὙΪΓῸ δἷ8 ΒΟΡΙΏΟΠΒ: 86 Βιου]ὰ νγαῖϊὶ ΤῸΣ δὴ ἰπνυΐίδ- 
οα ἰο ἀοῖνοῦ {μ6π. (ΞίαγΚΟ).--- 0 Δροβί δ 8 
φουἹὰ ΘΑΒΙΪΥ ῬΓΟΔΟΔ 6 ἐέπηροτε, ΤῸΤΥ [ΒΟΥ ὙΟΥΘ 
δ|1εὰ τὴ {Π6 Ηοὶγ ϑγ»ἱνι, δηὰ (ποὶν Ὠρασὶδ ἀ6- 
τὶνοα 1186 δπὰ νχδστοὶμ ἔγοιη {μ6 60806]. (ΑΡ. 
Ῥαβί.). 

γεκ. 16. ῬΘ: Ῥαπ]ὶ δβίοοᾶ ἘὉΡ, οἰο.---Ἴ 18 18 
{πὸ ἢσϑι ἀἰβοοῦγσβο ἀο᾽ σου ὈῪ 8 τηδὴ οὔ θασῃΐηρ, 
ὙΒΊΘἢ {π0 ΌΟΟΙ οὗἨ ΤΗΕ ΑΟἹΒ ΓΙ ἾΒΠ65. [{ ἷβ 8 
τὴ 6], Βοτννίης Βον ἰσὰθ ΚΤθοΘ6 Ο8 ἢ ΒΔΠΟ ΠΥ 4]] 
10 οαἰδ8β δηὰ ροῦγοτβ οὗ πδίυγο, 88 νγν6}} δ 4]} 
Κπονίθάμο δῃὰ ἰοασπῖης, δπὰ ΘΟ ΡΊΟΥ ἐπ θὰ 18 ἐπ 
ΒΟΡΥΪ66 οὗἩ Φ6808 ΟἸ γχίβί; 1ΐ ἰβδοῦ 98 8 ΒΟΥ (0 ὕἢγ6- 
ῬΆΓΟ ΒΟΥΙΠΟΏΒ {μδὶ 8.ὸ Ὀοΐδ Ῥχοΐουπα δῃὰ 4180 
δα γί, ΟΥ, ΓΑΙ ΒΟ Σ, [δὲ ἸΘῪ ΘΟΒΥΪΠΟΘ {86 τϊπὰ, 
διὰ ρμοποίγδίο 86 ϑατί. (ΑΡ. Ῥαϑί.). 
γε. 17-24. Ἐ1Πὸ σο οἵ τ 6 ῬΘοΟΡΪ6 - - - 

οὔοδο ΟΌσΣ ἔδϊδβοσα, εἰο.---[)Ὡθ δροβίϊο οῃᾶὰθδ- 
ΥΟΥΕ (0 ΘΧΒΙΌΙΐ ὑπ 6 ΘΟΌΣΒΟ οὗ βδογϑᾶ ἰδίου ἴῃ 
ΒΘὮ ἃ Ἰδέ, ὑπαὶ 186 υπμάθδοσυθὰ Ἰ ΟΓΟΥ οὗ αοά, 
186 ἤγοεο οἰοοϊΐου οὗ στδοο, (6 Ἰοῃ -δυδενίηρ δὰ 
Ῥδίξθησο οὔ ὑπὸ [οτὰ, ὁνθη {που ἢ ἰδ0 1ΒΓ8 6] 1168 
ὙΟΣΟ ΟΟὨ ΠΌΔΙ ἀἰβοθοαϊοπὶ, ΤΥ ἀΘΟΡΙῚῪ τοῦθ 
ἰδ0 ποαγὶβ οὐἤἨ μἷβ ἤθΆΡΟΒ. Ἡρῃσδο, Ὀοίοσο δ6 
ΒΡΟΔΚΒ οὗἩ ἐμὸ αἰνΐπμο ὑμγοαιθηϊηρββ δηὰ ρῬυηΐ8- 
Ἰηθπΐ8, 110 ΙΔΥΒ 88 ΟΥ̓ ο] σαὶ Τουπααίϊοη, ἰη 
οΓγὰοσ μὲ 6 ρδίϊοπί Ἰοῦο οὗ ἀοἀ πιδΥῪ τηοὶὺ μοῖρ 
βαγὰ μϑασίϑ, (Αρ. Ῥαβί.).---Ῥϑδὺ] ὀχβὶ δ ἐβ ἰο ἐδ 
Φον5 {80 ΑΤΙΠΟΙΥ Δρροϊηϊοὰ ἰἴτηθ8 δῃ ἃ ΒΘ8ΒΟΠΒ 
Ὑ ΒΊΟΝ ῬΤΟΙΆΪ ΘῈ ΠΥ ΔΡΡΘΑΣ ἴῃ 8:6 Βἰδίουυ οἵ ὑμὶν 
αϊθοσβ. Ηρ 888 ἃ ἱπνοίοϊ ἃ οὐἦθοί: 86 80 Ύ8, 
Βτϑὶ οἵἉ 4}1, (αὶ αοὐ δοϊϑ τιν υπάϊν!ἀοα δΔυΐΠο- 
ΤΙ, δὰ σορυϊαϊοα 811 (ἰὴ μχ85 δοοογάϊΐης ἰοὸ Τὼ 
οὖπ Ἡϊδὰο; Β6 ἰπθῃ οχρίδίηβ (δαὶ, δου (89 
16}086 οὗ ἰι9 δρροἰμιθα γϑδσβϑ, (ῃῆ9 ροσϊοα οὗ (μ9 
ὩὨΘῊ σογοηδηΐ πδὰ αὐγὶγοά. (Αρ. Ῥαδϑί.).- --αἧἴτοσ 
(δαῖ, 86 βᾶνο ὑυοῖο ἵδόσῃ ἰπᾶμθ8Ε.--- ΕΎΟΓΥ 
ἔοστη οὗ χονοσππηθῃί ἰ8 οὗ αοὰ, 88 νγο] δὴ δυῖβίο- 
ΟΥΒΟΥ 88 ἃ ΠΙΟΠΔΤΟΟΥ [Βοπὶ. χὶϊ!. 1]. (βίαν). 
- Αὐᾶ δ 86 δαᾶ χϑιῃονθαᾶ [δβοὶ ὅδυ] 
αὐ ίου, ἐπε εἰ ἷθ ῬοΒβί]6 ὑμαὺ αοα ΙΩΔΥῪ ΟἸ0080 8 
ΤΔῸ ἴον δἷβ βουυΐοθ, δηὰ γοὺ δου νδγβ δοὶ Ὠἰτὴὰ 
8514 9. [1 ἰθ ΥΟΥῪ βδὰ ἢ θη 8 τὴ 0 δὰ Ὀδοη 
8 σὨοδβοη ἰπβισυμπιθηὶ οὗ αοὰ, δἴοσπνασαβ, 11|κ9 
Φυάδϑ οὐ Ῥϑτηδϑ, δϑδίῃ Ἰουθδ (πὲ8 Ῥγοδβθηΐ γοσ] , 
(ΑΡ. Ῥαδί.).--- Σ πᾶν ἑουπᾶ Ὠανὶᾶ - - -ὃ 
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8} αὐἰζϑοσυ τΐῃθ Οὐ ΒΘασῖ, 80 9881] {}- 
8] 411 ΤΩ νυνὶ ]] .----Ηο δἸοπθ ἴδ ἃ τηδῃ δϊοσ 0 Β 
Βροαγί, τ]ὸ ἀο65 ΗΪἶβ νν}}} ἴῃ 4}} (πἴπχβ. (Θυ68η.). 
--Φ08ὴ - - - Ριοδοδϑᾶ - - - ἴδο Ῥαριβχῃ 
οὗ τθρϑῃΐβῃοο --- δ 8 Ῥγοδοβίηρ ἰῃ ἰμ6 ν}}]- 
ἀογπθηβ νγὴ8, ἴῃ 18 “ΠΟΙ ΟἸΑΤδοίον δηὰ ἰθῆῃ- 
ἀςποΥῦ, 8 Ῥγοδοδίης οὗἩ γεροηΐδησθ. Ηρ ρἰ δορά {6 
Ῥοορὶθ ραΐῃ. 88 1ὑ ψοτγο, ὈΥ ΗΪΒ ῬΘΟυ 8ὺ τηοᾶο οἵ 
δοίϊοπ, οα {π6 τοδὰ ἰο Οδπαϑη; 86 βιονγοα {ἢ 6.) 
(δὲ {π0 0, πῖϊἢ ὑπο ῖγ Κίπρβ δηα Ῥγορμθίβ, Ὑγ6 γ0 
8ι}}} ἰὰ (6 ψ|ΔΟΓΠ 658, δπὰ ποὶ γοὶ πὐιπῖη ἐΠ0 
Ὀουπάβ οὗἉὨ [86 Ῥγοπιϊβοα Ἰδαῃᾶὰ. ΤΠ (ἰπι6 δὰ ΠΟῪ 
δυεϊνοα, ἰπ τ ΒΊΟΝ {86} Ὑ6ΓΟ 0 06 οοπαποίεα ἴῃ 
ἐμο τίρειν ναῦν ουὖὲ οὗ (π6 ψ]]ΠάΘΓηοθ5, (ὙΠ 6). 

νεβ. 2686. Σ δα ποῖ 86. Βυῖ, ὈΘ6ΒΟΪ]ᾶ, 
ἴποιθ οοσθῖ ΟΣ Θ δἵϊζοσ ζῃ9, οἰο.--- 6 Ρ88- 
ἰοτ᾽Β οἾδο γοαυΐ68 ἷτὰ (9 ΘΕῸΣ 1 Π688 οὗ ΟἾ Υ]βί, 
ἴο ὙΒοῖι δἴοῃθ, δηα ποὶ ἰο Ηἰτηδοὶ ὗ, Ὧ6 Βῃου]ά ἀ]- 

τοοὶ {π0 διἰθηιοη οὗ πιθη. (βία κΚο).-- -Ὑ Βο Ῥδὰ] 
ἀεοδίχηβ ἴο πδΉ  Ὗ “9655 Ὀεΐογο (86 Ῥ6ΟΡ]6 οὗ 
Ιβγδοῖ, ἢ6 68114 (Βοὶσ δί(θης: 0 ΔΎΓΆΥ ἔσγοια 8}} (86 
ἀἰδιϊπχυϊϑηοά τα οὗὨ ΤΌΓΙΔΘΥ 868, 80 (μαὶ {ΠῸγ 
ΤΔΥ ἢχ (δ οῖγ οΥο δ ου (6 βδυϊοαν Δ]Ϊοποθ. Ηθποο 
6 [ὈΤΏΒ ΔΝΑΥ ἔσομαι {86 Ῥαϊ γί γοβ, ἔγοτα θαυ]ὰ, 
δια ἤσοιῃ Φοδη, δηὰ γμοϊπίβ ἴο Ψ6βϑὺ8 δἷοπθ. ΑἹ] 
{π650 ΠΟΙΥ τὴϑπ Ἤ6ΓΘ ΟὨΪΥ Βοσυαηίβ οὐὁ αοὰ 1} 
ἐμπεῖὶν γΤαβροοιίνο αῷοθ. ὍΦεβὰ8 ἴ8, δη ἃ οοπίϊ 68 
οί οσμ δ} ἰοὸ Ὀ6, (ἢ ϑανίουν, ἰο ῬΒΟτα δ[οπο (6 
ἜΥ68 δῃὰ ποαγίβ οὗ πιθὴ βμου)]ὰ 6 ἀἰγοοιοὰ. ΗΟΥ 
ὈΪοΒβοα δῦ {μ6 Ἰδῦογβ οὗ 8 ἰθβοθοσ, ὙΠῸ τ ΠΥ 
Θχογοῖβοβ (9 οἷ οὗ Ἔχ ΒΙ ὈΪ{Ὶπρ' 5688 810 π6 ἴ0 {πὸ 
8011}8 οὗ ἈΪΒ ΠΘΆΤΟΤΒ. (ΑΡ. Ῥαϑβί.). 

γεβ. 26.{Ὀ Μοϑηῃ δηᾶ Ὀσθίδιθῃ - - - δηᾶἃ 
ὙὙΒοΟδΒοόνΟΣ δῦοηξβ γοῦ ἰδασϑῖ Θ0.--ΤῊο 
Ῥδρϑηβ 0 Γοδτοὰ αοα, ΔΓ βρϑοίν δι ἀγοββοα. 
ΤΉΟΥ, ἰοο, Ὀοϊοης ἰο (6 σογοπαπὶ ψθϊοῃ Οοὰ 
τοδάο τὶ Αγ δα. {Ὑ1}}} 56 γ).--- 86 νυοσχᾶ οὗ 
το δαϊναῖΐοι .---οοοῖνο ἐλ ψοτγὰ ἰηΐο [ὮῪ 
Βοαγί, (αι ΟἸγτίδε 68 βοπὶ (0 {Π|66΄ (6 50806) 
τλοββαρ8 οὗἉ βαϊ ναι ἴοι, δῃὰ (πϑγοΐῃ ρίνϑί {π6 6 Γ6- 
ἀοιηρίΐοη δπὰ ἴδ ΥυΥἱοίοῦυ ΟΥ̓́ΘΣ δἰη, ἀφδίῃ, {με 
ὅτανα, σοττυρίΐοη, 611, δηὰ {86 ἀουΐ. ὙΠ οΗ, 
δογοίοσο, Ῥαὺ] μἱονγὶῆοθβ (86 Ῥγοδοῃίηρ οὗ {89 
ψοΓα σοποογπὶπς ΟΠ γἶδί, ν ΒΙΟὮ ἢ6 ΒΟΤΘ [ΘΤΊΩΒ ΒΘ 
τροτα 07 δΔαϊυαίίοπ, ὯΘ ΘΧΑΙ(Β 1 Ἰπογ Β ΒΥ, ἰδ 
17 ἢ δὰ ἀοβογὶ θὰ ἰο ἷ8 ΠΡΟ ΓΒ 8}} (6 ῬΟΥΟΓ, 
(6 ἰγχοδβιχοθ, δηὰ {μ6 μίοΥΥ ΟἹ ΘδΥ(]}} ΟΓ ἱἷπ 
Βοδγϑθη. ΕῸΣ ὙΠδ8ἱ δἱὰ σουϊά 4}1 {1680 δά τη6, 
17 1 μαὰ ποὶ γοοοϊγοα λὲς νοσὰ οὗὨ βδ]γδίΐοῃ δηὰ 
δίῃ) 6 ΕῸΣ οπ 1 ἴδ6] (86 Ὀυτάθδῃ οὗὨ ΤΥ 
δἷῃβ, οὐ 6 η ὦ δὰ ἰῃ ἀδηροῦ οὗ ἀοδί, 1 δγὰ 8{1}} 
Θομρο]]οὰ ἰο ΒΔ: θοραγί ἔγομῃη τηθ, 81} γὸ ἰγϑᾶ- 
ΒΌΓΤΟΒ δηα 0γ8 οὗἉὨ {18 νου], 80 {Π|δὺ 1 ΠΙΑῪ ΠΟΔΡ 
δηὰ τοίαἰ πη ποιΐπρς Ὀαΐ ἐλ Ῥγοδοβίηρ δηὰ πογὰ 
οἴ βαϊνδίϊοη ὑπο ΟὨ τ δύ Β88 βοηῦ. (11 Π 60]. 

ΨΕΒ. 27--29.---ΕῸΣ 86 1ἴΒαὶ ἄνγο} αἱ 76- 
ΣΌΒΔΙΘΙΣΝ - - - Ἰαϊᾶ έτη 1 ἃ δορυ] το. --- 
Ῥδὺ] ψ6}} Κπὸνν ἰδὲ {π6 ἀδαί οὔ 7668 οἢ ἐδ6 
ογοδδ, ἯῸΒ ἃ κτίονουβ οὔθηοο ἰο ἰ:6 6 ὃ. Ηθ 
ἐβογοῖοτο ὁπ άθθύουβ ἰὸ οὈνὶαίθ {πον Ῥγο) ἶδοβ 
ὉΥ τοι ἀΐηρ ποτὰ, γί, (μὲ (η6 ἱππόσθποδο οὗ 
ψοδὺ8 88 οὐἱάοηί, δηπὰ δὰ θθθῃ Ῥι] 16] ΘΒ 8 Ὁ- 
Ἰδμοὰ, δηᾶ, βοοομαΐυ, δαὶ 4}} (δὶ δαὰ Ὀδθα 
ψυΥϊοι οὗἩὨ ἷπι, μα Ὀδοη 1 Θὰ 'π ἷ8 ἀοαί ἢ, 
ΤΊ 656 το σοπ δἰ ἀουδί 008 8.6 Βυ Π οἱ δηΐ 0 ΓΟΙΏΟΥΘ 
ἐδ ὙΒ0]9 οἴθποα οοοσαδίομοθα ὈΥ {π0 ἀσδίῃῃ οὗ 
4οευβ. (ΑΡ. Ραβί.).-- -θγ 18. 8 σου 01] οὗἁ Εἰ σι οΣ 
ΤῺ ἢ δπ ἐμαὺ ἰο τοι (86 ΤΌΪΟΓΒ ἴῃ ΦΟΥΓΌΒΔΊΘΤα 
Βοϊομπχοά, πϑιηϑὶγ, {86 οουποὶϊ οὗ ἰ06 ΒΟΪΥ͂ ῬΤΟ- 
Ῥδοίδ; ἰο ὑμ6 Ἰαὐίον (..6 ΔΡΟΒ(]8 ΔΡΘ818, νι βθῃ [ὁ 

ΤΗΕ ΑΟΤΗ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΞΤΊΈΕΒ. 

18 ΟὈἸ χοά ἴο (611 ἷθ8 ὈγοΙἤγοη πὰ Απέϊοςβ {πδὲ 
Φογυδαὶοπι μδὰ ποί τϑοορῃ θα ἴμς6 ϑατίουγ οὗ 
Ιβγϑθ]. Τθυδβ ἢ6 ΘΟΥΘΥΕ ἴδ 6 βΒῇδϊηα προ} 6888 
κυ το, ἢ (ἢ 6 88016]4 οὗ (86 Ῥτορμείὶς ποσὰ, 
[μὲ πὸ ομδ ἰδκο οἴδδῃος δὶ ἃ ἥδυϊουγ ἴὸ ὑοτὰ 
Φοτγβδι οι οουἱὰ σίγα ποι ίπρ ὈοίίοΥ ἰῆδη {86 
ΒΟΟΌΓΒΟα (Γ66, δηὰ ἃ ὕὑτῶνα 8168 [ἢ εἾγ1] δὰ- 
(Βοτγίιῖοβ 8δρα]οὰ. Τλι8 1 18 τισι τοη, δηὰ ἱδιιδ 1 
τηυδί ποοὰβ Ὀ6. [χΥΐἱ!. 8]. (Βοββοτ). 

γεβ. 80-87. Βυῖ Οοἅ ταἰαϑοᾶ ἶτ - - - Β6 
ΒΑῸ 0 ΟΟΥΤΡΕΪΟΙ.---α0] ΡΥΘΆΟΒο56. οί ΟὨΪΥ 
(᾽.6 ΟΥΟΒΒ, Ὀυὶ 4150 ἰμὸ γοβυσγδοίϊου οἵ ώοβιθ. Τη6 
ἵνὸ Ὀοϊοης ἰοροίμοσ, 1 νγὸ ἀοβῖτο ἰο οδίβὶη 10} 
δηὰ οοτηρϊοὶα Υἱοῦ βη 655 ἴῃ ΟἾτῖϑὶ. [Ἔσοαι. ἷν. 
20].--- 6 τοβαγγοοίίοη ἰθ Ῥγονυθᾶὰ ὈΥ ἐπ ἰοβι]- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗ {Π6 Δροβίϊθβ (Υϑγ. 81), διὰ (π6 ρσχϑϊο- 
(ἰ0π8 οὗ {86 Ῥτορ οἱβ ἍΝ Ω 82). ΒοΙὰ δζὸ Ὦδσα 
δἀἀυςοα ὉΥ Ῥαιιὶ.---Τὸ (ἢ 6 ΤΌΤΤΠΟΡ ἢ6 δὰὰς δ19 
ον. δαὶ 6 Ὁ] βδίηρ 1 ἴθ, ΨΒΘῚ ΟἿΌΣ Οὐὑτι οχ- 
ῬΟΥΓΘΩΟΘ ΘΏΔΌΪΘΒ 15 ἸΟΥΥΙΠΥ ἰο ὑπ|ῖ6 πΠΊΙΒ (86 
οἱουὰ οὗ ν»λέπββϑϑ οὗἉ 7651 !---ΤἘ: 8 δΔροαί]ς 5ο]εςί 5 
ἀῆγοθ Ῥδββᾶρζοβ, σοι 6 ἀαβῖρηδ ἴἰο Ῥτοντα ἰδ6 
ΤΟΒΌΓΓΘΟΓΟΙ ἔγοτῃ Π 6 ὙΓΣΠῚΠ ΡΒ οὗἩἨ (ἢ 6 Ῥτορβμοία. 
Το δχοὶ [ἢῬα. 11. 7 8. δβίδ Ὁ} 18} 88. (Π6 τσυτὰ σὸ- 
δροοίΐης; ἰπ6 οἰογηδὶ βοπογδίϊοη οὗ ἰς βου, δηὰ 
8 ΟὟ οο 88 ἰδ ϑαυνίουν οἵ (ἢ 6 ποῦν] - {πο Βοσοπὰ 
[188]. 1γ. 8] ἀφοϊαγοβ {μαὶ {π6 Ῥτοτηΐβεβ οὗ ρτϑςθ 
ΔΥΘ ἰην]ο]Ὁ]6, Δηἃ Β88}} 6 [018]}1ο. ἃ: δηὰ ἰδ9 
ἰϊτὰ [Γ'Ὀ"}Ὀδ8. χνΐ. 107 ἀἱβιϊ ποῦ βοίβ ἔοσί ἢ ἰπδί (86 
ΜΈ δϑ1Δ ἢ 8}}8}} οὶ 6 Βυ θεοί ἰο οογτυρίΐου. ΤΏῸ5 
ἐδ συ ἢ τοβρϑοίζης [26 Γοδυγγθοϊου οὗ 7658 15. 
ἀοπιομδίγϑί θα ὉΥ {Π6 οἰθ γα] ἄθογοο οἵ Οοά, ἘΚ 
186 ἱΥἹο Δ Ὁ} ν οὗ Β᾽Β σογθηδηί) στᾶσα, δπὰ ὮΥ 
ΔῊ ΟΧΡΥΓΘΒΒ ὈΓΟΠἾδβθ. (ἀρ. Ραϑί.).---αὔτοσ αν ἃ 
Βαᾶ δΒοινϑᾶ δὶα ΟὟ ΚΟΘΠΘΙΘΙΕΪΟΩ [δῇϊδετ δα 
Βεᾶὰ, ἴῃ δἷὶβ ΟΑΥ, βουυοαϑοίο. ; 506 Ὠοίε 1Π, δΡ- 
Ῥομάρα ἰο {πο ἰοχί, δῦονε.---7Ὲ.].--- ϑαυϊὰ οδογοεᾶ, 
{116 ψ1]} οὗὁὨ αοά ἐπ λέ οἱοπ ἄαν. Ἰὰ τδδὲ δὴ ευῇ 
ἐἰπιθ, δῃὰ γοὶ ("18 βογυδηὶ οὗ {πΠ6 1οτὰ σοπίϊπυοὰ 
ἴο οὔδΥ 6 νἢ}] οὗ αοα, ΟὟἿΥ ον {ἰππ68, ἴοο. ΔΙῸ 
σδοῃίγοϊ ὦ Ὦγ αοά, δηὰ ΟἿΡ (881 18 δεβι σιιδὰ ἰο 
8 ὉΥ Ηΐπι. ΟἿΣ {1π|68 ΖΑΥ 6 υπίδλυογαῦϊο, δπὰ 
ΟΥ̓ -τὴϊη ἀρ ΤῊ ἸΠΔΥ Βισγο πα υ8: 611}}, (86 
Ετεαί οὈ͵οοὶ οὗἨ ΟἿΓ 176 τηυδὲ ουὐο Ὀ6 (86 μεῖ- 
ἔοτιδῃσο οὗὨ (86 Μ|}} οὗἩ αοά. (10.).--Ὑ δὰ 18.086 
ὙΠῸ ΒΌΓΤΥΙΥΟ, 68 ἀθοϊασα Ἡϊΐ ἰχαϊῃ, δου (δὲ 
ἄἀδδί οὗ δὴ ἱπάϊνϊ Δ], ἐμδῖ, ΑἸ ΒΟ ἢ (86 ἀδγς οἴ 
15 ὈΣΙκτίπιδθ ΠΥ πᾶν 66 ἴον δηα οΥἹ], δ0 
Πεὰ ἰναγβ [Ὁ]6]16ὰ (ἢ ψΠ] οὗὁἩ αοἄ 85 ΓᾺΣ δὲ "Ϊ9 
ΔΌΪΙΥ οχιοη θά, {μοῪ οου]ᾶ ποὶ ἐπβουῖθε ἃ ΠΙΟΤῸ 
ΒΟΠΟΥΘΌΪΘ ΘΡΙΔΡΒ οἡ ΒΪΒ ἰοτη -Βίοῃ δ, ΟΥ ΡΔΥ 8 
ΠΟΌΪΟΡ ὑσὶ θαία (0 Βἷ8 ΤΩΘΙΩΟΥΥ. (ϑίδυκο). 

γεξ. 88.-41. Β6 ἐϊ Ἰπονν τιῆῖο γοῦ, ἘΠοτο- 
ἴοτ6 - - - ἸΒΟΟΡΒ ἃ ζζϑδη δδουϊᾶ ἄθοϊδιο ἰἰ 
πηῖο γοῦυ.--Ῥδὺ}] Βα ἐμ ξυγπἰβμοὰ ζ.}] οχ- 
Ρ᾽δηδίϊουβ; ΒΘ ΠΟ ῬγΓοσΘοὰΒ ἰ0 τπδῖκα ἃ αἰγοοί 
δηἃ βηϊχιαίοα ΔΡΡ]οα Ιου ; ἐπδ6 ἱνσοὸ ὈΘΙοηκ, ἰ0- 
ξοῖ 6 }.--Ἴ 8 βἰγὶοὶ ἰδ οὗὁἨ Μοβοβ νὰ ἀοειριεὰ 
ἰο ΔΎ ΔΚΘΩ δπά τηδίηἰδίη ἃ ἀοδίγο Γ0Σ ἃ ΒΔΥΪΟΌΓ. 
ῖει ἴ5, ἰποσοΐοσο, νοὶ}, ΒΘ 8 ῬΆΒίοΥΣ, ὑπάου (89 
ποὺ σονοηδηϊ, ΤΟ ΘΕ ἱπβιϊζι [65 8 σοι μα σίβοι 
Ὀεοίνψοοη ἔγοο βτδδο ἰῇ “26805 δηὰ {πδὶ δποίοηΐ 
γοκο οὗἠἨ Ὀοπάδρεο [64]. ν. 1]. Τδὺβ Ζεβὺβ Ὀ6- 
ΘΟΙΊ68 51] Ἰῆογο Ῥγϑοΐουβ ἴο ἐμ μιοδτί.---ἼἘ}:6 
ἰδοῦ ον 80 ἀοβίγο (0 αἰ ουτν [86 ὀχ δ αϊπρ τὶ ομ68 
οὗ (86 γτδοὺ οὗ Θοἂ ἴῃ Ομ γί 9 6θυβ, π}} ΤΟΙ 
αἰ κοαογ 9μονν ἰμαὺ (86 Ὀϊ]οοὰ δπὰ πηογὶ(8 οἵ 
ΦΈ88 δὰ ὉΓ [ὯΓ ρτϑαίδσ οἰ οδΟΥ ἰἤδη Ὠδίυγο, Ω0- 
ΤΑΙ, δηὰ 1Δν, βἷποθ Ψ96805 ἀοἸ ΤΟΥ δ ΠΏ 6ΓΒ 
ἔτοιη ὑπδὶ ὑποϊθδηποδδ δηὰ ἐμαὶ σαΐβεσυ Μ θὰ 
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80 Οἱ δδὺ Π|68Π}8 68 ΓΘΙΊΟΥ͂Θ.---ἼὉ (Π 086 76 }»}8 80 
ποῖ δἰἰγαοίθα ὈΥ͂ 186 Ῥγοδομίηρ οἵ δι], διὰ 
πο δουρμὲ ἔαγί ΒΓ ἱπίθγοουτγβο ψὶ ἢ ἷπι (Υ6ΓΥ. 
48), Βα πιογο ΠΥ ἀπίο]ἀοα ἰπ 6 ἸοΔαϊηρ ἐποπιο οὗἨ 
τουδὶ θα Γ ἸΟΠ, ὨΒΙΠΔΘΪΥ, ᾿υφϑιἸβοδίϊοι Ὀγ ἔδιι. 
ὁ ΠΟΤ ρο55688 (686 ΘΧΡΙ ΔΗ ΔΙ 0ΠΒ ἰῃ 18 ΕἸρὶ 8.198, 
ψθο 6Υ6, ἰῃ ἰσυ, ΟὨΪΥ͂ 70}} βίδιθπηθηΐβ οὗἨ [Π6 
ἀοσίτίπο οὗ τον πὸ Κ,ΑΥ͂Θ ΙΠΘΓΟΙΥ 8 “ΘΏΘΓΑΙ 
διοίο ἰονγαταάβ ἰμ0 6]080 οὗὨ ἷ8 γαί ἀϊβοοῦγβο. 
(Βεββοῦ).---Ἴ Βα δροϑὶ]θ ἀθθιηβ 1ὑ υνῖδο ἰοὸ δρρεπὰ 
8 Ἰεζϑὶ μοπάμα ἴο .ιἷ8 ΘΥ̓ΔΏ 2 6}1081 ἰθδι ΠΠΟΠΥ͂, 80 
ἐμδὶ δὸ ταϊριὶ, ΌὈΥ͂ ἃ βίθυ:;}:ἢἝ ἩΔΓΏΪΏ, ᾿ΒΡῚγ6 ὑπ 0868 
πιο ἀοδρίδοα (86 οὗ 9οβυξ, ψ τ ἃ βδ] αἴ ΥῪ 
δι. Τὴθ ἔγοο αοδροὶ οὗ τ δὶ, ἰὰ 1(8 τυ] θβὶ 
οχίοπέ, ἀοθ5 οὶ Τοβάοσ ἐπ δὴν Ὡβ6]658. (ΑΡ. 
Ῥαβῖ.). (Οοαρδσο ὑπ6 ΒΒ δῷ γϑῦυϊεο ὙΠῚῈ τ πὶ ἢ 
βίερμ μ᾽ 8 ἀἸβοοῦγβο 610868, 6ἢ. νἱὶ. 81 8..).---͵ἼΒὺ8 
Ῥδαὶ σοι! ] 668 8 ἰδδκ; 6 8885 ἀοιηοῃδίγ δια 
(δαὶ, ἴο γοοοῖνθ 7968:8 88 ΟἸ τ δὶ, 88 θαυ ϊα, 88 ἰμ9 
Κιηχ, δπά, ἴὸ Ὀ6 (86 Ρ6ΟΡ]9 οὗ αἀοά, Διὸ ὁμὸ διὰ 
186 βατη6 ὑἱπβίησ. (ον). 
ΟΥ ΤῊΞ ΜΉΗΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.-ἰΚ Ἐπ. 18-.2).--.7 

κἶἰἰ πιαζε γορ ἤδλεγε οΓ πιῆ," [Μι. ἵν. 19], υϑσ. 
18-1δ. ΤοἪ δροβέ]ϑϑβ, ἴῃ ὁθθάσοποο ἴο {815 βαυτῃρ, ἰ. 
Οδδὶ (86 ποὶ ἱπ αἀἰϊδογοηῖ ρῬ͵δοθβ, υϑγ. 18; 11]. 
Ἄγ ποί ἀἰδοουτακοα πῃ ὑμποὶγ ἸΔΌΟΓΒ, ουθ τ 6Ὼ 
Οἰβογ5 ΤΌΓΒοοῖ ἔμ ϑῖη, τον. 18; {Π1. Βοχαγάθα ϑύ ΣῪ 
ΒΟΔΒΟΠ 88 δι. } 4. Ὁ16 ἴὉΓ ἸδΌΟΥ, γοχ. 14: Κ΄. Εουπὰ 
ἜΥΟΓΥ Ρἷαθα δἀδρίοα [ὉΓ ἰΐ, τσ. 14; Υ. Νορ]εοοίοα 
ΒΟ ΟρΡΡοΟΓίΌΣΥ νυν 16 ἢ ͵88 Ῥσοβοη θα [0Υ ἰοϑιϊ γι 
ἰο ἐδ στο οὗ Οοἀ ἴῃ ΘΟ τὶβὶ 7 6805, νον. 16 8. 
([.1300].---Τλαὶ δυεῖν τοοτὰ τρλίολ ἰ 9. Οαοάὐ, οἱ 
ἀάναποε, δυεπ τσλεπ ἱἐπαϊυϊάμαΐϊ ἰαδογεέγα εὐ λάγα 
ἤοπ τ: 1. Τοὶβ ὑσυ ἢ βοὶ ἔοσίι; 1. ΤῊ δου Γ80 
οἵ οοπάπιοί τ ΟὮ ἰὉ ὕθδ 6 68 8 ἴο ραγβαθ. (1.18360). 
ΤᾺΣ ἀϊκίοτῳ ὁ. ἤδγαεῖ, απ ἐποουτασίηρ ἐιμδίγταξίοη οὗ 
(λε ἀραϊέπιφε ὁ.) αϊσίπε γουϊάσησε τοὐ(ἦ ἰδὲς λωπαπ 
γάρ: 1. ΤΠ ἀδδ)ἑηρο οὗ Ῥγονίάθῃοθ, 88 τηϑηϊΐοβί- 
ε () ἴῃ 116 ΒἸΒΊΟΤΥ οὗ ἴγϑϑὶ; (6) ἴῃ {6 βίου 
οὗ ἐ86 Κίησάοταᾳ οὗἨ Οοα ἰῃ ζϑῆθσγαὶ. 11. Το ἰῃ- 
ἤπεποο τ᾿ 161 ΟΌΤ δ5βϑίγϑηοα {πὶ ῬΥγοΥΪϊάθη 66 ὑπ 
ἀ66}5 σι πιδη, Βμουϊὰ δχθγοῖδο ροῦ ἃ8: (α) 0 
ΘΟΙΥΪΠΟΘ 08 ἐμαὶ {6 1686 111 δ΄ ναΥΒ Ὀ6 τηοϑὶ 
ΒΔΡΡγ; (ὸ) (ο ὑγᾷὸ 8 ἰ9 ΡΟΥΪΌΓΙΔ ΟἿΪΓ Ῥδσί, 80 
δι (86 αἰνίηθ ῥἴδῃ οὗὨ βδ] γαϊΐου ϑυ 6 {Π9 ΙΏΟΥΘ 
ΘΟ Ρ]ο ΕἸ οδγτὶθα ἰπίο δχοουϊΐοη. (1}.).---Τ λὲ 
λουγε ὁ ἰλδ εἰοοῖ 977 ἰλε ὠοτία: 1. Β᾽]ΟΥΥ δάνδη- 
οἴη, 88 Βουτα (α) οὗ ἰδ οἴοσπιαὶ αοα, νι τ οπὶ 
8 ἰβουβαπὰ γ6ΩΥΒ ΔΙῸ 88 ὁπ0 ἄλγ; () οὗ {μ9 Ἰοπρ- 
δυβεογίης αοα, νῖιοὸ Ῥϑί θμ }Ὶγ ὈΟΤΘ γι ἃ ΡΘΓΎΘΥΒΘ 
ποῦ], οὐ 85 ἢ6 δὰ ρμῥαίϊθηοο νῖΐϊὰ 8γδοὶ 
ἀυγίης ἰοτὶ γοϑσβ ἴῃ ὑμ6 τι] άογηθθβ. Βαὶ, 11. 
ΤΉΘΥ δζτὰ δἷκὸ Βουτα ἰμαί 86 απ ἰοΥΓ ρίοαγ δά- 
Ὑδησίηρ, 51} 6 ΑἸ ΠΟΘΙ Δρροϊηἰθα {πὶ ἈΓΥΪΥΘΒ, 
(ε) οὗ 86 τοάἀεπιρίίοη οὗ ἰδθ νουϊὰ ; (ὁ) οὗὨ ἰδθ 
) ἀρῶν οὗ ἰδ νουν]ὰ, 

{ὕἴκκ. 26-41.) “εει Οἠτίδέ, ἰλὲ φωδ7εοί ο αἰξ (δε 
Ῥτορλξείες (Υτοσ. 260-87): Θβροοία!γ, 1.0 ΑΒ ἐδῈ 
Οπιςοϊδοὰ πο; 11. Α5 189 ΕἸΒοη ΟὨο. {πλεεῦ, ἘΞ 
Εἰεγπαὶ δξαϊοαίέοη ἐπ Ολτίδι ζεδιδ αἰοηε: 1. 1η Ηΐμ, 
δδὶ υδἰ οη---ἰ 9 Του κί 6.688 οὗ 58; }ιι8{1Ποδιῖοι ὉΥ 
ἴδ, τον. 88, 89: 11. ἨΙοαὶ Ηἰπι, μοὶ βαῖνα- 
ὕοα, θαὶ ἡπάρπιοπί, νον. 40, 41. (ἰ}.).---Ο-Ο ὐγίδι, 
[ἡ6 ϑαυίοιγ ΟΥ̓ δὲ τον : 1. Ῥτοτηϊδοα ἴῃ ἐμ ΟἹὰ 
ΤεκίΔηιθηί. γον. 16-26 ; 11. Ἐδ᾽ οοὐθα ὈΥ .ιῖ8 ῬΡΦΟρ]6, 
γεν. 206-29; ΠΙ. Ῥχοδοϊιθὰ 88 ἐμ βανίουῦ οὗ ὃ6- 
Ἰοτεσα, τοσ. 80-41. (10.).--- Πότ ἐλ φοοάπεδα οὕ 
Θοά ελοιίά ἰεαά ἐλεε ἰο τερεπίαποο [Βοτὰ. ἰϊ. 47 : [. 
Οοπβίάοσ γβδὶ {μ6 1,οτὰ ᾿88 ἀοπθ ἴον (96. (186 
Ετδείουδ ἀοδ) πη ρ8 οὗ (80 Ιοχὰ τὴν Μἷ8. σμοδϑι 
Ῥεορῖο, ἥχοια {9 ἀδΥ58 οὗ ὑἰμ9 ρῥδίσίδσοιιβ ἰὸ {86 

τηϊϑδβίου οὐ Ο γβί, τοῦ. χυὶ!. 26; 86 δρρ)ἱοαιΐοα 
ἴο {86 πιδηϊζοϑίδιοηβ οὗ ἀοἀ᾽ 8 Ίονὸ 0 8). 11. 
Οομδί ον ὑμ6 γσγοϊυγη τσ ἴμοὺ μαβίὶ τϑὰθ ἴο 
αοά. (18γ86}᾽ 8 ἱπρταιίυἀθ, νον. 24-29, διὰ οὔγ 
οὐ). [Π. Αοσορύ {80 σ͵δοθ ν᾽ Βίοἢ 11 8[1}} οὔθ 
(866. (ΤΈΘΓΘ 18 γοί πη6: ἐμ σσυοϊβοα 1 οτὰ ἰ8 
Υἶϑθ. ἴῃ ἰβ ΠΟῪ ΠΟ ᾿πϑιττηου Δ Ὁ]6 ΟὈϑί80]6 ἴῃ 
(Π6 ὙΔΥ͂ οὗ δΒαϊναίΐοη. Ἐσνθῃ (ἢ 6 ἸηυΓά γο Β οἴ 
Οτὶδὶ ΟΥΘ ὉΠΟΟΙΒΟΪΟΙΒΙΥ ΘΙΠΡ]ογοαὰ 8ἃ8Β ΔΘ Ώ18, 
6 ἢ 1715 τά δοιαὶ ΜΟΥ τν88 ρουτοσηθα. Βαὶΐ 
ἀοϊαν ποῖ; ὈπὈρο]λοῦ ψὉ}}1} υἱυϊταίογ Ὀ6 Ἰυάσοά 
δα οοπαοιηηθα 1). (1Ὁ.).--- 70 ψοι ἐς ἰλε τοοτὰ οὕ 
ἐλὶς ξεαϊουαίξίοπ δεπί (γον. 26)! [Ι ἀγρθ8 γου, Ϊ. Το 
οορδίαον ἀδνοῦ ιν ἰμ6 ψομάουι} τγὰγβ οὗ αοά, 
γ θη π6 ῬΓΟρδγοα ἰ8}8 βαϊνδιίοη, τον. 17--26: 11. 
Τὸ χοοοῖσο ὙλῚΝ ἔα {18 βαϊναϊϊου ἴῃ «6808 
Ομγῖβί, (86 Ογαοὶδοα δηὰ Εἰπκοη Οπο, νοσ. 27--39 ; 
11. 7ὸ χυτὰ ΘοΠΒοΣ ΘΠ ἸΟΟΒΙΥ͂ ἀραϊηδὲ ἐμαὶ δρὶ τις 
οὐ ἱηργτγαιϊίυθ Ἡΐῖο το θοίβ ὑΐ6 ρτδοθ οὗ αοά, 
γον. 40, 4]. 

(ὕΕ8. 271-41.) Πὶ ὦ α ἐστωπιρὴ 7 (λε αἀἰσίπε σουενη- 
πιο οὗ ἰδὲ ωοογϊἀ, ἰλαξ εὐεπ ἰλοδὲ τοῖο γεδῖδί Οοά, 
αγτὸ πευογίλεϊε8 ἐπιρίουεα ἐπ ἐχεσμίης ἀὶδ ἀδογοές, 
ΥΟΓ. 27-20: 1. 1ΠΠ]υβι γαιοὰ αἱ {πὸ ΟΓΟ88 οὗ 6888» 
1. σομπδτνιιοα ἰὰ (ἰΠ6 ἰδίου οὗ (86 πον]; 111. 
ΑΡΡἸθα ἰο 80 Βοδσγὶ δηὰ }18.----ϑάαμἑ ολοδόπ, δε 
αὐεγιατας δοέ αδίαα (ΥοΥ. 21, 22)----α ισατπῖπρ ἰο 
τιοη, ποί ἰο ἤπίδὴ ἐπ ἐδ Πεδὴ, αὔεν λαυΐπο δεσιπ ἴῃ 
ἐλε δρέγιί [6.8]. 111. 81.--Ἤ ἥ σλτιαί, ἰλς δοη 0 δαυϊά, 
ὀμΐ πιοτὲ ἰλαη 7) αυϊά: Ἰ. ἴῃ Βρὶτγίιυ 8) βίγθησίῃ; 
θανὶά, ἃ δὴ δἵίοσς σὰ β οῃ οαγί, [Ὁ16]Ἐ}[Οὴ5 8}} 
εἷ8 11], γϑσ. 22-- -Ογῖβί, ἐη6 Ὀο]ονοα ὅοη οὗ αἀοά, 
ἷῃ ρογίοου οδοάϊοποθ, δοιυρ οἰ (86 ΕἌΓΠΟΥΒ 
ΟΥΚ. 11. [πΗ!5 ὀχρογίθησο ; θαυ] χαϊβοα ἔγουλ 
ΟὈΒΟΌΡΙΥ δηά αἰϑίσοϑϑ ἰ0ὸ ἃ σογαὶ (ῃτοπθ---ΟἸγὶβὲ 
τη ὈΪ6α, νοι υπίο 16 ἀσδί ἢ οὗὁἩ ἰὴ 6 ὁΓοδ8, οχα] οα 
ἰο το τὺ μαμὰ οὗἩ [Π6 Εδίμον, γοσ. 271-87. 11]. 
Ιη ἷ8 μοῦ; θδνὶα, 85 (80 Ἰεΐπηρ οὗ Ιβγδοὶ, (ἢ 
Ῥτοίθοίοῦ οὗὁὨ 1118 Ῥθοόρῖο, {86 ἰόστοτ οὗ ᾿ιΪ8 7068---- 
Ομ τὶβὲ, 858 ὑπὸ ϑδανίουν οὗ ἐδο του]ά, δῃ ουϑυϊδδί- 
ἴῃς Ῥχΐησθο οὗ ρϑδοθ υπίο ἷ8 Ῥϑορῖίθ, δὴ οὐ ἕα] 
Φυᾶρο οὗὨ ἰδοβὸ γὸ ἀδδβρίβϑθ δἷπι, νον. 88--4].-- 
Τὴε τὧκὺν οΓ βαζυαίίοπ: 1. Β]ΟΥΪΥ δηᾶ ῥδιηΓ}}Υ 
ῬΓΘΡδΓΘα; (α) 8Β] Ο.]γ---ἀὐσὶπς (ἢ 6 ῬΓΟΡΘΓΔίΟΥΥ 
Ῥογϊοα οὗ (86 οἷά οονθῃδηΐ (γον. 17--26); (ὁ) 
ΡΑΙΒ(]1γ---ὌΥ {80 βυθουϊηρσβ ἀπὰ ἀθδίῃ οὗ 796808 
ΥΟΥ. 27--29); πουθυί 6 1988, Π{. σου δηὰ δδϑΥ: 
᾿ βιοτύ---ἰαῖ ἢ δοπά μοί δὲ ὁμ66 ἰο 86 ΠΥ088 οὗ 
6808, {τὴν 89); (δ) Θ88Υ ---ἴῸΓ, ({π6 ΤΙ βϑίοη οἴ 

δὶ ῃ5, 116 δηὰ βαϊγδίϊου, ἃσὸ ουπὰ ἱπ ἰΐ (γον. 88, 
89).--- αι 2 ἐπιγοαμοίοτῳ δέγπιοπ αἱ Απίϊοσὴ, α ἔνα 
9Γ ἀὲδ υυδλοῖς διιδδοφμεπί ρμεγβοηαΐ λίδίογτῳ : ἰὶ 6χΧ- 
ΒΙὈΐ18 Ὠἷπι, 1. ΑΒ. ἃ Ῥτοΐουπα ἱπίογρυοίοσ οἵ [86 
ϑονὶρίυγοβ, γον. 17 δ΄... 88 Α΄, 11. Α86 186 ποθ ]9- 
ταϊη ἀρὰ δροβίὶο οὗ ἐμ9 ἀπ 685, γον. 16, 26. 11]. 
ΑΒ ἃ (ΓΌΪΥ ΟΥ̓Δἢ 6168] ΡΥΘΔΟΙΟΡ οὗὨ (6 ΤΠ, γοΣ. 
88, 89. ΙΡῸΌ ΑΒ ἃ ἴδβδυ θθβ πὶΐῃθβ8 οὗ {πὸ ἰγυὶ ἢ, 
τον. 40, 41.---ἰ αι ἀϊδοοιιγδε αὐ Απίοοὶ; 1. ΤῈΘ 
ΟἰΓΟΌΙΒύΒΠΟΘΒ ἈΠΟῪ Μ]}10} 1. τγα8 ἀ6]  σογϑα; (σα) 
ὉΥ 8 Π|ΔῺ ὈΓΟΡΟΥΙΥ αὐΔ)]1]ῆ θα δηὰ σομηπιϊβϑι ομϑὰ ; 
() δὰ ἀϊγτοοίρα ἰο ἷ8 δεϊά οὗἨ ΔΌΟΥ ὉΥ Ῥτον!- 
6Π66, γ6Υ. 2. ΠΠ. ΤῊ οδδυδοίοσ οὗ {116 ὨΘΆΓΘΓΙΒ ; 

(α) ὅονγβ ὈΥ Ὀΐγίἢ, οἀποαιοα [ὁ του ΒΕ ὑπ 6 ἔγὰθ 
Θοά; ( Ῥαχϑηδ ὈΥ Ὀἱσίμ, ΟΥΚΊ ΠΔΙΠῪ ἰοίδ] βίσδῃ- 
κοτβ ἰο οὐ, (ΕΡΆ. ἵν. 18)----νὸν. 26,48. ΠῚ, ΤῊΘ 
ὁΒοΙοθ οὗ [860 ἰορίσ8, (α) ἀοίογἰηθα ὮὉΥ (6 χτοϑδί 
αοδρο] ἐμβϑῖιο οὗ Ψυδιιδοδίΐοι ὈΥῪ ΤΣ ἢ δίομθ, ἀπά 
(δ) ὉΥ {86 δβρίὶ γιὲ τυδηΐβ οὐὗὁἁ ὑπὸ Βθδγοσβ. ΙΓ. 
ΤῊΘ ἱπρΥ βϑί 08 ΒΘ ἰὲ τη846; (4) ΠΙΒΗΥ͂ ὙΟΓ6 
ἀοΘΡῚΥ δϑδοίεα, γον. 48; (6) οἰ 5 ΣΘ παγὰθηδα, 
γον. 4ὅ.--Τ8.]} 



966 ᾿ ΤῊ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙ ΕΞ. 

Ὦ.-ΡΑ͂ΌΙ, ΔΥῸ ΒΛΑΕΝΑΒΑΒ ΛΆΒΕ ἘΧΡΕΙ,ΕῸ ΚΒΟΝ ΤῊΝ ΟΙἿΤῪ ΕΥ̓ΤΗΞ ὕ8ῊΒ, ΤΗΝ ΤῊΞ ΤΑΥΤΤῈΒ ΒΕΈ ΤΗΔῸ 

ΤΗῊΒ ΟΕΝΈΤΙΚῈΒ ΟΓ᾽ΡΑΌΣΥ ΒΕΟΕΙΥ͂Β ἘΒΕ ΟΟΒΡΕῈΣ,. 

ΟΠΑΡΊΤΒΕ ΧΙΠΠ. 42.δ2. 

42 Απὰ πβθῃ {80 7608 ἬΘΙΘ βΌ:0 ουὐ οὗ Π6 αγηδρορτιο', (6 Οϑῃ 1168 [Βπὲ πλοῦ 
{ΠΟΥ͂ ποηῦ οαὖ, {Π67] Ὀεθουρβὺ ἐπδὺ {1660 ποσὰβ ταῖῦ 06 ργοδομβοὰ [βροκβῃ] ἰὸ ἐδβοῖὰ 

48 (μΠ6 ποχῦ βδοθα ἢ. ἘΝΟΝ πΒθη {Π6 σοπρτορδίίοι [ΒΥπδρόρι 6} γγ8ὰ8 ὈΓΌΚΘῺ πρ [ἀΐ8- 
Τα Ϊ8564}, ΠΊΔΗΥ ΟΥὗἨὨ {16 76 }018 δηὰ γοϊίουβ [ἀονοῦ 7] ργοβοϊ γίθβ [Ὁ] ον Ῥαπὶ δὰ βαγ.- 
ὨΔΌΔΒ; ἯὮΝΟ, Βρϑδκῖηρ ὑο {μθπι, ροσβυδἀϑὰ [οχμοσὺθα } ὑποπὶ ἴοὸ οομδππο" ἴῃ ἐδμ6 στδοθ 

44 οἵ ἀοά. ἘΑΛπὰ [Βυΐ ο"] ὑπ παχὶ [Τ]]ονηρ]"} δῦ αῦ ἢ ἀδγ [οπι. 447] οδπιθ αἰτηοβὲ ἰδ 
4δ πδ0]6 οἸΕΥ̓͂ ἑοχοίμον 0 ϑᾶγ (9 πογὰ οὗ Θοῖ ἘΒαυΐ τοὺ ὕὉΠ6 «6038 Βα [86 του]ῶ- 

ἰπάε68, {ΠΟΥ͂ τποτὸ ἢ]]οἀ τι ΘΆΥΥ [68] ΟΌἘΥ1}, δὰ δρδκο αραϊπδὲ [οουϊγδάϊοὐθὰ ] (μοδὸ 
40 {πΐπρβ τ ΠΙΟ ἢ ΘΓΘ βροίκοη ὈΥ Ῥδα], οοηἰγδάϊοίϊηρ, δα δ Ὀ] βρη θαιΐηρ. ἘΤΒΘη δαὶ δηὰ 

Βγηαθ48 παχοὰ Ὀοϊὰ ἱππὸς Ὀο]ἀ]γ17, ἀπὰ βαϊὰ, [Ὁ ταβ ποθ βΑσῪ (δ δὲ (86 ποτὰ οὗἩ Οοὰά 
Βῃου ὰ Βτθύ ἤᾶνθ Ὀθθη [Πγβὺ Ρ6] δβροίζϑῃ ἰο γοι, θαΐ βϑοίῃρ [88] γ8 ραῦ [{πγυδι] 1ὲ ἔτοπι 
γου, δπά ᾿υάρθ γοῦγβοὶνθθ πη πογίῃυ [ποὺ (0 6 που γ] οὗἩ ϑνουϊδδεϊηρ [186, 10, τ ἕατῃ 

41 τὸ {π0 ἀὐθη61165. ἜἘΕῸΓΣ 50 δίῃ (π6 Πωογὰ οομιτηδη θα 8, δαγίπο, 1 παγα βοῖ [8:66 τὼ Ὀ6 
[[0Ὁ] ὁ Ἰέρεῃῦ οὗὨ ἐμὸ θη! 116, ἐπδὺ ὑπο Βῃου!άοβὲ [τηᾶγοδι}] 6 ἴῸΓ [βϑοῦῦθ τιηὐο] βαῖνα- 

48 τἴοα υαηΐο {86 Θῃ 8 [64] οὗἉὨ ὑμ6 θατί!. ἘΔηὰ [Βυ0}] πῆθὰ ὕΠπ6 ἰοπ1]68 μϑαγὰ (δ ΐ8, 
{86} πότὸ ρἷαα [γ0)01664], δπὰ ρ]οτ θὰ (6 ποτὰ οὗἨ [μ6 [κογά : δῃὰ 88 Πιδῆν 88 ΜτοῖΘ 
ογἀδἰηϑα [πὰ 8}} {πδὺ τ6γ6 διτδηροὰ (ὕεγηι. “ροοτάπεί, οτἀοτοα, δγσαγϑ)] ἴο οέδιτιδὶ 

49 16 Ὀεϊϊονοα. ἘΛπά {86 ποσὰ οὗ [Ἐ9 1,μογὰ τῊᾶβ ρῃ ] 86 ἃ [οαττὶοἀ ΔΟτοδα] ᾿μπγουρποαυὶ 
δ0 4}} [ὑπ π|ῆ0]67 τορίου. ἘΒαῦ ὑπ6 6 }0}8 δβυϊγτθα ἃρ [6χοϊ 6} {16 ἀονοῦξ δηα ̓  Βοηοῦγ- 

8016 ποτηθη, δῃά ὑπὸ Ομ ἰθ τηθα οὗὁἨ {86 οἰζγ, δπὰ ταϊβαεὰ [84] ρεγβαουϊτου αρδίηβε δὰ] 
δυὰ ΒαΑγηθ88, ἀπά οχρϑὶ]ϑὰ ὑβοι ουὐ οὗὨ πεῖν οοδδβίβ᾽ [ἄγονο ἐμοὶ δογοπαὰ ὑμοὶγ Ροῖ- 

δ1 ἀοτβ.]. ἘΒαὶ {ΠΟΥ βιιοοῖς οἷ᾽ ὑπὸ ἀπε οὗἩἨὨ ὑμῖν" δοῦ δρδιηδὺ ὑβοζη, δῃαἃ οδσηθ ὑπο [ο0- 
52 εἷυπι. ἘΑΛπα [Βα] [μ6 ἀϊϑοῖρ]68 τόσο 8116 ἃ πὶῦἢ ͵οΟγ, δηὰ πῖῦι ἐμ ΗοΪγ ΟΒοεί. 

1 γον. 42. 4. ἸἹπείοδά οἵὨ αὐτῶν, πο ἐεξέ. γαο. [(0]]οτἱης 6.], τοαᾶδ: ἐκ τῆς σύρέγωγην τῶν "Ιουδαίων; 1666 ποτὰ τροῦϑ 
Ῥνοῦαρῖν ἰποογίοά 1 ογάοε ἐπὶ εἶο ουτοὴ Ἰοδϑβοῦ, δ οἢ θοχδὴ δὲ {πὴ|6 Ρ]δοο, τοί λξ Ὅδ ἸΏΟΓΟ ΟἸΘΑΓΥ πτεγηϊοοῦ [ἀπὰ 8 
δευ)οοὶ Ὀ6 δυρρ θὰ ἰο παρεκάλονν, (Α1{..--ΤᾺὰ.]; [δ αἰηᾳ]9 νοτὰ αὐτῶν, ΒΟοΤΤοΥοσ, ἰ6 συ οί ΠΕΥ αἰἱοσϊοὰ ὈΥ ΜΕΘ Β.6. 
Ὁ. ΒΕ.) διὰ νογοίουν [ὕα]ᾳ. οἷο. 8] Ὁγ (Οοἀ. βίη. δι] ἐμ ἰοχὶ οὗ ΟΠ γγβοδίοσι. [121.0}».. ΤίϑοὨ., ἀπὰ ΑἸ. αἰπερὶν 
αὐτὴν δηὰ ἢ ἰδΔδὲ ἐγαηοϊαῖοο (ΒῸ6: “44 ἔλεν (19 τΟΒΕτοαετ00) τοατε ροὶπρ οἱξ, ἐλεν ([Π αἀβ:ι6) δεεοωσὴϊ, εἰἴς.".-- 

γον. 42. Ὁ. ΤΏ Τοράϊπᾷ τὰ ἔθνη, ΔΡΓΟΥ κάλουν [οἵ ἐδκί. τες. ἴσοτη 6.1, ἰΘ ππάου θα δΒρατείουδ, [οὐ δὰ τὰ Α. Β. αὶ 
Ὁ. Β. Οοά. 81η.], αθὰ, Ὀοοίάοα, ἢ Ροίηϊ οὗ κεῖ, ᾿πυόῖτοα δ ΘΓΤΟΣ [{πΠὸ ὅοτσα βαυίης πο ΜΠ (πὸ οἴοῦα ἴῃ πιδκίῃα ἐδ τοὸ- 
4ᾳποοὶ, δοοοτάϊης ἰο χα. ποΐθ οἢ υϑῦ. νὴ 48. ΙΔδοὺ. ΤΊδοὶ. βηὰ ΑἸί. οπι! τὰ ἔθνη, κηὰ ΜΟγΟΡ σοποῦγε.--ΤᾺ] 

δεν. 42. ο. [1 Ρδοο οἵ: ἐλε μεσί (Ογδηπιοσ, ἀθη θυ), ἴδ πλδγρίη οὗ (δ πρὶ, γϑγβ. οὔουθὲ “ ἐπ ἔλα ιϑϑδΐῖῖ ὃδ- 
ἔιυδέῃ, οτ, ἐπ ὅδε ξαὐδαϊὰ δείιϑοεν." βο0 Εχεα. ἠοΐο, ΠΟΙῸΝ ΤΑῚ, 

4Υον. 43. [ΤῊ ἐεπέ. τεο. τοδὸδ ἐπιμένειν, ἰῃ δοοοσάδμνο νεῖ ἢ ᾧ;. ; ἸῺ ν͵]δοο οὔ ̓ἰ τοοϑῶϊ οὐϊίοτο ἰπἰσοᾶσοο πρός μενειν, πἈϊεδ 
6 (οτοὰ ἰπ Α. Β. 6. Ὁ. ΚΒ. Οοά. 8[η.--ΤᾺ. 

δ 6 ν᾽. 44. ἐρχομένῳ [0Γ ἐεσί γρο. ἴγοπι Β ῴ 8ἰ1}). Ο (ον κί βα]). Ὁ. Β (οοττοοῖοά). α. δὰ Οοά. 8(η.], ᾿πεϊολὰ οἵ ἐχομένῳ, 
8 οογγοοῖϊίοη, δῃὸ [5 βρυγίουπ, [“ [6 8680 οὔ ἐχομ. Ὠοΐ δοίης νοῦ", βαγὰ Διί. πδο, νίτἢ [Δ οἢ. ἀσὶ ΤΊϑολι. το, ἰδ δὲ- 
οογάδηοο Μὰ Α. Ο (οογτοοίσά), Βὶ (οτὶκ.)., ὀχομ., δα ἰδ 1... χὶΐ. 33; Αςῖδ χχ. 1δ; χχί. 26.--Τὰ. 

4 Υογ. 4δ, ἀντιλέγοντες [[ὸ ἐεζέ. γϑὺ.) δ) ὑὕθϑῃ σδλησϑ θὰ ὉΥ [ΔΟὨΙΒΏΣ, ἰπ δοοογάδηοθ ΜῈ} Α. Β. 6. α. [Ὁοάἁ. 81. 
.« ὕῸ]1κ.}} [Ὁ||60. πουογι μοῖοββ, κου [0 ἀ ἰπ Ὦ., πιοδί οὗ ἴΠ0 συ γείυθ 1η68.. ἔα ΠοΓα, οἱς.Ἶ, μα [ὃ τῶ ἀτορρεα ὕο- 

ολυδ6 ἰἴ Βοοηφϑὰ ἴο ὕὈο ἰΔιιϊοἱοκίοα!. [Ὠοΐίδπάδα ὉΥ ἀο Ῥ οἱἵθ δα ὀπιρ δῖ ίο { Ὧοϊ ΟΠΥ οοοἰΓούίοιίίης, θα δἷσὸ δὶ ῳ 
δὰ ἐξηρεύν. δηὰ ἐρενν. ἰῃ 1 Ρεοΐ. ἰ, 10, 11), κοὰ ἑποογίοα ὉΥ ΑἸζ.---Ε. τοδάδ, ἴῃ ρἷδοοϑ οὗ ἰἴ, ὀναντιούμενοι ; Βέογ. δειὰ ΑΙΖ τεραεὰ 
Ῥοί {Ππ|Ὸ ποτὰ, κηὰ (ἢ οτηἰφδίου οὗ ἀντιλ., δα Ὡπδασοοοδῆι) αἰ ϊουιρίδ ἴο0 ἐπιργουθ ἰἢ 6 τω ΘΙ 

Τ γον, δ0. ἃ. πὸ αἴϊτος γνναίκας, οἵ ἰετέ. γεο. ἰ6 ἀτορρ»οὰ ἴῃ δι|0 Γ᾿ Ν. Ὁ. 825 Ὑ00}} δὲ ΙΔοἢ. ΤΟ. δὰ ΑἸΖ, ἴῃ δοουῦά- 
δῆοο ἢ Α. Β. Ὁ. ἢ. δγγ. (" [Πο διοΐηθος ἀογους Ἡοσθὴ ἢ; Ὀπὶ [Ἐ ἰ6 οαμα ἰπ ΚΒ. α. αἷς. ΟΠ γγοῖ.; 1 ψσῶδ οτὶ νυτὶν 
468 ἐπ Ουά. 8[π., θυ. ττδϑ σδποοὶ]οά ὮΥ ὁ ἰδίος διὰ. Μογοῦ τοροτὰδ (Π6 νογὰδ δα ἘΟΜΟΡΕΟΡΤΙΘΙΟΙ ἱμφογίιοά.--ἴπ.] ᾿ 

8 Ψογ, δ0. "Ὁ. [" οοαδίδ." ἘΤΠ1ῚῸ πογὰ ἰ6 ἔπ γογαίου ἰῃ πὸ πρὶ. ΒΙΌΪθ, οὗ μέρος, ΜΙ. χν. 21; ζω (τοφυθῃεγ, δ Βασο); 
ὥρα (Αεἰἴεα χχνυί. 29); τόπος Αοἰο χχυῖϊ. 2. 1ι [ὁ ΡΠ ἴο πο δἰάο, Ὀοτγάὰοῦ, οσ ὀοωπαγυ οἵ 6 ΘσπῃΓΥ, δα ἔπη ουΐ. χίχ. ὃ; 

ὅούς. χὶ. 22. Τὶ ναῶϑ {Ππ 8 οπιρίογοά ἴο ἀσοίχδίο ἐδ τοχίου ἰἰθ6}7 νι ἢ 88 οοηβποάα πὶ οογέδία ᾿ξ οἱ τα οὐ Ὀογάοευ. [Εἰ 
82. θυ υ ο!υδη)γ, δρρ θὰ δρϑοίϑ!!}  ἴο ἃ θουσηάαγγ ᾿ἐπὸ γυποίηκ δου ἰμὸ δεα- δόογε. [1 τοΐίδγ δογο, ἰῺ ἴδιο ογανος θδῶδα, 
ἴο [ἢ 9 σΟΟΒΕΓΥ ἐπ θα δίοῖ ϑυγτοπηάδίης Απίοοῖ.--κ.] 
λυ δ": ἴὭμω αἴτος ποδῶν, ἰδ ἰουπὰ ἐὰ Ὁ. ΕΒ. α. Ὑς. οἷο., ναὶ ἰδ οὐ ἰϑὰ ἴῃ Δ. Β. Ο. Οοά, 3ἰ5.. δινὰ ὮΥ Ιδεὶ. Τιρϑοὶ,. 

11 ἰο ῬΔῸΪ δΔὴγ Ἰοηρβογ, Ὀαΐ ΒΙΤΡῚῪ Ῥδὰϊ διὰ Βασβο- 
ὍΩ25. ΑΒ [Π680 ΓΘ “υθδί8, (ΠΟΥ ἩΒΓΟΝ ον 

ἘΧΕΟΕΤΙΘΑΑΝΘ ΘΟΒΥΣΊΘΑΙ, 186 σοποϊυπίοη οὗ 89 αἰκενατος οΥ̓͂ ἐδ ΤΟΓΙΘΈΓ, 
εκ. 42, 48. Απᾶ Ὑγ80} - - ΤΟΙΘ ΚΟΙΘ ἢ }}6 {ἢ} ΣΟΙ 618 οὗἩ (6 δγῃβδροχκις τοδί δὰ 

οαξ, οἱο.---Τ 9 Ῥ Υβοη5 Ἧ8Ὸ νγεπὶ ουἱ [αὐτῶν, 896 1 υμδ0}} ΠΟΥ 0 τ ἴΟσΙΏΔΙΥ αἰδηιϊδϑοὰ (λυθείσης τ΄ 
Ὠοὶθ 1. δρρομάσϑα ἰὸ ἐπ ἰεχί, δῦουο.-- -τ .}, ποτ ᾿ σνναγ.). Βοίοτο Ῥδυὶ δπηὰ Βδυπδῦδα, Βοναυεσ, 
Ὡοὶ ον5 (48. {86 ἰεχίμε τϑοορέωηφ, ἩΒὶσἢ ΒΘη ΚΟ] 1 δὰ δοίθ δ} Ἰοΐ μ)6 Ὀυϊϊημ, ΠΟῪ τογΘ σὸ- 
81ε0 δὰορίδ, δἰδἰ98) γῇο οου]ὰ ποὲ μαδίϊδϑηὶ!Υ ᾿ἰσίθα ' ᾳυοοιθαὰ ἰο ἀοἱ γον μοί Βοσ ἀἰφοοῦγϑο οἱ ἰδο δθ- 
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οοοάϊην, Βα ΌΡδί ἢ, (Μεταξὺ, ὑπαὶ 18, [8 6 ΒαΡΌδι ἢ 
᾿Ἰγίὶῃς Ὀοίνοοι ΟΡ ἀΔγβ; σάββατον ἀοο8 ποὶ 
ΒΟΥΘ τηθδῇ τοεοζ, ἰδ δὺ 18, ἐμ6 ἱπίθυυθηΐϊης τ οἷς, 
ΤΌ τῷ ἐχομένω σαββ., τὸν. 44, ἵτηρ}168, αὶ 
180 γοαυοϑὲ νδ8 τηδὰθ ἷπ ἰπ6 ΤΌΓΙΔΟΙ Β6}86. 
[“Βυὶ᾽ βοὺβ ΑἸοχϑδηάδσγ, (Οοπι. αὐ. ἴος ), 86 
ΤΥ ΠΔ] υοσδίοι, ἐλε φαδδαίλ δείισεεη “ΔΡΌΘΒΓΒ 
ἰο ὍΘ υμπτροδηΐηβ, 88 πὸ Ροϊπίβ οδὰ ΌὈΘ 88- 
δἰξιοα, Ὀοίνθο νοι (8 ΒΑὈ Αἰ 18 ἀοβου 68 
85 ἰηἰοττποαϊεκίο.᾽) Ηρ, ᾿ἰκο Ἠδοϊοῖϊ, ΑἸογνά, οἰα. 
δὐορία ἴΠ0 Υἱον δανοσδίθα ὉΥ ἀἊ Τρίίοθ, ΜοΥΟΣ, 
δσιὰ οἴἤογα, δοσοσαϊηρ ἰο ΒΟ μεταξὺ ἈΟΓΘ ΔΙΟηΘ 
ἴπ 86 Ν. Τὶ 16 δαυϊνδιϑηΐ ἰοὸ ἑξῆς. τ 16 18, 1π- 
ἀεεοά, {δ6 τοδαϊηρ ἴῃ Οοα. ἢ. [1ὲ ἰδ8 ἰουπα πὶ εἰ ιὲ8 
Β6ΏΒ6 ἴπ ἐδ Ἰδοῦ ἀτγθοὶ, Ἢ. σ. 508. 8. “. ν. 4.2; 
Ἐπ: Β8, Οὗε. Ὁ. 220: ΚΥυρκε, 1. 67 ἢ. ; ἮΎΤΤΕΜΒ, 
αἀ. Ῥίυιί. οτ. »-. 1771. 6.ἁ Τὴ {δὲὶ8 Β6:80 οὗἁὨ πεχέ ἐπ 
ογάεν, 7οἰοιοίπσ (ΒΟΒ. εχ. Ν᾽. Τ. αὐ υετὸ.), (9 
ἑαχὶ οἵ ἰμὸ πρὶ. το γ8. 8 Κ68 {86 πτοτὰ.---ΤῈ.].--- 
ῆο σοῦὸ ἴ06 ῬΟΙΒΟΩΒ ἐμαὶ ὈΘδουρδιὶ ἰδαῖ 
[8956 τηνυοτἅπ, εοἰο.ῖ ΤΈΘΥ ψότο, ψιϊουὶ ἀουθί, 
ἐποβο δϑβϑι Ὁ] ἴῃ ἰδθ βυπδροζαθ, ροΟβϑῚ ὈΪΥ, (μ 6 
ΤΌΪΟΓΒ, ΘΟΙΡ. ΥοΣ. 15. Βυὶΐ δον 18 συ ] σίου 
ΘΑΒΟΙΠΌΪΥ δα Ὀδοη αἰδιηιϊδβοὰ ἰὰ (ἢ 6 συδί μη ΤΥ 
ΤΑΆΤΙΏΘΡ, Δ ΘΟΠΒΙΟΥΘΔΌΪΘΟ ΠΌΣΟΙ οἵ Ζ26.)78 δπᾶ 
Ῥτοδοϊγίϑβ [0] νὰ {π0 ἔννο ϑίσδῃ οσβ (0 {86 ΔΌοάα 
ΟΥ̓ τΠ 6 Ἰαιίον, δηὰ γογῈ δρδίη δα ἀγοββοα, ἰῃ 8 8ὲ1}} 
ΤΟΤῸ υποοπδίσγαϊ θα δηα 78 1|}}}8 Ὁ ΤΏ ΠΟΥ. ΤΟΥ 
ὍοΥγα ὑγροῦ ἰο δάδοσγο τὶν ΘΟπδίδηου δηὰ 611 
ἴο (πὸ γτδοο οὗ ἀοα, ὈΥ ὙΒΙΘΒ ὑπο γ δὰ δ᾽γτοδὰγ 
Βθθ Ἰοβιοποοὰ. 

Υκε. 44, 4δ6. Απᾶ ἴῃ ποχῖὶ Βα. ἢ.--ΟΣ 
ἐμὶβ ἀδ πὸ ΟΥ̓518 σϑῃθ. [πὸ ἰδ χϑί ρῖδοο, {16 
σι ϑοΥ ΠΥ γεαάῆποεε πὶ ἡ ἸΘἢ [Π6 Ῥδζδη ἰπ- 
Βαϊ δηὶβ οὗ ἐδ οἷἐν τϑοοϊγοα τοὶ σίου ἐταργθα- 
βίοι, Ἧγ8 8 ἰδεῖ π οὐ} ταδηϊοβίθα, 38 γχὸ}} ἃ5 ἐπ 
ἀερίιλ οὔ {9 ἱπιργ ϑϑῖουδ πολ ῬΔῸ] Βαὰ τιδα8 
Οῃ ἰδότω, ῬΔΥΤΕΪ ὈΥ ἰῃ0 δύο αϊβοοῦσγβο, δπὰ 
Ῥϑτὶν ὉΥ {89 ἱπϑιγυσίϊοιβ ὙΠΟ ἢ, σΟΙ) Οὐ Ὺ 
10} ΒΑΓΏΔ 48, οοπἐϊπυθὰ ἰο ΓΗ ἾΒἢ ἴῃ Ὀσὶναίοθ. 
οἱ {πὲἷπ οοοδδΐοη δἰτηοϑὺ ἔπ 6 εἶσ ρορυϊαἰοι οὗ (ἢ 6 
οἷν δεβδοι ὉΪ]6, ρδυίγ, ἴῃ {πὸ ἱπίοσῖοσ οὐ [6 βυηᾶ- 
ξοσυς 8πα, ἈδυΥ, Ὀοίοσο ἱΐ, ἴῃ ογάοσ ἴο Ἰἰδίθη ἰοὸ 
ἐμδὸ Ἀγοδομίηρ οὗ ἰμ9 608Ρ6].---Βυί, ἴπ {86 Βοσοπὰ 
Ῥίδος, τοι ὑπὸ 56 })78 Βϑνν {1680 ΙΏΔ8868 Οὗ Π6ΆΓ- 
6Υ5, 86 ΘΩΥΥ δπὰ ᾿θδ)οι ΒΥ ἡ ῖο ἢ ἢδα ΔΓ γ 
Ὅθοῖ παρα ἴῃ ἰμσπι, ᾿Ἰπογθδδϑα πη ἱπίθηβὶιγ. 
ΤΉΘΥ δηνϊοα Ῥ8] οἡ δοοουμπί οὗ ἰμὸ οχίγδοσχαϊ- 
ὮΔΙΓΥ ΟΔΖΟΓΗ688 τὶν τ ον ἢ6 ἨἯΛΒΕ βουρδὶ, δηά, 

1Ό1γ, {(δμοῖὶτ ἴβγϑοὶυἷσ πδίϊομαὶ ὕθοὶϊ πο νγ88 
ἀδορὶγ πουπάοα, πθθπ ἐμὸ (Ποῦρῆΐ βροπίδηθουϑὶν 
Ῥτεδεηίοα 1156]7 ὑπδὶ (6 ραζδπβ σουϊὰ Ὀ6 δυίβοτσ.- 
ἐξθὰ [0 ῆδσγο 88 7] 858 ἴϑγϑοὶ ἰπη {μ6 γστϑαί β8]- 
γαϊΐοη ἰμδὲὶ 88 οἴοσοά. ΤΈΘΥ ὙΟΣῸ ἰγγὶ αιθα ὈῪ 
βυο ἢ σοποϊ ἀγα 008, πὰ Ὀθζδη ἰο ἱπέοχχυρὶ δηὰ 
οοπέγδαϊοὶ ἰἢ 9 δΔροβίῖθ. (ΤΆΘΓΘ ἰ8 ἤθτο 8 ἨθΌγα- 
ἱσιὶς τορος οη: ἀντέ ἐλέγοντες καὶ βλ. 

οί δὰ Μογον (τὴ τ ποπὶ ἩΓΊΝΕΒ, Οἴγαπι. 
. Τ᾽. ὃ 4δ. 8 ΔΡΌΘΔΙΒ (0 ἀρτ66,) ἄθῃν ἰδδὲ {818 

ἦδ ἃ ἨεοὈταΐδιι, δη τοχατὰ ἀντιλέγ. 88 ᾿πἰοπἀ δά ἰο 
αν 8 δ αϊξϊομ δ] ΘΙ Ρ8518 ἰοὸ βλαςῴφ. 3.66 ποθ 
6 δῦουϑ, δρροπαϑα ἰο {μ ἰοχί.--- 8.7). Το ὁρ- 
Ῥοαϊ(ΐοι οὗ (Π6 Φ 05 δεβυυηθα ἸΏΟΣΘ δῃὰ ΙΏΟΣΘ ἃ 
νἱοΐοοϊὶ δηὰ ρμοϑδίοηδίο ομβδγδοίοσ, 8ὸ ὑμαὺ ὑπο ν 
ἭΟΤΟ Οἰκἰπηδί ον ἱτηρο]]ο ἰο υἱΐοῦ ὈΪΔΒΡΏ ΘΙ 685 
(δες οὐ᾽οσίδ οὗ τ θϑ οσθ, Ῥγο ΔΌΪΥ, 9 6808 Ηἷτη- 
ΒΕΙ, ἷβ το ϑβοηοτΒ, δπὰ ἰποδὸ 0 Ὀοϊονοὰ ἱπ 
58.) ω, 1. το ἐρεαΐ ευτὶ οὗ, (ἰο ταῖϊ αἱ; 
2. ϑρεο. οἵ ἀοὰ δηὰ διἷ8 βρ᾽ τὶν, οὐ οὗ ἀϊνίπο (μη ρ5, 
ἴο δέαερλεπεο, ΒΟΒ. 1.εχ.--- ΤῈ. 

11 

γὲεβ. 46, 47. θθι Ῥ8ῃ} δηᾶἃ Βασηαῦθα 
Ὑναχοϑᾶ Ὀο]ᾶ [βραϊζ Ὀο]α]γ].--- πον ἀϊὰ ποὲ 
Ῥοσταϊὶ ὑπ οἷν οὐ ῬΒΒΙΟΩΒ ἰὸ ὈθΟοοτηθ ἱπϑδατηρά, 
πολῖΒοΣ ἀἰὰ {ΠΟΥ γον 16 {86} Δβ8δ 1] δῆ; μαΐ (ΠΟΥ 
ὙΘΥΥ ὈΪΔΙΏΪΥ ἰο]ὰἃ {πὸ Ἰαίίον ἐμαὶ ὑθοῪ που]ὰ 
πο πσοξοῦ αὶ ὑυγ ΔΊΎΔΥ ἴσου ἔθη, διὰ ΟΣ {π6 
Βδυϊῃρ πογὰ οὗ Οοἀ ἰο (6 αφθη.1168δ. [{ Βδά, 
ὉΠαυ δι ΟΠ ΌΪγ, ὈΘ ΘῈ ΠΘΟΘΒΒΑΓΣΥ (ἀναγκαϊον)----ἰΠ 0 
8814---ἰΠεὶ (16 ποχὰ οὗ αοἀ βΒιου)]ὰ 6 ρΡτοο]αὶπηοθα 
ἰο ἔδεπὶ ({16 7678), ἢτϑί οὗ 41}1. ὙὴΘ πϑοθβδὶΥ 
Ῥγοσοοαοὰ ἔγομι μα Θοτηταδηα οὗ ΟὨτἰδί (ἰ. 8; 11}. 
26; Βοχι. ἱ. 16), δπὰ ἔγοτι 8 9 ψ7}01]6 Ρ͵]δῃ οὗ (89 
αἰνίῃθ δσοῆοσην, Βυΐ ἰπ68ὸ ἔδῃηδίϊοαὶ 56.718 δὰ 
ΠΟΥ͂ τοὐοοίοα (μ.6 6΄05Ρ6], 88 ὑμ6 Δροβίϊθ διηρμῃαῖ- 
ἰσδ}}ν ἀθο αν 68, δηὰ μδὰ ἰλυ8 νἱτέι }}Υ σοπουπορὰ 
16 βοιΐθποθ ὑμοιηβοῖυοβ, μα 86 Υ ΘΓ ποῖ γγογ- ᾿ 
{ὰγ οὗ τοφοϊνέμς ὑμδὶ ον δβιϊης 1179 τ 8168 μὰ 
ὈθΘη οἴοτοα ἰο ποιὰ ἴῃ 968ι5 ΟἸγιδί, [1π υἱον οἴ 
{818 ἴδοὶ, Ῥϑὺ] δῃὰ Βδυῃδὺδβ ἀο πο αἰϊειηρὶ ἰο 
γοΐαίο {16 ΟὈ͵ΘΟΙ0η8Β 8δηἃ ὈΪΔΘΡΏΘΙΩἾ68 οὗ ἐἰδ6 
ΦΟΥΒ, ΠΟΣῚ ἀο ΠΟΥ οδβί ὑπ ῖὶν Ρ681}8 ὈΘΙΌΤΟ Β'ν 106 
[Μ|. νἱϊ. 6], Ῥὰϊ ΒΙΠΙΡΙΥ Ῥγοθουποθ ἰμ6 ποτγάβ: 
41μο, Ἧ ΠΟῪ ἰυτγῃ ἰο ἰἰα αοπηί 165. ΤΏοΥ ἀο ποί 
δοὺ ἴῃ ἃ οδρυίοίΐοιιβ βρὶσὶΐ, τ θη πο γ δἀορὶ ἐμῖ8 
ΟΟΌΓΒ6, Ὀαΐ Βίγϊοὐγ ΟΌὟΘΥ 186 ψ]}} οὔ ἀοἀ (ἐντέ- 
ταλται)ὴ. Τπ6 ραββαρο ἴσοι βοὴ Ῥδὰϊ αὐοίθβ, 
βαϊ. χ]ῖχ, ὁ [Θοτὰρ. σ᾿], 67, βοῖβ ὕουτ ἢ ἰμδὲ ἐμ9 
Μοββῖδἢ 88 Δρροϊηϊοα ποῖ ΟὨΪΥ ἰὸ ΤΟ ΟΣ Β6Σ- 
γίο68 ἴο ἴ8γ86], Ὀυΐ 4150 ἰοὸ Ὀ6 {π6 ᾿ἰχῃὶ δηα βαϊγα- 
οι οὗ {6 τ 016 Βοαίμθῃ γοσϊὰ. ΤΉ 6Β6 ἸΏ 6886ῃ- 
ἔθ γ8 ὃπὰ οὔξϑδῃηβ οὗ Ομ γβὺ ΔΡΡΙΥ ἱμὸ πογὰβ ἰὸ 
{Ποιά βοῖνοβ, δὰ ὑδυ8 150} ὉΥ ἰδ βουρίυΓο8 
188 ῬΌΓΡΟΒΟ ἩΒΙΟὮ {86} ΔυοΥ͂, οὐὁἨ Βοποοίοσ ἢ ἀ6- 
νοίϊης ὑπ οῖν ἸΔΌΟΥΒ Θχοϊυβίνου ἰο {π6 ΟΘη{1168. 
ΤΆΘΥ ὈοΟΐᾺ ἀορατίοα ἔγοτῃ 86 βγπᾶρογιο, ἀουθί- 
1988, ἐπητα ἀϊαίο᾽γ ΔΌΣ μαυΐηρ τδὰ8 {1118 ἀθο]8 γ- 
ἰοη. [“ἼΌΘΥ υἱὸν ἰμ9 Μοββίδπϊο Ὁ] ]τηοπὶ 
ὙΠ} γὰ8 ἰο ἔΌ]]ονν (18 ἀθοϊαγαίΐοι οὗ αοα (το- 
ἔουυϊης ἰο 815 ““βοσυϑῃί,᾽, υϑῖ. 1), δβ θοΐηρ νυἱσίι- 
8} δὴ ἐντολὴ ῸΣ δχογοϊδίηρς 86 δροβίοϊο οὔ δ6, 
Βἷποθ ἰὰ Μὰδ ἐμ τοῦ {Π18 οἷἿἶοο ἐμαὺ {π6 ΝΜ οββίδιι 
ψ}0 18 Δα ἀτοββοὰ (σε), σου] Ὀθοοσιθ μ6 “Ἰἰρδὶ 
ἰο ὑμ6 ἀἰδῃ.1168, οἱο.᾽", πῖοῖ Βὸ νγᾶ8β δρροϊηϊβὰ ἰο 
6." (Μεγοῦ).--Ὲ.} 
εκ. 48, 40.0.0. Αμὰ 805 ἴδ6 Οοηῖέϊοα 

θεασά δ16, (μ6} χοοοϊγρὰ {16 αοΒροὶ νι ὶ 8 8ι}}} 
Εγθδίοσ ἸΟΥ δηἋ ΣΘΟΥΘΣΘΏΟΘΘ; 88 ΤΏΒῺΥ Οὗ ὑμδπὶ Ὀ6- 
δὴ 0 ὈΘΙΣΘΥΘΟΥΒ, 88 ὙΟΣΘ Δρροϊμίοα Ὦγ αοἂ υπὶο 
86 νΡοδββεβδβίοῃ οὗ βδ᾽ γδί 0 η {πετογμενοε: ΟἸΣΥ808- 
ἴοτα : ἀφωρισμένοι τῷ ϑεῷ). βᾳκὸ ἀο68 ποὺ ΒΟ6ΣΘ 
ΤΏΘΒΠ ἰ0 ΒΔΥ ὑπδὺ ἰδ 6 ΘΠ ΕἾΤ Τη888 οὗἁὨ 86 ρᾶρδῃ ἴἢ- 
Βα ἐδῃ 8 ηῸ ῥγοβοηϊθα {μοιηβοῖγοβ, (γο Σ. 44 8..), 
Βδὰ ποῦν Ὀθθὴ σοῃγογίοα, Ὀυΐ ΟἹΥ 8 ρασί οὗ ἔθ, 
διὰ, ἱπᾶοοὰ, δαὶ Ῥασί νυ 1 ἢ δὰ Ὀφοη σμόβοὴ δὰ 
ογάἀοτγοα Ὀγ αοἂ ἴον ἐμαὶ ρυγροβο; βθ6 ΠΟΟΤΒΙΝΔΙ, 
οἱἰς. Νο. 8, Ὀοϊον.---Τ 9 ὈΤΊΘΥ͂ ΣΟΙΏΔΙΚ 1 ΥΟ 7. 49,. 
ΒΒ ονγΒ ὑἐμαὺ 18 Ῥιδίαΐαπ ΑΠΌΟΟΝ Ὀθόδια (86 66 π- 
ὑγ8] ροΐϊῃΐ οὗἉ ἃ βυβίθ οὗ δυδῃρο σαί οι, ἰμ6 ἴπ- 
ϑαθηοο οὗ ΜἘ1ΟὮ γγ88 ὙΪΔΟΙΥ οχιοπἀοὰ ἱπ ἰΠ6 Β0Χ» 
τουπαϊΐπηρ τοσίοῃ. 
σε. δ0-δ2, Βυὶῖ 1ΓΠ6 ον εἰἱττοᾶ ὑΡ.--- 

ΤΏΘΓΟ ΘΓ σοί δὶ πὶ Γ6118168 πῃ Απίΐοοι ΠΟ Ὑ6ΣΘ 
οτἰ κί} Θ΄ Θ} 1168, Ὀυΐ τὸ δα ὈεσΟΠΙΘ ῬΤΟΒο- 
Ἰγίοβ οὗ ἴμὸ Φονγβ. ΤΏΟΥ οσουρὶοα 8 δἰχῃ ροβὶ- 
ἰἰοπ ἐπ βοοΐοίγ [““εὑσχήμονας ΤοΐογΒ ἰο {116 ἷ ΤΏ, 
(χνῖὶ. 12; Μδὺκ χυ. 48) 88 (8 τῖνϑβ οὗ {86 γί 
πιερ Ὁ ἰἢς εἴϊν.᾽" (Πδοῖκ..).---ΤῈ.}, θυ δὰ ποὲ 
Ῥθοῃ ἱπδυοσησοα ὮΥ 80 Θοπροὶ, δηἀ ψΟΥΘ ἈΘΩ6Θ 
86 ποΣο οαβὶϊγ οχοϊἰοα δὰ ἱπαϊιοθὰ ἰο βυδβίαϊῃ 
86 Φυάαίδηι γι ῖο ἢ [ἈΘῪ μαὰ οτογμοοά, ΤΙσχουρσ 
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ἐδοῖν ᾿ηδποποῦ δπὰ ὑδμδὶ οὗ {μ6 ““σὨἱοΥ τηθη οὗἉ (86 
οἱνγ,᾽᾽ (86 ὁ νν5 δισσοραρα ἴῃ Γαϊβίηρς ἃ Ῥθύδϑθοῦ- 
το δχαϊηδί Ρϑδὺυὶ δηὰ Βαυπδῦδθβ. Τμὶβ διωγμός 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΓ, ῬΓΟΌΔΌΪ οοῃπὶβίοα ποὶ Β0 ται ἢ ἴῃ ΒΏΥ 
ῬΘΥΒΟΠΆΙ ἰπ͵υγοΒ ἰηδίοίο ἃ οα 186 ὑνχο ΤΏ 61, 88, 
ῬΑΙΠΟΡ, ΒΙΡῚῪ ἴῃ ἰμοῖὶν ὈΔηΪΒΗπιοηί ὈΥ 86 οἷν] 
δ ΠΟΥ 168 ἔσο ὑ80 ΟἷΥ δηὰ 118 ἰου ΟΥ̓, 88 
ἐξέβαλον τὰ ρΡ 1165. [““ΤῈ18 Βθϑ}8 (ὁ δύ Ὀ66 ἢ 0 
ἴεσαὶ οχρυϊδίοη ; ον ;γο δηα {Π δτὴ τον δι εἴης Απὶὶ- 
οσἢ οἡ ἰδεῖν τοίυγῃ, οἢ, χίν. 21, Ὀὰΐ ΟὨἿΪΥ 8 ΘΟΙ- 
ῬΟ ΒΟΥΥ τοι γοιηθηὺ ΤΣ Ῥθᾶσο, ἀπὰ ἐμπεὶγ ΟὟ 
δαΐοι γ᾽8 88Κο.᾽ (Α1{.).---Τ.]. Βαϊ {Π07 βΒβοοῖ 
ΟἿ (Π ἀιιδὶ οΥ̓́Νμοἷ ζδοὶ αραϊπβί (ποτὰ, ἰπ δοσογά- 
8η06 ΜΠ (Π 6 σοιτηδηᾷᾶ οὗ 765ι5 (Μί. χ. 14), ποὶ 
85 Δ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΙ οὗ οοπίοτιαρίὶ (ΜΟΥ 6Γ), Ὀαὺ 88 8 
ἀφοϊαταιίοη ἰπαὶ ὑπο ν Βοποοίογί πῃ τοπουποοα 84]} 
ἰπίογοουτβθ τυ ἢ ΒΟ ἢ ΡΘΥΒΟΙΒ, δηὰ ἀοδίροαὰ ἴἰο 68- 
σδρο (π6 σοῃβοαιθησοβ ΘΟ Ὦ (86 οοπαποί οὗ (Β9 
Ἰδίιοσ νου ]ὰ ἀδβογυθ νυ Ὀσΐης ὑροη ἰδο. ΤΈΘΥ 
160 Ρτγοσοοάοά ἰο Ἰσοπίιπι, ἃ ΡΟΡυΪουΒ ΟἿ δί 
(9 οοὐ οὗὐἠ Τδυγυβ, [Δοιυΐ πἰποὶν σα ΐ 169 ἔγοτὰ 
Απίΐο6}}}, ἴῃ ἃ βουϊ-Θαβίθυὶυ αἰγαοίΐοη; 10 Ὁθ- 
Ἰοηροά, δὶ βισοοββίνο ρογίοαβ, ἰο Ῥί᾽δἰ ἀἶδ, ἰο 1ῳγ- 
6ο0η18, δηα ἰο ΡΗγυρία [Ὀὰὺ 88, δί {86 [ἴτη6 οὗ ἰῃ6 
Υἱ ὶὶ οὗὁ Ῥαμ], (6 σὨ 6 οἱἐγ οὗἩ Πγοδοηΐα (ενον, 
ἩὮΟ ρσίνοβ (ἢ 6 διυιῖμου 168).---ΤῈ.. [Ιἐ 8.1}] ὈΘΔΓΒ 
τὸ πδῖιο οὗ Κοπία [Κοπΐθηῃ., ῬῈΘ ἅϊδβοὶρ 168, 
{δὲ 8, (6 Ομ τἰβιϊδηβ δ Απιϊοσῖ, 6 γ6 ποῖ, ΟΝ - 
ΟΥΟΓ, ἀεργοββϑὰ δηὰ ἀϊβοουγαροα ὈΥῪ [6 ἀδραγίυσο 
οὗ (ποῖν ἰθδόπογβ, Ὀυΐ 6 ΓΘ, οἢ ἴῃ σοῃίγατυ, ΑἸ]ο 
τ} ἸΟΥ δηὰ (89 Ηοὶγ αοβὶ. [Τιοἷτ ΟΥ̓ ἅγοβθ 
ἴγοτῃ ἃ σΟ ΒΟ ΟΌΒΠ685 οὗ {86 ὨΔΡΡίΠ 688 ἘΊΟᾺ δὰ 
Ὀοσοοῖαθ ἐμαὶγ ρῬογίϊοη 88 Οδ γίδια πβ. (δ ῆ6 Υ 6Υ).--- 
ΤῈ.] 

ΠΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

Ἵ. Το οχιιογίδιϊουβ δά ἀγοββοᾶ ἰο {89 ΑπίϊοοΣὶ.- 
85 (γ6Υ. 43), ὦ. 6., ἐμδὶ 800 βου] ρθύβευῦϑθγε 
ψὶϊῃ 46 }}}7 δὰ σΟΠΑΊΆΠΟΥ ἴῃ ὑπ6 σγασε οὗ Οοα, 
δ που γ οὗὨ βραοίαὶ ποίϊοο, βίῃσα ἰῃς βρϑοϊῆο 
ἰάοα ὀχργοβϑβοά ὈΥ χάρις τοῦ ϑεοῦ, 18 Ὦ6ΡΘ ργοβοηί- 
οα ἴον πὸ ἤγβι (ἰπ|6 ἴῃ ΤῊΝ ΑΟΤΒ, δηὰ, ἱπάθοα, 
Ῥγθοΐβοῖν ὈῚ Ῥδὺ] δπὰ Βαγηδῦδβ. [ἢ οἷ. ἵν. 88, 
τηθηίίοη ἰδ Ὀθοοη τηδὰ9 οΥ̓͂ {86 εἰ πά688 δηὰ γ,Τ86ο 
οὗ αοἀ νὨ ο ἢ 4}1} (89 ΠΟΙ ΌΘΓΒ οὗ {80 οἰ υγοὶ 6ἢ- 
ογοά; δυὶ ἐδ Ἰδηχύδρο Ὑ81οδ ψγ͵Ὃ8 ἔβοσο θῖη- 
ΡῬὶογοά, νγᾶβϑ ἰηἰθηἀοα ἰο ἀθβοῦὶδο {Π 6 σοι πη πίῃ 
Οὗ Ἰονοίμδί οοπεϊπα θὰ ἰο οχὶδὲ Ὀαίγοοι αοα δηὰ {86 
δου} οὗὅἁἩ {πὸ Ὀοϊέονοσβ. Ηδθσγο, ΒΟΝΘΥΘΥ, χάρις τοῦ 
ϑεοῦ οὈνίοιι5}Υ ἀοδὶ σπδίθϑ {10 στδο6 οὗὈ ΓΘΟΟΠΟΙ]}8- 
ἰΐοπ δηὰ γοἀοπιρίΐοι, Μ ΆΪΟὮ 18 πραΣίοα ἴῃ ΟΡ τοὶ 
ἰο βἰῃπογβ--ἰμ6 στδοο οὗ 0, 88 οοπίγδαἰ βίΐη- 
Ευϊδηῃςα ἤἴτοιῃ β'ἷπ. Χάρις ΟδουΓΒ, πῃ (8 ΒΘΏΒ6, 
ἴον ἴ6 ἥγβὶ {ὑἶτη9 ἴῃ ΤΗΞ ΑΟΤ8, ἰπ (8 ρδββαρβθ, Ὀυὶ 
ἰ8 δίπουν Αγ ὰβ γοροδι αν ἰηἰγοἀυσοα ἴῃ [μ6 Βδῖη6 
ΒΘΏΒ6, 6. 5., σἢ. χὶν. 8, λόγος τῆς χάρετος ; οἈ.. ΧΥ. 
11, χάρις κυρίου . Χ. Τιΐῖθ οἰγουμπιδίδπσθ ὁδῃ 
σψὶὰ (86 1688 Τοαβϑο ὯὈ0 τορδγαθα 88 δοοϊ ἀϑηίδὶ, 
Βίῃσο 86 ταἱβϑίομθυυ αἀϊδοουσδο οὐἩ Ῥδυ], τ δῖοι 
ἰτέον ρυθοράθβ, ΔΊΤΟΔαΥ Θσχἰ ὈΪΆΓ: 6 ὑγδ 668 οὗ 
ὑπαὶ ποῦ ῥγοΐουπα Κποπνίθαρο οὗ (86 γαῖ ἴῃ 
Ομ γίαι πολ τπτῶβ σιδηϊοα ἰο {86 αροβι]6 Ῥαυὶ 
"ες Ὠὸόστα. οἱα. Νο. 4, οὐ γον. 18--41, δΌοτο.--- 
Β.7. δπὰ πϊοῦ ὑἐμὸ ΟΒΌγΟΝ [88 γϑοοϊνοα ἱμσουρὰ 

᾿ἶτη. 
2. Το ἱπά πο! ]ηρς ἀϊνίπα ρόσγοσ οὗ (80 608Ρ6)] 

ΣΩΔΗἰ 6518 1.86} ποὺ ΟΠἿΪΥ ὈΥ ἰοδαΐης ἴο [86 6οῃ- 
γοσβίου οὗ ἰδοδβὸ 80 Ὀ6]1θΥθ, δὰ Ὀγ Δ]]ηρ ἰμθτω 

Μ{ΓῺ} ΠΟΙΥ ἸΟΥ̓͂ Διὰ ὨΔρΡΡΙίποΒα ἧρων 48, δ2), ὕαιϊ 
8180 ὈΥ ποὶ ροτεϊ ἰηρ [086 ΠΟ τοΐθος ἰΐ ἴο χο- 
τηδίὶῃ 85 ΠΟΥ ΔΙῸ, βἷποα 1 ἰποὶΐ68 μοι ἰο Ἔχ Β1δὶὶ 
δὴ ὈΠΉΟΪΥ Σ664] δὰ υἱοϊοπὶ Ρϑϑβίοῃβ, 88 »γ76}1 88 
ἴο υἱοῦ ὈΪΑΒΡΘΙου 8 τογάὰβ, τσ. 48.ὡ. Τὸ βόιης, 
(6 αοδροὶ ἰβ 8 ΒαυοἿΓ οὗ ἴδ; τὸ ΟἸΒΟΓΕ, 8 ΒΆΥΟΌΣ 
οὗ ἀοδίν, 2 Οογ. ἱϊ. 1δ, 16. 

8. 0 εν. 48, ἐπίστευσαν, ὅσοι ἧσαν τεταγμένοι εἷς 
ζωὴν ἀἰέφνον. Ἥαϊ ἀο {1686 πογάβ, πδῃ οἴοξεὶγ 
βϑαγγογοά, ἱτρ}γ3 [866 ἔχεο. εἷς. οη τοσ. 48, 49, 
δθογο.--ΤῊῇἡ. ΤΟΥ πιϑδη, δοοογάϊηρ ἰο (αἰτίη, 
δαὶ ἐπ οδὸ Ὀδοδπὶθ 6] ονογθ, τ βοῖὰ αοα Βα, Ὦγ 
γψὶγίηθ οὗ ἷ8 υποομάϊιὶοηβὶ ἄδοτοο, οτἀδὶ πο πηίο 
Βδ ναι οη,---Ὑ Βοτὰ 6 δα ἀοίογίποα ἰο σοπγεσί, 
δηα ποί (0 Ββασγάρῃ. ["“Οτάϊηδίϊο ᾿δίϑ ποπηϊϑὶ δὰ 
οἴου πὰπὶ )6ὶ δομδὶ πὶ ροίοϑί Το ῖοσσὶ,᾽" δε6 δῖ8 
Οὐον. αὐ ἴος., ἀηὰ [Ν8111. 1Π]|. 24. 2 διπὰ 18, τεταγ. 
“οΥἀϊπδιὶ.""--Τ τα γ. ἰ8 “ οτααίπεα, οτἀ ΓΘ ΟΥ̓ δρ- 
Ῥοϊπίοα---ποὶ αἀἰροδεά, ατταψεά, εἰς." (Α16Σ.).-- 
“«ρροϊπίεα᾽" (Η801κ.).---ΤῈ.]. Βαΐ ἐδ ἔγοε β6}- 
ἀοιογπιϊ παίΐοπ οὗ {86 Βυτηδὴ νη7}}} ἰ8Β 85 ἸΣε {16 ἀ- 
Ὠἶθα 88 ἱἰ ἰ8 δβϑϑογίθα, ἴῃ ἐμὲ ρῥδβδαρὸ; δ ἀδοσείμπ 
αδεοίωίζωπι ἷθ ΟΥ̓͂ ὨΟ Πη68Δῃ8 ἱπγοϊγοα πῃ τετα) μένοι. 
Βαί, οα ἐδδ οἱβοὸσ ἢδπά, ἐμ δϑδοσίϊοῃ σϑεῖβ 05 
ΘαΌΔΠΥ υὑπϑυ δίδη(18] στοῦ β, ἰμαἱ ἦσαν τεταγμένοι 
ταδί 6 (Δ Ἰκοἢ ἴῃ ἃ π|14.4]6 Β6η86: σφμοίσεοί δε οτάν 
παυεταπί αὐ υἱίαπι αίεγπατε (ΟΥΟΙ 5) [Ἰν ἴσο ἢ ἄοο8 
ποὶ Θββθη Ἶ}ν Αἰ ἔγοτα ὑπὸ οχρίδηδίϊοη ἴῃ 
ΗΟ. δολγίγιδειο. 1. ». 288, οἀ. 2. (Μ  γεγ, ποίδ)}]. 
ΤῊ]8. δϑδογίϊοη 18 ΡΒ] οί Αγ ἱπδοσαταῖδ, οὕ 
ΒΕΒΌΠΙ6Β, 88 {π6 ἀαδηϊίίοι οὗ (Β6 ποσὰ : ασρὴ ἤαοῖς 
(ογαίίοης αι ααὐ υἱέατι κίεγπαπι αὐϊριϑοιπάαπι 
(Βτειβομ ποῖ 6 γ), ΟΥ ὀχρίαϊπβ ἰὰ ἱπ δὴ δηδίοσουβ 
ἸΏΒΠΠΘΡ: σὲ )μχία οΥάϊπεπι α ἴεο ἐπιδί εἴμπι ἀϊερο- 
δἰ(ἱ ἐγαπί (ΒΘΏ6]), Βο ἰμαὶ τάσσειν ἷΒ Δ κε 88 ἃ 
ἀεδὶ πίοι οὗἩ 110 ΟΥ̓ΔΟΣ οὗ βαϊγαϊζοῃ. [“Ὃ ὁτάρ 
δαϊειἰς, οἡΥὁ αεσοποριία φαξιἐὲς 18 ἰδ {1{16 οὗἁ ἰδὲ ματί 
οΥ̓͂ θοριμαίϊο (βγβίεπιαι 6) Ὀἰν γ, ἴῃ πὶ ἢ {86 
ἰορίοϑ σοίογγίηρ ἰο {86 βι.͵] οί γα τοδὶ σδίϊοη οὗ 
βδναϊΐοι, τὸ αἰβουββοᾶ, ᾿δ0}8}}γ-: ΟδΠἘ ες (τοσδ- 
{108}, Πυτα παίίοη, Γοβοπογδίϊοη δηα σοπυεσβίοῦ, 
Γοροπίβῃοθ, ββποιὶ δοδιϊίοι, ταγβίϊοα]ὶ υπίοῃ, δηὰ, 
οἴϊθη, δ]8ο, 7181 8 σαιίοη δπὰ ἔδιι, 88 νὑὸ}} δ8, 
βπΆ}}Υ, ρ]ογ δοδίίου.᾽ (Εσξεσοο: ἤεαί- ἔπωψκ. Υ͂. 
684.---Βοηροὶ 5878 αα ἰος, “ονηο οτάπιατε δὲ (εὲ 
πιοάο εἰς ἰοφωμῖ 748 6εε:) αὐ υἱίατη δείεττιαπε ποη ροίεεί, 
πἶδὶ οτεάεπαο;---ενσο ογαάϊπαίο ἀϊοίπα. ΙΌΝ ἰαπιρα ὧδ 
δίεγπα ρμγεαεείπαίζοπε ασὶΐ ζσας - - - κατὰ οτάπια- 
ἰοπετι ἀεεογιδιέ ζώμσαδ, σι ῷδο αταιίς ἰεΈροτα 
“αεία εἰ - --- ἤρειιπι υεγδιθη τάττω, οτάζΐηο, πε8- 
φσμαπὶ αἰοϊίεν ὧδ δίεγπα ρταεοδιιπαίϊοπο, εἰς."- 
Τεταγ. 88 οἶδα Ὀδο ἰδ θη ἴῃ 18 το  ΑΥῪ 56 η86, 
διὰ Ὀθδπ ἰδ οχρ]δίπϑοα: σιμὶ ἐς ἀρνεῖπε εἰ οἷαεῖε 
ἐταπί ἐρεγαπίϊιπι υεἷ σοπίεπάεπίϊμπε αα' τἰαπὶ δίετ- 
παπι; ΜΟΥΟΥ ΠΟΤ ΟΌΒΟΓΥΘΒ: “(86 σοπίοχὶ δἤοταϑ 
0 του ἴοσ δἀορίΐϊηρ (86 δεηδις ταὶ στα. 
Εον {(μ18 ἔγεαυθηί Β6η86 οὗ (86 πογὰ, δε Ῥδ380}" 
(Ηετοά. 9. 69, εἰο. Χομ. Μοπι. 8. 1. 8 δηὰ 1] 
δηὰ 2 Μδοο. χΥ͂. 20.---Ὦγν. Τ ογάἀϑποσί, (ᾳυοί 
ὉγΥ δοϊοίι, αὐ ἰος.}) οχρ᾽αἰηβ Π86 πογὰ ἰδυ5: 
“ΤῆοΒο ν]ιὸ δὰ βοὶ ΟΡ ᾿ϑδγϑ)]οὰ ἰποπιδοῖτες ἴ0 
Κο ἴοσνασὰ πὰ (06 ὙΔΥ ἰ0 εἰδσηδὶ Ἰἰΐο, ὑγοίοββε 
(ποῖν ἤδῖ ἢ ὈοΟΙαΪγ ἰὰ [Π6 ἤαλσϑ οὗ ΘΥΟΥΥ ἀδηρογ." 
--͵ΙΚ.]Ί. ΤῊΘ νογὰβ ὈΘΔΥ ΠΟ ΟΙΒΕΙ 5686 ἴμδῃ 
ἰμδὺ δ} ἐΐνοβα, δπὰ ἱ ΔΙΪΟΠ6, ΓΘ ΓΟΔΙΥ (0}- 
γοτίβα, Ψῃο τοῦθ ογδογοα, δρροϊηϊθα, ὃγ σοὰ ἰυ 
οἴθσηδὶ 116. [1 8 ποῖ ἰπ6 σϑβυὶ οὗ δοοι ἀοπὶ, ΒΟῸΣ 
οὗἨ 16 ὑποομα 1088] σαρτῖοθ ΟΥ ΨὮΐπὶ οὗὨ πιὲὰ, 
ΜΠ ΘΏ ΔΗΥ͂ ΟΠ6, ΟΥ, ΔΗΥ Ραγίϊσι ας ἰπαϊνἀυδὶ, δὺς 
ἰδἰπδ ὑὸ βανίπρ ἔδιι; (μΐ8 σεδαὶὶ ἀοροπὰε, οα ἐλθ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 42-δ2. 

ΘΟΠίΓΑΤΥ, οα {86 ρῥγουϊάθῃοο οὗ αοα, ψεϊσἢ οτ 9 ΓΒ 
1} (πη χβ ουθη Ὀθοίοστα ἐμ ἀθοϊβϑῖνθ πιουηθηΐ 8.- 
χίνοβ. Εοτ, ἴἢ τοδίίογβ ρου ἰὴ ἰο Βα] γί 0 

διὰ οἰ ΓΏ 4] ἴα, ποί αὐϑι (Π6 τηοϑὺ ἱποοΒ᾽ ἀ6Υ8]6 
εἰσουμηϑίϑῃοθ σϑὴ οοσυγ, τι ουΐ Ὀοίηρς οτάογοά, 
ξυϊὰοὰ πὰ δγσδηροὰ ὈΥῪ ἰδ Μ1}} δπὰ μόνος οὗ 
αοά. Τμὶδ 15 8 ἰσυϊῃὰ τ] ἢ ΒΌΠΙ 65 88 γ76}} 88 
δἰσρΊ 6 η8 δηἃ ΘΟ Οσ8 ἃ8. Απα, οἢ ὑπ Οὐοὺ 
παπά, ποι εἴπ ΟσΟΌΣΒ ἴῃ τηδί 6 Υ8 ρΡοΓιδἰπίηρ ἰ0 88]- 
γδιΐοῦ, ὉΠ1658 8 ΟΣΟΓΟΐΒῸΒ (ῃ6 ῬΟΥΘΙΣ οὗἁ 56]ἴ- 
ἀοϊοτταϊπδίζου, δπα γοβοῖνοδ, τ σοράουῃ οὗὨ {116 
πὶ}, ΤῊΐ8 ἰσαϊὰ 18, ἱπάοοά, χοοορτιϊζοα ἰῃ ἴδ6 
οσηἰοχὶ, τ6 ν. 46, ἰπ {9 6886 οὗἨ ὈΠΌΘΙΣΘΥΘΓΒ; δῃηᾶ, 
ἰῃ ἃ ᾿δβουβαπα οΟἰμοῦ 08868, (δ 6 βοΥυὶρυῦγοβ ὈΘΑΓ 
πἰϊηο85 ἰο (16 ὕγοοάοπι δηὰ ἱπδορθηάθῃςϊ δοίϊοῃ 
οἵ δὲ. Τ.186 ἰβ ποί ἈθΓΘ, ΥΟΓ. 48, ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ 
δἰδιδα, ΟὨἸΥῪ Ὀδσδυδ86 ἰὑ 18 ΓΚ 6᾽Β ΘΟ οΥ ΡΌΓΡΟΒΟ αἱ 
Ρτοβδοηΐ ἰοὸ ἰθδὸ} 8 ἰ0 τορασγὰ ἐπὸ σοῦ οὗ 60π- 
ΤΕΣΒΙΟ. 88 ἀδροπάθηϊ οἢ πὸ αἰνγὶπο ἀϊγϑοϊΐοι οὗ 
(86 σουγΒ0 οὗ δὐοηίβ. [17 ἰμ6 τϑϑβοὴ ΨἘΥ͂ 
[8686 δ Ὀο]ϊονοὰ 6ΥΘ ΟὨΪΥ {Π18,---ἰ παὺ [ΠΟΥ 
ποῖ 6 οΓἀδὶποα ἰο οἰοσπδὶ ἴα, (86 ΓΘΑΒΟῺ 
πῊΥ (6 τοδὶ Ὀ6]ογοᾶ πού, ὁ 6 (Π18 ΟὨ]Υ͂, -- 
(πὶ {ΠΥ πασο ποῖ ὈΥ αοἀ ογάἀδὶποα ἰο οίθσμαὶ 
116: δὰ ἱἰῦ 8ο, μοὶ πεοοδείίῳ Ὑουϊὰ ἱμογο ὍΘ, 
δδὲ {86 τνοτὰ βδουϊὰ Ὀ6 ἄγβί ργοδοβοὰ ἰο ὑπ μ᾽ ἢ 
88 νὸ τοδα,---τοῦ. 46, οἰο.--- Πὸ ΔΡΟδί]6 αῖνοβ (818 
Τοδβοι ὙἘΠΥ Βο ἰυγπδά ἤγοπι ἴμο Φ6 0078 ἰὸ (16 α6ῃ- 
1168,---Ῥοσδβο 89 26.0.8 δὰ ἰῃγυθϑὺ ΔΎΘΔΥ 86. 
ποτὰ, οἷς,᾽ τοῦ. 46, γβογοδβ, δοοογαϊη ἰὸ {118 
διυρροβίἐΐοι, ὑμ8ὲ σου]ὰ Ὀ6 πὸ βυϊοϊοπὶ σθαβοη οὗ 
μῖ5 κοΐῃρ ἔγοια ἰμθ ἰο {86 αΘη 1168. ΕῸΥ 1ὑ τν88 
ΟὨΪΥ (ΠΟΥ͂ διηοὺς ἰμ6 Φονγβ Βοὰ οα Βαα ποί 
οτἀκᾳίηοὰ ἐο οίδυῦπδὶ ᾿ἴ76, γὸ ἐδ 8 γχοζυδβοά, ὅζο. 
-ττ τ ΑΒ ἸΩΒΔΩΥ 88 Ο͵Ο αἰ δροδεα ἴῸΥ Θἰ6 ΓΔ) 1176, 
Ὀεϊϊεγοὰ- ἴον [9 πνοτὰ τεταγμένος, ψ ΕΪΟῺ 6 ΒΘΓΘ 
Τουάον “οτααϊηρα,, ἰ6 υϑοὰ πῃ {118 ὙΘΥῪ ὈΟΟΚ 
οἷν. χχ. 18) ἴο β' σοὶ Υ ἃ τῆδπ, ποὺ ουϊΡα Ϊ οὐ- 
ἱποὰ, Ὀὰὲ ἐπισαγαΐν αἱδροδεά, οὐ ὁπ6 ἀοίογτηϊποά, 

ποὶ ὃγ αοἵὔ, θυὶ ὉΥ ἷ5 οὐ πο} πδ(10η8, ἰο ἀο 
δυο ἃ (ἷἰπρ; 88 στ μοη 1ἰ ἰβ Βα]4, 5.1. Ῥδὺ] ““ νοῃΐ 
οῃ ἴοοἱ ἤγοση ἀ.5808, οὕτω γὰρ ἦν διατεταγμένος, 707 80 
λειοαι ἀἰροεεά ;᾽" ἰλο βοὴ οὗ βΊ σοι 88 γ8 (Σοῴ. Σει. 
οὐ Ἐσοΐμ8. χ. 1) ἐβαὶ (μ6 δοπάπιοῦ ΟΥ χουθυπιλθηὶὺ 
οὗ 4 νἷἶβθ δὴ 18 τεγαγμένος (ἡγεμονία συνετοῦ 
τεταγμένη ἕσται), ποὺ, οτααίπεά ὃν Οοά, Ὀπὶ " γγ6}]} 
ογάοτο οὗ ἀϊβροβοὰ Ὁ Ηἰπιβ6}7,᾽ οἱο.᾽ (ΗΙΤΒΥ, 
ῥέος. οπ. Εἰεοί. οἷο. οἈν. ΠῚ. ἢ θ6.).--͵Τ’ Β.} 
4 Το ἰου σὶϊὰ τ δῖοι πὸ Απἰϊοοβίδη ΟΒγἾδ- 

ἐἰδῦβ Ἑοτο 8116, ὁτθὴ δῖϊοσ Ρ8δ0] διὰ ΒδυΠ Δ 088 
πδὰ δον ὀρηδίχδϊ πο ἰο ἀδρασχὶ ἤγουῃ ἔθ θα, 18. ἃ 
Ὀτῖχηι ονϊάθποο οὗ 86 στδοῖουβ ὀροχϑίΐομβ οὗ (ἢ 9 
Ηοὶγ δρίγιι. Νοιίδίηρ Ὀπὺὶ {μ6 δΘοπιτηπ πίοι οὗὁὨ ὑδαὶ 
Βρίσῖι σου Βατθ Γ]]Ὺ οοπιροπδβαίθα ἐμ θὰ ἴον {Π6 
1055 ΒΊΟΝ {ΠῸΥ δυδίδὶ πο, ψμ θη ὑπ οῖτ ᾿μί γ οι ΓΒΘ 
σι 186 ὑττο τὰ Βδί ομΔ 68 δ ἰθδοθ τ ΘηςἰἾ Ὁ Ὺ 
οεαβοὰ, ΤΏΟΥ ΜΟΥ οοπγοτγίοα, ποὶ ἰο {Π|6860 ΙΏΘΠ, 
Ῥυὲ ἰο ἐο οτὰ, ἀπ Ηα οοπεϊπυρα ἰο ἀντ ὸ}} τ ΙῊ 
ἰβθαι, οὐ δὲ δα ἄν6}}5 ὙΐΠῸῊ 811} Ηΐ8 Ρ60Ρ]9, υπίο 
(86 οδπὰ οὗἩ {μὸ νου]. [πᾶἀθρθά, συ δυ ΓΙ 5 
δηὰ ρμογβοοιίοη σδηποὶ αἰπιΐ ἰδ ὑ8 18 ΒΟΪΥ 70Υ, 
ἴοτ ἴΠ6Υ ὅτ δος {86 δ'βιβ οὗ ἰμὸ Οτυςϊδοά 
θπο, δηὰ ψοσο ἔοσοίο] ἃ ὉΥ Ηΐπὶ ἰο ἷθ αἰβο: 0165, 
ὈεΐοΣσα {ΠΥ σδῖηθ (0 Ρ8485 [Φομη χυὶϊ. 2-4]. 

ΗΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ.. 

Υ͂Σσβ. 42, Απᾶ ΘῈ - - - 0η9 οὔἂϊ - - - 
Βοβοῦρῃι.---ΤΊο αοδρ6ὶ 18 πουϑῦ ῥγοοϊαἰπιοά ἴῃ 
γαίῃ ; διίπουχ ΙΩΔΠΥ ἸΏΔΥῪ ἀδΒρῖ80 ἰΐ, (8618 δΓῸ 
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ΔΙΑΥΒ ΒΟΙΩΘ, ΠΟ86 Παδσίβ δσὸ ἰουοιιοα ὉΥ ἰὶ, 
(δίδγκο). 
γε. 48, Ἐ' ΟἹ οννοᾶ Ῥεδα] δᾶ Βασ8Ό86.--- 

ΤΏΘΥ [0Ἰ]]ονγοα, 88 ϑῆορ 0Ὁ]]Ο ἐμθ βῃδρμογὰ 
[998 χ. 4], ἔοτ ἱ80} δα τοοοῖγοα δὴν Βρ σὶ κσ 
1181 Ὀ]οββῖηρβ ἱβγουσὰ (πο. (ϑίδυκο).--Ῥος- 
βαδαθᾶ [ἀχδονγίοα] ἔΒθτὰ ἴο οομτὐππθ ἐπ {89 
Βτδο9 οἱ Θοἅ ----Βορίη 68 τηοδὲ οὗ 8]} πδδα βυ ἢ 
ΘΧΒΟΓ ΔΙ ΟΏ 5, ΤῸΓΣ {86} δγὸ 5811}} ἰοπᾶθν ζγϑίϊβ, διιὰ 
ΤΩΘῪ ὍΘ ΟΑΒἾ]ν ὈΓΟΪΚΘῺ ΟἹ ἴγοιῃ ΟἸγὶδὶ δπιϊὰ {89 
ΒΙΟΥΣΊΩΒ οὗ ἰδπιρίϑίϊοη. (10.).--- Οοπέϊηυθ ἴθ ἰδ9 
ὅτδοο οὗ ἀΘοα!᾿ ΤὮ1Β 18 ἃ ἰοχὺ γγΧ6}} βυϊοά ἰο κΑ}} 
δ ΚΘηΘα ρΡΟτβοηΒ. (1116). 

γεκ. 4. Διηᾶἃ οἱ ἴδ ποχὶ Βα δ᾽ ἢ ἄσαγ, 
οἰο.---ΒΙοββοὰ ἰβ 0 βαθδί τ] οὮ 18 ἐπὺ5 ἀο- 
γοϊοὰ ἰο )ηὴ ποτγὰ οὗ αοά, ἀπά ποὺ ἰο του] αϊγ 70Υ; 
ὈϊοΒϑϑα ἰ8 ὑπὸ οἰέγ, {10 ΡῬ600]6 οὗ τρΐσι ὑπ 8 ρτο- 
οϑρα ἰο ἐδ Βουδβα οὗ αοά, δὰ ποὶ ἰο γ͵δοθβ οὗὨ 
δΔιηυϑοιηθηῦ; Ὀ]6886α 8 ἐπ ραβίου, γγῆο σϑῃ ἰδ8 
δ άγοββ ἃ ὁοῃρτορβδίίοη ἐμδὺ 18 ΘΑ μθδυΥ ϑοοκίης 
βαϊνδίίϊο, δα ποὶ 566 ΘΙΏΡΑΥ͂ ὈΘΏΘΒΟΒ Ὀθίογα Ὠἶη. 
--Απὰ γροῖ, ΠΟῪ ΔῊ ΟἸγἸβιϊδη οἰἰ68 ὑπ 6 Γ6 ΔΥῸ, 
ὙΒΊΟὮ ΠᾶΥΘ ΣΟΆΒΟῚ ἰο ὈΘ Δϑῃϑδιηθα οὗἩ (δοὶν ϑυη- 
ἄαγΒ, ἴῃ υἱὸν οὗὁὨ 818 ΟΌΒΟΣΥΔΠΟΟ οΟὗἩἨ [86 ΒΒΌΡΑΙΙ 
ἴῃ ραρϑὴ Απίίοοῖ ! 
γε. 46. Βαϊ ΒΘ ἴδ0 ὅοντδ βανν 1:96 

ταῦ ἰτυ 685, [ΠΟΤ σσοσὸ 8]1οἅ υνῖϊὰ Θηντγ.--- 
ΤῊ ΘΗΥΥῪ οὗἨ (0 ἀγγοζϑδηὺ 76 578, 80 ρῥγὶὰθ ἐμ οι- 
ΒΘ 68 ὁπ 186 ῬΥΙΥΙ ΘΩ6Β  ΒΙΟΒ ἀἰνὶμο στασο δὰ 
Ὀοβίονθα οὐ ἐμθπ), δὰ νγῆο Πδὰ δ᾽γοδάυ, οὐ ἴου- 
Θ᾽ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ, ἰδἴκοη οὔρησο ὙΏθη 9688 Πο]α ᾿ἢ- 
ἰΓΟΟΌΓΣΒΘ τὶ ΡῈ] οΔπη8 διὰ ΒΟ ΥΒ, ἀο68 ποὶ 
ΠΟΥ͂ Δ]10Ὁ7 ὑμ δῖα 0 ΒΌΓΥΘΥ, Ἡϊουΐ αἰΒΡΊΘαβυγο, 
Ομ ν ἐπ διυθπίίοι τοὶ {80 Ῥθορῖθ ρίτϑ ἰο (86 
ΒΡΟΒΙΪ98, ΟΣ ὑμ0 ὈΥνι ]ορο σι 18 ρνδπίοα ἰὸ 
(80 Ρδρδπβ, οὗἨ οηἰογίηρ ἐπ κίπράοτῃ οὗἩ Θοά. 
Τῆι ΘΩΥΥ Ὑ01}}} ποῖ σοπδοηΐ ὑπδὶ ἔΆνοῦ δῃου]ὰ Ὀ6 
ββόσῃ ἰο {Π6 Ῥγοαΐμ8)] βου, 1 ἐλεῖγ τοὶ σίουβ οογο- 
ἸΔΟΠΪ6Β, δΔηἀἃ ἐλεὶγ ΟΌΒοσνΆποθ οὗ ἰδ δτνν ββοιυϊὰ 
ΒΟΓΘΌΥ ὈΘΟΟΙῚΘ 1658 Ῥγομιϊμθηῖ. ΑἸ] ὁρροβι(ἰ0 
ἰο {86 ψογτὰ οὗ ἰγσ ἤονγβ ἔγοια ἐπιὶβ ἱτῃ ρογθ 
ΒΟΌΓΟΘ---8η ΘΏΥΪΟΙΒ ὑσὶάθ, νι ϊο ΣοΥτΒ08 ἰο ὈΟῪ 
ἷπ βυ Ὀπιϊββίοῃ Ὀσίοτγο {16 ταγϑίογὶθβ οὗ ὑπ 6 608Ρ6]. 
(μϑοπᾶ. δπὰ 8ρ.).---σοπητγαδιοιῖπρ πᾶ ΌὈ]186- 
ῬΒΘΙΩἑ ΙΕ. ---ΤῊΥ τηϊρε οχογοῖβο ὑπ σὶῃὶ οἵ 
οοπἰχδαϊοίΐοη τ 8 δογίϑί ἢ ἀομτοο οὗἁ ρ]δυδβὶὲ- 
᾿γ, θαΐ τ δὰ ὑπ οἷν ορροβί(ΐοη αϑβυϊποᾶ {8μ6 ἔΌΓΠι 
ΟΥ̓ ὈΪΔΒΡΘΙΩΥ͂, 10 τγ8 ρ᾽δῖῃ ἐμαὶ (μον ἰοηριθ 88 
ΤΟΙ “δοὺ οἡ ἤγο οὗ 86]].᾽ [9}81|. 111. 6]. (Βίο- 
ξετ). 
γε. 46. Πα Ῥ80] δηἃ Βδσπδῦδβ τυαχϑᾶ 

Ὀο]ᾶ.---ΗοΥ οὗἴἴθῃ ννὸ 810 ἸΔοϊεηκ πῃ βαοὰ Ὀο]ὰ 
ΒΡΟΘΟΒ! (1116 ).--ΙΊ ττῶβ ΠΘΟΘΒΘΑΣΥ τμπ8ὲ 
[86 ννοτᾶ οὗ αοα δμου]ᾶ Βχεῖ βανϑ Ὅθ668 
ΒΡΟΪΚθ ἴο γου---ποῖ οἢ δοσουηὶ ΟΥ̓ ΤΟΣ ΟΥ- 
{πἴηθ88, δυΐ ῸΡ (0 Β4Κο οὗ {πὸ ῥγοχηΐβοβ οὗ Θοά, 
ὍΠ0 οδπποῦ ἀΘῺΥ͂ ὨΪ 186], Δ ψγ80 δοϊάἀοίιι ἔα ιν - 
[0] [2 Τίμα. 11. 18], ουθὴ θη ὁ ΔΓ6 ππζδὶ (Ἀ70]. 
(Ἰϑο ἢ. δυᾶ ἜἸΕ Β5Ε βΒοϑίῃρ. γὸ γνὺϊ ἐξ 
ἴτοσα γοῦ, οἱο.---ἶί 18 ΤΟΥ Ῥγοδίδῦ]. το 0 
8 σΟΏΥΪΠ6Θ ΤΘ ἢ ΒΟ ἀθϑρίδβα αἰνῖηθ στδοο, ἰμδὲ 
86Υ ἀο γτοῦς δηὰ δ Ὀπιηοσοὶ }, ποὺ ἰο Θοὰ, 
ποΐ ἰο 6885, ποὺ ἰο ἱδποὶν ἰδδοῦοσα, θα ἰο ἐμοαι- 
βοῖνϑβ, (Ἀν. Ραϑί.).-- δ οδρίβοτδ οὐὐδὸ ἀἰνῖπο νοσὰ 
δυάρο ἐδοπιβοῖνοβ ὈΠΨΟΣΓΙΥ οὗὨ δυο δδίϊηρ 1176, 
ποί {παὺ ΠΟΥ͂ δον }}Υ οπἰοτίδιπ (818 ορί ἴον, αὶ 
ἐμοῖς σοπάυοὶ ἐπ ρ}165. 1. (Βίαυκο).--Ο, τσϑ 
ἴπσῃ ἴο ἴ86 Θϑηῖ1198 ᾿---Βυν, τ 8116 γα δύο ἴῃ 
80 τηδκοὶ; ζαί μοῦ ἷπ, 8116 (Π0 ΒΚΥ 15 ΟἾΔ Γ; 
δοοορὶ ὑμ6 ζταθθ δπὰ ποσὰ οὗ αοὰ, ᾿Δ11]9 {δ οΥ͂ 



ῬΒΔῪ Ὅε οαπὰ. ἔτ, Ῥὲ ̓ ξ Κβονῃ υπίο γοῦ, ἰΒδὲ 
(Βο ἔτει δηὰ ποτὰ οὗ Θυοὰ διὸ ||κ6ὸ ἃ δβυδάσς 
ββοτοσ, νβίεβ ἀοεα ποὲ Γεϊγβ, τ Βεῦ ἰ Βδ6 ὁπεεῚ 
ἴδ ηση. [ἰ [611 οὐ 80 7ετα, ναὶ Σὶ 6 ΠΟΤ ΟΥΕΣ, 

ΤΠῈ ΑΟἿΒ ΟΥΡ' ΗΕ ΑΡΟΒΤΊΕΒ. 

ΤΕ δΡεοΔὉ}]9 διὰ γμἱουβ.᾽᾿᾿ (88:61). --- “ Βοοδοῖθ 
δυὸ οὔδῃ ὈΪϊδϑρδοιπθὰ, δὰ καϊὰ {πδί ΟἿΓ [οἱ 
τε σίου Βεὰ ὕδδη οχιθη θα ῥυῖηοῖρ6}}γ ὈΥ ἰδ 
δι οὗ ποΐῶϑθῶ. Α ἔδοὶ οὕ δὴ ὀρροβιῖδ οδιογδοίεσ 

διὰ {μὲ τείδίπ ποι βίης. Ῥδαὶ ὑσγουσμὶ ἴὶ ἰο] ἰδ Βοτὸ ῥτγοϑοιίοα." (Αρ. Ῥαϑί.).---- δὲ; πεμόῥεσος 
στεεοο, πὶ ἰι ἐβ οτεσ, δὰ μὸν ἴδεν δυὸ {δὲ 
ΤΌΣκα. [ἰ εἰ] σα Βστος δὰ ἐδΒο [διΐη δπκ5, ναί 
ἦς 5 ΟΥ̓́ΣΥ, δηὰ ΒΟ (ΒΕΥ Βδτὸ δε Ρορε. ὡπὰ 
γ8 ἀεσπιδηδ Βδνα ΠΟ ΓΕ 8590} ἰο ἐδίηκ ἰμδὲ γὸ ψὙὴ] 
Ῥετρείυδιγ Βατε ἰ86 Θοαρεὶ. Ἰβετζείοζο, Ἰεὶ Βἷπὶ 
[8δὶ 682, κεῖσε 1ὲ, διὰ δο]ὰ δὲ ἔβε--ἰο [(]6 δε 
νΠΠ δοοῦ ὕ6 88 ΟἸΠΡΙΥ Βαοπά. ([π|86γ). 
εκ. 48. Δηεᾶ γ8ο [8ὸὺὸ Θσομ 65 Βοιτᾶ 

τὴῖδ, ἸΟῪ σσόσὸ κἰδᾶ ---Οοἀ ὃς ὑταϊβεὰ" ΤῈὸ 
Τουοδὶοὰ ἱπ {86 ἀοδροῖ, μδα, ἰβΒβεη, ὕδες 

τοοϊδϊπιοὰ [0 41}. Αμὰ νς ὙΠ1’ρΙμοϊδίο Βοϑὲ 
Θηε11ε6;: γὰ Μ|}}} τε)οῖςο, γεοα, Βοδσί!}γ το)οΐοο, 

ἰο {86 ῥγαΐβο οἵὗὔ ἀοά, δηὰ ἰο ΟΌΣΥ οὔσῃ εἰθγ}8] 
Βοῆοσ. (σέ. ϑυπωπατίεν, 1786). --Ατιᾶ 88 
ἸΏΒΗΩΥ δα 616 οτἄἀδίηοαᾶ ἴο οἴοσε)ιὶ ᾿ὲΐο, 
Ὀοϊονοά.--- 116 [86 Ιδτϑε! ε5 (ΠΚὸ 186 6] 46 Γ 
505, {κ|ι. συ. 26), ἰπ (μεἷγ θεῖ - υἱκμίθουδ ΘΏΥΥ, 
δχοϊαάο ἰΒοσυβοῖνυοα ἔσγοτο (80 Γεδιϊν] 80 στδοϊ ΟΌδ]Υ 
τορδιοὰ Ὁγ ἰδ Ῥδίβεσ, ἰδ μβεδίδβοη που] σὸ- 
ΟἿδ 65 πῃ (6 τεγυοϊδίϊοῃ οὗ ἰβδὶ αἰνΐης, ρἰίγίησ 

Ἰονθ, τ βίο δὰ κίγοη γὙΕΓ ῬτϑοϊοΌ8 ῬΤΟ τ ἶ5686 σο- 
Βροοίΐηκ Οσπ1116 6, δηὰ ὨΟΥῪ Κταπίδ ἰδεῖ ἐπ 6 δάορ- 
κοῦ οὗ ο]Ἰ άγοη, Ὑὴϊ 8}} 118 Σχ 8Β δηὰ ποδὶ. 
ΤῺ κίοοια οὗ πἰκδὶ 18 ζδ}}Π[Ἐὺρ ὉΡΟῺ [δτδοὶ, τ }}}ς 
ἐδὸ 
Ὑγο ἢ 18 τἰδῖπα οὐοῦ μοι. ἩΒοπ {89 ρεδορίῃ 

 ἴγ6), ἴο 0 ὈΠΤΟΣΙΒΥ οὗἁ δυο ἃ σᾶ; 11. ΒΥ ἄἀογο οὔ ἐμὸ Θοδβροὶ ἰδ ἀσίυθῃ ΔΉΤΑΥ ἤγομη 006 δροΐ, 
8.}6 δροϑ ἢ ἤπᾶὰδ δποίβοσ Βοῖθθ, ὙΒΘΓΘ 8.6 ἸΠΔῪ 
ῬΓΟΥΪάΟ ΤῸΣ ΒΟΥ γουσπᾷ. Νοί 4}1, ΒΟΤΤΟΥΟΣ, Ὀ6- 
ΘΟΙη6 ὈΘ]ΊΟΥΟΓΒ, Ὀσϊ 88 ΙΩΔΩΥ͂ ΟὨ]Υ͂ 848 ὙΘΓΟ ΔΡ- 
Ῥοϊπϊοὰ ἰο οἰδΡῃδ) ᾿ἰΐ6, δὰ γδο ἰδογοΐοσο δυδοτοὰ 
ἐμοσηδοῖνο ἰο ὃὉ6 διταιηκο ἴῃ ἐμ9 ἀἰνὶπο ογάον. οἵ 
βεαϊνδιΐοη, ἑ, 6., οὔ ζδι ἢ δὰ στοροθίδηοαο. ΤῈ 
ἔτδοο οὗ ἀοἀ πλιΐῖοῖ οἰϑοὶβ δπὰ ο08}15, 15, ἰηἀοοά, 
186 8016 Κτουπὰ οὗ Θοῃγογδίου δὰ βαδϊγαίϊου ἴῃ 
ΘΥΟΓΥ ἱπαίδηοο; πὶ Σὲ 16 ὈΓΘΟΐΒΟΙΥ ὑπὸ ἱεχὶ δ6- 
ογα τ, ἐπδὶ ΒΏΟΥΒ, ἰ (86 6886 οὗ ὑπο [δ᾽ΓΣγδ0} 1166, 
Ἧ0 ΓΟ θα ἐποιηβοῖνο8 οὗ δὶ νδξίου ὈΥ ἐμοῖσ οἼσῃ 
ἰπϊᾳυϊίγ, ἐμδὲ (00 ἀδιηπδίΐοῃ οὗ τοϑῃ ἀοοϑδ ποί 
τοδί, ᾿κὸ (16 δρροϊπίπιοηὶ ἰ0 δαϊνδίΐοσι, ὁ δὰ 
ΔΌ5ο]υιθ ἀθογοθ ρῦ αἀοὰ. (1μδοι. δπὰ 8}.).---[Τ}9 
ἐπουρμὲ ὀχρσοβδβοᾶ ἴῃ {10 1δϑδὲ βοηίθῃοϑο, δοοουὰβ 
ἩΠΕὃῸῚ ἐδθ ρῥσυὶποίρ]θα βοῖ Τοσ ἢ ἴῃ (86 ογημεμέα Οοη- 
οοταΐε, δοοοτάϊης ἰο ψ Ἀσὰ ὑμΣῸ 18 δὴ ““ οἰοοίζοη 
(ργϑά δι πδίΐοπ) οἵ φγαοθ"" (Βοπι. χὶ. δ), Ὀαὺ ποί 
ὁπ6 οὗ ““Ὑγδί,᾽ ἰπαὶ 18, ἃ γεργοδαίον. Ε. σ. 
“ Ῥγιραοείπαίἑο Ὁεγὸ δεὶὶ δείαγπα 7)εἰ οἰδοίζο ΤΑΝῚ 
ΑΨ» ΒΟΝΟΒ δέ αἰϊεοίοα πἰλοα εἰ ρογίἐπεί, οὁἐὲ ἦ2δε 6δί 
ὁαμδα ρεογυνι εαἰωζίε, οἱο." Ατσί. χὶ, Ρ. 618, οἀ. 
Ἀ66Ἀ.--ΤᾺ. 
εκ. 49. Απᾶ ἴδ6 Ὑτοσὰᾶ οὗ ἴδο ζοτζτὰ νσϑδ 

Ῥτ169ἃ.---Τὸ ποτὰ οὗὁἨὨ ἰπ0 Πογχὰ οΔΥΤΙΟΒ ἃ 
Ῥδεδροσί υἱ 1, ν ῖοἢ αἶνοβ 1ὲ ΘΟΟ088 0 ΘΥΘΥΥῪ 
Ῥατὶ οἵ ἐδ ποῦ]ά, δηὰ πο Βυχηδῶ ἱταροαϊ πη δ 
ὁ8ῃ τοίαγαὰ 1ΐ8 ὑσόορτοδθ. (ΑΡ. Ῥαϑδί.). 

γκεμ. δ0. Βυῖϊ 189 δοννα αἰἰττθᾶ τιῷ [ἢ 9 
ἄονουϊ δῃη ἃ ΒΟΙΟΌΣΘΌ]Θ ὙΤΟΙΔΘῈ .--- ΤΏθ86 
ἬΘΡΘ ΒΟ ΣΟ] Ο8 τΟΙΏΘΠ, 80 ῥτὶἀ θα {μθῃι- 
8601|γ708 ὁπ ἰμποὶν βουνοί οι, δηᾶ ἱτηδοίποα (δὲ {ΠῸ 
ἭΕΥΘ ΡὈΐουδ ΔΙσοδαυ, Ὀθίορο 86 ὑντο ΒίΓΉΟΥΒ δ- 
τεἰνοὰ. Απὰ ἐδυβ, ἐμαὶ ἩδὶοΩ 18 ΒΟΠΟΡΘΌΪΘ δὰ 
ἀογνουί, 18 ΘΙ Ρ]ογοθά 88 ἃ Ὀαν δροϊηδίὶ ΟΠ τἰδιϊδηϊίγ. 
βυοῖδ ῬΘΙΒΟῺΒ σδΠ ὙΘΙῪ ΘΕΒΙΪΥ Ὀ0 δἰἰγσοᾶ ὑρ, διὰ 
δοι ὑπ ὸγ οΘΧοϊδῖτα : “δὲ γοὺ οχροοὶ ἰο Βπα Ὀοί- 
ἐθσ ρ80}}9 ἰδδη νὸ δοῖ [ἴο δὰ ἴοῃρ δὸ Ὀθ60π 

παΐία ταέρε 
γέσπο δεῖ. (Βεικο]). 
εκ. ὃ]. Βαϊ ΓΏΘΥ δδοοῖς ΟἿ ἴΠὸ ἄπεὶ οἵ 

τοοῖσ ϑοιϊ.---ΤῊὴ 6 Ῥδορ]ο οὗ (μς ποσ]ά ποοᾶ δοη- 
νἱπβοίηρ οὐ άϑθησο (μδὲὶ {μ6ὸ {γῸ ἢ 18 σοτοτππηϊοοιϑὲ 
ἰο ἐμοπι, ποί Υ07 (860 δΒδκα οὗ ργίναίθ δαυδηίδζο, 
πὶ 5016} ἴοσ ἐπ Ῥύσροβε οὗ δηδΌΪ περ ἰδοπὶ (0 
ονίδίπ βαϊτδίΐουῃ. [1 {ΠῸΥ̓ ὙΠ ποῖ δοοδρὶ οἵ 
Βδδυθη, οὶ ἰλθπὶ τοϊδίη ἰδ6 οδιί βδηὰ {ἰδ ἀμδὶ, 
(Βιδγῖο). 

γεκ. δ2. Δπᾶ ἴδμο ἀϊκοΐρ!θα υσϑσθ δ]1οα 
Ὑὶ τ ἸΟΥ, ἀπ υὐἱ ἢ [86 Ηοὶν ΟΒοεῖ.--" 
(μλεθὸ νοῦ ΤῸ ΔΡΡΙΪθά ἴοὸ δισδικοπθὰ ῬδγβΟῃβ, 
ποῦ]ὰ 4}} οὐὁἨὨ ἰδ Ἰδίίου διιοοοδβ ἢν οπάυγο ἰ}6 
ἰε5ι} ΤΈΘΓΘ ΔΓΘ ΤΟΒῊΥ διυδκοηοὰ [1{{1|6 βοσκΑ, 
ὙΏΙΟΒ ἃτὸ ἀϊδρεογεθά, Δ5 δοὺὴ 88 ἐμ6 διροηίδ ὈΥ 
ἩοΙΩ (ΠΟΥ͂ ΩΓ ΔΥΔΚοΠποά, δ.ὸ ἰδ ἔσοιῃ ἴδεπι. 
θγυ, 17 δυοῖ Ὀ6 ποΐ δοίια!}}ν {πὸ τοδὶ, (ΠΥ πόγεῦ- 
ἐμοΐθδβ ὅ.τὸν Ἰυκοναση. ΒΟΙΙΘΥΟΥΒ ΒΔ8Υ: "ΤῈ6 
ΤΟΙ κἸοῦδ δἰδὶθ οὗ ἰμὸ δοοῖκ ἱβ ποῖ ΠΟῪ νδδὶ ἰΐ 
Οὔσδ ΥΥΔΒ:᾿ ὈΠΌΘΙΙΘΥΟΙΒ 587: “16 ἰππια]ἐ [88 
οεοδο. (1 κο ). 

ΟΝ ΤῊΞ ὙΉΟΙῈ ΒΕΟΊΤΙΟΧ.---ἴξκε. 42-δ2. Του 
δλαϊξ τε οδιαὶπ εἰεγπαὶ {32 1. ΒΥ τοχατάϊηκ 1 88 

φεὶ αὥμπιεπία αὐϊετισιυν 

δ 01198 διὸ ομϑογοὰ ὈΥ ἰδ Ιδοσζηὶην δίδυ | (Π9 δουθγοΐμῃ ροοὶ, δηὰ δδύποδιὶῦ βοοκίηρ ἰἱ; Π. 
ΒΥ υάκίης οὐγβοῖγοα, (85 ἱπάθθὰ νὰ διὸ ὈῪ ἢ8- 

οὶ νας ἰμδὲ (ὴ6 στδοα οὗ αοΐ ν1}1, πουνοσίδο- 
1688, Ὀοδίου ἰἑ; 1. ΒΥ βυθεϊηρς ΠΡ ἰο 
1.6 Κτδοίουβ Ὀ͵8η8 ἩΒΊΟΝ (πὸ Ἰοτὰ ᾿δ8 Θἤοβει. 
{τ ΒΕΡΟ5). - ΤᾺΣ εαἰησ 97 ἰδλε Οεπίῖεδ. (ἰὰ.).-- 

»ιἰσγάπασε ο7 (λε Ουοερεῖ: Ἱ. Π]υδβιγαίεά (α) ἰπ 
89 ἰοχὶ; (ὁ) ἰπ {86 ᾿ἰδίοσυ οὔ ἰμ6 κίπράοπι οἵ 
αοά ἴῃ κοβεοσαὶ; 11. ΤΟ βοϊθιωῃ Ἰοββοῦβ ΒΊΟΣ ἰὲ 
[68666. (ΘΟ... δῃὰ 8}.).---Τλὲ νατίοι εξεπίϊ- 
τκοηΐς υὐἱίὰ τολίολ πεοη ζξείεπ ο (ἦς ργεαολπφ οἵ ἰλε 
Οοερεὶ: ἵ. Ορδὴ μοϑβι) ἔν; ΠῚ. Οαἰπὶ ᾿πμα: ογθῶοο; 
ΠΠ. ΥἹΠΠηκποδβ ἰο Ὀοϊῖονο δηθὰ οὔου. ([α.).--- 
Ἰγταϊὰ απὰ φΎασε, τωξέπσ ἐπ ἰλε χίπσάοπι 97 οὐ: 1. 
Μδπ᾿ 5 οσοΐδθθ οχοϊυὰθ ἤγοτῃ ἰἰ, τον. 46; Π. (οὐ β 
οδοῖοθ ἱηἰγοάμο68 ἰπίο ἰξ, γον. 48. (Ο. Βεοκ, ἤπι. 
Κωῳ.).---Τὴε ὡοτὰ 9. Οαοὐ, ἐλα πιδραης ὃν τολιοὰ ἰὰε 
ἰλουσλία 97 πιαὴν λεατίς ατε τευεαϊεά [1μὰ. ἰδ. 89]: 
Ι. ΟΥ̓ ὄθμι1168, ἐμὰῦ ἰδ, οὗ βυον δα πδαὰ δι μοσίο 
ὈοΘῺ υπδοαυδίπίοα τῖϊ ἰξ, νοσ. 48, 49 ; (α) ἰδ 6 7 
τοὐοίοθ ου Βοδυίηρ 86 πιθδδδρο; (δ) (867 ΚΙ ΟΥ̓Υ 
86 βτδοο οἵ Θοὰ; (6) {μ6γ τϑοεῖτο [86 πογὰ ἴῃ 
ἔαϊι ἢ; (4) (ΒΟΥ Θχρογῖθῃςθ ἰδ ὈΪ]οβϑοάηοδϑα οἵ ὃὉ6- 
Ἰίΐονοσβ. 11. Οὔϑονο, ἐμαὶ 15, οὗἨ 186 86 1- τὶ κδίδουϑ, 
0 8.6 ποί Μ]Π1ῺΡ ἰὸ Ὀ6 βαυϑὰ ὮὉΥ μ7τ80δ, ΥΕΣ. 
δ0; (4) ἐμὸν δζὸ δ)1οὰ τί δζοσ οἡ μιοδτίῃς ἰδ 
αοβροὶ πιϑβϑδῆο; (δ) ἐμ ρῥγολυάϊοθ οἰβεῖβ 
διραϊηδὶ ἰἰ; () 1Π6Υ ΡῬογβοουΐθ ἐμλθ το βϑθηροῦβ οἵ 
δεαϊγδίζοῃ. 1. ΟΥἁ Ὀο]ίονοσδ, το παν ΡΟΥΒΟΙ- 
ΔῚΥ ΟΧρογθησθὰ ἰδ ῬΟΤΤΟΣ οὗἩ ἐδο ποτὰ; ( 
(μοῖρ ἔδί ἱπ ποῖ βθδίκου ὉΥ δϑϊοιϊουβ, τοῦ. δ]; 
(δ) (88 δι 8116 σῖϊ ΒΟΥ 70Υ, γτϑγ. δ2; (ὁ) 
(ΠΟῪ ΓΟ ἴῃ στδοο, ἰχουρσὶ (16 ΗΟΙΪΥ ΟΒοεὶ, τοῦ. 
δ2. (υ1860).---Τὴδ βγεῖ δλαὶξ δὲ ἰαεί, ἀπά ἰλε ἰασεὶ 
ἐλαὶϊδ δὲ ἥτεί [Μι|. χῖχ. 80]: 1. Τὸ ἄγϑί, δὲ (88 
1Δ8ὲ. (α) ἯΤΟ δγὸ ἰμε δυβὶ ῦ ὙΤοδὸ νθὸ Βλὰ δέ 
(86 ΘΓ δαὶ ροσίοα ὀχροσγιθποθὰ ἐδ Ἰονς οὗ Θὰ, 
δὰ Ὀθθῃ πιοδὺ τἱοῖγ ϑηπἀονοὰ πεὶϊὰ 18 κί5. (6) 
ὝΥ διὸ {6} δου ασγὰβ 86 1691} Βοοδβδο (ΒΕ 
ἀϊὰ ποὶ αὐ Ἀγ ΔΡΡΙΥ (μ6 ἀἰνίμο Ἰοτο ἰλδὲ μά 
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Ὀοδ δεδίονγοά, δὰ ΘΑΓΠΟΒΟΥ Β6 6 1Κ Βαϊ γδίίοῃ, αὶ 
ἰπδα]ρεὰ ἴῃ ῥυϊάθ οα δοσουμῃὶ οὗ (μοῖν αἰδ8. (ο) 
ον ἀο ἴπῸὸὺ Ὀοοοῖηθ ἰδο Ἰαϑὲ ῦ ἘΠΙΠΟΣ ὈΥ σο- 
δεἰ τη 8 ἸΟΥΤΟΥ ῬΟΒΙ 0. 1π ἴπ6 ἰηκάομ οὗἩ Οοα, 
ΘΟΣΤΕΕΡΟΠαΙῺρ (0 {δ ᾿Ἰταϊ θὰ Τηθαβογο οὗ ἐμ οὶν 
Βάοιγ (Μὲ. χχ. 10), οὐ ΌὈΥ Ὀοίηρ οπί τοὶ οχ- 
οἰυάεα ὕγοπι {8:6 ὈΪΟββδίῃ ρβ οἵ 89 Κίπράοτῃ οὗ αοά, 
88 ἃ ΤΟΘΟΙΏΡΘΙΒΘ ΤῸΓ ὑποῖὶν δΌβοϊ αἰ ὑπ ι. } }]}- 
Ὠ6Β6, ΥῸΥ. 46, 47. 11. Το Ἰα8ὲ 88 86 ἔγβί. (α) 
ΒΟ ἃγὸ (μὸ ἰδειῖ ἸΤῆοβο Ὑἰ0 ἢδὰ Ὀθθη 6816 ἃ 
δί ἃ Ἰδαῖον: ρῬουχὶοα, δῃὰ τοῦθ δπάονοα νυν 1688 
Ῥγοοΐουβ γαἔἶδ. (ὁ) ΒΥ δῖϑ ὑμ0}Ὺ δἱϊοστδγὰκ 
ἰδε ἤγβὶ ῦ Βθοδιιδοὸ ἱμοὶρ Κηπονίοαρο οὗ {δμοὶν 
ἩΔΗΐΒ ὈΓΡΘΒ ἰμοῖὰ ἰο 8θοὶς βαϊ γαϊίου, γ6Ὑ. 44, 48, 
(9) ονν ἀο ἐμὸν Ὀδδοπιθ ἴμο ἄσβι ἢ ΒΥ ἴδι ΒΕ Ὸ]}Ὺ 
ἐμ ἀοΔΥΟΥ ΒΩ, δἵίεσ ὑπὸ Βανο ἰβοτηβοῖνοθ ὈΘΘῊ 
εὐἀπι ἐοὰ ἱπῖο ἐμ κίπκάοιῃ οὗ αοὰ, ἰο οχίοπὰ 1ἰ8 
δ᾽εδδίηχζβ ἰο οἰἴοτβ, γον. 49, ὅ2. (1,1800).---Τὰε 
ἐπεμῖες οὐ ἐλ Οοερεῖ ἕηζωτε ἰλεπιδοῖυοε αἴοπα: Ϊ. 
ΤΟΥ ὈΘΙΓΔΥ [86 Βοογοίβ οὗ ὑπ6ὶν ΘΥ1] μοδυίβ, ΥΘΣ. 
45; 11. ΤΏΆΟΥ λιᾶκο--- πα 118}κ6---ἰ ΙΒ 6 Ι γ68 1}}- 
ὙΟΓΙΝΥ οὗ ογογίαβιΐηρ 170, τοῦ. 46: ΠΠ. ΤΊΟΥ 
ἀἰκβόηοσ ἐμοσωβοῖτοβ ὈῪ {μ0 ΥὙ] 0 ὙΘΔΡΟΣΒ Μἱτἢ 
νπΐοῖ (ΠΟΥ σοπίοπα, τον. δ0; ΙΥ. ΤΉΘΥ σδπποὶ 
ὅοοΚ (86 ἐΙυ ΡΒ δηΐ ῬΣΟρΡΤΘΒΒ οὗ αἰνῖπο ἰσυί, 
τοῦ. 48, 49, δ1, δ2.---ΤΖλε ἐπυ υλίολ ἰλε διιοοόδα οὗ 
(λ6ὲ Οοερεὶ αισακεπδ: ἰὶ ὈΘΔΥΒ ΙΓ Π6ΒΒ, 1. Αμρδϊηδβὲ 
9 δμνῖουδ---Οχροδίης ὑμβοῖν βοογοὶ ΔΥΓΟβΆΠΟΘ, 
ἐμοῖς θα σοπβοίθμοο, ἐἰ6 ἩγοίΘΒο 6868 οὗ (δ οὶγν 
ἐπίογη δ] 116: 11. [πὶ ἔδνου οὗ ἰδ οδυ 89 ἰ0 τ βῚΘἃ 
{867 δύ πύγι ΘΠ α]γ---ἰδὺ σαυβθ τυϑὲ Ὧ0 νγ6]} 
δυβιαἰηοά, [86 6χοϑθηοο οὗ πῖον οδηποὶ Ὁδ 
δοίι8}}γ ἀἰβρτονυβά--- ἴοι 18 ἃ σοδὰ ἱμδὶ σδπηοί 

ἘΞ- ΟσΟΥΒΒΕΝΟΕΒ ΙΝ ἸΙΟΟΝΙὔΜ ΑΧῸ ΓΥ̓ΒΤΆΑ. 

6 ΒΌΘΟΘΒΒΙΆΪΙΥ γχοδἰϑίθα ---- πὰ ΕΘ ΘΟΠΐΟΓ5 
Ὀ]οδδίπρβ ὑμαὺ ΠΟ ΒΟΟΒῈ Ο8Π ῬΓΟΥ͂Θ ἰο ὍΘ υπϑυῦ- 
βίδη(18).---- Τὰ δοἰεηιπίίψ 9.7 ἐλδ τοογὰ5 ργοπουποεα 
ὃν γαϊιλίμ εοὐζτιεσδεα ὁ ἐλ ἱσιμλ.: «Ἧ΄ε ἰωγπὶ ατοαν :" 
Ι, ΤΆΘΥ ἃγθ ῥγοιωρίθα, ποὺ ὉΥ εἰταϊα!νγ οὐ ἐμ 
θαι οὗ δ, Ὀαΐ Ὁ 8 ἄτη ἀοἰογιϊηδέΐοι ἰο ΟΌΘΥ͂ 
ἐμ αἀἰγίπο ψ1}}1., 11. ΤΉΘΥ ΘΧΡΓΘΒΒ, ποί ργῖάθ δηὰ 
οοπἰοιαρὶ, Ὀὰὺ ΒΟΥΓΟῪ 8.Ππ4ἃ Ομ ΡΒ Ββῖ0η [ὉΣ ἔμο89 
10 το)θού (86 βδ᾽ γαιΐοι οὔ θοά. 111. ΤΏΘΥ δζγθ 
αἀἰϊοιδίθα, ποῖ ὈΥ͂ ἱηἀοΐϊδποα, δὰ: ὉΥ 8 σβϑὰ] σβϊοὶ 
Β06 (8 ἃ ΠΟῪ δορὰ οὗ ἸΔθοτ.--- Ἡλεη ἐδ ἐξ {πιε 707 α 
δεγυαπί οὗἨὨ Ολγίδί ἰο ὁΦλαζε 9}} ἰλς ἀμδί 97 λί {εει 3 
(τον. δ1): 1. βοῃ μα μ88 ποὺ οὔ Κποοκοὰ δὲ 
186 ἀοοῦ ψῖιὰ {γί μα γ ρυτροβϑα, δα δ͵8ο νγαϊιϑὰ 
ἢ ρδίϊθποθ δηᾶ ζονυάο: 11. Βοα δ6 δ885 
Ὀφθα αἰτοοίοα, ποὶ ΟὨΥ ὮΥ͂ ταθπη, Ὀὰΐ 4180 ὈΥ (Ἀ9 
βοτᾶ, ἰο ρῥγοοοοὰ ἤχχιμοῦ, 1Π. ὝΒΘΩ 6 ποὶ 
ΟὨΪγ ἤπὰβ {μ6 ἀοοσ οἹοθϑᾶ ἰο δἰπι βοσο, Ὀὰΐ δ]580 
5668 ΒΠοίΠοΓ ζστοϑύ δῃὰ οθοίι δὶ ἀοοσ [] Οον. χυὶΐ, 
9] ορθῃθά ἰο αἶτι.---7ογαοῖ᾽ 8 ἱεπιροταὶ τῳρδοίίοπ: ΟἹ. 
ΒΙΟΔΙΥ πιον θα ὉΥ ῥχίάθ, ἱῃησταιμάθ, πὰ τῖοῖ- 
θάποδββ; 11. Βἰσῃύθου]γ ἀοιθγιιϊποά ὈΥ ἰδ6 Βοἷ]- 
Ὧ688 δηα γι δ οὗἩ (6 οτγτὰ. [Π1. σουγογίοα ἰπὶο 
ἃ ὈΪοβδὶπρ Ὁ. ἰδ σμοΐθ που], ἰο τ ὶοὰ ἐδθ 
(ο5Ρ6] 18 ΠΟΥ βθοηΐ [Εοπὶ. οἰ. χ!.7; ΙΥ͂. θοδὶσηοὰ 
ἴο Ὀ6 8 Ναγπΐηρ ἰο ΟΝ γἰβίθη οι, 88 τ70}} 88 δὴ 
υγχοηΐ ΔΡΡΘ8] ἰο ὈδΙΐουθσβ, (ὁ ΧῸ δπὰ βϑδγοὶ ουΐ, 
ΜΓ ὑθ 6. Ἰουθ, 86 Ἰοβὲ βΒῃ8δῃρ οὔ ἰμθ Βουϑβθ οὗ 
ἴϑυϑϑὶ [Μέὲ. χ, θ].--- ον. 47. Ολτίδί, τευδαϊεα ας 
ίλε ἔξσλϊ οΓ ἰλε Οἰεπίίϊοε: 1. ΤῊ.Θ 8686 οὗ (86 Ρτο- 
ῬΏΘΟΥ; 11. ΤῊΘ ΏΔΠΠΟΓ οὗὨ ἰἐ8 ΖΔ] οὶ; ΠΙ. ΤῊΘ 
Ῥτγοβοῃΐ ἀμ 168 οὗ ἰλ6 ΟὨχι βίδα ὁμυγοῖ, τὶ σθ- 
ϑροοῦ ἰο 1ἰ.---Τ8.] 

ΤΗΒῚΒ ΒΚΤΌΕΝ, ΑΝ ΤῈῈ ΤΕΒΜΙΝΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤΕ 

ΦΟΟΒΝΕΥ. : 

ΟΕΠΑΡΤΕΕ χιν. 1--28, 

δ 1. ΤΑδεὲσ εἰμοοεδείμξ ἰαδοτε ὅι ]οοπίμτη, ὠπίὶὶ {λ1- ἰσοαίηεθηί οοπιρεῖς ἰλεπι (0 “66 ὕγοηι ἐλ6 εἰΐψ; ἰλεν »τοσοοά 
! ο Συεαοπῖα. 

ΟΕΑΡΤΕΒ. ΧΙΥ 1--.7. 

1. ΑΔπά[βΒιυ1] ᾿ὐ οδπιθ ἴο Ρ888 ἰῃ Ιοοπίαπι, ὑμαὺ {Π6 } πϑηὺ Βοὺἢ [οηϊ. Ὀο 7 ἑοροῦμον ἰμΐο 
{86 Βγβαρόρυο οὗ [86 9678, δῃὰ 80 βρδῖκα, ὑμαὺ ἃ γγϑδὺ τη] ἰζα ἀθ Ὀο(Ὦ. οὗὨἨ 6 “6.78 δπὰ 

2 α'δὸ οὗ ἐδ6 ατροκϑ Ὀοἰϊονοα. ἘΒαὺ ὑπ προ] ονιηρὶ 9608 βύϊστθὰ ἂρ ὑμ6 θη ]οβ, δπὰ 
᾿ τηδάθ {δον ταϊη 8 601} αθοοίβα [6 018 Ἔσχοϊ θα δῃὰ ᾿πηἰἐὑογϑὰ 686 Βοὰ]β οὗ ἐμι6 (ἰ6η6}}65] 
ὃ δραϊηδὲ {π6 Ὀτοί τ Ώ. ἜΠοηρ ἔϊπι6 ἐμογοίοσο δροάθ ὑμον [Νοῦν {Π67 δροάβ ὑῃϑγδ 8 οοῃ- 

Β[ ἀΘΥ Ὁ ]6 ὑἶπι|6,7] Βρθϑϊκπρ Ῥο] αἰν [ΟΡΘΕΪΥ τι οοηβάθη06] ἴπ {π6 Τωοσά, πμῖοῖ [π80] 
δᾶγα ἰδβε ον ἀπο ὑπ6 ποτὰ οὗ 818 σγϑοθ, δια ρτδηϊθα βῖίρηβ δῃη ἃ Το θγΒ ὑ0 ῃ6 ἀοῃθ 

4 Ὁγ {ποῖ βδηά8. ἘΒαὺ {86 του ϊὐπ46 οὗὨ (ἢ) ΟἿΟΥ γὰβ αἰ] θα : δῃὰ ρμαγῦ [801|6, οἱ μὲν] 
δ 6] ὰ τι [06 9608, δπὰ ρατγὺ [οὐ 6.8, οἵ δὲ] τὶν 0Π 6 δροϑὺ Ϊο5β. ἘΑλμῃὰ πᾶθη ὑΠ 6.0 ἨΔΒ 

ΔῊ 4558} [ἃ ΤΟΥ ΠΙ6 00] πιδὰθ [ο0ἢ (8 ρᾳτῇ] Ὀούι οὗ ὑμ6 (ἐθηι 1168, δηὰ 4180 οὗ [Π6 969008 
6 σὰ ΠΟΙ ΓΌΪΟΥΒ, ο π86 ἑλεηι ἃ 

σδλ6 8876] οὗ {ΐ, 8πα 86ἃ πηΐο 
Ἴ ταορίοη {πΠδὺ ᾿ἰοιἢ τουαμὰ δρουὺ: Δη 

16 ἔ}}γ, δὰ ὑο βύοπθ ὑμθηι, ἘΤΒΟΥ ΤογΘ πᾶσ [Ὁ6- 
Ἡ οὰς δηὰ οτρα, οἰδῖ65 οὗὁἨ [,γοδομῖδ, δηὰ πηίο ἐδ 

ὑμογο ὑΠΘΥῪ φργθδομβα {Π|6 ρΌΒΡΘΟΙ. 

Δ Υον. 2. ἀπειθήσαντες ἰδ ἿᾺΥ νρδοω δυδίαϊποα [ΌΥ Α. Β. Ο. Οοά. δίη., διὰ δὐορίοα Ὦγν ἴδοῖ., Τῖφολ., Βοζῃ., Α1..} τἢ8δὴ 
ἀπκειθοῦνι»ς [οἵ (ἐπί. τεῦ... ἴτοαι Ἐ. α.-- 

Ἔγργ, εἶ [καὶ Ὀοίοτο διδόντι, Τοπηὰ ἰη Ο, Ο. ἀπὰ ἰπβογίοα ἴπ ἐεαΐ, τεσ. 8 οτα θὰ ὈῪ ατίοθα., ΤΔΟΒ., ΤΊΔο;., ΑἸ, [πὶ δοοοῖν- 
ἄκρες ν|1}} Α. Β. Ὁ. Ε. γαϊκἵ 
ἕπρ, εἴς.: Οοᾶ. 51, οαιίδ καὶ Ὀπὲ χορ 
φὐεοίαίε.---ΤῈ.] 

Ὧ5 πιακίης ἔμο οαῦδο ὙΙοὮ Ὀασίηθ ψ ἢ διδ. οροχοραξίοοὶ οὗ ἴμ6 Ῥτοοϑαϊηρ, {ἱ. 6.,. ὃν σγαπ» 
δεδόντος, δὰ Ναὶ αὐτοῦ οὐ ντοωφά ἰὼ δ. ἜγῸ ἐ ϑοῖ, διὰ ἐμ ἔπτο Ἡογὰβ ὙγογῸ ἰῷ ἐδ 94.. 



ΤῊΒΕ ΑΟΤΒ ΟΥ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΘΟΑΙ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ͂,. 

Ὁσοδὶ οοουγτοά, ΤΏΘΥ ἰο0Κ τοΐιχο ἴῃ 86 οἱ[168 
οὗ 1, ,γοδοηΐα, τοὶ σοπδιϊι68 ἃ ἢ 010 ΟἿ]Ὺ 18 
8 Εἰ ΒΩΟΚΤΔΡὮΪΟΔΙ, πὰ ποὶ ἰπ 8 ΡΟ] 1168] δοροοί. 

εκ. 1- 8. Απᾶ τ οαπθ ἴο ρδ884.---Κατὰ τὸ | [“ΤῊΘ αἰοίσϊοί οὗ γεδοιΐδ οχίομὰβ ἔγοσι {116 
αὑτό, ἱμαὶ ἴδ6, σὐννμὲ [88 ἴῃ Ψ ας. ; ὁμοῦ, ΗΠ ΦΑΥΟἘ. ; 
ΘΟΙΏΡ. ἐπὶ τ. α. οἷν. ἰϊΐ, 1. (ἀο εἰ οὴ.---Τ Ἑ.]. 
ΤΒΟΥ 80 δΡΑΙΚΟ (οὕτως), (ἰιαὶ 15, ἢ βθσἢ 8 τη8ῆ- 
ὯΘΣ, δηὰ 10} δΌΘἢ δι 6ο088, ὑπαὶ δυο Πυπ 6 ΓΒ 
οὗ ἰδ 7ϑννβ δὰ οὔ (9 αστδοῖκβ Ὀδοῦσιθ Θ᾽ ΘΎΘΥΕ : 
186 Ἰδίίον δῖὸ ἰο Ὁ6 ϑυρροδοά δὲ δ]80 Ὀοΐῃρ ῥὑτο- 
βεηί ἴῃ ἰμ8ὸ βυπδβροζῦθ δηὰ δύο, [που οογο, ὑῬγοβο- 
Ἰγίοβ, ἴῃ Π6 τ ον 56:86 οὗἩ 86 ἰογη. Βαὶ ἐπ οδο 
δον Ἠδο, δἱ ἱμδὶ ὑπο, γοιηδὶ ποὰ ὉΠ 6] θυ οτ, δπα 
ΜοΤΟ αἸδοδοάϊοηι (ἀπειϑήσαντες) ἴο 16 δαισὶ πη ρ Μ}}} 
οὗ ἀοά, ὁπάἀεαγογοὰ ἰο ὁχοίία ὑπ᾽ δΔῃϊπηοβίΥ οὗ [88 
Ῥδίδηβ διαδίηδὶ [186 Ὀσϑίδσϑθῃ, (δαὶ ἰδ, ποὶ 
ΤΆΘΤΟΙΥ δρδϊηδί 6 ὑψχὸ τῇ βδίοπμαυὶοβ, ας 8180 

ἰηδὶ π6 πον]γ σοπγογίοα ΘΟ γἰβί 'δη8 ἰῃ {πὸ οἶίγ. 
6Υ ἀϊά ποῖ, Βονθυεσ, ἱτπαπιοάϊδί οἷν δυοοοοὰ, δαί 

Ῥδυὶ διὰ Βδσπδῦδδ Ὑ0ΓΘ, ΟὉ 10:8 ΘΟΒΙΓΆΓΥ, 6η8- 
Ὀ]οὰ ἀυγίπρ ἃ οοπιραγδιἑνοὶν Ἰοηρ ρογί οὐ, ἰο οοπεΐη- 
τὸ ἐποῖσ Ἰδθοσο ἰπ Ιοοπίυτῃ τί πουΐ ἰοἰοντυρίίοη. 
“ΤΠ μὲν οὖν, 88 υδ4] (566 6ἢ. χί. 19) [6Κ08 ἊΡ 
9 πδῪγγαίϊϊγσο ψϑϊοδ πδὰ Ὀθθὴ ἰηϊογτυρίθα.᾽ 

(Α1|.}. Τκ.]. ΤΟΥ ὈΟΙ ΑΙ ῥτοοϊαὶπιοὰ ὑμ6 6ο8- 
Ρεὶ ἐπὶ τῷ κυρίῳ, Βιυδιδἰηθά γ (86 [ογὰ, (μδὲ 18, 
Υ 86 ῥτοίδοϊΐου δηὰ Ὀϊοαδίηρς οὔἩ Οδνιδὶ [δοξαΐν 

ἐπ ἰλὲ Ζογά, “" νυ ]ο ιν ὈοΪάπ688 γαὰ8 χτουπάρά οχ 
οοπδάσηοο ἰῃ {86 1οτά᾽ (Α]{.). Εον ἐπί πὶ 86 
ἀδί., δος ἮΙΝΕ: Ογαπι. Ν. Τ. ἃ 48 ο.---ΤῊὰ 1. 
ΤΌΟΥ ἰδ πρῆκΚα, ἱπ 580 ΔΓ δ ἰπὸ Ἰοσὰ θογο υὶῦ- 
055 ὮὈΥ Δο(Β (0 ἐμ6 πνογὰ οὗ ἷ8 στδοθ πο ἢ {ΠῸῪ 
Ῥτγοοϊδἰπηϑά, 8δπηἃ ϑῳδοϊοὰ ἰθοῖὰ ἰο ρΡοσίοσια Ὀοίὴ 
ΤηΪτ 6105 Οὗ Βοδ] πη ρ δηὰ 4180 οἵ βδὺ ἰ ζη8. 
γε. 4-7. Βυῖ ἴ80 τουἱετθ οὗ [89 οὐτγ 

Ἅπ85 ἀϊν 98 ---ΤῊ οί δβοοα οὗ ἀϊδίσυδὶ δηὰ τηδ]- 
ἶοο, Βονονον, γΒ]ο (6 769 0.01Χ8 δὰ βοση, μδὰ μογ- 
τοϊηδίθα ἴῃ (6 τηθϑὴ (ΐππ6, απ Ὀοσυη το ΘΓ 
ἔγαϊ!. [{ Ἰεὰ ἴἰο 11|ὸ Τογιηδιίοη οὗ Ῥδγίϊ 68. ἴῃ {πὸ 
Ῥορυϊουδ οἰϊν, δηὰ ὙἘὶ]6 Βοῖὴθ οὗ {6 ᾿πΔΌΪ δ πἰ8 
δἀορίεὰ (6 νίοννβ οὗ ἴμ6 ἱπηλιογοα δηὰ μοβί]θ 
9008, ΟΙΒΘΙΒ δἰιίδοιϑὰ ὑμπϑιιβοῖνυϑδ (0 (110 Δροβί]θδ. 
06 ογρροεὶϊίοι οὗ {πὸ 76 ννἰϑὴ ῬΑΥΙΥ δδδυπιθαὰ 8 
ἀἰβιϊποι ομδγδοίονρ, δπά, δἱ ᾿ϑηχίἢ, 18 τοϑπι ὈΘΥΒ 
πὶ οα 1 186 ΓΌΪΟΣΒ δπὰ ἴμοβθ Οθῃ 1165 ἡ 080 
Ῥδδδίοηδβ ἰμοῦ δὰ δχοϊιθα, ἴῃ βδϑουῖν ἀουϊβίης 
Υἱοϊοηΐ ἸΩΘΔΘΌΓΟΒ διδίμδὶ (Π6 ὑνοὸ ΒίγδΏοΥΒ ὙΠῸ 
Βδὰ ῥγοδοβϑὰ ἰοὸ ἔβοπι. (Ὁρμή οδηποὶ Βοτα βὶ(- 
ὩἸΥ απ ἀῳφσιΐδέ αοἰμαϊνν πιαάε, ἴοτ, δοοογάϊηρς ἴοὸ 
ΥΟΓ. θ, 186 ὑνόὸ τη6ῃ γοιγοὰ Ὀοΐοσο ὑπ 6 βίογι Ὀμπγϑὶ 
ἴοτίῃ; 9 ἱπιεγρσεοίδιϊοι οὐὁἩ {86 ποσὰ, οἢ ἰδθ 
ΟἾΒΟΣ Βαπά, δϑ α ρἱοί, ἰβΒ ποὶ βυβίδ πρὰ Ὀγ (δ6 
τσ ἰοσιδηαι, Ἡ ΒΟΥ 688 ὁρμή, ἰπ ἰ6 8686 οὗ ἐπιρε- 
ἐμ, Θχρ δηθὰ 88 ἃ δίσοηφ ἱπιρυῖδε, ὙΘΤῪ ἔγϑαυ ΘΏ]Υ 
οὁΟΟΌ ΓΒ). [““ἱοϊ(υΥ οἰΐδπὶ ἀὁ ἐπιρείω απέηιϊ, δοπδῖ- 
ἴΐο, Ῥγοροφῖίο." (Κυΐϊηο6}). Νυϊλογουβ ΣΘΙΘΓΘΏΟ6Β 
ἴρ Ῥδδβδᾶξοβ ὶπ {Π|6 οἾ85510 ἩΓΪΓΟΓΒ, ΓΘ ΤῸ ΣΗἰΒμ δα 
Ὁγ Κυΐϊποοὶ δῃὰ Μουοσ. 8.660 4150 8108 ἰἰὶς 4.-- 
Τ1ΕῈ.]. Το ἄρχοντες αὑτῶν οδηποὶ Ὀὰ (ῃ6 οἰγ!ὶ 
δυϊποτῖ 165 οὗ (μ6 οἷν (Ενναυ: 4,9. Ζεί(αἰί.., Ρ. 
4268), ἴου [860 σποιυϊὰ ποὶ 'δνὸ βδηοίἰοπϑα ἰπται]- 
ἰΌΔΥΥ͂ ᾿ἰϑαρθνονοὰ τὰ ρέμα κ. λιϑοβολῆσαμ), Ὀαὶ 
που]ὰ πδυθ δἀορίϑα 1668] τη ΘΒΌΓΟδ, βιιοἢ 88 Ὀ8ΔῈ- 
ἰβῃτηθοί, οἰοθ. Βαὶ λεϑοβολῆσαι ροτίθο  Υ δοοοσὰκ 
τὶ ὑμ6 76 8 τηοὰθ οὗ ἱπουχηῦ [ταῖ Βὸ ΣΡ ὑμ8π 
ψὰῖτ (μδὲ οὗ ρδᾷδῃ ὑξῳ ἡ ἀβηκα βου β δ δηὰ που]ὰ 
ἐπογοίοτο οσοπέοστη ἰο {6 νἱϑννϑ οὗ 1116 ΤΌΪΟΓΒ. δηὰ 

. 6] 678 οὗ (86 ἐνπασοσιε. Τ86 ΔρΟδβι165 ου  ηδίο 
οὈιδὶ ποα ᾿πὲο 6 η69 οὗἩ 6 ῬυΓΡΟΒΘ οὗὨ ἐμοῖσ 6η6- 
ταΐθδ, δὰ ἀροτμθὰ ἰὑ ΡΓΟΡΘΟΣ ἰ0 866 ὈθΘίοΓΘ δὲ ουΐ- 

τἰάχοβ οὔ Μουηὶ Τδυγυδ δηά (μ6 Ὀοτάοσβ οἵ (Ἰ]]- 
οἷα, οἢ ἰ86 δουΐ!, (ο {89 Οδρραδδοοίδηῃ 81}}15, οἱ 
189 ποριμ.᾽" (ΟΌΝΥΒ. Απρ 1]., 1. 199.---Τε.]. 
ΤΠοδὸ οἰἰϊο8Β τόσ Ὠωγδῖσα, 'πὰ ἃ βου  }- ΘΑ 5 
ἀϊγοοϊίου ἔγοιη Ἰσοπίιπι, απὰ ὨΘΣΌΘ, νι ϊο}} 88 
8.}}} Ζυντίμον ἰο ἐμ βουϊ-οδδὶί. Το ἸΔΙΚΟΙ Μῶϑ 
ἃ 5:)8}} ον δὶ {80 ἤοοὶ οὗ 86 βϑυσίδῃ 
Βοὶὰ ἸαῪ ποσί οὔ Μουπὶ Τδυγῦδ, δὰ ἰὸ {με 
186 Δροβί]θ8 γοϊ γε, στ μ6 ἰπίοπί οι οὗ Ρτγεδοὶ- 
ἱπρς ἴμ0 ἀοδροὶ αὐ ἰΠοδ86 ρΡοϊπίβ δῃηὰ ἴῃ {86 Υἱοὶηλγ. 

ΒΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

Ἱ. Ῥδὺὶ δπὰ Βασπαρθαϑ ΓΟ ποὶ ἀοίοστε ὮΥ 
180 οαἰγουτηδίδποο ἰμδὲ {Π6 Τ8]166 δῃὰ ᾿πίτί κι 68 
Οὗ 6 ον δὰ ἀτίνοη ποῖ ἔγοιῃ “πέοελ, ἴτοΙ 
Ῥτγοοοοαϊηρ ἰο σποίλεγ εροί δὰ ρϑῖὶῃ επί οσΐῃξ ἃ 
δΥΏδζοζυθ ἱπτηδαἀϊαίοἶγ, ἴῃ ΟΥΔΟΣ ἰὼ Ῥτεδοῖ [80 
0806] ἰο ὑπὸ ομι]άγθη οὗ ἴ5τϑε]. Ἐοσ (δ αὐτο 
πεοεδεῖίῳ (οἰ. χὶϊὶ, 460) 6 ποὺ Ὀγουκμὶ ἴο πδυρδί 
ὉΥ (δλ6 ορροϑι(ΐοῃ οὗ θοῦ. Ὕἀοά ““δοϊϑί ζ8:1}- 
ἴα]; δὸ ασδπῃοί ἀθὴν δεἰπι89}1.᾽) 2 ΤΊτ. 1ξ. 18; 
Βοια. 11. 8; χὶ. 29. 

2. Ηοτο, ἰοο, 8 866 ἐμδὲ 1ὑ 18 ΓΘΑΙΥ (86 6σ- 
αἰιοὰ οάεεπιεν ὙὮΏΟ ΡῬΘΣΙΌΤΙΩΒ 84}1 ἰδίησθ. Ῥδὺὶ] 
διὰ ΒΑΓΠΔΌΔΒ 8Δ.Ὸ δὶβ ΙηΘΘΒΘΏΡΟΙΒ δηα ἰηβίσυ- 
τηθηΐβ: ἰΠΘΥ ΘΟΣΥΘΥ͂ λὶΣ ΘοΒρεῖ; [ΠΟΥ δρεδκ ἰδ 
ψοτὰ οὗ λὶ γτδοθ (ὁ λόγος τῆς χάριτος αὐτοῦ, 
»γκείατα ἀφἠηίἴο ευσησείιὶ (ΒΘηρ61); διὰ ἰΐ 15 
ὙΠῸ ρἶνοδβ ὑθδ ΠΟΥ ἰοὸ ὑμῖν γογα8, 88 8 ἴδ: 80] 
γε 6885, ὈΥ Β 5:5 8δηα ΟΠάΟΓΒ. ΕΥ̓́ΘΉ 88 6505 Βἴτη- 
8617 ἰδυρλί δηὰ ᾿ἱπηρδσίοα 1176, 80, ἔοο, 6 6 δ ὈΪ68 
Ϊ5 ΣΩΘΒΒΘΏΖΟΥΒ (0 ἰη180 116 ἰηῖο ΟΙΒΟΣΒ, πὰ μεῖ- 
ἤοσττα τηΐϊγαοὶοβ οὐ ᾿θαϊπρ: ἷἰΐϊ 18 ἐλε Ζογά---Βὸ 
ποτὰ ἰβ ἐῆ0ὸ ζογα ες ποτὰ. ἸΤηθδθ ;ΪΓΔΟΪ68 
ΔΙῸ ὙΓ͵ΟΟΙΙ διὰ τῶν χειρῶν αὑτῶν, ΌΥ το ὲγ 
Βαηᾶδβ. ΤὙΏΘΥ ἱπροβο ἱμοὶς μδηάβ, δηὰ (δ 
Βίοῖς ὧῦὸ σχοϑίογοα ἰοὸ δι, θυΐ (ΠΟΥ δὰ ποὺ 
1.6 δυΐδογβο οὐὁἨ ἰπθ80 Ὑοῦκβ, δηὰ {19 στηϊτδοῦ- 
Ἰοιδ, Ἀθδ]ηρ, δηᾶ ᾿ἰἴο- κἰ τἱηρ ΡΟΥΘ, ἀο68 ποί ΧΤο- 
βἰάο ἱπ ἰμοπι. [{ 18 ;ὲ γὰο Ροσέοτχηβ {ἢ ΤΟΣΚΕ; 
ΠΟΥ͂ 86 ΒΙΤΩΡῚΥ ἰιΐ8 ᾿πδίχυπηθηίϑ. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙΪ, 

γεε. 1. Απᾶ ἐξ οᾶτηθ ἴο 9885 ἰπ Σοοπίυπε, 
οἰο.--- δ ρογβθουϊ οι τ οι (ἢ 9 Δρο51168 ϑυδετεᾶ 
ἴῃ Απίιϊοοῖ, οεροιοα ΒΡ 8 σἤδηρο οὗὨ ρ͵δες, ποὲ 
ΟΥ̓ Ρυσροβθο. Τὸ δᾶ ποῦ πΜΊΘῺ ἰμπο ὺ οοαι- 
τηοποοά ἴῃ ἐμδὲ οἱΐυ, ἱΠῸῪ σόδῦσαθ ἰπ [οοπλθτα, 
ΤῊΟ δβοῃίϊπηθηὶβ δηὰ {86 Ἰδθοτα τ Βὶοῖ οοοκδιοηοᾶ 
θὰ 80 τουοῖ βυδογίης ᾽ὰ Απἰίοοσϊι, δορτπῦθ ἰο 
Ὅ6 ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ {89 δδπι6. (ΑΡ. Ῥδβί.).---- Νοῦν ἀο {Πεγ 
ΠΟΥ͂ Το γδί ἢ ἔγοιῃ υἱβι εἰς [89 ΒΥ ορτιε8; ΒΟΙδΟΣ 
(δοὶς Ἰοτα ἰο {μοῖτ ῬθΟΡ]6, ποῦ ἐμεὶγ σοῦχαξο, 88 
Ὅθθη αἰταϊηἰβιϑὰ ΒΥ μοῖρ Ῥδὶ ῃ[Ὁ] Ὄχρογθποαϑ 
Διηοῃβ ἰδ6 7968. 
γε. 2. Βυιῖ τ86 ὉπΌΘΙ ον δα ὅθνχα, οἱὸ.---΄ 

Ηο νϑο ἰβ ποὶ ὶΠἕἶπς ἰο ΟΌΘΥ ἴδ 9 (τος Αἰπιθοὶί, " 
18 685}}γ ἱετωριοὰ ἰο Βοάποθ οἰ μβῖϑ ἤγοῃι ἱΐ. ΤῊΘ 
πογάβ: “0 οπίογοὰ ποὶ ἰῃὰ γουχϑοῖνοβ, δηὰ ἰδεῖς 

(μδὲ γγϑτϑ δηἰοσίης ἴῃ γο δἰπάοτοα,᾽" [1μὰ. χὶ. 62], 
ὝΘΥΘ ΘΥΟΣ Δ΄ἴοσδυὰβ ΘΡΡΙΪς80]9 ἴο {86 ΘΩΥΊΟΙΒ 
σονβ, (Βίοζοι).---ῬΡ ]ῖθ δὰ Ἡοτοὰ, ετβ δοὰ 
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Οομ 1168, Βοο σοῖο ἰο 8ὴ πηἀογβίαπαάΐηρ, ΤΏ ΘῊ 
(86 οδ)οοὶ ἰϑ--ο ρῬογδϑουΐο 96 8ὺ8 δπα ἢ18 ἰγυ ἢ. 
(ϑίδτκο).---ἀκαϊη δὲ [80 Ὀσοῖδσθη. [[ῸΚῸ ΠΟΓΘ 
ΔΡΡΙ168. ἐπ|8 δηάθαυϊηρ πδῖὴθ οὗ “ΓΘ ΒΓ η᾽" ἰο 
(86 Ομ γι ϑΐδηβ, Ὀθοϑβο ποίη 88 τἸῆογα δαίθ- 
1 ἰο 86 ὑπο] ονίης ὁ γ8, ἰμδὴ {πὶ Βο]ἑονὶης 
δεπε, δὰ Ὀοϊονίηρς αδη 1168, βΒουϊὰ σοπϑίλιαϊθ 
οπό ἨΟΙΥ Ὀγο Βογβοοα ἴῃ ΟἸ γί. (Β68867). 
Γε. 8. πο Ἐἰπ|6 - - - ΌΥ τ᾿ οὲσ 881} 8. 

-- 'Λὕποῦ (86 Βευυδηὶβ οὗ ἀοα Βοῖοῦ Ηϊμὶ ὈΥ ὈΟΙΑΙΪΥ 
δεδτίηρς τί ποδβ ἰο Ηΐδ8 ἰσυΐ, αοἂ οὗἴθῃ ΒΟΠΟΥΒ 
(ποπὶ ἰῃ τοίατη, ὈΥ ΘΧί ΓΔΟΓ ΠΑΥῪ τοδὶ Γοϑίδυ 08 
οὕ Η5 ἀϊνίπϑ ργοϊοοώζοη δῃᾶ Ὀϊοββίης. 1 ὅπ. 1]. 
80. (βίαι 6).---ΤὴὩὸ [οχὰ δ᾽ ΔΥΒ ῬΟΒβΌ 8868 86 
ἸΏ6ΔΠ8 ἰ0 ραΐ ἷ8 ΘΏΘΙΛΪΟΒ (0 δ᾽] θῆσθ, Εσϑῃ 1 ἴδ 6 
δεν βϑιοσοοαοὰ ἴῃ οαβίϊης βυβριοῖοι ὁἢ [89 ΟΥΒ 
οὕ [Π6 ΔΡΟβ168, 81} τη πον 66] ΟΡ ΚΒ----δἰ 5 Ὲ8 
διὰ ποῃά6γ8---Ὑ δ ἱοἢ οσ Ὑτουρχδῦ ἰπ ΡΟ] ]ο, 
δὰ τΒΊο ἢ ΡΟΤΘΙΓΆΙΥ ΔρΡΡρΟοδ] θα ἴἰο 86 Ἰυαάρτηθπί 
δπὰ (6 δοαγίβ οὗὨ ἴ}9 ἀφῃι]εβ ποτὰ {Π6 56 8 
μὰ εἰἰγγθα ὑρ. δρρατι λρὸ ταρσὸν ΔΡοΒί]68 ΨΟΓΘ 
ποὶ ΘΑΖῸΥ ἰο ΤΟΥ ΠΙΓΒΟΪΘΒ, ΤῸΡ Ἧ6 Β60 ἰμδὺ {86 
δ]οδοίηρ8 τῆς ὑμοὶν 106 Θοηΐεγτϑα ὁπ {86 Ρ60- 
ΡΪὸ οἵ Ἰσοπίαμι, ρσοοοοαθα δἰ πὰ ΡἾῪ ἔγοπι ὑμ6 ΡΤ 80}}- 
πᾷ οὔτ αοΒρΡ6}]; 8 Ιδῦβῶθ ΠΌΛΙΟΣ Βαα Ὀ6Θπ 60.- 
γεγο, ὈοίοΓΟ ΔΗΩΥ͂ τυΐγαοὶο γγ͵ὲ8 ροσίοττηθα, ΤῊΘΥ 
οοπίϊηυ θα ἴο ρσϑδβοῦ, δὰ ἀ οὐ στουρὶ (Π9 τα 86168 
ἴῃ οΥοΡ ἰο ΔΒχ δ βὶζῃ ἰοὸ ἴΐο ργοδομ θᾶ νοτσὰ οὔ 
δ18. ζγϑοθ. (Ανρ. Ῥαβί.).-- -ὸ ΒοΟΚ οὔ ΤῊΚ ΑΟΤΒ 
ἰδ ποὺ ἃ ΘἈγοπἶ61]0 οὗ τηΐγϑο]68, Ὀυΐ 8 ΤΟΪΤΤῸΣ οὗ 
ἔτλοο. (6886). 
Υεβ. 4. Βυῖ 189 πιτπ]εϊτυᾶθ - - - ὑγὰ8 α([ἱ- 

νἱ ἀ6ἀ.---βυοῖ ἃ αἰνί βίου 15. ὈΥ ΠΟ ἸΏ68}8 ΨΒΟΙΥ 
ὉΠπΔοσορ 4] ἰο 8 ζδ᾽ {7} ἐθδοθοῦ; ἐμ Γοτὰ Κ6- 
δι.5, ἰηἀ θα, Βα Υ8 δαὶ 6 οϑῖηϑ ἰπίο ἱμὸ ψογϊὰ ἴῃ 
ογάοσ ἰο ργοάυμσθ βι6} 8 αἰνίβίου [[.Ὁ. χιὶ. 61]. 
ΤΊ Γοτὰ ζ18]5 (πδὲ βαγίηρ, Ῥ ΒΘΏΘΥΘΙ ἢ6 60η- 
τυ ]568 (86 κἰηράοῃι οὗ ἀΔ ΓΚ π 688 ἱστοῦ ρα {Π86 ἀροη- 
ΟΥ̓ οἵ 815 βοσυβδηΐίβ, οσσοδίθ8 ἃ Β8] υὐδὺγ αἰδίαΓΌΒ ΠΟΘ, 
πα (686 }}.68 Ιη6} ἰο ἀοραγὶ ἔγοτῃ ἰπίαυγ. Ηο 11] 
Βογοαῖογ, οα {86 ἀδν οὗ ἡάρπηοπί, Ἔσχογοὶβα [8 
ΔΥΪΪ ΔΌΣ ΒΟΥ, πα τρᾶκο (μδὺ αἰνίδίοι θοπι- 
Ῥἰεἰθ. (Αρ. Ῥαϑί.). 
ει. ὃ. Δηυᾶἃ 6 ἴδιο 19 ὑν85 8Π| 8558} 

Ἰηδᾶθ, οἱο.--- ον δυβιοϊοπὶ ἰἰθ δαὰ Ὀθ6ῃ 
ξταπίοα ἰο ἐο δροβϑὶ]δβ ἴ0. ϑοδίζοσϊπς ὑπ βοϑὰ ἴῃ 
Ἰοοπΐππι, Οοα ρμογιμ θα ἃ δίοτλ οὗ Ῥογβθσυ το 
9 Βαγβὶ ἔοσε!ι, ἀουθ 1665 τ τ ὑπ 6 ἀοδῖση δαὶ ἰμ9 
δδοά βΒδου]ὰ Ὀ6 σαγγὶθα Γυτ μον, δα Ὀ6 ναϊδὰ ἴο 
[γείγα δηὰ θεγθο. (Δ. Ρᾳβί.).---ον σοπάογαι] 
ΔΓ6 ἴῃς τ8Υγ58 οὗ αοά, Ὀοΐμ θη ἷ8 ΡΘΟρ]6 δοῃ- 
4ΌοΥ, δὰ ὙΠΟ (ΠΟΥ βυσου! Εγνθη θη ΠΟΥ 
δθεῖῃ ἴο δυσουχα, ὑπ 6 Υ τα ποῖ ἀοίεαίοα. Ηδτγο, 
(86 ΔΡοΒΙΪο5 τοχασγὰ ἰμ6 ᾿πι 6} Ὅοποθ ΘΟΠΟΟΤΠΐ ἢ 
(86 μίδη ἀονίβοα ὉΥ ὑπδὶν Ομ πιο 8, ΒΙ ΠΗ ΡΪΥ 88 8 
ἀϊνίπθ ραββροσὶ ὑπαὶ ΘΏ80168 ἴμοπὶ 0 ΟΟΒΕΪΠῸΘ 
ἰδεῖν Ἰουσηογ. (ὙΠΠ156:). 
κε. 6, Απὰ δοᾶ ---ἾΝο Βῃου]ϊὰ πού ΔΙ ΑΥΒ 

α 61 γ δα ταϊξ ἰο ΒΆ8ιη9 δῃᾷὰ αἀἴβργθοθ; βι1}}, νγθ 
τηρϑὶ Ἰδδτῃ ἰο αἰδιΐησυΐθὰ τοι ΘΟΌΤΒΘ ν7}}} τα οϑὶ 
οὔ 81} ργοιιοΐθ {86 Βοποῦ οὗ αἀοά. ( 68π6]). 

γευρ. 7. Δπὰ τδο1τ0 ΤΏΘΥ ΡὈσϑδοβϑα ἴ89 
ΕΟΕΡΘ].---Τὴὸ δροβί]οβ ἀἱὰ ποὶ βροηά (μοῖν {ἐπι 
ἰὼ υἱνοτίπα οοΙαρ]δῖπίβ χοβροοίΐπρ {ἰμ0 Ὑ͵ΟΙΙ 
ὙΓΠΙΟΝ (ΠΥ δα δυδογοά, Ὀυΐ, ἢ 6 σΒθονίυ] 
Βρὶσῖϊ, γοβατηδὰ δὲ οποο ἐδ9 Ὑοτκ πῖοὶ αἀοἀ δὰ 
δδδίχποὰ ἴοὸ ἔμ οπι. (ΒΘ 60). 
0κ νκε. 1--. 7Τλε ὡοτὰ οὗ Οοα ἀοε8 ποί τείεγη 

μφ(ο λίπι οοἱάὰ [88]. ἵν, 117: ἴον, 1, 10 16. ΔΙΆΥΒ 

οἰδίτηθα τυῦῖδ ὈΟ] άπ 688 δπὰ ἴῃ ΡΣ γ, νον. 8, δὰ 
168 ΘΟοοιαρδηϊθα ὈΥ ἴμλ6 8᾽5Π8 οὗὁ 8 ΒΟΙΪΥ ναὶ διὰ 
οὗ 86]1{-ἀρηγίπρ Ἰονθ, οη ἐπ6 ραστὶ οἵ 1.8 μϑγδ]άβ, 
ΥΟΣ. 8; οὐϑὴ ἢ, ΠΠ. ΑἹ] πιθὴ ἀο ποὺ χϑοοῖγϑ ἰἰ, 
ΥΟΥ. 4, δῖ ποθ {Π6 τη8]166 ΟΥ̓ ΒΟΙΩΘ ΤΟΒΙΓΑΪΠἢ8 ΟἸΠΘΥΒ 
ἔγοτῃ Ὀ6] θυ ΐη ς, ΥΟΣ. 2, πὰ 8]} τἸηϑῃ οὗ δὰ ὉΠΡΟΑΪΥ 
Βρὶσὶυ σΘοτη πο ἴῃ ΟΡροβίῃς ἰμθ Θοβροϊὶ, γογ. δ; 
Ῥυι, ΠΠ. Ἐνοη βυοῖὶ Ὠοβί ν ὈΘΟΟΙ 65 [Π 6 ΤΠ ΘΒῊΒ 
οὗ εχιθῃαϊΐηρς ἰμβθ ψγοσγὰ τοῦτο ὙΣΔοΙγ, τον. θ, 7. 
(1.1560).---- ΗΥ λδη ἰλὲν ρεγϑεσμΐδ νοις ἵπ οηε οἱΐῳ, 66 
ψὲ ἑπίο αποίλον [Μαίϊ. χ. 28]: 1. ΤΊ οβο ψ80 
ῬΣΟδΟΣ [86 ΘΟΒΡ6Ὶ] ἰο ραρζδῃβ, δῃουϊὰ ποὶ οὐεὶἐ- 
Ὠδίοὶν οοπίϊμαο ὑμοῖσ σοῦῖς, θη ἰπ0 πογὰ ἰδ 
Ῥογβθουιοα (ἐμαὶ 18, θη τοπουνεα οἴδοτίβ νου]ὰ 
9 οαυϊναϊοηὶ (ο ἐθιηρίΐπρ 604); 1. Ῥοτγβθου οι 
Βῃμου]α ποὺ ἀοίον ἐθϑτη ἔγοσα το ἢ ΠΟῪ δἰἰοτηρίδ 
[1.5 Θσίωδιέ ππατίψτοπι: ἵ. ἴῃ ὙΠδὶ ἀ068 11 60η- 
Β18ὲ ἢ (α) Νοὶ ἴῃ [86 στοαὶ οχίθηϊ οὗ Θχίοση 8] Βυ Υς 
ἴουὶ χϑ τ 6 Δ ΘΠ ἀΌΓΘΒ ΓῸΓ {80 ΒΑ Κοὸ οὗὨ ἔαϊ(, 
Ὀαὺ ἐπ [86 τηθϑβιγοὸ οὗ δα] ν τ ΙΘ ἢ ἢ6 Θχ 18 
ἴοῦ ΟἸ γἱβι Β βαάκθ. (δὴ) Τὴ δροβί]θβ ἀὐβομδσρο 
(860 ἀυΐϊΐ68 οὗἩ {δποὶν οϑοο τ] ΡΟΓΒΟΥΘΤ ΠΟΘ δπὰ 
Ογ] δουγοζθ, γον. 1, 8, ἀπὰ ἰμ8 ἀοιηοπδίγαίθ 
ὑμοῖν δάο) ιν. (ὁ) ΤΉΘΥ τούϊγο ἔγοιῃ (86 μοβὺ 
Ὑ1ΘὮ ἐμ6 Ὺ δὰ ἰοαγπθα ἰο ἰΟΥΘ, 88 8000. 88 (ΠΟΥ͂ 
υπηδογβίδπα ἰπαὶ {πὸ ᾿οτὰ πὸ Ἰοπροῦ οδ]]οὰ (ὉΣ 
{πΠ6 Ὁ ΒΟΥΥΪΟ68 ἰμ6 γθ, γον. ὅ, 6. 11. ΝΥ 18 1 βοὸ 
Ῥάϊη αι] ἰο ομάυγοῖ (α) Βοϑοδῦβο ἰὺ Θχ 1118 ΠΟ 
Τοδίυγοβ τυ ]6}} οΘ8Ππ ΘΥΔΕΪῪ ἃ ΘΑΥΠΔ] Βο] ]ουθ. Τὸ 
186 Κ8 8 88]0 ἴῃ {πὸ ΘΥ 68 οὔ [86 γγοΥ]ὰ, β'ποο 611 
ΒΒΒΌΠΘΒ 85 ΟΥΪΠΑΤΎ δηα υποβίοη(δίου8Β σΑΥΙηΘῃξ, 
() Βοόδυθθ ἰΐ σοταρ οὐ ΘΙ Ὺ ΟΥ̓ΌΒὮ 68 ΠΊ8}|᾿8 ΟῚ ὙὙ1}], 
6. Δροβί]οβ που] Ῥοββὶ ὉΪῪ ἤᾶνο ὑγθίοσσοα ἰο 

αἷο σαί ποὺ ἔμ ἰο 66, οὐ 88 Φόδη ἴμ6 Βαρί δὲ 
ταὶ κὶ Βανὸ ἔουπα 1ὑ ΘΑΒΙΟΣ ἴ0 ΘρΒΡ6 ἴῃ 861-880- 
Υἰδοίῃρ ἸΔΌΟΣΒ οΟΥὗἨὨ (6 ταοβί ρδὶ Ὁ} Κὶπὰ, [ῸΓΡ 
ΟΒσίθυ, (ῃδη ἴο υἷπο ΎΑΥ ἰπ ἰπασίΐοη ἴπ {π6 Ῥγὶ- 
Βο0ῃη. ΠῚ. Ὑδογοίη ἀο685 ὑπὸ Ὀ]οβϑίηρς ἩΒΙΘΒ δὺ- 
ἰοπηἀ8 ἐξ σοπδβίβὶ  (α) ΤΆΓΟΥ 18 τπιθϑηβ (9 
γ}}} οὗὅἢ αἀοἄ, ἀπὰ ποὶ ἐμαὶ οὗἨ τηϑῃ, 18 ἄοπθ. (ὁ) 
Ηοηοο, ἰὸ φῬγοάσδοβ ἴμ6 τἰομοδὶ ὕγυϊβ οὗ ΘΟ σΥ͂ 
Κὶπά; ἐδ8, ἰ6 Ῥσοδοβίηρς οὗὁἩ (}9 δροβί]θβ. ὕΓγοῸ- 
ἄυσοδ δὶ (ἢ, τὸσ. 1; ἰμ6 [Κογὰ αἶγνθβ ἰθϑιυ πο Υ ἰο 
ὑμθτα, γον. 8: ἐμποὶν δὶ σὺ 18 8 βϑουῦσοο οὗἁ Ὀ] βϑίῃ ας 
--ἰὰον δάτιν ἐἰδο νογχὰ ἰὸ ἃ Μὰ οΣ δ6]ὰ οὗ ἸΔΌΟΥ, 
γοτ. 6. (11800).---ἰοϊσίοπε ἐπ (λ6 ἐλωγοὶ τολιοῖ αγϑ 
δαἰμίατν ἐπὶ ἐλεὶν ἱπήμοποο, γοΥ. 4: ἵ. Τὴ6 σϑυδθ9 
ἐμβαὺ 1οδάβ ἰο ἰμοιη---ἰΒ6 ἔα: 8] δπαὰ 06 Δ Υ]688 
ῬΓΟΔΟΒίης οὗ (86 αἀἰϊνίηο ποσὰ, τ ὴ 18. αυΐοκ, 
δηὰ ρονγογι, δηθὰ ΒΈΒΥΡΟΣ ἰπδη δὴγ ἱπο-οὐροᾶ 
βυογὰ, [Ηφῦτ. ἱν. 12]. 11. Τοὶν σθαι 8---ἰῆθ 
ΘΒΌτΟΙ ὑπ άοΥοοΒ ἃ Β᾽ ΠΩ σ᾽ ῬΓΟΘΘΒΒ; [86 ΓΔ] 86Π- 
ἱπποπία οὗ ἰμ6 μΒοαχὶ ἀγὸ τηδηϊζοδίϑα; 1ὑ 18 ἀν ὶης 
86 Βίχυρεῖο δαὶ ἰσὰ ἢ ἀοπιομπβίιγαίθβ 118 υϑ]06, 
ἐμαὶ ἔα Σου θ 818 18 ροῦν, ὑἰμαὺ Ἰοῦο ὀχ 18 
ὨΘΥ ΘΠΘΓΩΥ, δηὰ ἐδπαὺ 186 οματοῖ ἴβΒ θα] 86α.--- 
σάν ιολαΐ εἰγοιμπιδίαποοι ἐδ ἰλε Πὲσλί οὔ α εετυαηί ὁ 
Οαοα αἰϊοισαδίε3 1, Αὐογ ἴἰλ6 οοπίοδιὶ, 88 πὶ 89 
6886 οὗὕ Ρβ0] δηὰ Βδσηδθδβ (γον. 1-- 4), Ὀυΐ ποὶ 
»τευϊοιιδῖψ, 88 πα (80 6880 οὗ Φοηδῃ; 1]. [πη οὔθ- 
ἀΐοπσο ἰο ἐπ Τογὰ, Ὀὰαΐ ποὺ 'ἰπὰ ΘΟμΒοαῦθΠ06 οὗ 
ἐδ 08. οὗἩ ᾿Ώ8}, ΟΥ ΟὗὨ ἃ Ο81}8] ἰοτὸ οὗ δα86: [1]. 
ὙΠ δ ΡΟΣ ἐπ ἐμ μαπά; (80 {80 8ΔρΟΒ(]68 δ0ῃ- 
ἐἰπυρᾷ ἰο ῥσγοδοῦ, τυνῖϊ ἢ ἔδὶ τ δὰ ὈοΪ πη 688, δπὰ 
ΠΘΥΟΣ ἀγορρϑὰ {μποὶν ὙθΑροΠΒ). ΕΥ̓. ἴπ ογάοσ ἴἰο 
δηΐο 8 ΠΟῪ Ὀδ (16. ο]ὰ (γβίτα δἀπὰ ὈογΌ6), Ὀαὲ 
ποὺ ἰο 8661 ἃ ρἶδοθ οὗ ταεϑβί.---- Το δεγυαηίς ὁ Οοά 
σΟΉ ΤΟΤΕ, εὐδη τολεπ (λὲν δυσομπιδ: ἵ. ΤΘΥΩΔΙΥ 
((μοῖν ἔδῖ ἢ δπὰ σουτᾶζο Δ΄ΓΘ ἥττων τηδἰ ἰδ πο, 

Γροοϊνϑὰ ὈΥ͂ ΠΛΔῊΥ͂ ἰπ ὕδι τ, γον. 1, ΙΒ Θα 1ι 18 ῥσο- 1 ἴῃ (89 πιϊάβὲ οὗἨ οχίθσῃδὶ δβλὶοιΐου8 διὰ β.8π)60); 



954νϑΘδ ΤῊΕ ΑΟἹΒ ΟΡ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΠΕΒ. 

11. Ἐχίογηδν (πὸ τἰρδίθουβ οδυβὸ οδηποὺ Ὁθ0] νυ (ἢ διιρτηοπίοα ρον 7;}) ΠΙ. ἘΓΘΤΈΔΗΥ (0 δὶ! - 
τυϊποα: ὙΠ6Π ΟΡΡΥΘΒΒΘα ἰῃ ὁπ6 ΡΪῖδ66, ᾿ἰὲ ὅπαάβ 4 ἔυ] βοϊάϊοσβ οὗ 86 οσοϑβ, 8 ἈΘΒΥΘΩΪΥ ὍΤΟΤΤΗ οὗ 
τοΐαχο ΟἰΒΟΊ ΒΟΥΘ; ουθ ἢ ΒΘ ῬΓοδίσαιϑα, ἰὑ δυΐβοβ  υἱοίοσΎ 15 Ῥγοπιβϑα.) 

ἢ 11. Τῆε λεαϊέπρ οὗ α οτρρίε ἐπ ἤνείτα ἐπάωξεθ ἐδε ρεορῖς (ὁ οὔεν Ἰἀοϊαίγουδ τοοτελίρ, τολὶολ Ῥακπὶ «πὰ 
Βαγπαδαϑ εοἱἰλ: αἰδεμίί τέρτεξε; πευετγίλεῖεεα, Ῥαωΐ ἰξΣ αὐεγιρατάξ, αὐ (λὲ ἐπεί σαίοπ ο,Γ «“εῦσε τολο 
οαπιὸ ὕγοπὶ Απίϊοοὶ απὰ 7εοηλμη, πρατὶν εἰαύῦηι. 

ΟΕΠΑΡΊΤΕΒ ΧΙΨΥ͂. 8.-720. 

8 ΑΔπὰ ἰδ6γ βδὺ ἃ οοσίδίη πιδῃ αἱ 1, γβίγα, ᾿πιρούθαῦ [ὈΡΟἾΤ6Σ]6887] ἴῃ 18 ἴδοῦ, θοϊηρὲ [ὁ 
9 Ῥοΐῃμ] ἃ οὐίρρ]θ ἔγοπι 818 τη μο τ Β ποι, ΤΠΟ ΘΥΟΣ Πα παϊκοὰἷ ΤΊ} βαπιο [ΤῈ] 

τη8η} μοαγὰ δὰ] βρϑδῖς : πῖῆιο βίδα [Ἄ80}] 7 Ὀθμοϊάϊηρ Ποοκίηρ δι] πἷπι, δπὰ Ῥογοοϊντηρ 
10 ἐδαὺ 6 μαὰ δι} ὑο 6 Πρα]θά, βαιά τι ἢ ἃ Ἰοπμα γοΐοο, δίδηἀ ἀρτιρηῦ οα {δγ ἴδεί. 
11 Απὰ 6 ᾿ἰοαρϑά" [βργϑηρ 00] δηὰ παϊκοά. Αμὰ πβοὺ ἐμ ρϑορὶοὸ [Βαϊ πθθῃ ἐπ τωυ]- 

ΕὐυάοΒ (ὄχλοι) Βα ταῦ δὰ] δὰ ἄοπο, ὕπογ Ἰἰθὰ ἀρ ὑπο 1} γοΐσθθ [γοΐδθ (φωνὴ»)], 
ΒΑ Ωρ ἴῃ {πὸ Βροϑοῖ οὗἉ Πυγοδοηΐδ [ἴῃ {0} Πγοδοηΐϊο (ϑρεθοῖ! 1, ΤῊ ροὰβ ἃγὲ σοτη8 
ἀοτη ὑο τ8 'π ὑπο ᾿ἰκϑηθββ οὗ τοῦ [ΤΠ μοὰβ μᾶυθ δϑοομμα κα ἀπίο πιθῃ, δηὰ ἤδνα 

12 οοτιθ ἀοτα ἰὸ 058]. ἘΛπά ὑμ60 ο4]168 ΒΑΓΏΔΡ48Β, δαρὶίος [Ζ608]7; δηὰ δαὶ, Μίογου- 
18 τῖυβ [Ηϑγπι687, ὈΘΟΔ 86 μΒ6 τὰβ Π6 Ομ ο Βροδκοσ, ἜΤ θα [Βα] 86 ῥγχιοβὺ οὗ “ ἀρ᾿δοΥ 

[Ζ608], τιμῖσὰ [ὑπὸ (ὦ «., Ζου8, Δίὸς τοῦ ὄντος} ᾿νὰ8 Ὀαΐοτο {86 }γῦ οἱΐγ, Ὀτοπρῆῦ ὀχ 
δηα ραγδη 48 πηΐο ὑΠ6 ραίο8 [Ὀοΐοτο ὑμ6 ραί6], δηὰ που]ὰ ἤᾶγθ ἀοηο [Ἰηὐδπαοὰ (7ϑελε) 

14 ἰο οὔδγ] βδουῖῆοθ πὶ 0.6 ρϑορίὶϑ. ἜΤ λιίοἢ [Β.0}] σι θα {π6 Δροβί]θβ, Βαγπαῦαβ δηὰ 
Ῥαὰ], μοασὰ οὐ [μοᾶγὰ (8 18], ὑΠ6Υ τϑαῦ {π61Ὁ οἱούμιοδβ, δὰ σϑὴ ἴῃ [τυβθα οτί ἢ} πλοῦν 

158 {Π6 ρΡθορΐθ, ογγίῃρ ουἱ, ἘΑπὰ ΒΑΥΙηρ,, ὅ1τβ [Ὑ6 τηθυ (ΓΑνδρες}]}, Μ Ἀγ ἀο γ6 (8686 (Βϊηρβῆ 
ΥΥ 6 αἶβο [7 6, ἴοο,7 ἀ΄Γ6 πιϑὴ οὗ ̓ 1ἶκ6 Ῥαββϑίουβ [ἅτ πτηδη ὈοΐηρΒ (ὰ ἀρωτοις ΟΥ̓ ἾΙΚΟ οοη- 
ἀϊυ1ο8} πὶῦ γοῦ, ἀπὰ [γοὰ, 0] ῥγθϑορθβΒ ἀπίο γοὺ ὑπᾶῦ γ6 ββουϊὰ ἰαγη ἔγοπι {8656 
γΔῊ 0168 [680 ΠΏΤΘΆΪ ΟΠ 68] απο ὑμ6 ᾿ἰνίηρ αοά, πϑῖοι [π8}0] ταδὰθ μδδυθῃ, δυὰ 

10 ϑαγίῃ, δῃὰ {Π6 568, δηἀ 4]}] ἐδ! πρα ὑΠδὺ δ΄ ὑΒογοῖῃ: ἘΥ ΠΟ ἴῃ (πι68 [ἀ968] ραβίὶ βαϑετοὰ 
117 8}} παύίοῃβ ἴο τ] ἴῃ ὑπο ῖγ οσσῃ τᾶγβ. ἘΝονογίμοϊοθβ [ΑἸΟΒουρ ἢ] 6 Ἰοἔξ ποῖ 1 πηι 6} 
πὶυουῦ τὶ ζῃ 688 [186] ππφϑήρυσνα . ἴῃ ὑμαῦ 6 ἀϊα ροοῦ,Ἷ διὰ [ἴτοτῃ ἢθαΥθἢ} βϑνο 88 
ταὶη ἔγοπι ἤθᾶνϑη, [οηι. ἤ6γα : ἴγοπι ἄθανθη,] δπα ἔγα 0} ΒΟΔΒΟΙΗΒ, Δ]]ρ’ ΟΌΥ ᾿ϑασίβ πιὰ 

18 ἴοοἄ [πουγὶβῃπιθηῦ) δηὰ ρἰδάημθ. Ἐλπά τσὶ (6886 βαγίηρβ [Χ0Γγ8] Βοδσοα σαϑίγαϊηθᾶ 
ΠΟΥ [ὉΠΟΥ͂ ΓΘ ΒΟΆΓΟΘΙΥ͂ 8016 ὑο τοβύγα! ἢ] (88. Ῥβορ]θ [πιυ] 1086], ὑμδὺ ὑπ0 0 μδά ποὺ 

19 ἀοῃθ 88οῦῆοθ ὀλὰς ΒΔ ΟΣ ΠΟΙ 0] απο ἔμοαι. ἘΛΔπα [Β0}] ὑπό γθ ὀᾶπιθ ὑμι0 Π6 οὐγίαϊπ 
[οπι. οογίδ 1 ἶοτΒ ἔγοια ΑἸ ΠΟΠΟΘἢ δᾶ Ἰοοπίαπι, 0 ροτβυδά δα (ἢ 6 ροορίὶο [{86 πια]0:- 
ὑχἀ67, ἀπά, Βανίησ βίοποα Ῥϑὰ], ἀγα [δὰ {Π6Υ βίοηθὰ δι], δηὰ ἀγασρθα] λύπ ουὐ 

20 οὗ {86 ΟἸΥ, Βαρροδβίῃηρ᾽ 6 μδα θθϑη ἀθδάϑ [(μὺ "6 μαὰ ἀϊ6ο4]. ἘΗ ΟΝ οἱ, 85 [Βαϊ (δὲ) 
μὐρε δύνει αἰβοι 168 ϑύοοά τουπὰ δρουΐ [ϑποϊγο]6α7} ἶτπι, ΒΘ τοθθ ὑΡ, δὰ οδτὴς [πα] 
ἰπὺο [86 οἰγ: διὰ (μ6 ποχὺ ἀδὺ δ ἀδραγίϑα [πϑηῦ οὐ} τι Βαγηδθδβ ἰο Πόσῦθ. 

1 Ψον. 8. δ. [ὑπάρχων, αἴτον αὐτοῦ, ἴῃ ἐκαί. γεο., ὕγοτα Οα. Ἡ. οἷο. ἰ8 οὐ ἰοὰ ἰπ Α. Β. Ο. Ὦ. Β., Οσά. δ[η., δοά ὃΥ ἴδεβ., 
᾿Ἴβοῆ., δηὰ ΑἰῦΏζ Τὸ ἰδίίογ, υἱ τ} ἀ6 οϊ[6 δηὰ ΜΈ γ6Γ, το ῖμο πογὰ ὃδ δὴ ἰπίοσροϊαίίου ἤτοι οἰ. 1. 2.---Τκ.] 

8 σογ. 8. Ὁ, Τὰ ρῖδοο οἵ [δ ρ) υροσίοοϊ περιπεπατήκει [Πουπὰ ἴη Ὁ. ΒΕ. α. Ἡ., νἱπουῖ 19 δυκτασοοῖ ΟὝὟΙΝ εκ: 6Θκ. ἢ 13. 9), 
με] }] 0 [πὸ ἐφΖέ. γος. ὀχ Ὠ υἱΐδ ἰϊ, περιεπ.}, ἴδοι. πὰ Τίδο. [ἀπὰ ΑἸΧ ανὸ δὰορίοα ἰδο δοσγίβέ περιεπά το Α.Β.α.; 
ουηὰ αἴϑοὸ ἰῃ Οοά. 8.πη.,}. ΤῊ δοτγί δὲ ὁοπίογιβ ἴο [ἢ ὑδι18] τηοάθ οὗ οχ ργοαβίουι πὶ οοπδί γασθίίομα υί τἢ (δ τοϊδεῖτο, διὰ τσῶδ 
ἐπογοίογο δ δι πξθαὰ ὈΥ σοΟργ δίβ Τ0Γ ἔπο ὦ ὉΓΙΚΙσΕ ὈΪ]υροτίοοι. [ὙὉ6 [6 Αἴϑὸ {πὸ ορί πίοι οὗ ἀο θιξο διὰ λδογοι.- -Τὰ.} 

ον. 9. ἤἥκονα οσσυΓθ, ἱπάϑοα, ΟὨΪΥ ἰῃ Β [9 6[}}. δῃὰ Ο. [δἀορίοα " ἐφαί. ἊΡ δυὰ 1δΔοὴ. διὰ Τίοοϊι. ἰβογοίοτο ξιξαῖδε 
180 δογίδί ἤκουσε, ὙΠ1οἢ ἰδ ἰσυπὰ ἰῃ ποεῖ οὗ ἴπ 9 π)δηθδεογίρίδ [Α. Ὁ. ΒΕ. 6. Η. . Β[.]. ΑΔ [89 δογίεξ, πουγευοῦ, 18. οοῶ- 

. Θίδ ΠΥ ϑρίογοί οἰ θΘΎΟΓΘ ἰὼ [86 παγγδίίνο, ἐπ 9 ἱπιροτγίδοϊ, [{οΥτ κί], οουἹὰ πανὸ ΤΏΟτΘ ΘΑΔΙΪΥ Ὀδο οοργνογίοα ἔπ δὲ 
δογίοϊ Ὁγ ςοργίε:6 δὴ υἱὸς υεγεῶ ; ἴΒο ἱπιρογίοοϊ τΔΥ, ἐπογοίογα, Ὀ6 δοειυπχοὰ ἴὸ ὃὈθ ἴΠ6 σοπαίηθ τοαδΐηρς. [ΑἸίοσὰ, τὶ ἀὁ 
γοιίο δῃὰ Μογοῦ, σοποῦγθ, δμὰ ἰγδηβ᾽αῖϑο ἐπ ἐδ ἰπηρογίοοϊ: ὃ ισας ἐξεἰεπίμρ : δοο Εχκα. ποίο, οἰ. γὴ!!. 1δ-17. υ]1.--ΤῈ. 

4 ψοΣ. 10. [1ὴ9 ἐστί. γέο. τοδϑ ἥλλετο, πιὰ 6, Ἡ,, ὑπ Ιδοῖ. Τιδοῦ., δὰ ΑἸΓ, δβὰορὲ ἥλατο, Μ᾿ἘΠΟὮ ἰδ ἰοπηά ἰπ Α. Β. 6. 
ι σοἀ. δ. ΤῊ δοσγίβί δὲ σῃδηκοὰ ἰπἴο {πο ἱπιρογίοος ἴο δαϊ περιεπάτει 449.) 860 ἯΊΝεΚκ : ΟΥ̓ ἢ 15δ.---Ἐκ.} 

δΎοΥ. 14. ἐξεπήδησαν [{ουδὰ ἰῃ Α. Β. Ο (οτκίπα]). Ὁ. Κ., Οοά. Β[π. ὅγτ. ὕ}κ., (τ ἐϊέεγ) δὰ οὐομίοα ὉΥ τοοϑα! οὐξ- 
' οτε.---ΤῈ.], 18. ἘΠα ΘΒ. ΟΠΔΟΌΪΥ, ἜΓΈΠΙΒΗΙς: ο ἴμο τοδαϊης ἐιςεπ, [οἵ ἐεχέ. γε... Ὑ8ὸ ἰδιίοσ ἰδ ἰσαὰ ΟἿΪῪ ἐπ ἃ ἴον οἵ ἴπὸ Ἰδῖασ 
Σδδηπδογίρίδ [πη Ο (οογγοϑοῖϑα). α΄. Η.--- ᾿ 

4 γον. 17. ἃ. καίτοιγε [οἵ ἐδπί. τεῦ. ἴτοτα Ο (δεοοπὰ οογτοοίίοῃ). α΄. Η.] πλυϑὲ Ὀθ0 τοσατγάθα δα ἐπ6 ξοππῖπο τοράϊηρ ; Ἐδοδο 
ἐδαι ἀονίαϊο ὕγομι ἰδ ἀγὸρ οἰ ἔπου τοὶ οὕ γε. [καΐτοι ἐπ Α. Β. Ο.; δὐορίϑα ὉΥ [δοἢ. ἀπδὰ Τίδοϊ., Ὀαὲ ποῖ Ὀγ Α12.; καίγε ἐπ Ὦ. ΕΒ. 
«-Οοά. βίη. (οτἰκίμα 1) Ὠδα καιτοίγε; ἃ ἰδίογ Ββαπὰ δἰἰοιυρίοα ἴο ΟΥὼ896 γε.--ΤῈ.] 



ΟΗΑΡ. ΧΙΝΡ. 8-20. 2θὅ 

ΤΎΥ͂Εες. 11. Ὁ. 
(ἃ Ουά, 8ἰα..) δδ ἔδο 1065 ὑσὶ ἩοΓα.-- ον ἡμῶν αἴτον κρρῦίαε, οὗἉ ἐεχέ. τες., ἴτοϊῃη Α. ΒΗ (6 8β|}}). 6. 

6 Ονρά. Απιΐαϊπια οὗ ἴῃ 6 ὙΠΕΡ. τοδβ ὑεείγα ; ἰῇ τοαάϊης ἰῃ δ. τιοκεὶι. αὐ ΑἸΖ, δανεϊ πἴο ὑμῶν ἤγοπι Ο. Ὁ. Β.., (ΔΈ ΠΟΤ. 

ὉΣ ἀγαθοποιῶν, (οἵ ἐεχέ. νοο. ἴροτα Ὦ. ΒἘ. α. Η..) ἴδοιι., ΤΊ σοι... πὰ ΑἸ. δα θειϊια το ἐγλϑονόγαν (ἕτοπι Α. Β. 
γυϊκ. (ποεέγα), ΤΟΝ. 

δισείκα παὸ ἐογωπι, ἰπἀἰοδηίηρς αὐτῶν, ἩὙΜΙΟΝ ΟΠ ΌΣΤΩΘ ἴο (Π6 ΚΓ. υοσϑίοῃ, Ἢ μὲν δἴζογ οὐρανόθεν. 6 οὐχ θὰ Ὁγ ΤΊδο]ι. δηὰ 
ΑΙΖ.; Ὁ Ὁ. Ε. 6. Η. τοοὰ ὑμῖν, τ ΒΙΟἢ [6 δἀορίοϑα ὮὉγ δο. Τμ6 ῬΣΟΠΟΌἢ ΔΡΡΟΟΓ ἰο δᾶνο ὈΘΘΏ 
ϑεοοδὰ Ροσθου.- -Ἴκ.) 

δ Κον. 19. ἃ. νομίζοντες, Ραγί. Ῥγεξ. ἰΒ τῶοτο διἰτοΏ ΚῚ Υ δυρροτγίοα [ὉΥ Α. Β. ἢ. Οοἁ. 8ίη., Δηὰ δἀορίοα ὮὉΥ [Δεῖ ἀπὰ Τίδο.) 
ἴδ) νομίσαντες. [οὔ ἐεχέ. γέο.. ἔγοτα Ο. ΒΕ. 6. Η.; 
᾿αηὰ.--Τὰ. 

ΑἸΖ, Ῥχγοίογθ πὸ Ἰδέϊοσ, δῇ γοχαγὰβ [89 [ΌΓΙΟΣ 88 8 οογγοοίίοῃ Ὁ 8 ἰδίου 

ΦΥ͂α;. ῤ. Ὁ. [1 ΔοὩ. Τοῦ. δπὰ ΑἸ. τοδὰ τεθνηκέναι, ἴῃ δοοογάδῃοοθ τί ἢ Α. Β. Ὁ. Οοἀὰ. Βίη., ἱποϊοαὰ οἵ τεθνάναι οἵἴὨ ἐεξέ. 
γε. ἴτγοτα Ὦ. Ἐ. α΄. Η-., ἴδο Ἰδΐίίοσ ὑοίῃς [80 Ππιοῦθ 0808] ἴογπι, δῇ ἤΘΏΟΘ ἸΠΟγΘ τορἷγ δἀορίθᾶ ὈΥ οοργίοίδ ὑδλῃ [ἢ 9 
οἰαε..-ΤὰᾺ.] 

ἘΧΕΘΕΒΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεκκα. 8-10. Α οθϑεϊδΐῃ ἵδη, δ ΤΥ δίχα .--- 
[ἂν Λύστροις, Ὀαὶ, ἰπ γα γ. 7, Δύστραν; {116 πδτηθ 
ΟΟΟΌΓΒ ὈΟΙἢ 88 ἃ ἔθιω. βίῃρ., ἡ Δ., δῃὰ 88 ἃ πϑουί. 
Ἰ.,, τα ΔΛ. (Μεγόσ, διὰ Βοβ. ΠΕΡ Ε ΤΕ: ΠῚ Φ 

ἰότὸ ζει δ 6 ΒΟΥΘΓΑΙ ἀοία118: (α) ἰδ Β68]- 
ἷπξ οἵ 6 οὔ ρῃὶθ Ὀγ. Ῥδυὶ, νὸσ. 8-10; (ὁ) [86 δἱ- 
ἰερί, ἰπ σΘομβοαίθποο οὗ (86 χιΐγβϑ616, οἢ {86 ρατὶ 
οἵ {86 ρορυϊαἰΐοι, ἰο ΟἿΣ βδοσίδοο ἴ0 ἐμ ἐνο 
τρϊβδί δ ΓΪ68, 88 ἰο ρχοΐβ,  Βῖο} 88 σορτυϑδβοα 
ΟΌΪΥ ὉΥ (86 χηοϑὺ γοδβοϊιίθ δοίβ οὗ ἐπὸ Ἰαϊίον, δπὰ 
Ὀγ [16 πίΐποδθ το {ΠΟΥ ὈΟΤΘ, γον. 11--18; (6) 
(86 111-ἰχοδιπϑπὶ το ΡῈ} δυβοα Ὠ}γ7 ΟΧρο- 
γἱεπςοοά, οὗὨἩ νυ 6} ἠογοΐψη 79.0.8 γγογ {μ6 ᾿πβιϊρα- 
ἰοτδ, δὰ τ ὰϊσῖὶ ὙΘΡΥ͂ ΠΟΔΥΪΥ σοβὲ Ὠἷπὶ ἈΪ8 Ἰἰΐδ, 
τοῦ. 19, 20.--- Τὸ ποαϊΐης οὗ [89 ΟΥΡΡ]6 Γϑδθιω- 
ὉΪ68. ἰμῃ86 τπηΐτϑοΐο Ὑγουχπὶ ὉΥ Ρείον, οἷ. ἐἰϊ, 2 8. 
ΤἘΘ ὈΠΕΔΡΡΥ πιδὴ ἱπ γϑίγα, {16 (86 ομὸ ἰπ 96- 
ΤΌΒΔ]εΣ, Βδὰ Ὀθοη ἰδῆ ἤγοτῃ ἷβ Ὀϊσίῃ, μδα ΠΟΥ͂ΘΡ 
Ἰεασπδὰ ἰο δὶκ, δὰ νγὰβ8 οοπῃρο]]οὰ ἰο βίζ; (ἐκά- 
ϑητο, ἰδαὶ 18, ταί ἰἰογο, ποί: αἰσεῖί ἴῃ υγϑίσγα 
(Κυϊποεὶ; [ΒοΒ. Ζ.εχ.7]7). Ηδ ᾿ἰβϑἰθηοά ἰο Ῥαυ], 
ῬΒΘΏΘΥΟΥ ἰδ ἸδιίοΣ Βροΐϑ; ᾿ξ ἐπιρογίθοί, ἤκουε, 
πίοι, ὁ οΥἰ 108] σγουηα8, οἶδ᾽ 8 {π6 Ργϑίθυθποθ 
[δε6 ποὶδ 8, ΔρΡροπαοά ἰο (πο ἰοχί, δῇονυϑβ.---ΤῈ.], 
ΦΙΥΡΓΈβ8685 οοπὶϊηιιοα δοίϊοι, δπ, ΘΟΒΘΑΙΘΠΙΥ, 
ἔθ Γ6, Ῥουβουθσῖπς πὰ δἰἰοηίῖνα ᾿Ιδἰθηϊηρ.). δα], 
πο80 διἰοπεΐοη ψγὁ8 διτοδίοα Ὀγ {π1ὶ86 οἸΣΟΌΠΙ- 
δίδῃοο, ζδσοὰ ἱροῦ ὩΡΟῺ ἷτη (ἀτενίσας), ἴῃ 
γον 10 δβοογίδιῃ ἷβ βρί συ }.8] δἰϑίθ, 88 ΓΔ 88 
Ῥοδαὶθ]ο, δῃὰ ἰο ἔοσι) δῃ ορἱηΐοῃ οὗ [86 ῬΤΟσΘΒΒ08 
ἩΠΙς ἢ ΟΣ Οσσυγτίης ἰῃ εἶδ εοὺ]. ΒΗ ΠΟΥ ρῥθὺ- 
οοἰνοὰ ἐμαὶ {πὸ δὴ μ8ᾶ ζαὶῖῃ ἴο ὍὈ6 Βοεϊϑᾶ: 
(τοῦ σωϑῆναι 18 ἰῃ 8 σοπιρ] τηοπὶ οὗ πίστις, δπὰ 6χ- 
Ῥτγοδδεθ ἐΐο οὈ͵εοὶ ἰο τ Βῖοῖι Ηἷδ τοϊΐδποο δπὰ δὶ (ἢ 
τείοττοά, [““138ὸ ἰηδηϊ το ἀοροπ 8 οὁἢ πίστιν; Β66 
ἮΙΝΕ: Οἷς. ἃ 44. 4." (ἀο εἰ(6).--ΤᾺ.}. Γἰ ἴθ 
ἐβωπόδον ἐμαὶ (Π6 ἀΐδοουγδο οὗ Ῥβϑυ], 88 τῦ 61} 8.5 
8 ΚΖ ογα] Ὀθδυΐημ, 84 ραϊποὰ {πΠ6 σοηβάθηοο 

οἵ 6 βυδοσον, δηὰ ἰηἀιορα μἷπ (0 6] Ἶογα ἐμαὶ 
(86 δροδῖ]ο ροββεαϑϑά Ὀοίδι [8:0 ΔΌΪ 1 Ὑ δη ἃ {86 νν}}} 
ἰο τοϊϊοσυα Ὠἰω. Ηΐα ζοπεσαὶ Δρρϑδσϑδῃοο ἰδυρῆὶ 
186 Δροβί] ἐμδδὶ βυομ οσὸ ἷ8 βαῃ(πηθηΐ8. ΤῈ6 
ΟΥ͂ΡΡΙΟ ἄγον δὴ ἱπέίθγοησο γοβρθοίϊ πα δχίθγ μα] 
Ἰρδιίογ8 ἔχου ἰδ6 δρίτὶ ἡ ἴῃ ποῦ (6 ΔΡΟΒΙ]Θ 
ἜΡΟΚο, δηὰ δοσοσάϊη αὶ ποροὰ σ11} σοπῆδθῃοθ 
ἰμδὶ εἴα ὈοαΙν ἱπασπι ιν που] θ6 μοα]οα, Τδ6 
ΔΡΟΔΙΪ6, ΟὉ ἐδ 6 Οἶοσ μαπᾶ, [οΥπιοὰ ἃ Ἰυάδρηιοηί 
Τεδροοιξην ὑπὸ δρὶ τἰϊ6] δἰδίο οὗἩ [80 ΟΥΡΡΙΘ, ἴγοτω 
οοσίδίη Ἴχίθγηλὶ μηδ ϑἰ8 108, δ ἃ ὈΘοΔΙη6 60Ὲ- 
υἱποοὰ ἐμπδὶ [8.9 πηδ 8 800] 88 8116 ἃ τὶν ἔδὶ ἢ. 
[“Ῥυ οἰδαάθθ του δυάᾶϊί, υἷα βοιῃϊὶ 1η 
δηΐπια: ππᾶο ἐπα τηουϑίΓ, υἱ δα σογρυβ σοποὶυ- 
ἀεί. (Βοῃο]).---ΤΒ.. Απὰ ποτ ἃ ἀἰ ΒΌσθπο ἷβ 
ῬεΓΟΟΡ 1016 Ὀούτγοοι ἰδ 6 ῬΤοβθηΐ ΟΟΘΌΓΣΓΘΏΟΘΘ, δπα 
19 οἿδ το ἰοοὶς Ρ͵Ϊ8Δ60 δἰ {πο μαίο οὗ {Πθ ἐθη:- 
Ῥῖο, οἷν. 11, 2 (ἡ. Τὸ ἰδῖθθ τηδῃ, ἴῃ {116 Ἰδίίο Ὁ 
6856, ΙΙΘΓΟΪΥ ἀοδὶγοὰ δηὰ μοροα (0 ΓΘΟΘΙΥΘ 8|Π|8, 

ΟΥ̓́Θ Δ66Γ Ῥοίοῦ βαὰ Ὀϊάάθη πὶ ἰὸ “Ἰοοῖκς οὨ ἢ 
τα διὰ 20})π, οἰ. ἱϊ. 8-ὃ. Βυΐ [86 οτὶρῃ]θ οὗ 
Γγβίγα δὰ δίγοδαυ Ὀθθὴ 8ῃ δἰίθηϊινο ΠΟΆΤΟΥ οὗἁ 
Ῥδυὶ, βεααὰ ἀεφδρὶγθὰ ἰο Ὀ6 βανϑᾶ, δηὰ μδὰ δΒοροά 
δηα Βο]ϊονοὰ ἐδδαὶ {π6 Δρο58119 οι] αὔογαὰ Πίτῃ 
το] ϊοῖ. Ῥδϑὺϊ βροδῖκβ ἰὸ δἷτι δ᾽ουά, δὰ αἰγοοίβ 
Ηἶπη ἰο διῖβο δὰ βίδηα ὑρυῖρδι ὁπ δἷβ ἔθοί. Ηθ 
ἀοοβ ποῖ, ᾿κὸ Ῥοίοσ, οἷν. 1ϊ1. θ, ρΡγοπούποθ {86 
ὨδῖμΘ οὗ 7688 ὉΥ ψ 086 δι ΒΟΥΣῚ ΒΘ 18β68 (80 
ΘοΙατηδηά, δηὰ ἰῃ ΠΟΒΟ ΡΟΥΘΥ ἐ86 ΣΐἾΓ86]6 18. ἰο 
Ὀ6ὸ ντουχῖ, βίησο {μ6 ΟΣ ρυΪθ δὰ δ᾽γοδὰγ Ὀδ6θὴ 
ἰδυχοῦ ὈγΥ ἰδ6 ῥχεδοβίηρς ἴ0 ὙἩΒΊΟΝ ἢθ Βδὰ }18- 
ἰοηδὰ, ἰο τϑοαῖὶνο Φθβιβ 88 ἐμ ϑεανίουῦ; δηὰ ἰὴ 
ἐμὶβ γοβρϑοὶ δἷβο, (6 ὑνὸ ΟσΟΌΡΤΘΙΟΘ5 αἰ Β΄ ν. 
[ΠΟ πιϑππ 8Δ]0Π6 ἰηδοσὶβ θεοὶ ἡ θη φωνῇ δπὰ ἀνά- 
στηϑε ἰδ ᾿ψογὰβ: Σοὶ λέγω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίον 
᾿Ιἡσοῦ Χριστοῦ, Ὀυὶ (Ὠ9 πιδαυδοῦρί8 τ δ ἔπ πἸδἢ 
{μῖ8 τοδαΐϊηρ (Ὁ. Ὁ. Ε.), ἀο ποῖ ργθοΐβοὶυ δργϑθ; 
ΠΟ ἰσϑοο8 οὗ ἰὑ ΔΡΡΘΑΥ ἴῃ ἐδ Οἴδοῦ ὑποῖὶλ]ὶ ΜΆΚ. 
(Α. Β. α. Η. Οοά. 81η.}; δηὰ μϑῆσθ οἶβοὺ αἱ γ8 
δηαἃ σομπηηδῃίδίοῦβ θρΓθ0 ἴῃ ΡῬΓΟΠΟΌΠΟΙΩ ΡΣ ἰῃ0 
Ὑ80]6 δῇ ἱπίθγροϊδίϊοι ἔγοιῃ οἷν. 11}. θ.---ὔκ. 7. Α8 
ΒΟΟΒ 88 ἰδ0 8 88 ϑδἀάἀτγοββοά ἰῃ (ἢ 18 ΤΒΏΠΟΓΙ, 
Β8 δὺὸ ὁΠ66 ϑρτδηρ ὺὕρ (ήλατο, αο07.}, διὰ νι δἰκοὰ 
δϑουΐ ὑπερ έτοτει ἐπιρεγοο). [8.86 δῦογο, ποίθ 4, 
δρρεμπάϑὰά ἰο ἰδο ἰοχί.---Τ.. ΑἜὕἰμϊτὰ ἀἰ ΓΘΠ 69 
Ὀοίπνθοη ἰμ6 ὑνοὸ 6.868 18 Τουπὰ ἴῃ ἰμ6 οἰτουτα- 
βίδησθ, ἐμαὶ νἡ 116 Ῥοῖασ ἰοοῖκ ἰδ 6 ἰδ ὈΘΩΖΡΑΥ ὉΥ 
89 μδῃηᾶ, διὰ γαϊβοὰ πΐτη, {πΠ6 οὐ »]ο οὗ [γβίσα 
ὟΔ8 8016 ἰ0 ΒΡΥΪΏΣ ὉΡ τιιϊδοιυ!, δβϑιδίϑῃοο. 

γεβ. 11-14, ἀπ! ΒΘ [6 ὈΘΟΡ]6 δᾶνν, 
εἰο.-- ΤῊο ἱτργϑδβίου ῖ ἢ {8.6 τηΐγ8 616 τηδὰθ ὁ 
ἐπ0 Ῥδζδῃβ ὙΠῸ ΓΘ 8586: 0] 6, ΔΡΡΑΓΘΉΔΥ ἴῃ 
ἴατζθ ΠΟΤ ΌΟΣΒ, 88 ῬΘΟΙΪΑΡ, δπᾶ, ἰπἀοοα, υἡ- 
Ῥδτδ]]οῖοα. 106 Ποα]ΐηρς οὗἩ π6 οὐἷἶρρὶθ ᾺΒ 80 
ὙΟΠαΟΓίΟΪ, πὰ βὸ Θχοϊ ΒΊΟΥ 4. αἰγῖηο δοί ἴῃ 
1Π01Ρ ογϑθ, (μὲ (86 ἱμβουρμὺ οσοαυγγοα ἰο {Π6πὶ 
ἰπαὶ {9 τὰ γθο ἰδ (818 ΒΘΑΥΘΏΪΥ ἀοοίγ!η6, 
δια ὀχογοϊβοὰ ὑπ 686 ΒΌΡοΥ πα ΓᾺ] ῬΟΎΟΓΒ, σου]ά 
(ποτα δοῖνοθ 6 ποίΐης 1685 {Π8ὴ σοάϑ ἴῃ μυτηδῃ 
ἴογπι. Ἦρηοο, δἴογ δι} ἃ οοπ͵δοίατο δὰ Ὀδθη 
ΟΧΡΓΙΟΒΒΘα, ΡΟΒϑΙὈΙΥ, ὉῪ ἃ ἔθινν ἱπαϊν 18, ᾿ΐ νὰ 8 
δὺ 509 δαἀορίθα 88 8ῃ Θδβἰ δ Ὁ} 18 θὰ ἰχυϊῃ, δηὰ [ἢ9 
του! ὀχο]αϊποὰ δ]ουὰ : - 16 ζοὰβ δανυο Ὀ6- 
ΘοΙη6 [ἴκὸ υπΐο τη6, ἃπὰ πᾶγο οοηα ἀονπ 0 υ8.᾽ 
Το Βδγῃδθδδ ἰμῸῪ ρᾶνθ {ἢ 6 ηϑῖηο οὗ Ζεῖδ, δπὰ ἴο 
Ῥδυ], ἐπὶ οὗὐἠ Ζεγπιθς [186 αγεος πᾶπιθβ οὗ Ψυρ]- 
(6 δηὰ Μογουτγ.---ΤᾺ.7; [πὸ ἸατΟ  γ88 Β0 πδπιοί, 
Ὀοδδυ8θ ᾽6 νᾶϑ ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου, [ῺΘ οἰλθέ 
ΒΡΘΘΙ͂ΤΘΙ, Ἠοσπιο8 θοϊης τοραγάροα 88 ἰμ6 δοίϊγθ 
ΤΑΘΒΒΘΏΖΟΣ, δα (μ6 οἰοαιιοηὶ ΒΟΥ] δηα ἰηΐοῦ- 
Ῥτγοίον οὔ {9 χσοάϑ. [1μ|κὸ ἀο068 ποί βίἰδίθ (6 σεὰ- 
800 [ὉΓ πο Βανι θα8 τοοοϊγοά {π6 πδᾶπιὸ οὗ 
Ζουϑ; δο δὲ, ἀουθί]ο88, τοιιαὶποὰ ἴῃ ἃ βίαίο οὗὨ 
68] ΓΘΡΟΒΘ, 8 πὰ ΤηΔΥ, ὁ {18 δοσουπηί, (ῬΟΥΠΔῸΒ 
88 (Π0 ΘΟ οὗἩ (6 ἔννο,) 88 ΜῸ}} 88 ὁπ δοσοιηῖ οὗ 
δἷ8β αἰχηϊβοα Ῥγϑϑοποθ (Ὁ γγβοβίοτῃη Βα Ὺ8: ἀπὸ τῆς 
ὄψεως ἀξιοπρεπής), ᾶνο Δρρϑαγοὰά ἴο θ6 (89 βυ}96- 
Υἱοῦ ροὰ. Το ολυ8ο ψ ΒΊΟΣ Ἰοὰ {π6 Ρ60}]6 (0 ἃ8- 
δύτηθ {μὲ (86 ὑνγγχο 6 ἬΘΣΤΘ ῬΓΣΘΟΐΒΟΙῪ Ζουβ δὰ 

τογϑὰ ἴῃ Οοά, Βίη, ἴο ΙΝ 
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ΠΕ εν ἡ ττ τ σα τὴ τ ἡ ὦ βοὴν, τοὶ ἐς δηὰ ποὶ ἵἧνο οἰδοτθ οὗ 6 κοὰδβ, νδδ 
ζατηϊβοὰ Ὀγ ἰπδ6 ἩΟΥΒΕΪΡ ἩὙδῖσοΒ πτδὲ οδεγοα ἢ 
ἐμαὶ δροὶ βρϑοΐδγ ἰο ἐμοδο ἵνο; ἴδ, Ζευ5 δὰ 
ἃ ἴσπιρ]6 Ὀείοτθ {Π6 οἰ, τον. 18, δηὰ {86 Ἰεξοπὰ 
ἮΔ5 ὙΪΔΘΙΥ Βργεδά, ἐβρεοΐ δ! ἴῃ ἰμοβα ῬΒτΥ ξίδη 
ΓΟΘΊΟΠ8, ΓΟΒΡΟΟ ΩΣ ΔΡΡΟΆΓΔΏΟΘΕΒ οὗ Ζει5 δηὰ 
ἩΟΥ 65 ἱπ ἢ ΠῚ ΔῊ ΤΌΥΤΩ ; ΠπΠῸῪ ΓΘ, ἴὉΣ ἱπείϑησο, 
δαϊὰ ἰο δνθ Ὀθθὴ {Π6ΓῸ επίογιαἰποά, 00 8 σεγίδίη 
ΟσσΑΒίο, ὈΥ ῬΒΙ που δὰ Βδυςὶβ (Οντὺ: Κεί. 
ὙΗΙ. 621-726). [ΤπῸ ἐχρἰδπδιίου οἵ τοῦ ὄντος 
π. τ. πολ., ἵ. ε.) τοῖ' Διὸς, τΑδ Ὺ ὃς Τουπὰ ἐπ {86 ρδζδη 
οοποορίϊοη μαι {μ6 ροά Βἴτηβο] Γ γᾶ Ῥγεβεηΐ ἴῃ 
(815 ἰδ 016, τὶ οἢ δι οοῦ ἴῃ ὕγοπί οὗὨ [86 οἰΐν καίδθβ. 
(Μέογοετ).---τἼπ.]. Επα]ὰ ὄχργεβϑοβ {86 ΒΔΡΡΥ͂ 
οοποοίαγε (4. Ζείιαἰι. 416, τι. 1) (μὲ ἐπῖ8 Ἰεξοπὰ 
Ὑδ5 ΒΗ Δ᾽ΪΥ τοοϊεὰ δἱ 186 ζοβίϊνδὶ οἵ Ζϑὰβ ἴῃ 
(δία ἰεπιρῖε, διὰ {μδὶ 88 {89 Ῥθορὶθ οου]ὰ ἐδς 
ἸΏΟΥΘ ΓΤΟΔΟΠΥ ἴΌΣΠπὶ δυθ δὴ ΟΡίῃίοη τοδροοίϊϊηρ 
Βδιυπαῦλε δὰ ΡῬαυϊ. 16 ΤΟΙ ΔΥα, ΥῸΣ. 1], (πὶ 
ἐπ Ρ6ορ] υἱἱετοὰ 88 νοτάδ δου, π ῖσἢ ἀεὶ δεὰ 
0 ἴγγο τϑϑῆ, Ὀὰαΐ Βροκὸ λικαονιστί, ἴθ ἐποῖὶν Γγ- 
σδοηΐο τοί παν ἰοησαθ. Τδΐβ ποίϊδσο 5 ἱπίοπάοα 
ἰο δχρί δίῃ ἰδ σδυδὸ οὐ δοοουπὶ οὗ πῖον (ἢ 6 
δΡΟΒΙ]ε5 ἀἰά ποὶ δὶ οὔϑο οὈὐεοί ἰο {86 Ῥγοσεάυγο, 
δυὶ δἸπιοβί δ᾽] ον {μ 6 ρϑορὶθ ἰο ὕσδοὴβ! πὸ ροϊηὶ 
οὗ οἶεγίπρ 4 ββουϊῆςθ. Τμογ αἀἷά ποὶ ἀπάογβίδηα 
ἐδ Ἰηϊοπ 1088 οΥ̓͂ (6 υγοδοπὶδη8, .0 8ροῖκ6, ποί 
πη ἀτοοκ, Ὀυΐ ἴῃ 4 ῥτουΐϊποὶδὶ Ἰδησύυδρο, ἩΒΊΘΣ 
88 ὈΠΚΠΟΙΤΏ ἰο {Π 6 ΔΡΟΒ(].65. [7Ππ|8 δυχχοβιίοη, 
ὙΠ ἸΟὮ ΔΡΡΟΔΓΕ ἴο ἢδνο Ὀδοὴ τϑί τηδἀο Ὀγ ΟἾΣΥ- 
βοδβίοιω, οιμῃ. 80, 5 Βοτο ΠΥ δορί Ὦγ 1,66ἢ- 
Ἰὲσ, δηὰ, ἈΡΡΑΓΘΏΪΥ, αἶδο ΟΥ̓ ΑἸΟΧΔΠΟΡ δηὰ 
Ηδοκοίς, 85 ψὸ}} 35. ὉΥ οἰμβοτα; Ὀυὶ 1 ἀογίγοθ ὨῸ 
ΒΙΡΡοτὶ Ἡμδίουοῦ ἤγοτῃ ἰδ 6 Ἰδησιαρο ΘΙ] ογοὰ ὮΥ 

, [λικ. ΑΠΟΣΡ 1[Π6 ΒοδΙρ οὗὁἩ [Π6 τῇδῃ, υδῦ. 10, 
{86 ΔΡοβίϊοβ πιάνο ἔγοτῃ {Π6 προὶ, ΤῸ {86 ΟΧΘῚ 
δηά χαυϊδη 5 γότο δ ΟΥ γυὰβ “ Ὀγουρὶ ᾽᾿ (0 {6 
Ρΐδοο ίο ψΐϊοῖ {πὸ Δρο531165 δὰ τοϊγοα, νον. 18, 
14, ΤῺ στὶρΡὶ6 δπὰ οἰμοσβ μιδὰ τοιαδὶ ποὰ δ6.- 
Ηἰπά, δηὰ τ Γ0 8008 δυγτουηαἀοαὰ ὉΥ ἸΔΡΚΟΣ ΠΌ6Πι- 
ΒΟΥΒ, Ψ 80 χασοὰ ἢ} ΤΌΠΟΥ ὁ5 (ἢ6 τηδὴ δαὶ δαὰ 
Ὀθοη Βοδ]οὰ. Τῇ βἰδιοπιθπὶ ἐπδὶ ἃ ἐπ ΟΡΉΔΏΥ 
μδὰά οσουγτοά, θαρδη ἰο οἱγουϊδία, δὰ ἐμ θη ἰδ ς 
Βιου 8 ΔΓΟΒ6, ᾿δπὰ {86 ῥυϊοδὶ δοτατηθποδὰ 0 τᾶ κὸ 
ἷβ δυσδηροτηθηίθ. ΑἸ} (πἰ5 οοῃηδαπιοα {ἶππ6. [ὲ 
ἯΑ8 (6 αὐδεησε οὗ (86 δροδίϊεβ, ποὶ ἱποῖὶσ ἱζηο- 

. ΤΆΠΟΘ οὗ 8. οογίδίπ ᾿δηριδβο, μι ὶσἢ Ῥγονυοπιοα 
ἐμοῦ ὕγοιῃ δβοογίδί πίηρ ἰμ.6 ἱπίδπίῖοηΒ οὗ ἰδ ρΡθ0- 
ῬΪ6 δἱ δὴ ϑϑυϊ ον τοί. Ηδα ἐμ6γ γοοοϊνοα [86 
εἰδ οὗ ἰοηζιθα ἰο βυοὶ 1110 δἀνδηίδρο, διὰ τδ8 
(86 χἰδ ΟΥ̓ ἱπαρίταιΐοι οὗ 8Βὸ 11{{10 δνδὶ} δὲ ἃ οσς- 
1081 τηοτηθπΐ, Ὑμοη ἰάοϊδίγΥ νδ8 μαι βοσίης ἰΐδ 
ἴόύΓΟΘΒ ΒΗΘΥΓ, ᾿ιιαὶ 80 δου]ὰ τΊϊίποδβϑ 4]}} 86 ὑγὸ- 
Υἱοῦ ϑ Β66 68, 8πἃ ποὺ δΒυβροο (Π 6 ΡῬυγροβδοῖ ΤΥ 
ἀἰὰ {ΠῸΥ “ΤΌΒΕ ον (866 ποία ὅδ, δρροπαϑὰ ἰο 
(86 ἰοχί), ἰΥ ὙΠ Ὺ ἢβα Ὀδοη Ῥχγοβϑοηὶ ἀυγίηρ ἰδ 6 
σοῖο ἰἰπη6, (85 Τ, ΘΟὮ]ΟΥ ὮΟΓΘ ΒΘΘΊΏΒ ἰ0 8ΒΒΌΣΩΘ), 
διὰ δὰ μοδσγὰ (ἢ βΒυρροδβοα πηΐπι6}}} ἱ Ὁ]0 ΒΒου 87 
--Τπ.].--ῖῦῷῤ]σ 18. πὸ ἸΏ οΥ Ῥοβδί 5]6 ἐο ἀοἰθστοΐῃθ ἰὸ 
νοὶ ΤΑΤΩΪ οὗἨ Ἰ᾿Ἰδηρύδροθ ἰδ 6 Τγοδοπίδη Ὀθ- 
Ἰοηροὰ, Τμο σοπῤεοοίυχοβ ἐμαὶ ἰΐ ψγ8 ἃ οοτταρὶ 
ατϑοκ, οὕ, ἰδὲ 1 Βλὰ στοτη ουὖἱ οὗ [6 δηοὶοπί 
Αϑεγτίδα, οἴο., 816 ΘὨΓΙΓΟΘΙΥ ἀοδιϊίαίθ οὗὨ ἔουππάδ- 
ἰΐοη. ΑἸΙΒου ΚΝ (86 δἰϊοταρὶ 88 ὈΘΟῺ ΣΘΟΘΙΗ Υ 
τηβο, ἰο χοργοβοηὺ {Π6 Ὀσχοϑϑηὶ ποίΐο8 Τοδρϑοιϊίη 
{πὸ Ἰδλμρύδρο, 85 ἱμυοϊυΐης ἃ δοίΐοι (Ζ61107), [86 
οἱγουχηδίδποο ἰδ, ἰῃ ΤΘΑ]Υ, ὙΟΥῪ ΠπϑίαΓΑΙ, βἷμ66 
θοίῃ ὀχρουΐθποθ διὰ ὑδυοβο]ορῖοαὶ Ἰηγοβιϊ καί οπβ 
δον, ἐμαὶ ἴῃ τηοτηοπίβ οὗ Θχοὶϊθτηοπὶ ἴδ ἱπάϊ- 
υἱἀπ.4}᾽ 5 πιο μου -ἰοζαθ 0δ8018}}} ΒΌΡΟΓΒΟΘά 68 ἃ 18ῃ- 
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κύδρο {μδἱ μεὰ ὈδδΏ δοαυϊτοά αἱ ἃ 1Ἰδίον ροσὶοὰ οἵ 
11{8.--- Τὸ ῥγἱϑεί οὔ Ζϑαβ, γβοδο ἰθι}]6 δῃ ἃ βίδίαι 
ΜΟΓῈ Ὀοίογο ἰδ6 οἱΐγ, ΠΟΤ Ὀσουρμϊ Ὀοΐογο 89 
ξϑϊθβ (οὗ {πὸ οἿγ) (86 δηΐπιδ]α ἩΠΙΊΟΒ σόσὸ ἰῃ- 
ἰοπαφρα Γ0Υ βδοτὶῆοθ, 88 γὙῪὸῺὔ[}]} 86 ὙΤΟΔΙΝδ, τ ὩΪΟΝ 
ΨΟΓΟ ἰ0 ΒΟΙΎΘ 88 ἀδοοσδίο δ οὗὅὨ {86 Ὑυἱοϊΐτηβ διὰ 
6 δ᾽ίδυ, δὰ, σῖϊ [86 τηυϊιϊυδο, 85 οα ἐδ 
Ῥοϊπὶ οὗ οἴἶδονγῖηρ δοϊθῖηη βδουὶ ὅθ 68 απὰ δἀογβεΐοῃ 
ἴο (88 βυρροδοὰ μοδδ γῆο μδὰ δ] θαϑοὰ {πὸ οἱἐγ 
ὙΠῚῚ {ΠΟΤ δρροδῦδῆοο. Αἱ (818 τηοζηθπὶ ἔδο 
δροδί[ίοβ δδοοοσίδίηϑὰ {πὸ οἰτοπιηβδίδησο: ἐπ ἐδ 
ετὶεῖ διὰ ἱπάϊσπιδίϊοι πῖον ὙΤΟΣΘ δυγδκεηϑα ἴῃ 
16 πὶ ὈΥ ἐδ6 515 οὗ ᾿ἀΟἸΔίσῪ (μδὶ ττ85 δθουξ ἰο Ὀ6 
σοτητιϊ δα, ἰπΠοῪ τοδί ὑμοὶσ ο]οί "68, τδν ουὖἱ τῖα 
(886 υἱπποθὲ δΒαδία Ὀοΐοσο 86 ψαὶθ (ἐξεπύήδησαν) 
Δι! ρ' ἰΠ6 ῬΘΟρὶΘ ἯΒῸ ῬΟΥΘ δεβο δἷεὰ ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΡ 
ἴο ρΡεγίοστωῃ 86 βδουὶ σὶα] δοί, δηὰ, ἀδθορὶγ πιονοὰ 
δηα Υ}} οὗ Σοαδὶ, οστὶὰ ἰο ἱβοτὴ ἰο ἀςδεὶβδὶ. [Βαϊ δ 
ἀϊδοχοιὶ σοποϊαδίοη, ἢ τοδροοὶ ἰο ἐδ6 Ῥσγεοὶβο 
Βροῖ, 18 τοδοβοὰ Ὁγ Οοπυν. δηὰ ονροι, (1,106, 
οἷς. οἵ 8ι. Ῥαυ], 1. 206. π. 4.): ““Πυλῶνες ἀοδα 
ποΐ τηϑδὴ ἰδ 6 οἴ {86 εἰΐγ (πο νου ὰ 6 
πί'λη), Ὀαΐ (86 γοβί 19 ΟΥ̓ ξιίε τ βῖσδ μάνο δά- 
τα 8510} ἔγοιῃ {86 ΡῈ] 6 δίγοοὶ πο {86 οουσί οἴ 
80 Αἰγίατα (86 ρτοσοβδίοῃ τιονϑᾶὰ (0 ἐμὸ σεεῖ- 
ἄθπος οὗἩ ἐδὸ ΑροβίἹθβ.). 80 {μὸ τνοτὰ 18 υϑεὰ, 
Μι. χχνὶ. 71, ἔον (89 γεδιἐθ10 οὐὅ 1 δὲ κὰ ὑυίεδί᾽ 8 
Ῥδῖδοο; [π, χυΐϊ. 20, ἴοσ (δαὶ οὔ Ὀῖτεβ  Αοζ σ. 
17, οὗ ἰὸ Βουδθ πθετο Ῥδίδν Ἰοάμχοὰ οἱ ϑορρα: 
Αοἰβ χίϊ. 18, οὗἩ ἰδ Βοιδβο οὔ Μδῦγ. - - - ἴὸ ἷσ 
ΠΟΜΉΘΓΟ ἀρὰ ἔν (Ἀ9 ξϑὶε οἵ « οἰΐν ὀχοδβρὶ ἴῃ 86 
ἈΡΟΘΆΪΥΡΕΘ. Μουθϑουοσ, ἰΐ βεοῖβ ουΐϊουβ (μαὶ 1 
186 Ῥσχίεδὶ Βδὰ οῃ]Υ Ὀχοῦρί (λ6 νἱοίτηβ ἰο δδοσὶ- 
βο6 {μθπ δὶ ἐπ οἱ χαίοϑ, ᾿ξ νου παυα θδθὶ Βο 
οἴοσίηρ ἴο Ῥδὺ] δὰ Βδγπδθδβ. ἀπαρεια! 
κα. 1δὅ-18. α. Εδέχα [Ὑ9 πι6}}, ΤΥ ἄο γὸῸ 

18.969 τδέπ κε 2---Τ8ὸ Ἰουὰ δηὰ ᾿ἱπιραδϑϊοῃϑιὶ οχ- 
οἰδιηδίϊοηδβ οὗὁὨ 86 ροβί]ϑα διὸ ἱτησηθϊδιοῖγ ζο]- 
Ἰονγρὰ ὈΥ δὴ δα άγεοβδ (λέγοντες).--- μοιοπκαϑεῖς ὑμῖν 
ἀνϑρ., ἰδαὶ 6: “«(Ὧο δτὸ Βυπιδη οί, βυ Ὀ]θεί, 
Ἰκο γΟΌΓΒΟΙΥΘΕ, ἴο 8}1 υΔΏΠΟΡ οὗ δΒυδογίηρσε, ἀἷδ- 
6486, δηὰ ογϑ ἰο ἀοδι 8. Τ6 ρδρδη» τοχανοὰ 
ἔμ κοάκα ἀβ ἀπαϑεῖς, Ὀ]6886α, ἱτηπχοχία), ᾿ποδραῦϊο 
ΟΥ̓ ϑυδονῖη τβηῖ.--- ΤῊ ποσὰ εὐαγγελιζόμενοι 
ὑμᾶς ᾿πάϊοαϊθ {μ6 οδ)οσὶ οὗ (πε οοτίης οὗἩὨ ἐἰδ6 
ΤΩ Βδί Ομ Υΐ 68, 18: “Ἧ᾽ο οοϊῃθ, ποὶ ἰο χοοοῖνο αἱ- 
Υἱηθ ΒΟΠΟΥ, Ὀαὶ (0 ΘΟΏΥΘΥ {μ6 φορὰ ἐἰἀΐτισα ἰο γοῦ 
ἰδδὶ γὸ βδῃουϊὰ ἰχη ἤγοτι (8686 ἈΏΓ68) χοὰβο ἰδ 
᾿ἰνίης αοἀ.᾽ (Τούτων, δυκρκοδίλης ἰμδὲ (δ 6 ΒΡΕΔΙΚΟΡ 
Ῥοϊπιθά ἰο {86 ἐδπιρῖο οὗ Ζϑαβ ὙΥ1}}} δὲ5 δβίδῖιιϑ, ἱβ 
ΤΩ8ΒΟΌ]ΏΘ, διὰ ποῖ πουίοῦ; [θοτρ. 1 Τ8 66. ἱ. 9; 
1 Οον. τυἱϊ. 417). ΤΝΐδ Ἰδαξαδᾷο δταπίδ 8 οὐτίαϊβ 
Ῥοστηϊβδίοη, δηὰ αἶνϑα 8 ἴου ἑἱηνδίιΐοη, (808 
οὨοσΐης δηὰ οἰονδίηρ [80 800}; Βεμο6 εὐαγγεξ. 
Το ᾿ἰνίπρ αοἁ, 48 οοὐῃ οἂ ἔγοιν ἐδ 
ἢ} 91685 ἰτπαροα δὰ ἰμ6 ἱπιθαΊ ΠΔΥΥ ἔουστηβ οὗ ἐδο 
ξοάβ, 16 αἷβὸ 80 Οτσοδίον οὗ Βοδυϑῃ, οὗ ἐδ9 εατίλ, 
δὰ οὗ ἴδὸ 565---ἰδ ἰγοο αν δὶ ο85 οὗἩ (δὰ υπὶ- 
ΨΟΣΒΘ, ἰ0 Θ8Δο0 οὗ Ἡ10} {π6 ῬΡδ 818 διδδὶ βτιϑαὰ μδὺ- 
εἰσαϊῶν κοὐπβ. 

ὃ. Τηο ἀοιηδηὰ ἐδαὶ ἐπ Ῥϑορὶθ βου )ὰ ἕσΩ 
(ἐπιστρέφειν) ἴο 189 ἡνὶπε αοά, δεδυτηεὰ {μδὲ 
(80 ὝΒΔΥΒ ἴῃ ἩΠΙΘΝ ἸΠΟΩΥ δὰ δ᾽ μοσίο πὶ κοὰ, 
ὝΘΤΘ ἩΓ͵ΙΟῺΩΣ ἯΔΥΘ. αὶ ἰδ {Π6 δβοη86  αὺϊ 
ΒΔΥΒ, ὙΠῚῊ στοδὶ ΓΟ ΌΘΔΥ ηοΟ: “αοὐ 48 ΒΓ Ποτίο 
Ῥοσι θα 411 παίϊ0}}8 εἰπῶτς τὰ ἔϑνη, ἱ, ε., 8}} ἱἘ Ὶ 
ἀϑῃι1168.--- ΤᾺ. [0 νδὶὶς ἐπ τ οἷν ον να δ. δα 
ἀο685 ποὺ ΘΧΡΓΘΒΕΙΥ ἀδοῖδνο ἐμδὶ ἐμ 686 εσὸ ὙΤΟΒΚ 
ὟΔΥ5, Ὀυΐ (815 ἰχυὰλ 18 ἱπάϊοδίθαὰ τὴ! δυδ οἰ δπὲ 
Αἰδιϊησίπ 88 Ὁ ἰμοθ6 ἯΒΟῸ δΔΊῸ ΜΠΠὴς (9 ὑπο γ- 
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εἰδηιὰ. Ναυογίμοϊοβα, αοὰ ἀϊὰ ποὶ ἰθᾶγτθ Ὠΐτὴ- 
86} υπειἰεδίδαὰ ἀυγίηρς (δὶ8Β ρογὶοά. [86 εἰ(ὁ 
ἐπ οχρίδι ἢ 180 ΤΌΓΣΟΘ οὗ καίτοι, (10. ὙΒΙΘ ἢ 8690 
ποίο 6, Δρρομά ρα ἰο ἐδ ἰοχ ): “Αἐλουφὰ ((80 π8- 
ἐἰοη8 τογο, δὺ (Π9 βΒδιὴθ ὑἴτη6, ποὶ ρ0 1688, ἀρῶ 
ἀὲ ἰει, εἰο.᾽--[π.]. ΤῊ ἐδβεϊγηοηλθβ  ἢο]Δ 6ὁ 
ξιτο οὗ Βὲτα8017 σοπβίβίθα δοκοῦ ἴῃ ὈΘποΘδΐβ 
(ἀγαϑοποιῶν) ἰπ {86 πδίυγαὶ που] δῃὰ ἷπ (δ 
ΕΡΒΕΓΟ οὗ ῬΒΥΒΙ6Α] 118 (ὑετούς, καιρ. καρπ.); Ὀυὶ ΒΘ 
ξλτε δἰ (η:686 οὐρανόϑεν, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἰο ἀΥΔῊ τῆ 6Ὲ 
ἰοτγὰβ μοαύϑι, ὙΒΙΘᾺ 18, ᾿πἀοοα, ἐπα ὨΔΌΪϊ αἰ οι 
οὗ αΘοά. Μδη 8 αἰδάμοβδβ, οχρζοβαϑὰ ἴῃ ἰδ 18ῃ- 
ξῦλξο οὗ ρταιἰἰἀθ, γῶ88 ἰπίοπάρα ἐο ΑΓΔ δὲβ 
μελτί Ποδυθηνασα. Το βἰδίοθηῦ ἱμδὶ ἀοἀ δὰ 
8116 τη 5 ϑασὶδ τὶ ΠΟΙΌΣ ΔὨχαθπί, ΕΒ 68 
ἰ8λι (16 ΘΟΥΡΟΓΘΔΑΙ ἈΠ δρὶΥἸυ 8] δὸ ᾿ἰπίογ ΨΟΥΘΏ 
χὶ ἐδοῖν ΟΥΘΥ, ἰῃ6 Ὠοδχί, 85 ὑπ6 Βοδὶ οὗ 81} 189 
ῬετΟΟΡΙ 08 Βηα ΙΠΟΥΘΙΩΘΩΒ ὈΘΟΌΪΙΑΓΡ [0 Τη8} Β 
ῬΞΥΟΒ6Δ] 1176, 15 Ὁαποδὶ ΟΠΒΌΪΥ δΙ]οὰ τὶτὰ σἸδα- 
π688, ἴῃ ΘΟΠΒΟΑΈΌΘΩΟΘΘ οὗἉ [Π6 οοπίοηϊτηθηΐ Μ᾿ ΒΊΟΝ 8 
δάεαυλίο ΒΌΡΡῚΥ οὗ πουυγῦὶβῃτηθηΐ Αθοτάβ. [“Ἡθαγὶβ 
- τ- (ἰδὲ 15) πεῖπαδ ΟΥ δοιῖε, 88. (8! ΟΠΪΥῪ Γ68] βοδί 
Οὗ 41} οῃ]ογιηθῃΐ, ουὸπ Δ Θη Δογὰθα ἈΥ̓͂ ὑπ6 
ποάγ.᾽" (Α16χ.).--- π.] 

γεε. 19, 20. Απᾶ ἴδθστθ οί ὑπ λῖδ6ι.--- 
ΤὴΘ ΔΙΑ] οὐἩ σοτίδὶῃ 908 ἴγοῃῃ ἱμ6 ΡΊβ ἴδῃ 
Απίϊοοδ διὰ Ἰοοπίυτω, (ἐπῆλθον, [ΠΟΥ ΘΔΠ16 ἐο ὑπ6 
ἱπδΟϊ δηΐ8 Οὗ ἐπα οἱἐγ) γγ88, ἀπάοι θὲθα]ν, ποὶ δὴ 
δοοϊἀοπἰ8) οἱσουτηδίδποο, Ὀὰὺ Ὑ28 Οσσδβιοημθα ὮΥ 
ἰδς ἐἰάδΐηρκβ δῖοι {Π 6 δὰ γοοοϊνοα οὗ ἐπ βυο- 
0688 (δὶ διϊθυ δα ἐπ ἸΔΌΟΥΒ οὗἩ ἰῃ6 δΔροβί]θβ ἴῃ 
[Κχεῖσα:: βοσο, ἰοο, ἔδον ΠΥ ἐπέεπαδα ἴ0 ΟΓῸΒ8 ἐδὁ 
ῬδιᾺ οἵὔἩ ἐδιθ σα βδίομσὶθθ. Απα ἰΐ ἷἰπ ἃ βίυϊ κί 
Ῥτοοῖ οἵ [9 δος] 6} 688 οὗ ὑπ τηυ]εἰΐαἀ (οἱ ὄχλοι 
Ὀοΐὴ ἴῃ τον. 18 δηὰ συϑσ. 19), ἐμαὶ (Π6Υ δ᾽] ονϑὰ 
(86 ἱπαῖ πυ δ) 0.}8Β δα γτοργοβοηίδιϊοηβ {(πείϑειν) οὗὨ 
(886 δενδ, ἰο Ῥγοάμυσθ Β00}} 8ὴ ϑιοδσίπρ σμΔΏρΟ 
ἴῃ Ποῖ βοῃ(ϊτθηίβι [76 1 γοδοηΐδηδ ΤΈΓΘ 
ΤΙΣ 6 Κ]|6 δηὰ {811}}688.0. (ΤῊ 8.80]. οὐ 

ΙΝ. 88, 92, Β6γ8: '᾿Απίστοι γὰρ Λυκάονες, ὡς καὶ 
᾿Αριστοτέλης μαρτυρεϊ.)." Οοπψδ. απὰ Ἠοισϑ. 1. 208, 
--[κΊ. ΤΈΟΥ πὸ ΒυΥἹ] βίομοβ νὰ ἃ τηυγάογ- 
ΟἿΒ Ῥυγροδο δὲ ἰθοβα ἰὸ βοτὰ ΠΟῪ δὰ 80 χο- 
ΘΟΌΙΥ ἰποπαρα ἰο ΟΠ αἰγὶ πθ ΒΟΠΟΙΒ δα βδουΐ- 
ἤς65.. Τὶ {π6 Ῥχοὐϑοὺὶ οὗ βίοπὶπρ ἰδ 6 ὑπ ΤἸπ θὰ 
ἯὍ85 ἀονβοά ὈΥ͂ [}}6 υειοδ, ΙΠΔΥ 0 ΓΟΔΑΣΥ 6οΠ766- 
ἰυτοῦ, δηἃ ἐλ: ρφτγδιωχηδίϊοδὶ οοπδισιοίΐοι 1684.8 ἰ0 
(δῖ8. ἱπηιογργοίδίΐον, δ βουσὶ ἰὲ 18 ΟὈυϊοῦθ]ν 86 
80ῃ86 οὗ ἰπ6 Ῥῶββδᾶρο, ἐπδὶ {(Π6 Ρ60}]60 οὗ Τυγβίσα, 
μιά Βοθῃ Ἵχοϊίθα ὈΥῪ ἐ:986 7615, ἀῃὰ δὰ οοὔῦρ- 
ἐγδιοὰ πῖ ἰΒο. 6 ἄδοΐρ]θ66, τοῦ. 20, ἐμδὶ 
δ, δα ΤΟΟΘ ΒΕ οοηνοτίθα ἐπ Ὀϊδηίβ οὗ 1 γϑίσα, 
βαττοιιπάἀ οὐ 40}, ΤῸ ΜἨ8Ὼὲ8 ΒΡ οΒϑθϑᾶα ἰο Ὀ9 ἀθαὰ, 
ῬΤΟΡΔΌΪΥ ποὶ [ὉΓ ἐμὸ Ῥύγροδο οὗ Ὀυτγίηρς Βΐτὰ 

,. (Βθα αὶ), οσ, οὗ ρῥσχοὐθοϊίπις εἰτῃη (Ἐπ) ͵ 414), αὶ ἴῃ 
οτάον ἰ0 δδοϑείδὶῃ γβοῖ 6 Ὁ 86 8{}}} ᾿ἰνοά, διὰ ννἃ8 
ΒΡ] οὗ τοοοϊνίηρ 41 Δ. Τηθη Ῥ8ι} δγοβο, δπὰ 
τείατποὰ ἴἰο {π6 οἰίγ, Ὀπὶ Ἰοξ ἰὑὰ οα 186 [0] της 
ἀδγ, δηὰ ῥτοοοοοὰ ἰο ὥθυθ. (Εὸς 7 εγδξ, 566 
Ἐχκα. ποίθ οῃ στὰς. 4-). [“ἯἯο Βᾶνθ ΠΟῪ 
τεβοδβοὰ (6 ϑαδίοθσῃ Ἰὲτηϊὶ οὗ (η0 ργοϑοπὶ Ἔχροαϊ- 
ἐἴρη." (Βοκοίι).---Τ .1. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑῚ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. σα Ῥδαὶ ρασοὰ οὐ ἐδ Ἰδτὴθ τηϑῃ, ἰὲΐ Ὀ6- 
ΔΠ}|0 ΒΡΡΑΓΟΩΐ ἰοὸ ἴτη ἐμπαὺ {πὸ Ἰδέ ὈδὶἸονρὰ 
[δεῖ ἢ που]ὰ οὐίαΐπ τοϊϊοῖ. ΤῊΘ π0}]6 οσσυτ- 
ΤΕΏΘΟ Ηΐπροθ οα (μὲ8 ῬΘΟΌΪΔΥ ὕγϑιηθ οἱ ταϊπὰ οὗ 

186 ΟΥ̓ΡΡΙΘ. ΕΔΓ σοϊηθ8 ὈῪ ὑμα Βοαγίης οὗ [ἢ9 
πογὰ; δῃὰ 88 ἴδ ἢ, οὐ {86 οοηδάοῃηϊ οχρβοία  ἰο 
οὗ οδίαἰπίηφ δὰ δὰ ἀθ]ϊγυβηοθ, ρσχοσοραοϑά, ἴῃ 
818 Ἰπβίδποο, ἴσγοιῃ πὸ Βϑδυῖης οὗἁἨ (μ6 ποτὰ, 50, 
ἴοο, ἔπι, ἴῃ ΘΥΘΙΎ 6886 ἱπ ὙΒΊΟὮ ἰἱ οχὶβὶθ, ἰδ 
Ὑ͵ΤΟΌρΡὮ ὈΥ͂ {π6 ΡῬτοδοκίηρς οὗ ἐμὸ ΘοΒροὶ, Βοτα. χ. 
14,17. Ἐνθὰ σε σοἀοιηρίίζομ, ΟΥ ἰδαί ὙΒ ]οἢ 
οοπδέλἐι 98 118 Θομἐγ 8] Ροϊηπΐ, δηλ οἶγ, {86 Βρ᾽ 4] 
ὙΘ]16ΓῸ ΟΥ βαϊγδίΐοι οὗ (π6 Βου], δ ποὶ ἰμ6 ἀϊγαοὶ 
οὈἠ]οὲ οὗἁἨ ἴ810}----Ὑ δ  ἔϑ 11} ἰα ὅχοα γαῖ 6 Ὁ Οἢ 1688 
ΘΘΒΕΓΔΙ ΟὈ])Θοίδ, ΟΥ ΘΥ̓ΘῊ οὔ {8086 ἡ ΐσἢ Ὀδ]οηρ ἰο 
(16 τηδίοσα] πουἹὰ, βι1}}, Σ 11 15 Τουπάοα οἡ ἰδ9 
ϑανίουσ [ϑοῖρ. οδβ68 {κὸ ΜῈ. υἱϊϊ. 10; ἰχ. 22. 
χν. 25, οἱο.---ΤῈ.], Ὁ 15 δὰ δοσαρίϑῃηοο οὗ βαῖνδ- 
ἰἴοσπ ΣΟ ἢ τρϑοὶβ 1 αἰνὶπθ ἵδνοσ. ἘῸῚ σωτηρία 
ἷ8δ ποὺ δΒ0]0}} βρίγιἰυδὶ, δ δοῃί γα δι ριβοα 
ἔγοτμη ἰμδὺ τ βοὴ 8 ΘΟΥΡΟΓΙΘΆ]--οἰς ΘΙ ΌγδσοΒ {80 
ὈΟάγ, δοὺ] δῃὰ βρὶτιί. 1 σεἀθιηρίϊου σδῃ ὀχίθπα 
8. ἰηδαθησα ἔσοϊη (Π6 βρίγὶΐ ουθὰ ἴο ἰμ6 Ὀοάγ, 
Ῥομποίγαι ηρς, Ββδο γ]ηρ, σ᾽ τ ἔσὶπα δπὰ χά θοιη- 
ἴηῷ (86 Ἰδίίοσ, θυ ἢ 80 {818 σωθῆναι, γ6Ὑ. 9, ΤΩΔῪ 
Ὀορίη τὰ {πὸ Ὀοάγ, ὑπι|}], ἰὰ 18 δομεΐϊπυ δὶ δά- 
Υ8 06, 1ὑ οχίοπαβ ἰο {86 βου] δπὰ {86 ΒΡ ]γ:, 

2. ΤΠ6 δοὺ οὗἁ ἀεἰγίης {μ6 ἀροβί]ο8 οΥὐἱρί πδίϑὰ 
ἴῃ 8 σοι δίϊου οὗ Βοαίμθῃ βυρογβι ον τ] 18 
ἔσῃ. Τὸ Ἰαίϊίον οοπβίβιθα ἴθ ἰδ ᾿τρτθββίοα 
(μδὲ αἰνΐπο οὐγηϊροίθῃοο δῃὰ ρσυϑοὺ ἰηἰθσροβϑα ἴῃ 
{86 Δἴοὶτβ οὐὔτηθῃ; ΒΟ ΔΒ, ἱπ ΓΘΒ]1Υ, {86 6889 
δὲ ὑπαὶ πα; [86 ΒοδΙϊηρ οὗ 116 ΟΥΡΡΙΪῈ 8 8 
ΤΙΑΪΤΔΟΌΪΟΙΒ ἃπαὰ σΥΒΟΙοΙΒ δοὶ οὗ αοά. Βυὺ ᾿ΠῈ 
{8 ὑσατἢ 86 ῬΘΟΡΙΘ τη δα δύο Υ σοι ποιὰ ἐπ οῖν 
ΒΌΡΘΓΒ ἰοὰ}8 δπὰ ροϊγίμοἰκίϊο ἀο] υδῖοπ8 τοβρϑοῖ- 
ἧς Ζθυβ δῃὰ Ἠρσῖηθβ, δπα ΔΡΡΘΔΓΔΠΟΩΒ οὗ (ΠΟΤ 
Βοὰβ ἴπ Βυπιδῃ ἔοσιη (ἴθι. [8ῃ6 ΙΒΔΏΠΟΣ οὗ {10 
Βοοοίῳ). ΤΠ ΙΓ ΡΌΤΡΟδΟ ἴἰο ΟΥ̓͂ΟΥ βου ὅσο δὶ 0000 
ἰο 186 Βυρροβοὰ χοάβ, 88 ἰῃ68 Ὡδίιιγαὶ σοδυ]ὶὶ οἵ 
86} ΘΟΠΟΘΡίΐοη8. ἴῃ Ὑ}λιδὲ Οὐ ΝΟΥ ἸΏΔΏΠΘΥ οου]ὰ 
86} ΟΥ̓ῈΣ {πδη}κθ, ἀϊνίηθ ΒΟΏΟΣ, δη ἃ αὐογδίοη ἵ 
ΤῊΪΒ ΟΟΘΌΓΣΤ ΘΠΟΘ ΘΠ ΔΌΪ6Β 08 [0 ΖΌΤΤΩ ἃ ΟἸΘΆΤΟΣ ΥἹΟῪΣ 
οὗ (Π6 τηοᾶθ ἴῃ ΜΙ οΟἢ Ραραπίδιῃ ἰ(86]7 οΥἹρὶπαίοα. 
Ἧ ὁ ἃχ6 ποΐ δυϊῃογϊζοὰ ἰοὸ ἀδοϊαγο ἐμαὶ {π86 ἸΔΙΟΣ 
8 Δ] οχοίμοῦ ἃ ἀδ]υβίοη, υπτοϊχϑὰ ΟσΤΟΥ, δηἃ βίῃ. 
Ῥαρϑῃ ΟΥΤΟΥΒ ΔΙ Δ Υ8 ΟἸἰπ ρα ἰο ἃ ἰσαϊ [Ὁ Βα ρρογί. 
Α Ρυγοὸ δμδὰ ρμομπυΐῃθ ἔθοϊης, δοουχαίο ΟΌΒΟχτδ- 
ἰοπ, ΟΥ 8 ἱπαϊβίϊῃοι σοπβοϊουβηοββ οὗ {80 οχὶϑ- 
ἴθηοο οὗ ἐμδὺ τὸ ίο 18 ἀἰνίηθ, 1165 δὲ ἰδ Τουπᾶὰδ- 
οῃ. Βυΐ 60 ρδβδη ἰβοποθ ἀγα ἃ ΠαβίΥ δηᾶ 
ἴα180 1πίοσθησο: ἰμδὺ σοι 18 δίυγαὶ δηὰ 8, 
οσγοαίθα οδ]ϑοί, Ὀπὶ πὶ  ἰο ἢ ἐμ τοί, ὑμ6 σοοά- 
Π6ΒΒ, ἴ86 Ρυπὶίϊνο' ροννοΣ, οἰο. οὗ αἀοὰ ἃσο σϑ- 
γοδὶοῦ, 18 αὖ οῃόοθ ἀο᾽ῆθα, δὰ ἰμ8 ἡδίυγ] γο]ὶ- 
φ'ο.---ῬοΟΙ γι 618}}----Οὐ Ῥδρδηΐβιη ἴῃ 8 ὙΑΥΪΟῸΒ 
ΤΌΓΤΙΩΒ, 18 ὈΒιμοΓοὰ ἱπίο 11ἴ6. 

8. Τ|6 ρθουν ὁδαγδοίοσ οὐἩ (0 δροβί]θβ 18 
Ὑ76}1} Βυδίδι ποὰ οἡ ἰδϊ8 οσοαβῖίου. Τοῖς οοπαποί 
18 ῬΣΘΟΪΒΘΙΥ͂ (ἢ6 ΟΡροβὶί6 οὗ (μαἱ οὗ Ἡογοὰ Ἀπ ΐὶρδβ 
ἴῃ Δ ΒΙΤΏΪΪΔΡ 68486θ.0 ΤῈ Ἰαίϊίον ἀϊὰ ποὶ υἱἱοσ 8 
Βἰησὶο ποσὰ [ὉΣ ἐμθ Ῥύγροβο οὗ σοβίγαὶ πίη (.6 
ῬΘΟΡΙΘΌ, θα ὑπο γ ἀοἰδοα μἶπι, 6... χὶΐ. 227. ΤῊΘ 
ΒΡΟΒΙ1]6Β ἐπδίβ }Υ Ῥχοιθβιο, τὶ στοῦ δπὰ ἰη- 
αἰχηδίϊοη, 8παὰ 88 δπου μοί σα} 88 ῬΟΒΒΙΌ]6, ἴἢ 
ΟΥΑΘΙ ἰο δυσί {μπ6 βῃ οὗ ἸὰἀοϊδίσΥ 8116 ἔσοσηῃ 
{ποῖ θο]γ 68, ἴο τ Πότ αἰγ]η9 ΠΟΠΟΥ ΔΒ ἰ0 Ὀθ ραϊά, 
δηὰ ἔγοιῃ (ἢ 086 0 ἀφδβι ηοα ἰο ΟΥ̓Σ βυο ἢ. ὙΟΙ- 
8}}}Ρ. Απὰ γεῖ, [ΠΟΥ ΘΓ ΘΧΡΟΒΘΟα (0 ἃ ἰοιηρίδ- 
(ἴοῃ οὗ πὸ ογἀΐπδσυ κΚἰπά. ΤΟΥ ταϊσθὶ ἢδνο ἱΠ 8 
γοδβοῃϑᾶ:--- ΤΠ6869 Ῥδζδη Ῥγο)υαϊοο 8 βου] Ὦθ 
ἰσοδίθα νυ ΘΕ. ΘΏ68Β, ΤῸΣ 8 Βρϑ:ὶ οὗ ἰσαΐ ΤῊΔῪ 
Ὠθ αἰβοοσποᾷ ἰπ ἰἤθτὴ ; {ΠΠ 9 ΠΟΏΟΡ Ῥϑὶὰ ἰο υ8 ρογ- 
ΒΟΠΔΙΥ͂ τσ δυῦδβοσνο (μ6 οδυδο οὗ ἰδ ἀοδροὶ : 
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ἰπάοοί, [μ6 ἀφ] βίο. ΣΤ πρθοίης (86 ΒΡΡΘΔΓΔΠΟΟΒ 
οὗ κοάβ ου δδυίῃ, τΐϊχει ΓΟΠΟΘΥ ΒΟΡΥΪΘΟΒ ἰο ἐπ6 
ἀοοίτίης οσοποογηίΐης ΟὨγτίδι, (ὴ9 ἱποδρηδίο ἤοη οἴ 
αοά.᾽ Βυΐ (πο γ ψου]ὰ, ἰπ ἐμαὶ ς886, δ ύθ 6 8}}γ 
Ῥτοιβοα (π8. (Π6 ὁπ κδηοίδο8 ἰδ τϑῶπβ. Ηον 
οἴϊοῃ δυο υἱὸν ἔδνα Ὀδδῶ οδγεὶθα ουὔϊ ἴῃ ὑγϑο- 
ἐἰἰο01] Απά, βουθγίμ 1688, ἴῃ ΡΪδοθ οἵ Ῥχοιηοίἑ πα, 
(ΠΟΥ δῪθ δίγδυβ ἰπ)υτοὰ, ἐπ6 οδῦδο οὗὁὨ ἰσυΐϊ, 
διὰ ἱτηραϊγοὰ ὑμ6 ΒΟπΟΡ οὗ αοα, Τίι6 δροδβί]θβ 
δαὶ ῬΓΟΙΩΡΙΪΥ͂ δηα πὶϊ} ἀφϑοϊδίοι ; ὑμλ6 ν ἰθὺ δϑῃ- 
ἄορ (ἰδ6 σεῦ νϑὶο :ΔοΟΙδίοσθ δῦ τϑδυὶπρ, ἴῃ 
Ηΐίδοο οὗ δι αΐπρ ἰῷ {86 οοπείσχυοίίοη οὗὨ ἱΐ, διὰ 
μἱ1} δα 6}}}γ δηά βιοοοθδδ σοδὶ ηἰδὶπ ἴῃ 8 ΒΟΒΟΣ οὗ 
θΘοά. 

4, Το δροβί]δβ ζαϊποὰ ἐμοῖσ οὐ)ϑού--- 6 ̓χο- 
τὙϑηίίου οὗ βίη ἴῃ ἰ}ι6 ἤοστω οὗ δὴ ἰἀΔοἸδίσουβ δοί--- 
ὈΥ ἱπιραγίϊπρ ἱπδίγυοίζουδ οὗ ἰλ6 υἰπιοδῖὶ ἱπὰρογ- 
ἰδῆσθ. Α8 δῇ ΟσΤΟΣ σϑπποὶ Ὀ6 ΒυσΟΘΒΒΙΌΪΙΥ ΘΟΣ- 
βδίθα, Π]0 58 ἴο ΟΡΟΒΟ ἰο ἰΐ {89 δογΓεοδροπάϊηρς 
Ῥοεϊεῖνο συ. Ῥδὺ] ἀοοδ ποὶ οοπδπο εἰ πι86} ἰο ἃ 
ἀεπῖδὶ οὗ (86 ΤΌ ον. (7 8 8Γ6, ῬΥΓΟΡΦΌΪ, ποὶ ἴῃ 
ΘΡΓΟΓ, 1 γὸ δΌΡΡΟΒΟ (πὲ ἰξ νγγδ8 δ Θβρϑοΐβγ, 
ἯΟ ΘΥΧρΓγοδβοα ἰδθ ἐπουρηίδ ἤθγο γοοογάϑα ὮΥ 
1λ.|Κ6). Ης δἱ ὁπ96 Ρῥγοσθϑθϑαβδ ἰο βίδίϑ {πὸ συ μα, 
ἴοῦ ἃ αἰβιϊποὶ ἀφοϊδγδίϊου οὐὨ ὑὙὰίοὶι, {π 9 ὀσσα βίο ἢ 
οδι θὰ. ΤΟΥ ὅσο ἰδο 10]: (4) ΤῊΘ ΘΟΏΘΟΡ- 
ἐἰοῃ οὗ ἐλε ἐἰϊυίπς Οαοά, 88 σοπίιτδαϊδιϊηρυϊδοὰ 
ἔγοια 86 μάταια; ἢ6 ἀου δ }688 μόγο ἱπαϊβίϑαἃ οἡ 
ΒΌΘΙὮ ομδγδοίοσί βίο θδίιυ ΓοΒ 88 ΣΟΔΙΣΥ, ἃ Το] 6χ- 
ἰβέίθῃσο, 8) δοβοϊυϊα ΡΟΝ οἵ 116, δῃὰ 56]- 
ἀοιἰογτηϊηδίίου ; ἰ8)}0 βἰΠρΌΪΔΥ πυπῦοσ, ὁ ϑεός, 88 
οοηἰγδάϊβίίη ζυϑμ6α ἔγοτα ἰδ -Ροἴυχαὶ, τὰ μάταια 
ταῦτα, ὈΘδΓΒ ἰοϑ. ΠΟ ΩΥ ἰο (ἢ 6 ὉΒῚΥ οὗ αἀοἀ, οΥ ἰο 
τροποίδοίδῃ. [Βὰΐ (Π0 ΔΌΓΒΟΣ δὰ Ββδἰἃ δρουϑ, 
Εχεα. ποίοδ, γοσ, 1ὅ--18 ἃ., {πδὶ τούτων 88 Τη8- 
ΘΟ π6 ; ἢ 6π066---οἰ μάταιοι ὀδστακον (6) Το 
οοποορίΐοη οὗἨ ἐλ ογεαίίοπ οΥ ἰλε τοογία, 88 ἃ ἴχοθ 
δὰ ἱπάοεροηάἀοπὶ δοὶ οὗ ἀοα, ὈΥ ἩΙΟΘΙ 4}} ἰδίῃ ρα 
ἐπδὲὶ οχὶβὶ, γοσο, Ὑἱιμουὶ ἐχοορίΐίοη, ο8}1οΘὰ ἱπίο 
Ῥοΐηγ. Τΐδ ἀροϊδγδιίίοη, υοσ. 18, 8180 ἱηγοῖνοδ 
8 Ῥτγοίοδὶ δραϊπδὶ {π6 ἀεϊβοδίίοι οὗ ἃ οσοδίυγο. 
() Οοοὐ'ε τευεϊαίίοη ὁ Ηπιδοϊ, σταιπιοα δἱ 4]} 
ἐπι 5, δῃηὰ ἰο 8}} τχθῃ, πϑιθὶυ, ἱστοῦ χὰ {86 τη6- 
ἄϊυπι οὗ Ὀοποᾶίδ σοπηοοίοα πὶ (6 τνοσὶ ἃ οὗ π- 
ἴυγο, γον. 17. (4) 71λε αἰοίείοπ 977 (λ6 (ἰηεος, ἰὰ {86 
ΒΙΒΙΟΥΥ οΥ̓͂ 0 Βυμπδὴ Γδοθ, ἱἰπίο ὑπο ροσγὶοάε, 
πδιηοΐνυ, ἰη6 δηΐθ- ΒΥ ἰβιΐδη, δηὰ {π6 ΟἸ τὶ δι ΐδῃ : 
[86 τηϑϑδαβο οὗ ὑμ6 ΘοΒροὶ, ΤΟΙ ΘΟΙΒΙΔΠΔΒ Ἰηθ 
ἰο ἰυχῃ, τυϑρ. 1δ, (εὐαγγελιζ. οἰ6.} ὈδἸοι 8 ἰο ἐμ 
Ἰαιίον. Τὸ δηϊθ- Ογβίΐδη ρου, ὁ {868 οἶον 
Βδηά, ἰβ οβασγδοίοσίσοα ὈΥζ ἰμ6 ᾿ἰθοΓΥ π μοι Θοἀ 
δὰ ροτγτωϊ(ἰθἀ 8}} πιδίϊοηβ ἰο ϑῃΐου, οὗ νδὶκίης ἴῃ 
ἰδοῖὶτ οὐ Αγ8, νοῦ. 16.----Τὶ 186. οὐνίουβ δαὶ [86 
ὙΟΣὰΒ εἴασε πορεύεσθαι οαπποὶ Ὀ6 τοοοποὶϊοα ψ ῖ ἢ 
186 Ῥγοαοϑιϊπαυΐίδη υἱόν, ἐμ δὶ {π6 Δρογτγϑίϊομβ οὗ 
[89 Ραρδηβ χοβυ θὰ ἔτοσι 8 ἀἰϊνίηθ δὰ υὑποοπαϊ- 
1024] Δυτδηροηθηΐ; ὑπὸγ ἐθθι γ, οα {86 σοπίγδ- 
ΤΥ, ὙΠ δυδιοῖϊοπὶ αἰδιϊποίποακα, ἰο {μΠ86 ζγοθάομ οὗ 
ΤΩ8 18 Β61{-ἀοἰοτιῖηδί οι ἀπ ἀογοὶοριρθηί, πὶ ἢ 
αοά πιδὰ ροττηϊι(ἰοα δηὰ οομποθάδά, ἰῃ οτὰοσ ἐμδὶ 
Τὴ 0 τη ἸΘΘΙΉ ἔΓΟΠΙ ΘΧΡΟΣΘΠ06, ΒΟ ἤν {πΠ 60} 
δου]ὰ δάνβδηδα ὉΥ ἐμοῖσ οὐῃ οἰ ΟΥί8. 

δ. Τὶ ἰβ ουνϊἀθπΐ (δαί 4}} ὑμεβα ἐμουρηίβ ὈΘΆΡ 8 
Ῥαυϊπθ ἱρτοδα. Τὶ νἱον οὗὁἨ Ὠϊδίοσυ, 6Βρ6- 
οἴ }]ν, το αἰδίϊη συ ΐθθ8 Ὀδίνγθθη ἰμ6 ρογὶοὰ 
μδὶ ργοοθάθαὰ ἐμ Δρροδύδποδ οὗ Ομσὶδβὶ δῃὰ ἰδ6 
Ῥογὶοα οὗ Ομ νεἰβιίδη του οϊδίΐοη, 8 ρθουν ἰο {86 
ΔρΡοΒίΪ6Θ Ῥαυ]. ΤῈὸ πίϊποαθ δῖοι ἢ6 ὈΘΑΣΒ ἰο 
(89 οπε Ἰἰνὶπς αοά, δηὰ ἰο ἰδ6 οτγοδίΐοη οὗ 4]} 
ἐδῖηρβ ὈῪ Ηΐπι, (Ὑ ΒΙο τγ88 80 ὈΥΡΘΒΓΥ ἀθιπδηα- 

οὐ ὉΥ ἰδ6 οἰγουτηδίδηοοθ), ἀοοβ ποί, ἰὲ ἷδ ἰσῃθ, 
Ὀοϊοης ἰο (86 ἀοοίτγὶ δ] Ροϊπίβ ποῖ ἀπ ϊηστιίδῃ 
Ῥαυ}᾽8 ῥΡσοδοδιίης ἔγουιν ἐμδὶ οὗ ἐιὸ οἰδον δροδίδβ: 
8.1}1}, (λο ἐγσυϊῃ  ΐοΝ ἢ6 Βοτο ἱπου]οδίδβ, 18 ὁ.6 
οὗ ἰμοδβὸ τ 810} 9 ΘΟ ΠΌΔΙ ΤΟΡσοδοτὶβ 88 66- 
86: 18) δὰ ἰυπάδιηθηίδὶ ἐχα α οὗ (6 ἀοδρεὶ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

ΥΣὩ. 8. ΑΔ ΟΣΙΡΡΙΟ, οἱο.---νὺ το γϑοῖοα οὗ 8 
ΒΙΤΪΔΣ πδίυτο Βδὰ Ὀθθι δἰτοδὰγν σοοοσαάθα ἴῃ ΤΗΣ 
ΑΟΤΒ, οἷ. 11, πὰ οἷ. ἰχ. 8 Π[.. Τὰ δδ)ῖης οὗ 
ῬΓΘοΐΒΟΙΥῪ δυσὶ Βυ οσου δ 18 βρϑοΐδιῈ εἰρτϊδοδηῖ; 
ἰι αὔδογάβ δὴ ἰτθᾶᾷοὸ οὗ {πὸ σοβαῦδο το τυδὲ 
ἴδ Κο ΗΪ]8δ69 ἴῃ τὴ ϑηΒ βρ' γἰίυ] εἰδίθ. ΒΘ Ὶ ἢ15 ὁγο8 
ΔΙῸ ΟΡδΏ, ΒΘ η Ὧθ ΠΟΘΔΣΒ (86 ΘοΒροὶ 1} 118 οδ σα, 
δοὰ πθθι δἰ Ὠθατγί 18 ἰοιομοά, (π6 8016 τοσκ 18 
ποὺ δοοοι}ρ δηθὰ. ΤῈ διυδκοιθαὰ Εἴ ταὰδὲ 
Ἰοδσ ἰο τοαὶζ ἴῃ ἐμ ᾿ἰχμὶ (1 ΦόΒῃ 1. 7), ἰο “πῇ 
ἊΡ ἰ86 Βδηὰβ ὙΒΊ1ΟΝ Βδὴρ ΟΝ, δὰ (9 ἔδϑυὶθ 
Κηθ668." (Ηδοῦν. χὶὶ. 12). (ὙΠΗ ΚΟ Σ). 
νκ. 9. ἿἜ8Ὀο πἰϑαδίδδε! υ Ὀδβοϊᾶϊηᾳ δίστα 

- -ν Δ ἴο Ρ6 868]6Ά.---ἸΓἼ 6 Δροδί]ο Ἰοοκοὰ 
80 δίοδΐβδδι νυ δὶ (89 ἔθ] βρδυκ οὗ ἔδι πῃ {86 
ΟΥΡΡ]6᾽5 μοαγί, ον πὰ 6} ΟΣ αἸθυΣ πο ἢ] γχ1}} 
(86 41}- Βοος; 6γ6 οὔ 0 Ποτγὰ οὔδβοσγνο {μ|8ὲ βρασκ 
ἰὴ υ8' “Ὁ [μογὰ, δῦο ποῖ ἐμπὶπὸ δγ865 Ὀροῃ, ἰδ6 

ἰγὰΒ [ὠροη 7αἰλ, (3 όΓοτα. νυ. 8) 883 [2] ἷ5 

ἰγαπδὶαιϑὰ Ὁγ δορί. γυϊχ. δπὰ [αΐμον.---Τὰ.}}} 
(ἈΡ. Ῥαᾳβι.).- -- Ὡς ἀοπῖτο {μδὶ τὸ πιϊσιὲ οὐίδῖη 
οἰρ, δὰ (πὸ οοηδάθηϊ ὀχρεδοίδίΐου οὗ οδιαδϊοΐῃ σ 

᾿ξ, 6ββθπ δ} Ὁ Ὀθϊοπρ ἴο βεπυΐπθ ΓΑΙ ; δπὰ ἐμ6δ8 
θδίατον ἀϊδιϊη συ δ ἰὲ Δ} 1}κ9 ὕγοτα σθσ  Κπονϊεῦρο 
Ῥοββϑβδϑὰ ὈΥ ἰδ6 τοϊμὰ, δηὰ ἴσοι δἰ μην οχοϊιεὰ 
ἴϑο! πρ5 οὗ [6 μοασί. (14.}. 
κε. 10. Βαϊᾶ - - Βιδιᾶ πρεῖβμϊ οἱ ΤΕΥ 

ίοοΣ. Απᾶ 89 Ἰϑθαροᾶ δρᾶ τυδ]κοᾶ -- πῶ 
ΟὨΪΥ͂ ΠΟΟΟΒΒΔΥΥ (δαὶ (0 δροβϑίὶθ δβ;ουϊα δβδγ: 
“Βιδηὰ Ὀργϊκθΐ οα ἰἢγ ἔοοι.᾽ 18ὸ τοσγὰδβ: “1 
ὑη6 ἤδπιθ οὗ 9 6δ5ὰ8 ΟὨγθι᾽ (ἢ. 111. 6), σοτὰ 0 
Ἰοηοῦ τοαυϊγοὰ, ΟἸγὶδ τ δγθδαυν ῥγχοδεπὶ 
(ἰὰ δομδϑοαυθῃοθ οὗ ἐμ ἀϊδοοῦγβο οὗὨ 189 δροϑέϊς, 
δηἀ (86 ἤδῖν οἴ {1|ὸ οσΐ }]6), δηὰ πδὰ Ὄχμ)ιιοὰ 
ΒΪ8 ῬΟΥΤΟΣΥ πῃ [86 δ0ο0] δηὰ {π6 Ὀοὰγ οὗ ἐδ9 δυδὸΣ- 
ΕΓ. [ἃ νγ͵αβ ΟἿΪΥ ὨΘΟΟΒΒΑΓῪ (δα (πὸ Ἰαίίον βΒμου]ὰ 
ἐυττιΐβη, ὈΥ͂ εἶθ ᾿βουθιηθηίβ, (ἢ ονὐἱάθηςοθ οὗ 4}} 
ἐμδὲ (λ6 1ογτὰ δὰ ἀοηθ ἴον ἴω. (Ὗ [ΠΟ ΣῚ. 
γε. 11-18, 0 κοᾶδ δῖ οοσθ ἄονσεῃ ἴὸ 

;6, 5 ἴδσ ᾿ἰἰχοσιθαδ οὗ ΙΏΘΏ.---ἸΠ ῬαξληΣ το- 
σοφαηῖτο αοα 85 ἰμ6 δυίμοῦ οὗ υμπίυοσβδὶ θοποδὲβ 
δα ὙΟΡΚΒ, δαὶ 5}}8}} γὸ ἐπἰηὶς οὗ ἐθοβα ΟἾσὶβ.-. 
ιἰδη8 ὑγῷο ὈΪΔΒΡΒΘπιο ἐμαί πὶοῖ ΠΟῪ ποίου σο- 
ΟἾΣΘ ΠΟΥ Ὁπαογβίδηα ἢ (Βίδυκο).---Τοδα Πεα- 
(868 Δ0105 οὗ [πῃ Δρροδσδῃοοθ οὗ χοάβ, ἌἘχ ἰδ ἃ 
Ῥτγοδοηϊιτηοηὺ οὗ ἰμ6 ἰγυίῃ; {μ6γ ᾿πάϊοαίο δὰ ὁὉ- 
ΒΟΌΓΘ ΓΘΙΠΘΙΙΌΥΘΔΠΟΘ οὗ (ῃ 6 ΠΑΡΡῚπ 688 οὗ Ραγδέϊε, 
Ὑπὸ αοἀ να] κοὰ ἩΔῈΠ τοθῆ, δὰ ἐμοῦ ρμοΐπὶ, ἴ 
8 ΤΏΔΏΠΟΥ ποὶ ππἀογείοοα ὈΥ Ραρδῆβ ἰβοιβϑυεδ, 
40 ἃ τϑδίογαίϊοῃ οὗ ἐδ 8116 δὰ ποΐβοσϑῦ]ς οζϑα- 
ἰαγο, ἐβγου ἢ ἐλ 9 ἱποδσγηδίΐου οὗ αοὰ ἴῃ ΟὨεῖθὶ. 
(δι ΕἸ Ὡ).--- 9 ῬΘΟΡ]6 οὐδοευθὰ ἐμπδὶ ἰποσο τᾶ 
Βοιη οί μὲς ΟΥΥπ6 ἴῃ ἐμ6 δΔροδί]οδ: Ὀαυὶ, ἰπὰ Ἀ͵δοθ 
οὗ ἀϊδοογπΐης [86 ἀϊνίπο ομαγδοίαχ οὗ ἐμοῖσ ἀοο- 
ἰσῖπο δηὰ {μον οβῆσο, ὑπὸ ν ἀο  Υ (86 δΔροκίδοϑ ροσ- 
ΒΟΏΔΙ]Υ, ἱπ ογάοσ (ὁ Βαγιοοηΐζα {86 τοϊγδουϊουδ 
ῬΟΥΤΟΙΒ οὗ {86 Ἰδίίον τ ἢ (ΒΟ οὐῃ δυρεγείϊδοςι. 
Βυοἢ 18 ἰλ6 δουσβο οὗ ὑπὸ θεοὶ μἰοα ποσὰ, 68 
ὧν ἔοσταβ δὰ ορὶπίου οὗ ἀἰγίηφ ἐλίησβ. (ΑΡ. Ραωδὶ,). 
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«-Οετηδὶ γοϑδοῖ ταχὺ μάν ἀθοτηρὰ ἰΐ ὀοχροάϊοηὺ 
(9 ΦΙΩΡΙΟΥ͂ ἰϑ Ῥτουἀΐοθ 88 8 Ἰ.08}5 οὗἩὨ ορϑῃϊης 
Δὴ ΔΥΘΏΌΘ ΤΟΥ ἐ86 ἀΟΒΡΘ6Ϊ, δπὰ οὗὨ 6β 8 Ὁ] ΐπρς ἴδ. 9 
ἀοειγὶπα οὗἩἨ ἐδὸ ᾿ποδγηῃδίίοῃ οὗ ἐμ ὅοῃ οὗ ἀοα 
ἁρου ἰξ. Βαΐ {80 ΒΟΙΥ ταϊπὰ οὗ ἴθ δροδί]θ8 οοῃ- 
ἰδπ5 δῦσι ταὶῃ Ιθ8ὴ8 8η4ἃ (0018 γί δ068. 
186 Θοβροὶ οδῃ οχίοπὰ 18 ἰμβθυθησο, σὐϊποιΐ 
πα κί ς ἰη ογοοκοα ρδί8. ΤῈΘ ΔΡΟΒί]68 ργοδομββὰ 
ποὶ ΟὨΪΥ τὶδ ἀἰνῖπο ΡΟΎΘΓ, Ὀυὶ 8180 πιὰ αἰνὶπο 
Ρυτγ. (14.).--ἰ,Γ Ὑ σου] ανθ ΘΑ 51}γ ἰδκϑη [86 
μνίδοβ οὐὁ 180 ροὰβ ὙΒβοῖὰ {ποῦ Βαιὰ οὐδ Βσοντῃ, 
δυὶ (ΒΟΥ ρῬγοΐοσσοα ἰο δομῆοδθ ἐμαὶ αοὰ μιδὰ ἀο- 
Ῥοϑί θὰ δ18 ὑγΓΘαΒΌΓΘ ἴπὶ δα υ μ 8 ὴι γ6880]5 [2 ΟΟΥ. ἰγ. 
1]. Τδοσο 18 ἀδῆροῦ, οὐδ ἴῃ ΟἿΥ ΟΥ̓ ἀδΥ, ὑπαὶ 
ἸΌΔΕΥ ἸΩΑΥ Ὀ6 σοῃγοχίοα ἰο ἐμ Ὁ Ῥαϑίου, 88 ἰὸ 8 
πὲ ἰΔοἱ, ΤῈ6 τοοάδτῃ σου] οδὴ ΟΠἿΘΡ 18 ΠΒΟ;- 
ΟΥΒ ἘΠῚ ἸΏοσΘ ἀθ᾽οδου ἰμδη μ:980 ῬΘΟΡ]6, τῖλὸ 
δγουρδὲ ΟΧΘἢ διὰ ζαυδπᾶβ, Ὀὰΐ [86 Ἰποθῆδο οὗ 
[86 Ῥγδὶβθ ἡγῃὶο ἢ {1|Ὲ ἔογηοΣ ΟΥ̓ΘΤΒ, ΘΟὨἑΔΙΠΒ 8 
ἴατ Ἰποσο υἱτι]θηΐ ροΐδβοη. ΒΘ ἯγὙΚὐ σϑητποὺ 86- 
ΘΏΓΣΟ ΒΟΠΟΥ ἴῸΣ {86 [ογὰ «Ζ96888, γα Βμου]α δ 60Ὲ- 
ἰοπὶ ἰο τοιμαῖη 8180 ΟΌΓΒΟΪΥ 658 πὶ Βουΐὺ αἰδι ποι ο ἢ 
δηὰ Ἰηὔποποο. (Β 6,6 Σ).---Ἰ 6 ἀοὶβοαίίοη οὗ {86 
σγοδίατο σοηϑιταὐθ8 {6 χη ἀδτμθηίδὶ ὑυϊποὶρ]θ οὗ 
Βεδιμοπίβη, Ὀοΐ ἃ ἱπ δποϊοηΐ δῃὰ ἴῃ ΠΟΘ ΘΥῚ {ἰΠπ|68. 
ον ἰὶ 18 6 ἀΐβρτδοα δὰ (6 δυγσβο οἵ 8]}} νγῆο 
ἀεαρίδα ὑπὸ ἰυθσαγπδὶθ ὅπ οὗ αοὐ, ὑμαὶ, ἰπ ἐμ οὶν 
ορίπἰοηβ, ἱμοὶν Κηονίθακο δηὰ ὑπο ὲν ἸΔΌΟΤΒ, ἐπ ΘῪ 
δΙΔΥΒΕΪΥ ΤΟἸ]]οΥν Βυτηδὴ χυΐϊά685, 48 17 8.956 Ὑ6ΓΘ 
ξοῦα πο δὰ ἀοβοοηοα ἔγοιῃ ἤόϑυθῃ; ἔμ 60 ΟΥ̓ῸΣ 
ἴο ἸΟῪ τη δ, ἰο ΒΟΤΟΘΒ, δπὰ ἰὸ ἱτηδρί πδίνο ρο- 
οἰ, δὴ ὉΠΟΙΒΥ βία “ΟΣΒΕὶρ οὗ ροπὶυβ,᾽᾽ 88 1ἢ 
[8686 ὝἜ͵ΓΟ (ἢ 6 Βδυΐϊουσδ, δπὰ {πὸ οΥτἱρίπαὶ δπα ἀἱ- 
ΥῇΠ6 ἰγρ68 οὗ (9 Βιυπηδη τϑοθ. (ΘΟΠΒ. δηα 3}.). 
ὑπ. 14. ΤΟΣ σΒΘΣ ἴΠ6 ΔΡΟΒΙΪΘΕ - - 

ποαγᾶ, ΓΠΒΘΥ σϑηΐὶ τμοὲὶν οἹοῖ64.--- ἢ 186 
ΔΡΟΔ.165 Β. Ὁ δῃ ἃ δ ρογβϑουίοα, [ΠΟΥ ΔΓῸ ἰΓΔῈ- 
φυΐ!, δηὰ, 88 ΒΏΘΟΡ Ὀοίοτο ὑμοὶν βθαυοσθ, ΟΡΘῺ 
δοὶ ἐμοῖὶν τοῦ: Ὀυΐ ΜΘ 8. ΓΔ] Βα ρουβ 0 π 
εἰἰοπιρὶδ ἰο οὐθυ δ ῖτι ἐμ θπὶ τὶ ἀπά π0 ΠΟΠΟΥΒ, 
(Π6Υ τοαὶδὲ (686 ΒΏ8Γ6Β οὗ ϑαίδηῃ τὶ 4}}1 ἐμ ὶν 
διγεησίῃ. “ἼἸἷ8 18. {πὸ ΒΟΙΪΥ ἱπαϊρηδίϊου τυ ϊο ἢ 
Βῃου)ὰ Ὅ6 Θηκὶπα]οὰ ἰᾷ 186 8ο00}8 οὗ Θοα᾽ Β Βοῦ- 
τδηΐβ, ἩΒΘΏΘΥΘΣ Ηδ 18 το θὰ οὗ ἐπ ΒΟΠΟΣ πΒῖσἢ 
δ ἀαθ ἰο Ηΐ. ὙΤδμδὶ τῆδὴ ΜὉ11} ποῖ γϑδαΐ]γ βϑῦνθ 
θοἀ τῖϊὰ δὴ ἀρσῖξιὶ μοατὶ, το 8 ποὶ δηϊπιδίθα 
Ὁγ ἱδο “βοα]γ 266]οῦθγ,’ οὗὁἨ νῖοβ ῬϑῈ] βρϑδῖκβ 
(2 ὕοτ. χὶ, 2), δὰ νῖβο ἀοθα ποὺ ψγδίο}} ΟΥ̓ῸΣ {86 
Πσῆον οὗ δα ογὰ πὶ ἢ 88 τρσσ ἢ ῬΟΥΒΘΎΘΥΒΏδΘ 
δὰ ἀἰ[οῶροηοο, ΔΒ ἃ δυβθαπαὰ ὙαίοθΒ ΟΥ̓ΟΣ [6 
βάεἸ 1 οἵ ἷδ νἱἴ.᾽ (Δ) ν᾽ η).---Βαὶ ταὶ που]Ἱὰ 
ἰδεδοὸ δροδίϊοαβα ἀο, 17 ἐπ 60 β)ιου]ὰ νγϊΐποβα {86 μοπ- 
ΟΓ ἩΠΙΘἢ ἰβ ΠΟ ραϊὰ ἰὸ ἐμοὶσ ὉΠ 65, (86 δάογα- 
ἔσῃ οἵ [μοἷν ἴτλδροβ, δπὰ {μ6 1 οἸδίγυ τ ΒΙΘἢ ἰδ δὲ 
θαι δοπησοίοα ἩΣ0} ἐμ  ῖγ ΠΔΙΩ6857 Γϑοπἢ. δὰ 
Ρ.). 
κι. 16. 7 αἷδο 810 τῶϑι οὗ Ἰ᾿ϊτο ρδἊ- 

βίομα [οοπάϊεϊοι] νυ τ γοῦ.---Αα ὙΟΓῪ βα]υΐαῪ 
Ἰηβαοποο 8 οχογίϑα ὈΥ Ῥδβίουβ ὙΠῸ τ᾿αἰ ἰδίου 
δϑσοαι μοὶγ ἰκίπρ [1 Οον. ἰχ. 18], σθαι {86} 61488 
ἐδοίβοῖνο5 τε ἢ ἐο σΘὨἱοΥ ΟΥ̓͂ ΒΙΏΠΕΓΕ, δηὰ ἰοδ ϊν 
εμδὲ [Π6 7 8ΓΘ ῬΟΟΥ, πιϊβαγ ὉΪ60 σθαι ΣΟΒ, ΘΥΘΣ 88 
ΟἰμοΒ, διὰ 86 διιδίδὶ πϑὰ 80] ον ὈΥ ἰμ6 στδοὺ οὗ 
(δ [ογὰ, Τθυ8 (ΠΟΥ δι δῖεθη (ἢθ ἀοδῖξο δηὰ (ἢ 9 
Βορε οἵ ἀο᾽ νϑῦδῆοθ ἰπ Ὁποοηγοσίθα πθι, δη ἃ Ρχθ- 
γδηΐ (80 ΔΎ Κομο, 0 ΣΏΔῪ ΟΌΒΟΣΥΘ Ὠυϊηδὴ ἰη- 
Δττα ἰο5 ἴπ ὑμαπι, ἤγοια Ὀθὶηρ οδοπθὰ, (ΑΡ. 
Ῥαδὶ.).---Ἴ Βὸ Ομ τί βιίδη 8 όύοσ θοποῆιθα ὉΥ τὸ- 
εαἰτπα (86 ἐσϊδυΐϊθ ΟΥ̓ Ῥγαΐβϑο; Ῥδὰὶ νγὰβ ϑυϑθῃ 
Ῥαϊμοὶ τ πθη 8 οογίδὶη ἀδιηδοὶ [0] οννοα Ἀΐτη, ὁΧ- 

ππκασιικαταν σεν 

ο᾽αϊτΐης αἱουὰ: “Τ6806 σζϑθῃ ΔΓΘ ἐἰδ6 βουυβϑῃίβ, 
οἱο.᾽ [Δοίϑ χνυὶ. 17]. ΤΟ ΠΟ γι ΐδαι πόνον [ον οὶϑ 
ἐμδὶ 8 18 ἃ ἸΏ6Γ6 ἥονον οὗ ἰδὸ δοϊά, 8 δ δάον.---- 
ἴπ ἰχυΐ, ποιμῖηρ δὐ 81} σὶπουΐ ἐμ 6 στλοθ οἵ αοά. 
θα οἰ .Β οχίοὶ Ἀΐτη---ἷβ σοοά αὐυδ) 165, ἢἷ9 
ΔΊΤΉ8, Ϊ8 ἀθοάβ, ᾿ἷ8β τηογὶϊβ- το Βαγϑ: “1, ἰοο, 
δὴ ἃ ἀγἹὴηρ ογοδίαυγο "᾿ (1 ου}ο]ἀ).---,ΑὩΔᾶ ΡσΘδ Ὸ Β 
τπῖο γου, τμπδὶ γθ βου ᾶ ἴαθτει, οἱἰο.---Ὑ 6 0 
{80 δροβίϊθβ Ῥγοοϊ δἰ πηθα βΌ0}} ἀοοίσ 68, ἐμ ΟΥ 6Π- 
ξαχοά ἰπ 8ἃ αἰγϑοὶ οοηδβίοι τ ιὶ ΡῬαρδηΐδια ; [1{8 
14.018 ΔΥῸ ΒΙΣΩΡΙΥ [9 ῬΟΎΤΘΥΒ οὗ πδίυσο, ὑμ6 δαο- 
τδίϊου οὗ ἡ ϊοῃ ὅδ Ῥσχοάιϊοθ Ὧ0 Οἶοσ σοβυὶὺ ἐμ Δ 
ἐμαὶ οὗ α 5.}}} ΟΣ δη ἃ ἸΏΟΥΘ ΤΟΌΤΣΏ ΤΩ] ἀσραΥ- 
ἴπγτο ἔγοτῃ ἰδ ἰσαΐϊῃ. Βαυΐ ὑμ6 6080}6], ογοῃ τ 1}- 
ἴῃ ὑμ6 Ρ6419 οὗ Ομγίβίθμάου, 18 ποὶ γοί ἀο] τοτοὰ 
ἔγοϊω 118 Θδυΐγ οοπίθβίδ τὶῖ (ἢ 6 τγΟΥΒΕΪΡ οὗ π8- 
ἰγ6. 76 ἀοϊβοδίϊου ΟΥ̓ ἀξ 18 βοιηθίϊπιοβ γϑ 1168 : 
αὐ οἶμον ἐΐπιθδ, ππγοδίσαϊηθαὰ δπὰ Ὀο]ά. Ναίισο, 
ογϑαϊΐου, δηὰ ἤθᾶύθι, δῖὸ ἰδιἀοὰ 8. ἱβουδδηά 
ὑὐτλοθ, ἡ 8110 (ἢ. 8 ῬΟΓΒΟΏΔΙ, ὑπτῖοθ ΒΟΙΥ αοὐ, ἰ6 
ΒΟΒΔΙΌΘΙΥ πδιηρὰ, Τμὸ βοοομὰ δγίϊοϊθ [οὔ ἰδ9 
ΑΡοβι16᾽ 8 Ογ647 ἰβ γβί οὗ 8}} βοὶ δὶ ὰθ; ἔπ δγϑι 
διίϊοῖο [551 Ὀο] ον ἰῃ αοα ἐδ9 Εδίμοσν, ΑἸ σίυ, 
οἴ. οδῃ {μθὴ Ὸ Ἰοηβοῦ 6 Γοἰαϊποὰ; Ὁ 86 
ὑμαὺ Βοπογοίῃβ ποὺ ἰμ6 ὅπ, Βοποσγοί ποὶ (9 
ἘΔΙΒΟΥ ὙΙσΝ Βδίἢ βοπί πἷπὶ [Φομπ Υ. 28]. ([δηρ- 
61}. 
ΕΚ. 16, 17. Ὑ2Ὀο - - - δυβοιθᾶ 8411 5 8- 

Κἰο}8 ἴο ννα]ϊς ἐπ ᾿ποὲσ οὐ αγ85. Νονοσ- 
ἴΠ6]16088 86 Ἰοΐϊ ποῖ Βὲτηθ61 υυἱτδουῖ υνἱῖ- 
Ἀ088.---Βοη αοὰ βυδεγοῦ [86 ΘΘπι1165 ἰο γγα]}}ς 
π {861} ΟὟ Ὑ8γ8---ἰῃ6 ὙΔΥῪΒ οὗ ῥυίὰθ δῃὰ ἀ}8- 
ΟὈρϑάΐθῃσθ, δηᾶ, σομβοαυοηίυ, (Π6 878 οὗ ἀθδίἢ 
δηὰ ἀοβίγυοίοη---- 18. Ρυμὶύνο υϑίϊ69 885 Ὀγχὶ- 
ΤΏΔΓΣΥ͂ Του θα]ϑᾶ: Ὀυὺ 815 ον δηὰ ἷϑ σοτη ρβϑβϑϑίοῃ, 
ὙΠΙΟΝ, ΔΙ Βουρ ταὶ], τ γ ποὺ 1688 δοίϊγο, 
ΒΟΡΙΣ ὉΥ ὑμὶ8 σΟΌΓΣΒΘ, ἩΔΪΟὮ ΘΟΙα 616 τη ἰὸ 
ἰδβίθ ὑπὸ Ὀϊ ον γα οὗ βίη, ἴο δύνακοῃ ἴῃ {Ποῦ 
Βοαγίβ δὴ ϑδγῃδδὶ ἀθδῖσο δὐΐοσ βδ᾽νδίΐομ, πα ἰο 
ΟΡΘῚ 8} ΔΥ͂ΘΠΙ9 [Ὁ ἷδ σΧΥΧδοθ. Απα ουϑῃ {ἰι}5 
ΘΟΌΓΒΟ οὗ “δυβδονίπρ βοτὰ ἰο τΑΙΚ ἰπ 86} ΟΠ 
ὙΓΔΥΒ᾽, ὈΥ͂ ΠΟ ΤΠ08 8 ἱπὰ 0 }168 ἰπαὶ ἀοα οοαϑοὰ [0 
οὔϑοσγο (ἰθ86 γῶγ8. 116 (86 96 }»ν28 ὙἬ6ΤΘ ΔΡ- 
Ροϊηΐεβα ἰο πιδκο ἐδ εὔοσί ἰο οὔοῪ ἐμ Μ1}} οὗ ἀοα 
ΘΟ ΒΟΪΟΙΒΙΥ͂ Δηὰ ἩΣΓῈ βυσοθδβ8, ἰδ 6 ἰ88Κ 88 88- 
δἰχηθα ἰο ὑμὸ θη 1]68 οὗἁἨ ομἀθανοσίης, ὈΥ {861} 
ΟὟ υγίβάοιῃ, ἰο κηον αοἀ ἴῃ ἷ8 νίβάοῃ. ἀπὰ 
ΘΥ̓́Θἢ 88 ΘΟοἀ οὗὟἶιοι δἱἀϑὰ {μ6 5υβ6]1 198 ἴῃ ὑπο 
ἔδ9Ὁ]9 οδογίβ, Ὀοΐἢ ὈΥ͂ ομδαϑί ἰβϑιηθπίβ δηὰ ὉΥ Ὀ6ῃ- 
οὔίδ, Βο, ἰοο, 6 Ῥουχηἱι θα βοῖ}9 ΧΔΥΒ οὗὨ ᾿ἰχδΐ ἰὸ 
Ῥοποίγαίο {86 ρἴοοπι οὗὨἨὨ μοδί βϑηΐβι. ΤῸ Ὁ]1688- 
ἴπμκ5 νεΐϊο αοα Ὀοδβίονοα ἱπ δ 6 Βρῇετο οὗ πδ- 
ἴυ 6, ΟΥΘ γοΐθοβ ἐμπαΐ ΒροκΘ ΣΟ δυβοϊοηὺ Ἰοπά- 
688 0 ΔΎΔΚΘΩ ἰδ Β] τ οτὶπς ὑμβουρῆί(β οὗ τηθη, 
δια αἰτοοῖ ἐμοῦ δἰϊοπίζοη ἰο ἰδ Οπ0 ίσυθ ἀοά, 
δὶ Ἰοδϑὶ ἴπ {(π0 ο886 οὗ τοβοοίϊπρ ραββδῆβ. [Βοπὶ. 
', 20.] (ὙΠ 61).- -Ἰ ἔπ οἷσ πϑαχῖβ τὶ τδ 
ἰἸοοᾶ δι μ]5:982.---αοὐ αἶνοδ ὺδ5 ταΐῃ δπὰ 
Υγυαϊἃ] ΒΟΏΒΟΙΒ, ποῖ ΙΔΘΡΟΙΥ πὰ ΟΥ̓ΔῸΣ ἰδδί (ἢ9 
τγδηίδ ΟὗἨ ΟἿΣ Ὀοάΐθ68Β τηὶσῦ Ὀ6 ΒυΡΡ] 6, Ὀυὶ 8150 
ἐμπδί ΟὟΡ Βοδυίβ τοϊχμί ὯὍθ ομοογϑὰ ὈΥ βυ} ἰθε- 
ῬΟΓΤΑΙ Ὁ] δϑίηρδβ, δηὰ ἐμαὶ πὸ τοὶ ῦ σγδίοί }} Ὁ 
ῬΓδίβο ἰὴ6 Γογτὰ δηᾶἂ οουμᾶᾶδα ἴῃ ἰιΐβ σοοάῃθββ. 
(θοόδ. δηὰ 8}.). 

Υεκε. 18. Δπᾶ Ὑἡἱτ [Π6660 δαγίηβα ΒοΕσοΘ 
τοακισαϊῃϑᾶ, οἱο.---Τὸ Ὑΐαὺ ΒΟΥΘΓΘ ἸΔΌΟΤΒ δηὰ 
ῬδίῃΒ 6 πὶ Βυῦπιϊξ ἰπ ἐπ βοσνΐοθ οὗ ζ8]86 ροιίβ, 
ΜΏ116 (ΠΟΥ ἀο ποὶ ἩΣΠἘΓ ΟἿΥ ἀοαϊσαΐθ ον 006 
ΠΟοῸΣ ἴῃ ἰδ υγϑοὶς ἰο {80 ἴτὰο δπὰ ᾿ἰνίης αοα! 
Απὰ μον ἀἰΠου]ν 1ἰ 18 ἰο ἔγοθ ἔμ πὶ ἔγοϊῃ (9 ΟὉ- 
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νἱοῦ ΤΟ] οὗ {Πποῖὶνρ ϑιρογβιϊἴοη, τυ 8116 {86 56πη86- 
6865 ψογὰβ οἵ 4 ἀδοοίνοῦ οδη οΐθῃ βῇδιο, δηὰ 
ΟΥΘἢ ἀδδίτΟΥ ἐπεὶν ἔα} } ΤῊΘ γϑϑδοη 185 μ]αὶῃ: 
Οὔῦ πδίυσαὶ ποασί ἰονοᾶα ἀδΥ πο 85 σαί ἰμ8ῃ 
Ἰσμι, ([δοῦ. δηά 8ρ.). 

γκε. 19. Ἡϊανίπῃᾷ εϊομποᾶἃ ὕῈὲδαυ!.--- ον ὅσ κ]6 
{89 νοῦ] 18:1 ΤΟΥ ἤγβι Ὀσίης μανὶδη 8---ἰβ η, 
Βίοποβ ' (Βιίδυο).--ΕὝΘΥΥ ζΟΠΘΓΔ 9 ΠΝ. ἢ Εἰ ππαίο ν 
ΒΊΟΠΟΒ 118 ΟὟ 5048; {πμ6 ΟὨΪΥ αἰ γοποο 18 Του ῃὰ 
ἷῃ {Π6 ΤΏΔΏΠΟΡ ἰπ ὙΟΝ ἰδ Βίοημϑβ ἃ 7γὸ Ἵδϑί. 
(Δ Ἐ}76]4).---Τ 050 πὸ δΓα (ἢ 9 τηοδὺ ΘΟΌΓΣΔΙΖΘΟΙΒ 
1 Βα Πρ {116 κἰηράοιῃ οὗ ἀδυκηθ8θ8, ἃγὸ ΒΌΣ- 
τουπηἀοά ὈΥ (Πθ τηοϑὲ πυπιογουβ ἴοο68; ἰἰ ἰ5 Ῥϑυϊ], 
ποὺ Βασηδῦββ, ψγι0 ἰβ βίοηϑά. (ἰἀ.).--- Το τοιγὶ- 
Ῥυΐϊνα υκίῖσο οὗἩ αοἂ οχιοηδβ ὄυθη ἴὸ Ηΐδ ον }]- 
ἄγοῆ. ῬῬαὺϊ νψδᾶ γ᾽ οϑδδοὰ 18 ἢ δβἰοπίης οὗ 
ΒΘ ΘΏ---θ 18 ΠΟῪ βίομϑα Β᾽τη861ἢ, (14.).---ΟὙοὐ 
Βδά, ὑπαυθδι ΟΠ ΔΌΪΥ, τυ ῖδ ΓΟΘδΟΏΒ ΓῸΥ ὈΥΟβοσυϊηρ 
Ῥαὺ] ἔγοια Ὀοΐης δίοηοα ἰπ Ἰοοπίιπι, τ 116 6 
βυδογοὰ ἐπαί 88) 1 οἱ Ἴου (ὁ ΟΥ̓ΘΥ ΒΘ Ἶτὰ ἶπὲ ΠΟΓΘ 1 
᾿γβίσα. Μὰδγ ἰΐ ποί δ Ὀθθ ὁ0Π6 οὗ δ1Β ρυγ- 
ῬΟΒοΒ ἰο σοπάἀ θη {πὸ ΙΏΟΓΘ ΟἸΏΡὨ δ Δ}}γ {π90 ἀὶ- 
Υἷπὸ ΟΥΒΩΪΡ ἩΒ ΟΝ (86 ῬδΟΡΙῸ Βαὰ ἱπίοπάρά ἰο 
οὔδον ἰο ὑπὸ δροβί]εβῖ Τδυ8, ἰο0, ὙΠΘῚ Ῥίον 5 
αν διίδϊ ποὰ υπάϊὸ ἰμβυθποα, δὰ δανὸ Ὀδ6η 
ἱπογαϊηδίοὶΥ Βοπογοά, (89 Δ] 1] 1 08 ἢ τ δἰ Θἢ 
{Π6Υ 8Γ6 νἱβίϊθα, δύο οὗζθῃ {πὸ ἸΏ ΒΟΥΘΟ δηὰ 
Βανι. ΕῸΥ {86 [ογὰ ἀοο5 ποῖ ἱπίθπὰ ἰο 
ἰγδΐη ἷβ βουυδηίβ ἰο Ὀ6 ἰάοἶβ, Ὀυΐ ἰο Ὀ6 ὈΘΘΥΘΣΒ 
οὗ δἷβ σγοββ. (Αγ. Ῥαϑί.). 
γε. 20. Δα ἴδπθ ἀϊδοίριϑα αεἱϊοοῦ σουπᾶ 

εαὐουῦῖ Ὠἰπι, ἢ6 τοῦθ ὕΡ.-.--οη {πὸ που]ά 
ῬΆΒ565 (8 Βοηίθ 6 ΟἿ {δα Κἰηχάοιῃ οὗ 6808, δπὰ 
οἢ {868 δδὰ 1οί οὗ ἷβ ρϑορῖο, ἰΐ οὗἴδῃ ἀδοοῖνθβ 1{- 
δεῖ. Ἐποπιΐθϑ σγοϊοῖοθ, δπὰ οχοϊδῖτη: “Β'886 ἱΐ, 
Τα80 ἴὑ [Πεὸτ. Μακα Ὀᾶγο, πιαῖσο ὈδΣῸ (πυρὶ η)], 
ούϑῃ ἰο {π6 Τουπααίίοπ ἐμοτοοῦ [ὃὈῬβ8. ὀχχχυὶὶ. 77; 
16 τὰ ΠΟΥΘΥ διΐβα; ἰοὺ ᾿ἷ8 ΓΘ ΘΙ ΌΓΔΠΟΘ ῬΟΓΙΒῈ 
ἔγοτα {δ οδγί [900 χνυ]ϊ!. 17]. Βαυὶ ἰδ ον- 
Ῥγοϑβοὰ χοϊοΐοθ, δῃὰ βαυὺ: “"6)]οῖοϑ ποί διζαϊπδί 
τη6, Ὁ τΐπ Θμογ: ὙΠοὴ 1 [4]1, 1 88}8}} δυΐδϑ. 
ΜΙίςδΕ νἱἱ. 8). ΕῸΡ ὑμὸν ἐμαὶ πναὶΐ Ὅροι {86 
οτά, εἰς. [158]. χ], 811]. --ἼἼΒο Ἰογὰ ἀο]νοτοά 

{δ πηϑτίγν Νυχηϊαΐσυδ ἴῃ Οδείδαχο, ἴῃ {Π6 ἐἶτηα οὗ 
Ογργτίδη, ἱῃ 8 βἰ γα δὺ ΔΉΠΟΥ [ἀυγίηρς (Π6 Ὠοςοίδη 
Ῥογβοουίίοη, Α. Ὦ. 249, δὰ βυ υβοαυ θη; ΟὙΡΒ. 
Ερ. 18.---1Ὲ.]. Ηο μεὰ θθθῃ βϑύθγεὶυ Ὀυτηοῦ, 
δηα ὑπ θη ΟΥ̓ ΠΟΙ πιϑα ὮΥ͂ 6 ΠΟΘΙ οὗἁ βίοπεβ, 80 
(παῖ ἢ6 Ὑγ88 ΒΡ ροβϑὰ ἰο Ὀοὸ ἀορδὰ. Βαϊ ψ θη [5 
ἀδυρηίοῦ σαπιθ ἰο ὈΌΓΥ ἷπι, ὮΘ 8.086 δπά τνοῃὶ, 
ὙΠ ΒΟΥ ἴο {80 οἰΐγ.---Απἃ οατὴθ ἰῃῖο ἴ86 
οἱτν.--- 1 ἃ Βὸ ἔθη τοίυση ἰο {86 ΟἿΓΥ 1π πδὶς ἢ 
ἢ δά ΠΟΑΙΪΥ Ὀδθὴ Μ1]]οὰ Ὁ Ὑῇ 68 ποὺ δι οἢ 8 βίθρ 
ἴοο παζαγάουθ ἴο Ὀ6 ἰδ κοη" ὙΤῃὸ δροϑβϑί]οβ μδὰ 
ἱπάοοα Βδ6ὰ οὔσθ Ὀοίοσθ, σοῦ. δ, 6: Ὀὰΐ βυοῖ ἃ 
ΘΟΌΤΒΟ 8 ποὶ οχρϑάϊΐοπὶ δἱ 411] ἰἶτηθβ. Οίσουτο- 
Βίδη665 ΤΊΔΥ ΟΟΟΌΣ, ὙὨΪΘΗ ΤΘΟαΌΪΤΟ 18 ἰο ΓαϊΙΓΏ 
ἴο ἃ ϑροί θηο6 πὸ δα 66. ἱχηοτη ὨΙΟΥ͂ 6Χ- 
Ῥ6]1]6οα, [Ι τῶϑ ΠΘΟΘΕΒΑΤΥ ἰ0 δβιον ἰμ6 αἰδβοουΣ- 
ἀροᾶ Βοαίμοῃ σοηγογίβ, ἰμαὶ ΡῈ] τγ88 δὲ}}} α]ΐνϑ. 
((οεβη θυ). 

ΟΝ ΤῊΞ ὙΉΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.---ῈΚ. 8-20. ἤου 
. «Εοε85 ἰλὲ Ολτγίδίίαη ἀεαὶ εοἱδ ἰδλοδε τοῖο ον λίπι 

λόπονε ἰλαί"δείοπσ ἰο Οοἀ αἴοπε3 ΪἿἹ. Ηλθ (68ι18Ἀ.68 
(μαὶ ἐμοὶ ὈΠ πάποϑϑ ατίουοθ δηὰ μαΐπ8 ἴα; 1]. 
Ηθ Βα ΙΥ ΘΟ 6 5808 δἷβ ΟὟ ἱπβττη 168: [Π|. 
Ηο Ῥο]αΪγ Ῥγοοϊαίτηβ (86 τηδήθβίυ οὗ αοά. ([μδυ- 
ῬοΪἀ).----Τλ Ἰἀοίαίγῳ ργαοί,σεα ἱπουν ἄαν: 1. Τίβ 
οὈ͵οοὶδ: 11. Τ1ἰ8 δουτοῦ; ΠῚ. Τι5 ἔσγιι 8. (δ οηΒ. 
δὰ 83}.).---ΟΟὐὗ Οοά, ἀεπιοπείταίεα ἂς ἰδε ΙΑΥΊΝᾺ 

ΘΟοά: 1. ΒΥ (δ ογοδίΐοη δῃὰ ὑγοβογυδέϊου οἵ ἐδο 
ποτὶ, γον. 15, 16: Π|. Βγ (86 τοἀειηρίϊοι οἴ ("6 
σοΣ]Ἱὰ πη Ομγῖδὶ 9 6808, νον. 16 [εὐαγγελ.7; Π]Ι. 
ΒΥ δἷδ Ἰυάριροπίδ, ἰδ 89 6886 οὗἩ Θπσχο πείΐοπα, 
85 ὙῸ}}] δ οὗ ἱπάίνἱ ἀυ]β, υϑρ. 160. (ἰὉ.).--- Τὰς 
δἰηγεΐπεες 97 ἰλε αὐοταίέοη 9} (δε δαδεία ἵπ ἰλε οτηῖελ 
ολωγολ: Ἱ. ΤΒο τοάθ ἱπ πδίοῖ ᾿ξ 8 οὔετοάα: 1, 
ἴδ εἰμ ποθθ (1,16560).--- Τὰς εοοηβέεί δείιδεεν 
ΟἈλγιδιἑαπὶίῳ απ Πεαίλεπῖδηι: 1. ΟὨ τ βεϊδηῖ οοη- 
ἰοπὰβ δραϊηϑὲ (Π 6 ἀοϊοβίίοπ οὗὨἨ τωθῃ, ὑπ ἢ} 116 ἰἐ 
ῬΓΟΟΙδίτηβ {86 ἱποδχγιδίΐοη οὗ αἀοᾶ: Π. [ἰ σοηΐοηὰδ 
αροϊπϑί {19 τουδὶ οὗ πδίισο, Ῥγ8116 1 Ῥσοοϊδίτες 
{89 νης αοἀ δ8 ἰμ6 [οτὰ οὗ οἬσϑδίζοι: [1]. 1ὶ 
οοπίομβ δμδίηδὶ τὴ8η᾿ 8 ἱποϊπίϊοη [0 να ]ῖκ ἰὴ 
8 ΟὟὨ ὝΔΥΒ, Ὑ ΒῚ16 ἰὰ σοτιπιδηὰβ Εἶτα 10 νι δὶς 
ἴῃ ὑμῃ8 Ὑ8Υ οὗὨ αοἀ᾽ 8 δοπιτηδηἀπιοπίβ. {18 6 ἢ). 

γεβ. 21]. πο βοᾶβ δ:θ οοσβο ἄονσει, οἱο.--- 
Ι. Τῆοδο σψοσάδ, τθθη Ῥγοπουπορα ΌὈΥ̓͂ Βοδίμοηδ, 
ῬΓοσΘοα ἔγοια ζ001}ν δηα βε]:-ἀθ] υδ] 0}: (4) ἐπὸγ 
ΟΧργοδα, ἱπαθοα, ἐπα ἰηάϊξέϊποὶ Ἰοηρσίπρ οὗ ἱμ6 
Βοδσί οὗἨ τηϑῃ, Ὑἢ0 δβοοῖε ἃ σου οδβοθδ)ϊηρ δα 
σοτῃραϑδίομαίο αοά; Ὀυΐ (Ὁ) ἴδ6} 8͵50 Ὀδέσαυ 
ΤΏΔῺ᾽ Β Ἰ'φῆογδηοθ οὗ ἐδ 6 ἘΠΒΡΡΥΟΔΟΒΔΌΪΟ το] δὶ 
οΥ̓͂ Ηΐπε γπο δἴομπο ἰβ ΠΟΙ͂Υ, δῃὰ σῆο 18 ᾿πυ 0] ; 
ΠΟΥΘΣΒΟΙ6ΆΒ, (680 ποχάβ, 1. ηγογα ἃ ργοοΐϊουδ 
γα ἢ γοϊδεϊηρ ἰο {Π6 Κίπρσάοπι οὗ ΟΠ τῖϑί : (4) ἐμοῦ 
αἰτϑοί δἰ ἰθηίϊοι [0 ἐβ τ ΥΒίΟΥΥ οὗὨ ἐδ ΣποδγΒ δι οπ 
οὗ ἀοὰ ἴπ Οιγῖβϑὶ; (δ) 1]υϑίχαίθ 186 Ὀ]θβδεάποθα 
οὔ {πὸ Βδυηδῃ γδοο, δ πῃ ἰΐ 18 τοοοποὶ]θὰ ἰοὸ (οὐ. 
-- χη ἔσοσο ἴ..660 ναὶ τθ5 πηϊο ἴδο νίπ ας 
Θοά .---Τλεξο ὡροογάξ, οοπδιαοτεά ας α ξοΐετππ τΞατ- 
ἐπ΄ αααγεδεοα 0 ἑάοϊαίεγε αἀπιοησ μα: 1. αι ὃτοὸ 
γοΟΌΡ ροάβ᾽ Μοῦ 78 Ὀ6}Ὶν [ῬῈ]]. 111. 16] ἢ 
Μοτίδ]δ ἢ Υουν οὐῃ βο 1 7 Ναίυτο Ασι οἷο. 
Π. Υῶ,αί αἷ ἃ ὁδη (1680 αὔοχὰ ἢ Οδὴ {μον βεοῦσο 
γοῦν ΒΔΡΡίπ 686 ἴῃ {ἢ 18 ὙΟΥ]α, οΥ πὰ (86 που] ἴο 
φομοῖ ἸΤΒογοίοτο, 1Π. ΤΆΣ ἴι 158 βαϊα, Το- ἀδγ 
1 γϑ Ψ1}} ἤθδὺ δί8 υοΐοο, βαγάδῃ ποῖ γοὺυῦ μοδγῖβ 
ΠΕ 111. 16]; ἐγ ἔγοτη 8666 γϑυ 65 Ὡπῖο 
6 νης 6οἀ! Ηὁ οσἰ Ὀϊ8 ἴῃ ἰδ ν᾽ δ] Ὁ]. δοὰ 
βοοίΐπς νουϊὰ 4 χοϊοοϊΐοη οὗ μἷ5. ρίογυ, (σου ρὮ 
{Π9 ππραΐυτὰ οὗὨ μἷβ σὶ 8, γον. 168-17; Ὀὰὺὶ ἴτ 18 ἴα 
{πὸ αοδροὶ οὗἩ 7658 ΟἸτὶδὶ (μαὶ ἷ8 ἀἰνῖπο πδ᾽] δὲν 
δια ἢΪ8 οοπἀφβοοπάϊηρ σΥ860 ΔΙὸ ΤΌ] τονυοδ]ϑὰ, 
- ἨΕἭ0ὐοά τευεαϊεα ἐπ παίωγε (τον. 1δ-17): 1. Α8 ἰδ 
ΔΙ Ογθδίοσ, υοσ. 1δ; 11. Α8 ἐδ 1ο8 
ῬΥΘΒΟΤΎΘΣ, γον. 17: [Π|.Ὰ8 [6 ΒοΙγ Βυ]ον οὗ ἰδ9 
νον], τον. 16.----7λ6 δοοῖ οΓ {δὲ τοοτα (μδίατο 
δηῃὰ ὨἰδίοΥ), υἱειρεα ας απ ἐπίτοσδωυςσίίοι ἐο ἰδε Βοοῖ 
ΟΓ δοοῖδ: 1. ΒΥ ἰδ χουοϊδιϊοηδ, δ}} οὗ τ 81]ο} οσοὩ- 
ἀυοὶ ἰο {πο νης αοὰ οὗ (89 ΒΙΌΪ]6; Π. Βγ ἐδ 
τυ βίουἶθ8 (βἷπ δηὰ ἀθδίμ), {86 βοϊυϊξοη οὗ τ δῖος 
8 ἑουπὰ ἰπ ἐπ αοδροῖ α]ο086.---ΤᾺε φαοτίβοεε ἐεειὰ 
ιολίολ Οοα ἐξ τοὶ ριεαεοα [ΗΘΌΣ. χἹϊ!. 16], γὲσ. 
14-18: 1. Οἴἴἶετοά, ποῦ ἰο ἀυσηῦ ἰ4ο}5, ΟΥ 10 Τῃ0Γ- 
[4] ταϑη, Ὀὰυΐ ἰο ἐμ9 Ἰἱνίηρσ ασάὰ, ἐμ6 Οἷτεσ οὗ ὀνθσῪ 
κοοὰ ρἷδ ; 11. Οοπείδιΐης, ποὲ οὗ 1ἴπ6 ἔγυϊβ οὗ 186 
ἢς]α, οΥ οὗ δῃΐτὴ8]8 δἀοχποᾶὰ τ} ραυδηάκ, ἐμ δὲ 
ἷβ, ποὺ οὗἁὨ ΔῺΥ οχίοσῃδὶ οἱ δ ΟΥὁ τόσ; Ὀαὶ οὗ 
Ῥαδῃϊίθηὶ, Ὀο]ονίης, δπὰ οὐεοάϊοπὶ ΒοδΓίδ.--- απ 
ἐπ 1 είγα, οΥὐ, ΤῊ εἰεααψ ργορτεῖς ὁ α εεγοαπὲ οὗ 
αοὐ ιλτουσὴ ἰλίς βεολίδ απὰ φᾷ τιοογά: 1. Τὶ 
αϑυϊαπάδβ ἀο πο ἀθορὶνο πἷπε (ἡγοῦ ] ἶγ Ῥτοδροσιν, 
δηἃ ῬΟΡΟΪΑΙ ἴδυοσ 40 ποὶ 811 δἷχη Ὑὑῖϊι ῥτῖάθ; δὲ 
ΔΊ ΔΥΒ Θβουΐθ68, τὶ δὼ ΒυϊηὉ]9 βρί τῖϊ, 1} 186 
ΚἸΟΥΥ ἰο αοὰ δἴοπο, τον. 8 8.); 11. 15 δίοῃεβ ἂο 
ἢοΐ σΥΌΒἢ πἴτῃ (186 Βαϊτοα οὗὨ τιθῖ, διὰ ᾿πϑὶ 8 
οὔενοά ὈΥ ἰμὸ που]ὰ, σδῃποί οδδϑὺ μὲπὶ ἄονντι; 6 
ὙΆ118Β ὙΠ 8. ἔτπι βίορ διιϊὰ Α]1 δὲ δῇιοι, 8, 

ϑαβίαϊποά ὈΥ (86 ῬΟΥΟΡ οὗ μἷ8 Π᾿οχὰ, τοῦ. 19 8..). 



ΟΗΑΡ. ΧΙ͂ΨΓ. 21--28, ᾿. 3211 

ἃ ΠῚ. Γαωΐ απὰ Βαγπαδαε, οπ τείωυγηΐησ ἰο Απίίοον [ἴπ ϑυτνία], ρα86 ἑλγουσὴ Ζγδίτα, Τεοπίιπα απαᾶ (λα 
Ριεϊάίαη, Δπίϊοοὴ, εἰτεησίλεπίη ἀπά ἐποοιτασίηφ ἰδς πειοῖψ- ογπιοα οοπρτέφαζίοπε ἑη, ἰλοδε »ίαςοσ, απά 
οοπιρέείησ ἰλεῖγ ογσαπιΖαίτοη. 

ΟΠΑΡΊΤΕΒ ΧΙΝ. 21--28. 

21 Απάβοη [86] ὑπ ν Βδα φγϑδοβοὰ {πθ ροβϑροὶ; ἰο ὑμαὺ οἷὐγ, δῃᾷ παᾶὰ ἰδυρδὺ 
ΤΆΔΏΥ [Ραϊηθα ΠυΙηΘΥΟὺΒ ἀΪ801}]68]", ὑμ6Υ τούατηθα δρδὶῃ [οηι. ἀρϑῖη]} [0 ᾿μγβίγα, δμὰ ΤῸ 

22 Ἰοοπΐυμι, δὰ ὃ Απθοοῖ, Ἐ Οοηθτηιίηρ [δίγοηριμοῃΐηρ] ὑδ6 808]8 οὗὨ 6 ἀϊδβοὶ ρ]θβ, απά 
δχδογίϊῃρ, ὕμ6πὶ ὑο οοπύϊηπθ ἱη {86 ἴδιο, Δηα [ὑθδομίησ ὑπ 6π1} ὑμαῦ τὸ πιυϑὺ ΓΒΠγουσῃ 

28 τπῦοῖ {γα Ϊαύίοη [ἸὩΔΩΥ 81 ο010η8] δηῦθτ ἰηύο ὑμ6 Κίησάοπι οὗ ἀαοα. ἘΑΛπὰ σἤθη 
ὙΠοῪ δα οτἀαϊηϑὰ [6[!οβθ}} (θη δ᾽ ἀθὺβ ἱπ ΘΥΘΤΥ σμυγοῖ, δηὰ παὰ ρῥγαγθὰ τ]ὰ 
[πδιϊηρ,, ΠΟΥ σομητιθη 64 ἔμοπὶ [σοπρτορδύϊομ, ὉΠΟΥ͂ σοταπιθη ἀθα {θη τ 10 ὈΥΑΥ͂ΘΥ ἀπά 

24 [λϑ]ηρ] (ο ὑμ6 Τωοτά, οὐ βοτὰ {δ60 [ρΐμρ. Ἀ8Δ}] Ὀαοϊονοα. ἘΑπα δου ὑμον δα 
20 ρδββοὰ ὑπσουρμουῦὶ Ρὶβιἀϊα, ὑΠ6Ὺ οδθ ὕο ῬδιρΡὮγ}18Δ. ἘΑπὰ τ μθη ὉΠΘΥ Βδὰ ργϑδομϑὰ 
20 [βροϊθη7 {π6 ποτὰ ἴῃ Ῥογρϑ, ὑΠ6Ὺ πϑηῦ ἄοτῃ ἰηίο Αἰἰα]14: ἘΛΔπὰ ὑἤόποθ Β8116α [4780] 

ἴο Απἰϊοοδ, ἔγομπι ὙΠ θησ66 6 Υ δα Ὀδϑῃ γθοοιηταθη θα [οοιηπηθ 6} 0 ὑπ στδοο οὗ 
21] (οὐ ἔον {86 ποῦῖς σοὶ ὑμογ [Πδὰ π0}] {Ὁ181108. ἘΛπὰ πθῃ ὑπο υ πο γο οοο [Βαΐ 

δου {ΠῸῪ δα δὐγινθὰ Β6Γ6], δῃὰ διδὰ φαυβογοά (86 ομυτοι [οοηρτορδύϊο} ἰοροῦθοῦ, 
{86 Υ το δ! δαγβϑά " [δῃηποιηοθα] 8}} ἐμδὺ [ΠΟῪ πιὰ 6}} αοἀ Πδὰ ἄοῃο τι ὑἤ θη, δηὰ μον 

28 [ὑμαῦ ὅτι] Βὸ δᾶ ορϑηβδὰ {πὸ ἀοοῦ οὗ Ἀ1} ἀπίο ὑπ6 α΄ ΘὨ.1168. ἘΛΔΠπά ὑμπογϑῦ 6 Υ 
8ῦοἀ6 Ἰοηρ [ποῦ ἃ 1116] υἱτηθ [1ὴ ᾿η ΘΓΟΟΌΓΒΘ] ὙΠ} 86 ἀ]801}]68. 

γον. 21. ἃ. Ὦ. δηὰ Το. ἰπδογὲ [ἢ 9 ναγιίοι ρ]9 Ῥτγοδοηῖΐ, ἤἔγοὰ Α. Ὦ. Β. Ἡ., ἰπησὶοδὰ οὗ 180 μαζί. δου. οἵ ἐεσχέ. [{4ο ἰδών: 
ψ ὐολ ἰε (πὰ ἐπ Β (ὁ αἰϊ). Ο. ἃ. δηὰ α]δο ἰῃ Οοά. Βίηῆ. Τδο Ἰδίίον γοδάίηρ ἰ8 ὑγοίοσγοά ὉΥ ΑἸζ,., ὙΠῸ γοραγάξ ἰΠ0 ΤΌΓΠΙΟΓ 88 
8 ἐπ ροζίου δου υϑσ. 7.- -ΤῊο οτγἰκίηαὶ τγίτοσ οἵ Οοά. βίη. οστηἰ ἐἰοὰ 41} 19 ποῦὰβ ἱπίογυοηίη ἰη ἐσ. γεο. Ὀογθθη εἰς τὴν 
πόλιν ἰὰ τος. 20 δηὰ ἐκείνην καὶ μαθ. ἴῃ γον. 21. Ὑἰδοβοη ἀογῖ ΣΟΥ ΚΒ ὮΘΓΘ Δ {0]1015, [ἢ πιο Βοῖσ, Ρ. ΧΙΧ.: “ Ἔκεινὴν : 
Ῥαπειία μοοὶεΐφ ταγδυαθθ ἀ616 15 Ο ργθροδυί καὶ τὴ ἐξ. ἐξηλ. συν τω βαρ. εις δερ. εναγγελισαμένοι τε τὴν πολιν." Το 
τολάϊηρ ργοο οι Υ δατεοα τὶ ἢ {πδὶ οὗὨ ἐεσί. γές.--- ΤΠ. 

κίωῃ οἵ ὅὕσαντες ἱκ.: λα εή ϑνιρβων, αἰμρείρίες. (οὶ 
ΔΕ ΩΓ δ τη] ΘΠ ΔΓ) ἰγαπδὶδίθδ: ἡ 

δΥρς. 21. ς. [1δο. (δπὰ Ἰαίίοσῖγ, 
ὐ ΠΙΚΊΡΙΕΣ παην.--Τὰ. 

ἢ.}, δηὰ Α΄, ν ἢ τ δοπὶ ἀθ οί ΘΟ ΟΌΓΕ, Ῥγοῆχ εἰς Ὀοΐἢ ἐο Ἵκόν., δηὰ ἴο '᾽Αντ., 
σι} Α. Ο. Κ. δηὰ Οοά. βίη. δδ ἴΠ6 οΥἸ κίθα] τγοδάϊης ; {πὸ ὑσχοροοίζίου 16 ομἐ δα ὈΥ ἐεχέ. τες. ἴῃ δοοογάδῃοο ἩΠῚῺ Β (ὁ 81}}. Ὁ. 
0.Η.--τα. 

4Υα. 7. [Ππ Ρ͵ἷδοο οὔ [89 δογίδὲ οὔ ἐεζέ. γεο. ἴτοπι Ἐ. α.. Ἡ. (“ἃ σοστοοῖοη ἴο δογίνε 85 πιοῖθ πδιδὶ.᾽ ΑἸ), 1ϑοῖϊι. ΤΊβο ΣΙ, 
δειά ΔΙΊ. ἰπϑογὲ πὸ ἐπιρογίοοί ἔγοια Α. Β. Ο.; 0 δέον ὁσσ 8 α|80 ἴῃ Οοά. 81π.: ἴη6 τοράϊηρ οἵὗἩ Ὁ. ἰδ ἁ ειλον.--".] 

ὄεγ, 28. [ἐκεῖ Ὀοδίοτο χρη ἱπδογίϑα ὈΥ ἐδχί. γϑα.» ἔγοτῃ Ε. α. Η. ἱβ οἱηϊ θὰ Ὀγ [Δ οὩ. Τίδοι. ΑἸ. δὰ οἵδμος οαὐΐξοσβ, ἴῃ δὸ- 
[ οὐγύδησο ὙΠ} Α. Β. Ο. ἢ., 

ἘΧΕΟΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΚΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γε. 21--28. α. Αὐᾶ 6 ἸΘῪ Βδᾶ ρσθδοἘ- 
θοἃ [86 βοδΒρϑὶ ἐπ τμδῖὶ οἱτγ, εἰς.---- ΤῊ 6 ΡΥ ΘΟ }- 
ἱπρ οὗ {π6 αοαροὶ ἴῃ Ποτθο βθοΒ ἰο δύ Ὀθθῃ 
[0] οποά ὉΥ (86 ΒΑΡΡίοδὺ σϑβυ 8: {π9 Ββἰαϊοιαθης 
{Βδὲ (πΠ6 Δροϑί]. 8. δὰ πιδάβ ἱκανούς ἀϊδοὶ}]68, Ρ6᾽- 
ἸΏ} ὕ8 (0 δα θ ἐπαὶ ἰμ6 σοηγοσίβ γογὸ αὐἶῖ6 
πυηοτοῦθ. [Απὰ 88 Πδγθ6 18 πο ““Θηυπιογϑίοα, 
2 Τίπι. ἰϊ. 11, τι Απτίοομ, Ἰσοπίαπι, δηα ΤΠ γϑίσα, 
88 [86 βόθῃθ οὗ ΔῃγΥ οὗ Ῥαὺ} βυ δου ΠρΆ, Ὁ,  ΤΠΔΥ͂ 
ῬΟΡΒΔΡΒ ἰΠΥον ἐπί ποὴθ Ὀ676}1 πη ἔπ τ.᾿" (Α10.). 
--Τε. [ἐὺ 18, Ὀοβι θβ, μοί Ῥυορ8]9 ὑπδὺ {88 ἔνγο 
τα ββ πα τὶθ8 Βαδίοηοα ἰο ἀορατὶ ἴγοτη (818 οἱΐν, 
ποτ ἐμοῖσ ἸΔΌοτΒ πο Ϊ ὯῸ ΟΡΡοδβί(]0Ώ.--- 
Ῥροτῃ (818 ρμοΐπί (ΠΥ τοίασηρα ἰο ϑγτίδ, νἱϊπουΐ, 
ΒονοΎον, ἱδκίηρ {ἐμ τοδὰ ἩΒΙΟΝ τὴ88, σοορταρὶ- 
ΘΆΠΥ, {86 ποαγοϑί, πδιηοῖυ, ἱβγοισῃ (Π 6 ῬΤΟΥΙΏΘΘ 
οὔ (ἸἸοῖα, τ Βῖοἢ Ὀογάογοὰ οὐ [γοδομΐα ΟὉ ἐδ6 
Βου ἢ -οαπὶ; {μοῖν σΟΌΓΒΟ αἱ ἢγϑί σοπαπυοίοα (Ποῖ 
{γί μον ἴσοτα ϑγσίδ, ἱστοῦ ρῆ (Π9 βδιης οἰἐἦ68 τ ἰΘὮ 
(λὲν υἱεἰἰθὰ οἱ ὑμῖν βρργοδοῖ ἰο θοσῦθ. ΤΟΥ 
ἝΔῃ ἧδτο δὰ πὸ οἰβὸὺ τηοίΐγο ἴῃ Ῥγοσδοαϊηρ ἴῃ 
Βα ἢ ἃ ἀϊγοσοιΐοη (ἤδη (δαὶ οὗ νἱδι ΐηρς 411 πὸ δοη- 
κτεχαιϊομα ν᾿ ἢ οὮ Δα Ὅδοη ρα Βογοὰ ὁπ {18 τιἷ8- 
ΕἸΟΠΔΤΥ ἸΟΌΓΠΟΥ, 8πὰ, οὗ οβίδὈ] βμΐηρ ὑμοπὶ ΤΟΥ 
ἔστ), θοὶἢ ἴῃ {ποῖ οχίθγ δὶ δπὰ ἐμοῖσ ἱπίθσπ δ) 

Κ. 116 οὐ τοὰ ἰῃ Οοὰ. 5 η.---ἘΚ.] 

88 1.8. ΑΒ {86 οαἱγοιχηβίβ ποθ βοαπιθά (0 ἱπη|ρ 086 
(ιῖ|8 ἀυΐγ οἢ ἰδοτω, (ΠΟΥ τον βίο, δὐῖοσ ᾿Ἰϑαυϊηρ 
θοτΌο, εἰς ἔδτοθ οἰ(ϊο8 οὗἨὨ Πγϑίγα, Ἰσοπῖιπι, δπα 
Απϑοοι ἴῃ ῬΙβιἀἶα, ἢ 16 ΠΟΥ δα Βι.66688- 
ΤᾺ] Τουπαρά δομργοζαίξζοῃβ. 

ὃ. Το βἰδίοιιθηὶβ ἴῃ νον. 21--.8 χοῦν, ϑ0πι- 
ΤΩΑΥν, ἰο {πὸ (Πγ00 οἰἰΐοβ, οὔ, σαίμασ, ἰο (89 
(ΟΣ; ΓῸΣ, Ὀθίογο ἰδ δροβίϊοϑ ἀδραγίβα ἔγομι 
Βοσῦο, ὑπ ἀουι]688 δἀορίθα {π8 βδπ|6 σοῦγβθ 
ἴλογο, τ ΒΙΘΙ ΒΟΘΙηΒ, ἐὺ 18 ἔσθ, δοσογαϊης ἰο {88 
τι τη Δ [160Ά8] οοπδίτυοίίοπ, (9 0 ἀεοδβοσί 6 ἃ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ [80 ο8480 οὗ 1 γβίτα, Ισοπΐυπὶ ἀπ Απίΐοος. 
Τδοῖν ἸΔΌΟΥΒ δϑβυμηθά, ῬΆΓΙΥ, 6 αἀϊγοοὶ ἔοσι--- 
ΨΟΓΒ δηὰ δοίβ; ῬδγίΥ, δὴ ἱπάϊγοοὶ ἔουτη--- ῬΓΆΥΟΣ 
ἰο αοα, [π ἐδ ἴΌΓΙΠΟΣ 6880, ἰπΠ6Υ οπἀοδυογθὰ ἰὸ 
βίο ρίμθη {δ Βο1}}8 οὗἩ ἐπαϊοϊάμαϊς ὈὉγ ἰδ ποτὰ οὗ 
ἀοοίτηδ δῃὰ Ἵσμοσχίαίίοη, υγχίπρς ὑδοαι ὑο δά 6 ̓9 
τί 46] 1 γ ἰο {86 Αἰ τ ἰσὰ ἐπ ν μδὰ τϑοοϊνοα, 
δηα ἰο ΓΟΠηδὶπ βἰοδάΐδοί. ΤΉΘΥ 8180 τοργεβθηίθα 
ἐδ ὈΘΙ ον ΓΒ (ΤῸ ὅτε ἱπιρ}165 ἐμαὶ παρακαλεῖν 

Βογθ ἱποϊυάοβ λαλεὶν οΥ διδάσκειν), (μΒαὲ {π0 Ὑ78Υ 
ἰο {86 Κίπράοπι οὗ αοα, τγοι]ὰ ποσοββαυγ (ει) 
οοπάποί ὑδοῖὼ ἐμτου ἢ ΤΠΔΗΥ ἰγΐα]8. ὅτι} ἴη- 
Βίχυσί 08 δη ἃ Ῥορτοβοηίδιίοπβ, τ ἷο ἢ ἰοπασα ἰο 
βισθηρίμοη {μον βου]. ΓΟ (ἢ 6 ἸΠΟΓΘ ΔΡΡΓΟΡΓΙαίθ 
8 ΠπΟΟΘΑΒΑΓΣΥ, 88 ΡΟΣ Βοσυ(Ιοἢ ἀπά ΑΔΒ] οἱ ἴοι τη αὶ 
μαγο οἰμον νἶ86 Ρογροχοὰ {ποῖὶσ ταΐϊπ 8, δπὰ ἰη- 
ἀυςσρὰ ἐδθχὰ ἴο Σομοιποα ἐμεῖν ζδὶ(}.--- 8] δηὰ 
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. ΒΑΡΠΔΌΔΒ δουρῇ, ΤΏΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, ἰο δίταιρσίμοη ἰδ 
ἐοπφγοσαίίοηδ, 88 Βυοῖ, ὈΥ δαορίϊηρ ἃ οογίδὶῃ 
ΤαΘΒυΓο οὗ 8 ὑγδοίΐ6 8] σμβαγδοίογ: ὑπ 60 ΒΡ) 16 
186 Ἰαίίοσ τὶ} ΘΙ ἄθσδ, γμο τϊζῃς Ἰοδὰ δηὰ ἀϊ- 
τοοῖ {Πριη---πρεσβυτέρους κατ' ἐκκλῆσιαν, ἑ. 6., ποῖ 
οπε οἷάον, δαὶ δευεγαὶ οἸάοτα, ἴῃ 686} δοῃρτοχαίΐου; 
(πὸ συβίοιῃβ οὗὉὨ ἰῃ0 ᾿5γδοὶ 16 αὐϊ ΠΟΥ 1168 8]0Ὲ6, 
νἰιουί Του (0 Ομ Σ σοπβί ἀογαι 08, ΒΒΟῪ 
μδῖ πο οἰ ῸῚ Υἱὸν ὁδη Ὀ6 Θπίογίδὶ θὰ [ΘΟΙΩΡ. 
Αἶδο 6}. χχ. 17; Τίι. 1. δ.---ΤῈ.].---ὅοιμο ἀουθί, 
ΒΟΘΥΘΡ, αἰ (Π6 πιοάφ ο7Γ ργεβεπίαίίοη, πα ϊ- 
οαἰδαὰ Ὦγ (16 πογὰβ: χειροτονήσαντες αὑτοῖς. Ὠϊά 
Ῥαὺ] δπὰ ΒδΥΏΔΌΔΒ Ποιΐπδίο 8 180]0 τη 6 ΒΟΪΟΙΥ 
ὁπ ἐδμοῖνρ οὐῆ δυ μου γ, δπὰ ἴῃ δοσοτάδποο τϊτὰ 
(ποῖγ ον )υἀχιμοηί, οΥ ἀἰά ὑπΠ6γ ἱηάπσο {πΠ6 δοη- 
τοζεαϊϊοηβ ἰο οἷοοὺὶ ἐμθβο οἷ σΟσΒ ἢ Χειροτονεῖν 
δἰρηϊῆοδ: (9 γαΐδε ἰδε λαπάδ; 0 υοἱό, εἷεεί, ὃν 
δἰγείολέησ οἰ ἰλε λαπάφ. Το Ἔχργοδββίοι δοοογά- 
ἐπ βυρχοβίβ ἐπ (Βουκῃί {παι (6 Δροδιὶ]68 Τοῦ 
δδνο δρροϊπιβθα δηὰ βυρογϊ ηἰοπἀ θα ἃ σοηρτοζα- 
ἐϊοη 8] οἹοοϊξοη. Απὰ {818 νίον ἰδ βυρροτίοἃ ὮΥ 
π0 οἰγουτηδίδηοοβ γοϊαιθὰ ἱπ οἷ. Υἱ. 2 δ΄., νοι 
(Π6 Τνοἶνο ἀϊτθοίοα ὑπαὶ ἐμ  ο]οοίίου οὗἉ {19 ϑϑυθῃ 
βου]ὰ Ὀ6 6] 4. ἱπάθεά, ἰΠ8 ὙΘΡῪ παίυγο οὗἉ {16 
6886 ψου]ὰ βϑϑῖ ἰοὸ ἴᾶνοὸ τοαυϊτοὰ {πδὺ (ἢ 6 δροδ- 
(168 Βῃου]ά Ὀ6 χυϊάἀοα ἴῃ πον ἀφοϊβίοη ὈΥ͂ Ρυ ]ϊο 
ορίπίου, δὰ Ὁ {μ0 οοηδάθῃοθ τοροβοὰ ὮὉΥ ἐπο. 
ἹΠΘΙΔΌΘΥΒ οὗ (86 σοπῃρτγοβδίίοη ἴῃ σοχίαὶπ ἱμάϊν!ἀ- 
0818β.ὈΌ [186 δ ΠΟΥ ΤΘΙΏΔΥΚΒ ἷπ 815 ΜΟΤΪς, ἰο 
ὙΠ ΟὮ ἮΘ ΓΟΙΌΥΒ ὈΘ]ονν, ὑπαὶ {πμ6 ογὰ χείροτ. ΤΩΔῪ 
ῬΟΒΘΙΌΙΥ ΒΕῈΓΘ ὍΘΔΓΡ {86 Β6η86 οἵ; ἀρροϊπίϊησ α οοπ- 
φ9τέσαϊτοπαὶ εἰδοίϊοπ. “Ἰὺὶ 8, ΒΟΎΤΘΥΘΤ, ΙΠΟΤΘ Ῥτο- 
ἈΔ4]6,᾽᾽ 6 δάἀβ, “πὲ (86 ποτὰ ἰβ Ποῦ υβοᾶ ἴῃ 
86 0 Π6Γ8] Β0η86: ἐ0 δἶδεί, Β0 ἰμιδὶ 10 ποῖί ον βδίαίϑβ 
αἰτοῦ ἐμαὶ {πη οἰ άθσβ ΓΘ δρροϊηιθα ὮὉΥ πο 
δυϊμογὶΥ δηὰ δοοογάϊηρ ἰο (86 Ἰυδριιοηὶ (οὗ {86 
ΒΡΟΒ(168), ΠΟΥ ἀ068 ἰΐ ΘΧΡΥΘΒΒΙ͂Υ ποθ δὴν δοίΐνο 
Ῥασγι οὶ ραίίοη οὗ 188 οοπρταχοίίΐοα. Βαϊ, πῃ ΒΗΥ 
6886, ἰῆ0 οοπβάθποθ δηὰ ἰμὸ ἰυάρσιηοπί οὗ (86 
ἸΠΘΙΏΌΘΟΙΒ ΘΓ ὨΘΟΘΒΒΆΥΣΥ ἰδίκοη ἰηΐο Θοηβί ἀογὰ- 
ἐἴοη.᾽᾿ Τηῖβ οχρ᾽ δπδίζοη σσου]ὰ ὍΘ τότ ἀρρτστο- 
Ῥτίδίθ 1 [16 Ῥδυιο 9 ραδείυς Ἀδὰ οσσυγγρά ΠΟΙΘ, 
ἐ. σ. ““ὁ]ἀογβ μβανίης Ὀθθῃ δρροϊηίοα." 60 δο- 
ον, Ὀοστα. Νο. 2.---ΤῈ.].- - Ἐ ό86 σοῃρτοζαίοπδ 
οὗ Αδἷα ΜΙΠΟΣΥ γα τοπιοίθ ἔγουῃ ἐμοὶγ τοί ΒΘ Υ- 
ΘΒΌΓΟΝ δἱ Απίϊοσοῖ ἰῃ ϑγγίδ, δανὰ {πὸ Ῥσοδβυσο οὗ 
οογίδίπ 1068] τγδηΐβ Ὀοβδη ἰ0 Ὀθ [6]... ΕῸΥ {ΠῈῪ 
ὝΟΥΘ δὺὸ οὔποθ βούογϑοά ἴγοιῃαΒ ἴῃ δυῃδρορυο, 
δηἀ σόγὸ ἰδ τοαυοθα [0 ἐμ 6 πϑοϑββὶίν οὗ ἴόστω- 
ἴὴ ἃ βοοίοίγ οὗ ἱμοὶς ον, δηὰ (80 μοβυ ν᾽ οἵ 
180 Φον θη Ρορυϊαίΐου στ ῖοι βϑυστουπάοά ὑπ 6 πὶ, 
ἱπὰ ΡΟΥΔΣνΘΙΥ ἀοτηδηάοά {πὲ (Π6Υ Βῃου]ὰ ΘΧΆΟΙ 
8 οοτιρδοὺὶ δῃὰ ἱηάδοροηάθηϊ οΥρϑηϊζαίοθ. ΑΒ 6 
πδίυ ΓΔ] γοβαϊί, ἰὺ ὈΘΟΘπλ6 Πα ΒΡΟΏΒΔΌΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ 
(δὶ ἐμὲ8 σοηρσγοζαίϊ 8] οὐ χδπὶζαίϊου βῃουϊὰ Ὁθ 
Ῥἰαοοα υπάογν (86 ἀϊτγοοίΐοη οὗ σογίδί ῃ ΟΥ̓ ΘΘΓΒ. --- 
ϑοδγδᾶον (αμίμδ, Υ. 848) ἀουδί8 (π6 Ὠἱδίου 168] 
ΒΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ ἰπ6 Βἰδίοπιοηΐ ἷπ (88 ρΑββαζο ὈθΘίογΘ 
18. δηα οσοπ͵Ἰθοίιγοβ ἰπδὺ δ δυγδηροπιθπὶ οὗ ἃ 
Ἰδοῦ ἀδίθ ἴδ, στ ποὰΐ γθϑβοῦ, δδδῖρηθά ἰὸ ἐδὶβ 
ΘΑΥΪΥ ροσὶοα, δηα βδουϊδοά ἰὸ {μ9 δροβίϊθβ; δβ60 
ΤΩΥ [πγοτῖκ, Θπ 1.164] 4» οεί. ἐπά παοσλαροϑοί. Ζεϊ(αὶ 
7λε Αροδίοἰές απᾶὰ οϑβί-αροϑίοϊϊο 4494], 2ὰ οἀ. Ρ. 
68 Δ΄, [Τὴ δυῦθοΣ, διμοης οἶμον σΟπβἰ ἀοχαί: 008, 

ἤογα δάσο (86 ἴδοι ἐμαὶ οἰάεγδ τοδί θὰ ΟΥ̓ΘῚ 
1η8 οδυγοῖι ἴῃ 7ΟΥΌΒΔΙΘ ΩΣ δὶ ἃ ρουϊοὰ αηίθγίοῦ ἴἰοὸ 
{πῖ8 ἸοΟυΤΠΘΥ͂ οὗ Ραυ], ἢ. χὶ. 80, οἰο., οἱο.---Τ.. 
Ομ οδοῖὶ οσοδδῖοῃῃ οἢ σὴ Ῥαὺ] δηἃ ΒΔΥΔ ΑΒ 
ἰοοῖκ Ἰεανθ οὗὁἩ ἃ οοῃρτοβαίζομ, ἐπ οηραχεὰ ἴπ 
ΒΟ]θιηη ΣΟ] ζίουθ ΟΧΘγοὶβοδ, δηὰ 8110 ἐμ ογ 1δδιοα 

διά ρῥσγαγϑᾶ, σοι ἀοᾶ (δ πον σομγοχίβ ἰὸ ἰδ 
[οτγὰ, Ὑοπὶ ἐπ 686 δὰ γοοοϊγοα ἴῃ ΤΆ ; (ἢδὲ ἱκ, 
{π9 δροβίϊθβ θοβουχζιὶ 9688 ΟἸγσῖθὶ ἰὸ σταπὶ ἰο 
(π680 δορυθσίβ ᾿18 φυδοϊουθ Ῥγοδθῦοα, ῥτγοϊηοίθ 
{δοὶν στοσίὰ ἰπ ἰἢς αἰνῖπο 11ἴε, δὰ Ῥεδϑίου 8 
Ῥγοίθοιουῃ οη ἰδθπι. (Παρατίϑεναι ἷΒ, πδΙηοΪγ, 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οιρίογοά, ᾿π ἐμόοδα 68.568 ἴῃ ἩΓΒΙΊΘἢ δὴ 
ΟὈ]δοί, ΜΒΙΟΒ ἷβ ἐο Ὀ6 Βυ ΒΘ ΘΩΩΥ γτοίξυτχποά, ἴ5 
ἰπιγυδίοα ἴο ἐμ6 σᾶγα οὗ δῃοίοσ, ΟΥὁὨ ἀδροεϊίοὰ 
1} εἰ τ)---πάἀεῖ αἴευμδ οοπερίξίετε, ξεσυαπάειπε εἴ 
ομδίοαϊεπάυπι ἱγαασετε). 
γε. 24, 2δὅ. Ῥαβεοᾶ τπὩσουρδβουξ Ῥίοϊ ϊα. 

--- Το δροβιίῖθβ, οὰ ἰμοὶσς σοδὰ ἰὸ [86 δοδ- οδϑέ, 
δρδίη νἱδιιθα Ῥοσρὰ (ὁ. χὶΐὶ. 18), ἐπ ἰλ6 Ῥγουΐποθ 
οὗ Ῥδιηρἢγ}8, ἩΒΟΓΟ μον Ῥσοδομοα ἰμ9 
ΔΙ δοῦ κι {Π6 πασχγδέϊνο ἀοθϑ ποὶ βίδίς ὙΒείμποσ 
ἐδοῖν οὔοτίδ γο τ δι σοο 557}, ΤΟΥ Β}4}}Υ γεδοβοὰ 
(860 οοδβὶ (κατέβησαν) αἱ Αἰἰ8116 [Αἰἰδ]εῖα, πιὰ 
π6 δοσοϑηὺ οἱ ἰδ (Β᾽γτὰ 57]114]6.---ΤῈ.}, 6 βεα- 
βιὰ ο8 ἐδιοὸ δου ῃ- δὲ οὗ Ῥοῦζα, Βθδὺ {πὸ Βοῦη- 
ΔΙῪ Ἰἴπὸ οἵ γοὶδ: ἰὰ χοσοῖγοα 118 βδτηδ ὕσοιι 115 

(ουπάᾶον, Αἰ] ῬΕΣ]ΔάΦΙΡ μι 8, Κἴη οὗ Ῥοσζϑιῦϑ 
ὙΠΟ δδοοισρὰ {πὸ ἰἤγοῦθ 169 Β. Ο6Ο.---ΤΕ 1. 
ΘΓΘ {Π6 ΤΙ ΒΒΙΟΠΔΙΙΘΒ ἰοοἷς ΒΕΪΡ, δῃά, διύϊοσ 881}- 

πῃ ἴῃ 8 δδβίοσῃ ἀἰσϑοίϊου, ἰουσασὰβ βο]ουςΐδ διὰ 
6 Ογοπίοβ, δὶ Ἰδησίδ σοδοβοὰ Απίΐοο. 

ψεε. 26. ὕΧἵΏθΠηΠΟοΘ ἴδον 8 Ὀ66: σϑοοσε- 
ΤῺ ἅσθἃ, εἰο.---᾿Αἱ {μ6 οΪοδβα οὗ {]ϊ58 Ὡδσυϑεῖτο, 
ὙΓΪσἢ Ἄοοηδίϊ(υἱο8 ἃ οομρ]οίθ δηὰ ἱπάοροπάοπε 
Ὑ{Π019, [κ9 τοΐοσβ ἴο ὑμ6 Ὀορίππΐπρ, οι. χὶϊὶ 2, 
8, δᾶ οοππδοίβ ἐπ 6 σοτηρ[οἰΐοι οὗ ὑπ σσοσκ οὐ [88 
το ϊβδί μα σθ8 (ἐπλήρωσαν τὸ ἐργον) τιν ἰ 6 Ργϑυ σα 
οὗ {86 Αὐὐϊοομίδη οομστεραίίου (χἰϊλ. 8) ἰδὲ (89 
Ῥτοἰθοϊίπρ στδοο οὗ ἀοα τἰρηί δἰἑοπαᾶ τμ δὰ {πα- 
ραδεδ. τῇ χ. τ. ϑεοῦ). ΤὨΪα ἸΟΌΣΠΘΥ, ἘΓΆΙΟΝ ΤΔΥ 
ἴδγο οοουρὶοὰ Ῥδὺϊ δὰ ΒΑΥΏΔΡΔ5 ἀυτίης 8 ρΡ6- 
τἱοὰ οὗ ὑνο οὕ (ἢχθθ Ὑ6ΆΓΒ ἰναρίὰν Α. }.}, οοὩ- 
ἀυοίοα ἐμ 6 πὶ ποὺ ΟὨ]Ὺ ἰο ἰδ ἰδαπὰ οὗ Ογρσγυε, θυὶ 
8180 ἰΒγοῦ ἢ δὴ οχύθμηβὶνο αἰβίσὶ σὲ ἴῃ {μ6 βουὲ- 
Θαϑίθσῃ αὐϑτίοσ οὗ Αδία Μίποσ. Τὸ σεδυ] 5, ἴῃ 
δαἀάϊιοι ἰο ἱπάϊνϊ 8] 68568 οὗ ΘΟ τ γείος, Ὑ6Γ͵Ο, 
αἱ Ἰεοαϑί, ἴον ΟἸ γι βιίδη σοηρτοχζδίϊομβ, (ςομὶαἰ- 
πᾳ ΡΥἱ μοῖρ δ Υ οὗἩ σοηγογίοα ΡΔ.Ζ8}8) ὙΠ1Ὸ τξσο 
οΥχϑδηϊχζοα νυν ῖτι ἃ [ΔΓ ὑτοθρϑοὶ (μδὶ (Π 60} που]ὰ 
οοπίϊπαδ ἰο ΒβουτΊβ. 

γκε. 27,28. Δπᾶ θη ΤΟΥ ΤΟΥΘ ΟΟΣΘ 
[δὰ ἀττίνθα], οἰο.--- θη ῬῸ] δηὰ Βδγηδθδϑ 
τοδοβοὰ Αῃίλοσῖ, (ΠΟῪ 6811604 ἰοχοίῖδον {π6 ὁ0η- 
κτορμδίϊου Ὁ τ Ο ἢ ΠΟῪ πδὰ Ὀ66Π δαπί ἵοσί πὰ 
σοιητηθηἀοά ἰο ἴπ6 ρστδοοὺ οὗ αοἂ; {με ὺ ἀδεϊριεὰ 
ἰο χῖτο δὴ δοοουπὶ ποὶ ΟἿΪῪ οὗ 4]} ἐπδὶ ἐλεν ἐλεπε- 
ϑεῖυεα δὰ ἄοπο, Ὀαὶ αἷκξο, δηὰ, ἱπά θεῖ, ᾿ΥΪΠΔΥΥ, 
οὗ 8}} ἐμαὶ σοὰ μαὰ ἄοπο, γΒὸ δὰ Ὀδοῦ Ὁ 
ἴδοσα; {μετ᾽ αὑτῶν ἴδ ποὺ δαυϊναϊεπέ ἰο δὲ αὑτῶν 
πάγῳ ΟσσΌτχΒ ἴῃ οἷ. χυ. 12.---ΤᾺ.], Ὀὰϊ εἰχπϊῆσα: 
εἰπῷ οἱἱὰ ἰλεπι, δωοοοτπς ἰάεηε [ΘΟΡ. 6. σ. ΟἈ. 

Υἱἱ. 9; Βοιῃ;. χυὶϊ. 20.---Τ.]).--Ἴ ὲ ϑύρα πίστεως 
ποῖ αοα ορεποᾶ υπίο ἰδ ἀοπ 1165, ἀοο5 ποὶ 
ΤΟΙΟΥ ΒΙΤΩΡΙΥ ἰ0 ΒῺΥ ΘΥΓΘΤΏΒΙ] ΟΡΡΟΥ ΒΥ ΟΥὈ ΒΗΥ͂ 
οχβογίδίίϊοῃ ἱμα ἔπ ν Βμου]ὰ Ὀο]ΐονο, δας 25 αοὰ 
φχουϊάϑὰ 707 βοτὰ ἰΠΓΟΌΖὮ [8.6 ΤᾺ ΘΘΙ ΟΏΔΥΥ )00Γ- 
ΠΟΥ ΟΥὑδὸ {νὑῸ ΠΠ ΟΒΘΘΏΖΟΓΒ; 1ἰ 4180 ἀοδίιδίθβ δῷ 
ἰοϊοσηαὶ ορεπίπο ἰἄσουρῃ (λ6 στδοῖουϑ ᾿ηδυθῶδοα 
οὔ ο Ηοἷγ αοβί---α νὴ] η στ 688 ἰο Ὁ) ΐονο, τ ΒΘ Β 
δα δὴ δὐαϊκοποα ἢ ἔμοῖ, πὰ πιο Θοὰ Βαᾷ 
εἶτοη. [Ὁορ. 1 Ὅοσ. χτὶ. 9; 2 ὅοσ. ἰὶ. 12; Ὁοἱ. 
ἦν. 8, δπὰ εἴζοδος, 1 Τοδα. ἱ. 9.---ΤᾺ.].--ἴΒς χρό- 
γος οὐκ ὀλίγος Ὑ ϊοΝ ῬΔῸ] δὰ Βδγηδῦδλϑθ ραδβοᾶ 
τὰ (86 ἀἰδοὶρ]θα, ἐμαὶ ᾿5, ὑπ 6 οουρτερδίίοι δὲ 
Απίΐοοῖ, 18 δὴ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺ ὙΠῚΟΝ ΔΙ]Ο 8 08 (0 οοὔ- 
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εσίατο ἐμαὶ ΒΟΥ͂Σ] Υ6ΔΓΒ ΟΙΘ {μ08 Ββροηΐ, ἀουδύ- 
1ε88 πὶϊἢ σγοδὶ Ὀθπϑΐ ΔΚ ἐὸ [86 ὑγγχο ταϊβϑίοῃ- 
8168 δηὰ ἴο {μ6 σοῃρτοραίζοι λἰδο], 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. 186 σοποορίΐοι οὗἉ ἐλ6 ζέπσάοηι 97 Θά, 868 ἴῃ.- 
ἀϊελίοὰ ἱῃ γὰρ. 22, οὈυ τοι ὶν ἰποϊυἀθβ βοτηοι εἰς 
(δὶ 1165 Ὀογοπὰ {πὸ θουπαὰβ οὗ ἐμ }8 νγου]ὰ, δηὰ 
οϑηποὶ ΤΟΙῈΓ ΘΧΟΙ ΒΥ Οἷγ ἰο ἐμ6 Ἰαιίου ; Ἧ͵ὁ τὸ ἰο]ὰ 
(δαὶ νὰ δδῃ οηὐϑν ἰῃΐο (86 βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ΟὨΪΥ 
ἐδσου ῃ ΤΏΔΩΥ ϑλίψεις. Ἰθοδο ϑλέψεις αἀτὸ {86 
τοδὰ, οὶ [6 ρ͵δ66 οὗἩἁ ἀοβιϊπαιοη---ἰὸ χαίο, ποὺ 
[δ Βοῦβο ἰ(80},, πὰ γοῖ, ἰδοβθὸ ψῆὸ ϑπάυγχο 
686 ϑλίψεις, ΔΘ ΔΙΣοδαὰν ἀουουΐ δηὰ δο]ϊονΐπρ 
ΒΟ, τὸ ΔΌΪ46 ἴπ ὕϑι 18 (ἐμμένοντες τῇ πίστει). 
ΑΔ Ἰοῃξ 88 ὑδβε Ὁ ΓΘ ῥδβϑίηῃρ ἰβτουρὰ ϑλέψεις, 
ἸΔΟΥ͂ αν ποὲ γοὺ οηἰοσγοὰ ἱπίο {86 κἰπράοπι οὗ 
Ι Τῆδί κἰηράοτῃ, ἱπΠΥΘΙΌΓΤΟ, 88 ἰδ 8 ΟὈν]ΟυΒ, 
1168 Ὀογομὰ ἰμοδο ϑλέψεις, δηὰ 8 ἃ Κἰπράοτῃ οἵ 
δ]οδδεάηοαβ. Τποθθ τῆ Ἡ41Κ ἱβσοῦρὰ ἰγὶΌυ]8- 
(ἰοῃα, ΔΙΣΟδα  γγ8}}1 ἰπ {1 ἢ, δηα ΔΥῸ ΠΟΙ ΘΟ Υ8 οὗ 
(86 σδυχοὶ οὗἁἨἩἨ Ομ γί, 5111, ὑλογ ὈοΙοης ἰο {80 
σΒΌΓΟΝ τὰ ἰδ πί; δῖον ὑΠοῪ δ γὸ οπίογϑα ἰη, ἐμ 6 Ὺ 
δείοης ἰο ἰδ6 χτοϊχηίηρ δηὰ ἰγἱυαρηδπί ΘΠ ΣΟΙ, 
ἰο ἴῃς βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. ““ἸΜ6 Ομυχοῖ᾽ δηα 
“76 Κίηράοιη οὗ Οοἀ᾽", ἃ΄Ὸ6 ποὺ οαυΐϊναϊοπί 
ἰεγαδ: ἰδ ΖΌΣΙΔΟΥ 8 ὑἐδ6 οουχί; (πο Ἰαϊίογ, {π6 
ΒΔΏΘΙΌΔΓΥ, ΟΥ, ΣΑίμοΣ, ἔμ Ηο]ϊοβὲ οὗ 8}1 [ΗὉΣ. 
ἶχ, 2, 8]. : 

2. Τ|ιὸ νίϑάοτη οὗὁἨ ἰμ9 οουγβο δάορίβαἂ Ὦγ ἐδ9 
ΔΡΟ5116 οὗ 86 αΘη (1168, 88 ἃ ἔθδοῦοΣ δῃηᾶ σου ἴῃ 
ἰδ συ Σ ἢ, δπα πἷ8 τλοὰ9 οὗὅ δοίϊομ, 88 ἰδυσμξ ὈῪ 
{86 ἱπαρίταϊΐοι οὗ (ῃ6 ΠΟΥ αιοβὲ, δὺῸ δι υἱ Κ αν 
ἱπυπιταϊοὰ ἴῃ τοσ, 22, 28, δηὰ δΙσηΒἢ ἃ ἰγρὸ δῃηὰ 
8 τηοὰο] 0. δυοσοοοάϊερ ὑπο. 6 οδϑῃ ΒΘΓΘ Ρ6Σ- 
δεἶντα (86 ΔΡΡΥ͂ Θοπδἰμαίΐοι, δὰ ἐΐθ ροπυΐηθ 
δα τοοῦΐργο 8] δυο η00, οὗ ἰοδομίηρς δηὰ συ] ηρς 
-οὔ (86 δοϊϊοῃ οὗἨ τθδῃ δπὰ ἰδ6 δοίϊΐοῃ οὗ αἰνὶῃθ 
ἔτϑοθ. Ιὸ 18 {89 ὅστη οσομγίοιΐοη οὗ 89 δροβίϊθβ 
(δὲ (80 δσοηρτγοραίίοι Ἡ Ι ἢ δα ΥΘΟΘΔ ΪΥ ὈΘΘῊ 
Ῥἰδηϊοά, οουἹἱὰ 6 γντοϊθοίοα δηᾶ βίἰγοηρί οηθᾶ 
8016} γ Ὁ {19 Ρ͵,ΘΒΘΠΟ06 δηὰ ρσ 800 οὗ Οτἶδί. Ηθῃοθ 
πὲ γ σοι η ἐΠ|689 ΘΟ ρτοζαίζομδ, ὐΐἢ σοαυ πο 
ΘΔΓΠΟϑ.Π688 οἵ Βρί τὶ, δπὰ τ 11} δ ϑίληρ δηα ὈΤΆΥΟΣΓ, 
ἰ0 ἐπα οδγὸ οὗ (89 Τοχὰ, γῆ 18 86 Βίγου (ΟὟΤΟΣ 
δηὰ [Π6 τοοῖ οὗὨ 4}} θο]ίονοσβ. Βαὶ ὑμοῖγσ ἰσγυδί ἴῃ 
Οοά ἰ5 ἴασ ἔγοτῃ δβδβδυτηΐῃρς 8 ἴδ παὶῖοαὶ ΟΒσδοίρυ ; 
Ββοησθ ἰπΠῸῪ ἸΑΌΟΥ ῬΟΓΒΟΠΔΪ, ὉΥ πογὰ δηὰ ἀδοά, 
ἰο δίγοπχίμϑη δηὰ οβίδ Ὁ] 88 ἐμ ο80 ὨΘΨΪΥ ἠογτηθα 

οζϑιϊ ΟΏΒ 85 ἤΥΤΩΪΥ 88 Π01 ΟΥΤΏ τ 688 86- 
ταῖϊ. ΤΏΟΥ ἀο ποῖ, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἈῬΥΪΩΔΥΪΥ γοβοσχὲ ἰὸ 
θσμδη ΔΙΥΤΆΠ ΠΟΙ Ομ δ ΟΥ ΡἾΒΏΒ, 88 17 {μ:680 οοπδίϊ- 
ἰαίεὰ α ρσυδτγδηίοο οὗ βυσοοδϑ, Ὀυΐ, ὅτβί οὗὨ 4]], 
Βρεδκ ποσὰβ οὗἨ οχμοσγίδίζοη δηὰ ἱπδίσγαυοίϊοι, οὗ 
δοηδοϊδίοπ δὰ Ῥχγοιηΐδβα (π ὕντες---- 4}} 
Τουυάοα οα ἐμ6 πογὰ οὗὁἩἯ αοἄ. Νονονίμ 6 1655, ὑἢ}9 
δροβί]εα ἀο ποῖ δαγϑο ἢ {Π 080 ὙῸ 18} ἰο Χ6- 
Ἰπαᾳυΐθῃ 41} ἰο (π9 ἰπβθθησα οὗἨἩἁ {80 ποχὰ οχοῖυ- 
ΒΊΤΕΙΥ, ἢ ο δϑϑῖζτι Π0 γὰΐὰθ ὙΒδίΘΥΟΣ ἴ0 ΤΌΤΤΩΒ, 
τσ θα, δὰ ογάϊηϑησοβ οὗἁὨ ἰδθ σμυγοι, δηὰ 80 
ἀὐδροηϑα ὐ ἢ ποὺ οη τοῖγ. Οἱ Π6 ΘΟΒΊΓΔΓΥ, 
ἰλογ ᾿ηνεβίοα οογίαϊ ἢ ῬΟΥΒΟῚΒ ἷἱπ ΘΥΘΥῪ ΘΟΙρΤΟ- 
«Κδιίοη τὶ 186 οὔοο οὗὨ εἰάεγς, ἰπ οὐ ον ὑμαὺ 656 
ἐοπρτορζαίομβ ταϊχῃὶ δοαυΐτο ἐμαὶ βοοΐδὶ δηπα ἴῃ- 
ἀσρεπάοην οδεαγδοίοσ, τοι 1μ6 οἰτουχηδίθῃ 68 
τοασαϊγοα ; [ἢ πιθΔὴ8 ὑγ οι (ΠΟῪ δάορίθα ΔΡΡΘΟΥ 
[ὁ δυὸ δομπείδιοὰ οὗἩἨ δὴ ο᾽ϑοίζοῃῃ ὁ {80 ραχί οἵ 
ἐδοῖ ἘΥΔΕΡΘΕδεΙοη, Αμπά γεὶ, ἰδιθ86. ὙΥΟΣΘ ΠΘΉ]Υ 
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ζοστηϑὰᾶ βοοϊ δίϊθβ, 080 ΟἸ γ᾽ βίΐϊδη ὀχρογίθηδο Βοᾶ 
ὈΘΘῊ ΘΟΙ ΑΓΔ ΟΙΥ τὶ οὗ, τ ο86 ΟἿ ἰβϑ Δ ΟΠ Γ- 
δοίδϑυ ῃδὰ ποὶ γοῦ Ὀθθη βυδ)]οοίοα ἰο {86 (γ]4] οΥ̓͂ 
ἐἶτηθ, δῃὰ 059 Υἱοῦν8 σδηηοί, δὲ ὑπ ρμοτὶοᾶ, Ὀ6 
ΒΌΡΡΟΒοα ὑο δύϑ θ66Π ΥὙΟΤῪ Ῥσχοΐζουπά. Βαΐί ἐπδὲ 
[8680 Θ᾽ ἀθγ8 ὝΘΙΘ ΘΧΟΙ ΒΙΥΟἾγ, ΟΥ ΟΥ̓́Θ ΟΕΘΗ͂Υ 
ῬΓΘΔΟΒΟΥΒ δηα ἰθδοθ 8, ΠΥ 06 ΘοηδάθῃιΥ ἀθ- 
ηἷοά, ΔΙΣΟΔΑΥ͂ [ῸΣ 86 γϑϑβοὴ δαὶ {ῃ9 6146 78 οΟΥ̓͂ 
δ Ιδγϑο} 1065 ΟΥΘ ΕΥ̓͂ ΠΟ ΤἸΠ6 88 ἰηνοβίοα σι} 
ἐμ οἸο6 οὗὁὨ ἰθδοθογβ, δηὰ ὑπο ζυμποίϊομβ οὗὨ ἐδ6 
πρεσβύτεροι ὮΟ Δ1Θ ταθηἰϊοηθα ἱπ οἰ. χὶ. 80, ΔΥΘ 
μοδβθ οὗὁὨ συϊθγβ δηὰ δατηϊηϊδίσγαίοσθ, Ὀυὺ ποὲ οὗ 
ἰθϑοθο 8. 

8. ΤῈ οοποϊαδβίοῃ οὗ ἐμι18 βοούΐοῃ (6. χἱϊὶ, δπὰ 
ΧΙΥ.}, Εἰκὸ ΟΥΟΣ Ῥδββϑαροθ ὙΣ τ ΒΙΘὮ ὁ πᾶ γθ 8]- 
ΧΟΔγ τηοί, ἀθΟΡΙΥ ἱτρτοθβα8 τ ΣῈ μ6 ἰγαίῃ, 
(Βαὺ 411 [9 ΠΟΌΪ6 δοΐβ οὗ (π6 δροϑί]θβ, δῃἃ 4]} (89 
τοοτηθῃΐουϑ, αοσίουβ δηα υἱοίουϊουβ δοὶβ οὗ Ὅθ- 
Ἰίθυοσδ, ὝΟΓΟ, ἰῃ χϑα] Υ, δοίβ οὗ αοά, δὰ οὗἉ (8 
τὸτὰ 7 6805 ΟἸσὶθὶ Ηἰπιβοῖῦ, ; τα ὑσὶ τ ἸΒϑτλ 
{εν αὐτῶν, γὙ6 τ. 27)----η:16 οροποὰ ἰμὸ ἄρον οἔ 
δἰίὴ ππηΐο ἰη 6 ἀφ 1108. ΤῸ δροβίϊθβ απάουδιθα- 
Ἰγ οοιιρ!οἰοα (ἐπλήρωσαν, γο7. 26) (86 πουῦῖς, Ὀπὶ 
{800 Βιοοθοάθα 8016} (χοῦ ἰμῃ9 στδοθ οὗἩ αοὰ 
ἴο νοὶ ὑπὸ δὰ Ὀθθῃ οοιημιθη θὰ. Τα Ὁ]688- 
ῃσ δηα 'πόγοδϑδθ, ὑπο ὅγυϊὶ δπὰ σοδυ]ὲ, (6 ἸΟΒΟΡ 
δα ᾳ107γ---8}} Ὀοϊοηρς ἰο Ηιμ! ΤὨὶδ ᾽8 {πὸ 105- 
808 τ ΒΪΘΝ (Π6 ΒΘάθΘΙΩΟΣ ἰρθϑοῦ 68: ἐπῖ8 158 {8 6 601- 
υἱοϊϊοι οὗ ὑπ 6 Δροδίϊε Ῥϑ8ι} ἰτβο, 1 ὕοτ. χγ. 10; 
{818 18. ΠΟῪ, Ἀπὰα ΖΦΌΣΘΥΘΥ Ὑ11 ὍΘ, ἰλ 9 ἐσ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

γε. 21. Αῃδὰ το ΠΟΥ͂ μα ργυθαδομβοᾶ 
-“.« τοϊυχηρϑᾶ ἴο Ζιγπῖτγα, οἱο.--- ἢ ταὶ ἃ γ- 
ἀθηὺ Ἰονὸ ἔλθ μοδσὺ οὔ {86 δροϑίὶα τυυβὶ δυθ Ὀθθἢ 
ἱπαρὶγοα, 1ἢ, δἴοσ πανίηρ Ὀθθῃ βίοπϑα, ἢ ἱτηπιθ- 
αἰδίθ!υ τοίαγποὰ ἐο ἰπδὺ οἱΐγ, δηά, ΤᾺΣ ἔγουῃ 8}- 
τογίηρ 818 Θηθηΐοβ ἩΪ ἱπηθἰἐοτοὰ ἐο] ἰὴ, 
οου]ὰ γοϑιιτηθ (μῃ9 Ῥσοϑοιιίηρ οὗἨ ὑπμ0 αοΕρ6ὶ νὶϊὰ 
ΤΏΘΟΚΙΘ8Β δηα Ἀἱ γ]ηρ ἸοΟΥ9, ἤστην τοδοϊγοά ποὶ ἰὸ 
ἀϊδβοοπίξπαο δἴ8 ἸΔΌΟΥΒ, Ιου ρα {μ6 τοβαὶέ βου] 
Ὅ6 δὶ ἀραίῃ!ΐ Ουρμύ πρὶ βοὴ οδυμθβίηθββ οὗ 
ῬΌΤΡΟΒΘΟ, 16 Ὁ ΡυΐβΒ 18 ἴο ΒΏΔΙΩΘ, 8180 Ομ ΘΚ" 
δηαὰ δησοῦγαρο υ87 (ΑΡ. Ῥαβί.).--- ὩΣ πουπάβ οὗ 
{86 ΔΡΟΒ(16 δΓθ 8(1}} Ὀϊθϑάϊης; γοὺ 6 δ᾽γοδὰγ το- 
ΒΌΠΩΘΒ ὑῃ 9 ΡγΘΔΟΙΙπρ οὗὨἨ 86 ΟΥΟΒΒ οὐὗὁ Ομ σὶβὲ: ΐ8. 
ΨΟΥΥ ΜΟΌΠΟΒ ΡῬΥΘΔΟΉ ΘΟΠΟΟΤἰΩρ ἰδ 6 ῬΟΥ͂ΤΟΣ οὗ 
αν, (1μ6ο0.. δπᾶ 8}.). 
κε. 22. σου δειτίηρ ἴ80 5015, οἰο.---Βο- 

Βο]ὰ οσθ ἐλε τρογτῖ οἵἨὨ {δὲ πιϊπίδίτῳ, ἴῃ 18. τ ΠΟ]Β 
οχιθηΐ: [. εὐαγγελίζειν, ἰοὸ Ῥτοδοῖ Ομ σὶβί, γϑν. 21 ". 
Π.. μαϑητεύειν, ἴο ἰπϑίγαοί ἱπάϊν ἀλλ 8}5, ἀπ ὰ τι} 9 
(θὰ αἶβοῖρ]698, Ὑ8γ. 21; 111]. ἐπιστηρίζειν, ἰο» 
ϑίγθηίμοη δα οβ δ Ὁ] 18} ἴῃ ἴα ἢ δα βδηοὶ ῆδ- 
ἰἰοη, γον. 22; ΙΡ̓, παρακαλεῖν, ἰοὸ ὀχΒοτὶ δπά 
οοχηΐοτὶ ἱπ ἰγἹρυ]δίίοα, γυοῦ. 22. (Αρ. Ῥαβί.).--- 
ΤΠ αὶ τ τοδὶ ΤΒΥΟΌΘὮ Ὅ0}} ΕἸ] κί οΏ, 
βρίο.---Τ ῊὨ 8 ὑσαϊ βμβου]ὰ Ὅὁ ἀ1]} ΚΘ η Υ Ῥγοδομποὰ 
ἰο 811 Ομ τἰβίῖδηβ: {μα ΟΣ ἢ Κη, λῆδαι ΒΧΆΥ διηϊὰ 
ΒΟΘΏ6Β οὗ Ἰονΐγ; Ὀυΐ ἐπ ΤηΟΥΘ Βὴ8 ὝΘΘΡΒ, {89 
ἸΏΟΤΟ Π]ΟΥΙΟΌΒΙΥ 8586 βουχίβιθβ. Τ86 υἱπὸ τ μῖ ἢ 
αοὰ ῥγυηθθ, στονβ Ἰαχυτνίδηίϊγ. (Βίατκο).---ΤῊ9 
σου βοϊαιΐοη τ ΒΙΟΒ {π6Ὺ Ἰοῖξ ὈΘμΐπ, θη ὑμ 07 
ἰοοὶς Ἰθατο οὗ ἐβοβο ψ8οὸ δὰ Ὀυὺ γοσοη ]γ ὈδΟοΙαθ 
αἰβο}}168, τῶδ ποὶ ἐπΐβ: “Οὐχ γι υ]δίϊοη »ν}}} 
ΒΟΟῺ 6ΟΙηὴ6 ἰο 8ῃ οηα,᾽ θα γαῖμον: “Τυϊθυ]αίϊοη 
8 σοτηΐηρ---ἰΐ τυβὲ ΘοΙηΘ; γὁ Τηυ8δὲ τη δῖκο ΚΠΟΤΕ 
ὉΥ {μϊ8 Ὀδάρθ ἰμδὺ γθ Ὀοϊοπρ ἰο ὑπ ογάοσ οὗ {89 
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Οτοϑα. (Τρ 6γ).- - Βα. ποτὰ “Ἰυ5ι᾽ [88 8 
ΟΟΠΥ βουηά, 1ὶ 15 ἰσαθ, Ὀπὶ (η0 ποοοθδὶ ἐγ ἰδ ποὶ 

λπιῤοδοὰ Ὀγ ἃ Ὀϊϊηὰ δπὰ τὶ μία ἕδίε; 1ἴἪ Ῥγοσθθάδβ, 
8τοι, ίγοὰ ἐδ Δρροϊπίτηοπὶ οὗ Οοά, 5ο ἰμδί Ὀο- 
Ἰίσνονβ πιΐσῃε ἱπ {16 ΤΏΔΉΠΟΥ ὍΘ σοὨΐογτηθα ἰο 
σμγῖδι (αι. υὙἱἱἱ. 17); δοοοῃάϊγ, ἔγοτα [86 δῃστηῖ- 
ἐγ ψ ΒΟ 88, δί {πὸ Ὀορὶπηΐηρ, Ῥυ Ὀοίνγθοπ 
Ομνυίδίὶ δὰ ϑδίδη (θη. 11]. 1δ), διὰ, ᾿ἰδδί]γ, ἔγομι 
δὸ υτροπὶ ποοὰ (δὶ ΟΣ οοττυρὶ ἤδ66}} ΒΒου]ὰ Ὀ6 
στυοϊδοά (2 Οογ. ἐν. 16). (Βιίδγῖκο). --- Τί ηκοϑί 
τοὺ (δαὶ ἰδοῦ νῊῖϊὺ ΘΠ ΟΣ ἰπίο ἰμὸ Κἰηράοιμι οἵὗἁ 
Ηξεδτου υἱίμπουῦΐ [6 ΟΥΟ88 δηὰ {Ἰδυϊδίίου ἢ Βαὶ 
ποι μεν ΟἸγὶδί, ΠῸΣ ΔΩΥ 056 οὗ διἷδ πηοϑὲ Ὀοϊονϑα 
ἔγϊοθμὰβ δηά βδϊηἰδ μβὰ (8 ῬΟΎΘΥ ΟΥ {π6 Μν1}}} ἴ0 
ἄἀο βο. Αλὶκ δὴν οὔϑ οὗ ἰμ6 ἰσἱυτριδηΐ οἱ ἰ1 16 }}8 
οὔ Βεδυεὺ τοῖ ἐμοῦ Ἡ1]1}: (ΠΟΥ 'Μ|}} 81} τοδροῃπά: 
(Ὧ6 αἰἰδϊποὰ ἰο {δ σίου οὗὐἠ αοα ὉΥ {0 ΟΓΟΒ8 
δηὰ οἰ αϑ δοθῆ. 865, ἰδΔῖκο (06 γοῖα οὗ [}6 
Τοτὰ ὑρου ἴπ 66, τ ῃῖςῖ 6 ̓ ὲρζδί δηὰ ΘδδῪ [07 ἐδ τὰ 
48δὶ Ἰονθ δὲπι, βιδηὰ ΨΔ1 0} }}7 ὈΥ ἰδ ΟΓΟΒΒ 
ἩὮΪΟΒ ὈΪΟΟΙΒ πτὶΐ υἱτίποβ, δηὰ ἄγορα πὶ {86 
οἱϊ οὗ χτβοοὺ Ἧδαὶ οἷδο ἀοδκὶ (βου ἀδδῖίσοῦ Ταὶβ 
ἦδ ὑμ6 ἴσχυσα, (86 ΒοΙγ, {86 Ρετίδοι ὙΔΥ, (89 ΔΥ οἴ 
Ομτγίδι, (890 ΜΔΥ οὗ (μὸ τρδβίθουδ δηὰ οἷθοί. 
ΟΔΥΥΥ ἰπ6 σγοδ8 γε ἰἢ ἃ Ἡ ΠῚ ποτὶ, δηὰ 1 ν1}} 
ΟΔΥΡΥ ἀπὰ χυϊάο (Π 66 {ΠῚ ΠΟ Σ, τ ΒΟΓΘ (ΠΥ ΒΟΤΤΟΥΝ 
Ὑ]1] ἐπ, δὰ πόσο (μου π|ιϊῦ ὅπαὰ 41] ἔοσ στ ποῦ 
ΒΥ δοὺ] 88 Ἰοηχοά. (ἸΒβοτὰ. Ααυϊη88).---ἸΓ (86 
Βοδὰ νδβ σγσοχποα τὶ ΠΟΥ 5, {Π6 τη τ ὈΌΓΒ 6Δ}- 
ποῖ οχροϑοὶ ραυϊδη δ οὗ ΤΟ568. Ὁ, μρβυδν πεσε ΠΟῪ 
ὈΙοδποα τς (τ  βι]8Ώ8 ἃγο ! ὁ δυο {86 ρ᾽οάμκο 
οὔ {86 δ ΒοΓ᾽ Β ἸΟΥΘ ἢ ΟΟΓ Βοατίβ; τὸ Πο]ἃ ἴπ Οὔ 
ΒδηαΝ {πθ σῸΡ ΟΥ̓ ΒοΟΙΤΟΥ,, τ οι ὑπ 1.68 08 τ ἢ 
{86 ϑδυ οῦν ἰπ 86 ζ60] οϑΐ οὗ {πῃ 9 ὁγοββ. Τμδὶ 
ΟΡΟΎΏ ἰδ ἱῃ ΟἿΡ ΥἱοΎ, μοι ζ0]]ογ8 Δὐ ἰὴ 
{ο]]ο νβῃἷρ οὐ ἐπ σσοβθ. Ἧ8ο, ἰμθῃ, οδῃ ὯὈθ αἷ8- 
τηογοά ΟΥ ὃ6 καοὰ 1 (ΤἸοΪ 6 Κ). 
κε. 28. Οσἄδβί δᾶ [ο}οβθ}} ἔμποιι δ] ἄϑσβ 

-“« - ιαγοᾶ Ἱἱῖϊ ἑδδιίηᾳ - - - Οὐ θη - 
οἃ τἴϑτ ἴο ἴ86 Τιοχᾶ.---Τ 6 δροδίϊοδ Ἰυάροα 
ἐδαὶ (Π οἶδα οὗ ἰοδόθ τ 'γϑ8 ποϑάϑα θυθῇ δπιοηρ, 
Βο] ον Υβ, δηἃ ὑἐμογοΐοτο Γασηϊβμοὰ ὑποῖὶν ΠΟῪ 608- 
ξτορδίίοηβ τὶ ἢ οἰάογδ: {πον αἀἰά ποῖ, ὨΟΤΘΥΘΓ, 
δυιποῦῖΣο ἰΠ6 Ἰδιίον ἰο δχϑχοΐβο ἀοιηϊ θη ΟΥ̓ΘΡ 
{μ6 δῖ [2 ον. ἱ. 247 οὗἉ {π6 τιϑυ θγ5, Ὀυἐ Θοπ- 
τιθηἀθὰ 8}} ἰο ἰμ)6 ἱοτὰ οὐ ὙΒοῖὰ (ΠΥ Βδὰ 
Ὀεο]ϊονοὰ, ΤΆ 6 ἰ8 {86 05 τιράϊαπι Ὀοίγοοη (6 
ὑπὸ ΟΧίγθΙη68 οὗὨ δὴ ὀχοοβδῖυθ δχαϊ(διϊοη οὗ (6 
ΟἾο6 οὗἁὨ {6 τη βίΓΥ, οὐν 88 ὁπ6 Βαπάᾶ, δπὰ οὗἉ δὴ 
ΦΉΣ γοὐοοίΐου οὗἁ 1ΐ, ὁπ ἐμ οἴμου. (ἄρ. Ῥαβί.). 
-- θη νὰ οδἢ πὸ ἰοη 6 Βοϊ]ὰ ᾿π ΘΓΟΟΌΓΒΘ ρΟΣβο- 
ΠΔΠῪ τ (ΠοΒ6 νι οὰ ΜΘ ἰόν, ΟΥὁἩ ῬτοΥΪὰθ ἴὸτ 
ἐμοὶ, ἰξ Ὀθοοτηθ8 ον ἀμπὶν ἰο ον Ὀο] ονὶπς 
ῬΓΑΥΟΡ ίο οά ἴῃ ἐποῖν ὈΘμδΙΐ, δηὰ ἐπ θη ἀἰβτα δα 
8}} ἴθασ, (ϑίδνυκϑ).---Ὗτἴί ο Θβί δ] 18} βγϑίθπι δῃὰ ον- 
ἀον ἰπ σοηρτοραίίοηδ ἐπα πᾶν ὈΘΟῊ ΤΟΟΘΠΥ 
βοιϊπογοά, 18 ποί ἃ 1685 ηροτίδηϊ προῦῖς ἐμδη (δ δὶ 
οὗ καϊβοτίπρ (Βὸπὶ χουσὰὰ (ποθ τηϑάΐυτ οὗ {μ6 
Θοεροὶ. (ὙΠ 6γ). 
κῃ. 27. Απᾶ ψϑη ΠΟΥ ΘΟ ΟΟΣ6 

“ - - Βο μ8ᾶ οροπϑᾶ ἴδ ἄοοσ οὗ δ τ πηῖο 
[89 α6π:01168.---Ηο παι παῖ ἐπ6 κα Ὺ οὗἩ θανϊὰ 
[Βγν-. 111. 77], σδἢ}; ΟΡΘἢ ΘΥΟΤῪ ὦοογ. Βυΐ 16 πὸ 
ἀλέελμκα Ῥγθδτηθ ἰὸ δῖα ἴῃ ΚΟΥ ἱπίο ᾿Ϊ8 οσῃ 
δια, ΒΟΓ ἰοὺ Βὲτὰ οπίοτίδί ἢ ἢ γαΐῃ ορί πίοη ἐμ δὶ 

Ἦνο Εἰπαβο οὶ σδῃ ΟΡΘὴ (δ6 Βοδσγίβ οὗἁὨ πιϑηῇ: ἰοὺ τὰ 
βοὴ (π6 Πογὰ ἰο ἀο (Βεΐ σόογκ, δηα {πη σὶνθ 
81] (86 αἴοτυ ἰοὸ Ηἶΐπι. ((ἰοββῃογ).---αοα ΟΡΘΠΒ 
ἐΐτοθ ἀροῦν, ΒΘ. ΔῺΥ ΜΟΥ (πὶ Ἰολἀ48 ἴο (ἢ 84]- 
σδίιος οὗἨ ἵπθῃ, ἰβ ρογίογιμοὐ---ἰὩ6 ἀοοῦ οὗὁἁ {9 

ΤῊΒ ΑΟἿΒ ΟΡ ΤῊΕ ΑΡΟΞΒΤΊ, ΕΗ. 

ἰθϑομ τ᾽ 5 του ---ἰθ ἄοον οὗὨ {δ6 ᾿ΟΑΓΟΥΒ 681--- 
δα (Πδί οὗ ἷ8 μοασί. (ϑίδυκο).---απὰ (ῃς ἴουνι 
δὰ Ἰδδὶ ἀοοῦ 18 (δὶ οὗ ἤθδυθῃ ! ---- α δῃου)]ὰ ποὶ 
ΟΌΒΟΣΥΘ δ᾽ ἴθ ηοθ τοδροοξης ἐδὸ τογῖβ δηὰ ποὴ- 
ἄθτα πῖον αοὐ δδα Ἡσχουρμί, δαὶ, ἴπ δἴμοοτθ 
πα] γ, Ῥγοοϊαῖτη ἐδόθη δου, δὸ ἰπδὶ οἰδοτα, 
Ὀ6Β᾽ 465 ΟΌΓΥΒΕΪΥΘΟ, ΤΏΒῪ ῬΓδῖδο {06 ροούποδα διηὰ 
Δα  Ῥόνον οἵ αοα. (ϑιίανο).--- 6 τσ οσὶς 
ὙὮΙΟῺ ἴον ἔ18]16ἅ, νοῦ. 26.---ϑυο 8 ΒοῦοΣ 
δἰἰοπα ρα 936808, ποι μΒο πγοηΐ ἰο {86 Βδίῃογ: “1 
αν δηΐδποα ὑπὸ ποῦκ π ΒΊΟΝ ἐμοῦ ζαΑτοδὶ πιθ ἰο 
ἀο᾽ [Ψ9Φὁ8ῃ χυϊ!. 4]1.-: Απά ποιπΐηρ δαϊ θεῖ ἃ 
(αἰ 1] ρογέοστηδηοο οὗ ἰμ6 τοτὶς δϑεϊ χη ἰο 8, 
οδἢ ΘΓ ΒΟΠΟΥΒΌΪΘ ἰΘΒΕ  ΠΙΟΠΥ ἰἢ ΟἿΣ ὈΘδ ΔΙ, πδοὰ 
τὸ ἀδρασγὶ ἤγοι (9 ψογ]ὰ. 

γεβ. 28. Δπᾶ ἴμθσθ ἴδ Υ δΌΟδθο, εἰο.--ΤῊο 
ΤΈΡΟΒΘ οὗ ΓΔ1{}] βοσυδπίβ οὗ αοα ἰδ, δϑ ἰΐ πεσο, 
ΟὨΪΥ͂ 8 σμδηρο οὗ δον. (θ5η6)]). 

ΟΝ ΤῊΚ ἩΒΟΙΞ ΒΕΟΤΊΟΝ.-- Ἐξ. 21--28, 4. ἀν- 
ϑεγρίίοη οὗἩ (λὲ ἴαδοτε 9.7 ἰδὲ αροείΐεε : Ἱ. ΤΟΥ ρεῦ- 
ταὶ ΠῸ ῬΟΥΒΟΟΌ ΟΠΒ (0 ἀγσγεϑὶ ὑπ ον Ῥσοόρτεβδ; Π, 
ΤΊΠΟΥ ΘΟΠΥΘΥ͂ {ἰμ6 ποσὰ ἰο ἰμοϑδθὸ ὙΠῸ δτὸ βὶ}}} 
ΒΙΓΔΏΣΟΥΕ (0 1; ΠῚ. ΤΟΥ βιγοηρίμοη {μα ΤΔ1} 
οὗἩ πον σοπγεγία; ΙΡ, ΤΉΘΥ ΟΥΘΏΪΣΟ ΘΟ ζΤτορ- 
ιἰομα; Υ. ΤΟΥ ἀοΠ ἶγοΣ δὴ δοοουηῖ Οὗ ἐμοῖν ἸΔΌΟΓΑ, 
([18ςο].---ΤῇῊε δἰεδείησε τιολὶολ ἥοιο ζγοπι ἰλε ῥγεαοὶ- 
ἐπ οΓ ἰλὲ Οοερεῖ ἰο λεαίλεπε: ἴὰ Ὀδβίονβ ἃ ὉΓ688- 
ἴηρ, 1. Οπ {μ6 πιρββοηογΒ οὗ ἰμ6 πογὰ ((δεὶγ 
ἔδιι ἢ ἰκ ΘΒ Δ] Ὀγ ὑμῖν οχροσίθποο οἵ ἀἰνίῃθ 
ΒΙρΡοτί ἴῃ δϑἹ οί θη, γον. 20-22); 1. ΟὨ {μ086 
ψΠῸ ΔΙῸ σοηῃγοτίοα (ρᾶζᾶπ Υἷοοϑ δὰ βυσοθοδοὶ 
ὮΥ͂ 8 ΒΟΙΥ 11{6--- 8 Ὁ]65 γἱοϊὰ ἰο ἰδ6 ἀϊνῖπηο νογὰ, 
τον. 28-26); 1Π|. Οπ ἰδοϑ86 ψῆῖο βοηὰ (δὲ πιθδ- 
ΒΟΏΖΟΥΒ (ἸΟΓΘΔ56 οὗ ἴδῚ1}---ἀδοροῦ Ἰονο). (τοι 
[18600].-- Τὰ τείιιτη ὁ. Ῥαυΐ απᾶ βαγπαδαε, απ 
ὕπασε οὗ οὔν τοίμτη (ὁ ον Ἀεασεπῖν Ἀοπιε: ἴϊ β 8 
ἴπαρο, 1. ΟΥ̓ ἰπ6 ναγὶ θα ὀσρουΐθῃοο οὗ 6] ΘΥΕΓΒ Ὁ 
{86 τοδά, τονρ. 20-22; 11. Οὗ ἰδο στοαὶ ρΌγροϑοβ 
οΥ̓͂ ἐμοῖσ ἸΟΥΓΤΠΟΥ͂, γον. 28-268; ΠΙ. ΟΥ̓ {δ ε]γ δσ- 
ΤἾΥΘΔΙ αἱ μοτηθ, νοῦ, 26-28. (1,18060ὴ.---Ζ.ε οοπεοία- 
ἴοπϑ ἀετγίυεα ἤγοπι ἰὰς δαψίησ : Ἠ΄6 πιιδί ἰλτοαφὰ 
πμοὴὶ ἰγὶδιιϊαίίοπ ἐπίεν ἐπίο ἐλὸ κιπσάοπι 9. Οοά: Ι. 
Ψιοννοα 85, ἴῃ συ, ἃ ρῬγοάϊοϊΐοι οὗἩ Ομτὶαὶ, ἵἱ 
ἀερτῖνοβ ὑσὶ δυϊδίΐοη οὗὨ 411 115 βίδυ της ἰδαίαγτοδ; 
11. 1ὖ τουθ8}5 ἰο ι.5 ἐμ βίδίθ οὕ οὐσ διδδγίβ ὈΥ ἢ8- 
ἴατο, δῃὰ {π0 ἀοδβίχη οὗ ὑσὶ υϊαιΐοη; ΠΙ. 1 ἐπ- 
Ῥαγίβ οἴθδσον υἱὸν ἐπδὴ σὰ σουἹὰ οἰμογΪδ 
δπιοσίαϊ τοβροοϊΐης ἰμ6 τοϊαίΐου πὶ ποῖ Ὀοῖδ 
86 κί πράοτῃ οὗ ΟἸ τ δὲ δηὰ νγγὰ ουγϑοῖνοβ δίδπὰ ἰὸ 
86 σον] ά, (ΗΔΥ]688).---7᾽ε τσᾶν 9} ἱγιῤιιίαδοι: 
Ι. Τοδθ πῆ γα]κ τὴ ἴ: 8}1} ἰσυὰθ ΟΕ τ βι15πΡ6-- 
ἐπ.) (Ὑδογοίογο, Ὀ0 ποὶ δἰδγιιθά). Π. Τὴ 
ΠΟΟΘΒΔΙΥ οὗ Αϊκίηρ ἰξ-- ται δί.᾽ (ΤΒΟΓοΐΌΓα, 
ἀο ποὺ ἄγαν 86 κ). Π. [8 πδίατο; ἰΐ 18 τυᾶθ 
δη Ἰοηζ. θὰϊ ηοὶ πιδὰδ ΌὈΥ͂ υ8---Ἰπτοῦ Κἢ τοῦυσα 
ἐγὶ θυϊαιίοη." (ὙΒογοίογθ, ἀο ποὶ ἀδεροηα). [Υ. 
118 δὰ: βαϊνδίϊοη---"ἰηΐο {86 κἰπαάοι οἵὗἨ σοὰ." 
ΤὨοτοίογο, 40 ποῖ πορίοοὲ εἴ στοδὶ 88] ν δι] οῃ)}! 
(ποσα)ς ΤᾺ δίεεείπσε οὐϊοὺλ ἐλε οτγοβὲ σοποέψε ἰὸ 
δ: ἴ. 1 ἜΧροβ68 (δ νδηϊ(υ οὗ δαυί Ἐ}Υ Βα ἴμεββ, 
δὰ ἐπ8 υγζ68 υ8 (0 Βοος ΤὉΥ ἘΘΔΥΘΗΪΥ ἰΓΘΑΒΌΓΕΒ; 
Π. 1 ὀχ ἰ ϊι8 ἐδ6 δος. ] θη 688 οὗ Ὠθχηδη ἴοτο, δηά 

18 ὑτζο8 τ ἰο Βοοὶς ον ΠοΙ͂ρ ἴῃ 180 ]1ογὰ Δ]ο86; 
111. [0 τουθαὶβ ἰο 15 ον οὔτ τγϑαῖκηο88, δηα (88 
ὈΓΩΘΒ 5 (0 ἸΔΌΟΓ {πὲ ὙγὙΘ ΤΩΔΥῪ ὯΘ δίγοηρ ἰῃ (δὲ ᾿ 
1οτὰ, (ϑου. δηὰ 8.).--- οι πεν τος, αΔ φοοά εοἷ- 
ἀἴετα οΓ Ολτίεὶ [2 Τῖτα. 1]. ν σλι α φοοὰ ἔφλι [2 
Τῖπε. ἱν. 771 (τον. 109-28). 1. ΒΥ δοσθρίηβ 
ΑΒ οιΐοη αἱ οπο6, ἰῃ 8 βρί γι οὐὁἁἨ παπιΠεγ; 11. ΒΥ 
ΘπΘΟυΓΑρΊ ΠΗ; 056 δηοί μι 6Σ ἰο Βοϊὰ ζδὶ1} δπὰ ἃ κοοὰ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂. 1-ὃ. 

εοῃδαοίοῃος [1 Τὴπι. ἱ. 197; ΠΙ. ΒΥ {δἰ {0 }}} δά 
ῬΟΓΒΟΥΟΥΙΖΙΥ ἰοδηΐης οὐ πὸ 1οτὰ ἰπ ΡΥΔΥΘΥ. 
[Κδϑηρθοΐη).---Τὰε οὔῆσε οὗ (δὲ ευαπισειϊοαὶ »αδίον: 
[18 ΒΟΥΤΟῪΒ δη4 ἀδῆρογδ, τόσ. 19; 11. 1ἰ8 ἀν 168 

διὰ ἸΔῦοτθ, γον. 20-28;: 1Π1]. [ἰ5 νἱοίοσίοθ δηὰ 
ἦογο, τὸν. 24-27 -- - Τὰς οοπδοίαϊίοπδ ὁ α δὀερλεγὰ 
οΝ ἰαλίπσ ἴεξαυςε ο7 δὲ ἤοοζ: 1. ΤᾺ60 ροοά Βορά, 
ὙΝΙΟδ δἰγοϑαν Ὀορίηθ ἴἰο συν, γον. 21, 22; Π. 
ΤῊΝ ΓΔ  }}] [6] -ϑοσυϑηίβ, ἰοὸ ΠΟ Ὧ6 τοδὶ ἢ Β 
86 δοοῖκ, τὸν. 28: 1. Τ9 στοαὶ Κ'Βορδοσὰ 

27δ 

Ἰδῆρταρθ ΘΧΡΥΘΕΒΟΙ, 1. ΤῊΘ ΠΥ ἷγ ἴον τ Ἀ]Ὸ Ὁ 
(ΠΟΥ͂ ΒΌΓΣΥΘΥ 8]] ἐμαὶ ὑπ Τιοτὰ Β88 ἀ0}9 ἴον (τ θπι, 
δηὰ ἱμγουρὰ (ποι; 11. ΤῊ ἀθὸρ Βα  ν ̓ ΓῸ- 
ἀυσοά ὮὉΥ ἰδ9 σοηγλοϊξοιι ὑπαὶ 41} {89 ΒΟΠΟΥ Ὁ6- 
Ἰοῆσβ υπΐο πὸ Ιοτὰ 8]056.--[ΕἾΟΣ ΘΠ 06 
ἴδον Βεαᾶ Ὅθ6:ι σϑθοοσπιθῃ ἅθ ἴο ἴ89 ἄταοθ 
οζοά, νον. 26. Τ΄ε οοηϑδοϊουδηδδε ἰδλαΐξ τος ατὸ τοαϊξ- 
ἕησ ἐπ ἜΜ 97 ἀμίν : 1. 1ἰ8 ναὶιθ: (α) ἴπ 8θ8- 
ΒΟῺΒ οὗὨ δῇ οιΐοη ; (δ) τ ἢ δίθυ αὐ 168 δ΄ ἰτπὰ- 
Ροβοᾶ; (6) ΒΘ ΒΡΡῚΠ 688 δἰίϑη δ τ: 11. [Γ(8 
ΔΌΒΟΙαὐθΘ ποοοβϑὶίγ: (α) πιϊδβοιὶ 1ἴ, γὙ δῖθ υῃ- 
αὶ ἃ] ἕο ον τγοδίου; (δ) ὑυηρταίθ} (0 ΟἿΥ 
βανίουτ; (6) Ὁπρσγορδγοα ἰο τηϑοὺ οὐἱν Φυᾶρο; {Π1. 
Μοδηβ ὈΥ͂ ὙΠΟ 1Ὁ ΤΏΔῪ ὍΘ δοαυΐϊγοά δηα τηδὶῃ- 
ἰδἰπεά: ὼ ΟἾΘΆΡ Υἱοῦ οὗ ἁ ΟὟΤ ἐσθ Ῥοδί(ομ οα 
ϑδείῃ; (δ) οοπ ϊπυθα 80]:-οχαπιϊπαιϊοη δηα τὰ γ- 
ΟΡ; ω οομβοϊ θα ου 8 189 Οὗ ὑμ9 Τ.68}8 οὗ ξΓ806. 
-- Τὰ. 

[Β|εδν. χὶϊ!. 20], ἰοὸ νῆοβθ σᾶγὸ δ ἱπίσγυβίβ {88 
800}5 οὗ 88 ῬΘΟΡΪΘ6, γον. 28.--- ΜῪ ποτὰ ἱβμδὶ 

ἢ Τοτίδ οἂὲ οὗ ΤῊ τηουίῃ, 81}.8}} πού γοϊα τη πο 
τὴ6 γοϊὰ " [158]. Ἰν. 117----]πβίταιθα δπὰ υοτὶ βοα 
ΥῚ ἰδ6 τσοϑυὶ]ὶβ οὗ ἰΠ6 ἢἤγπβὲέ τη βϑ 0). ΔΙΠΟΠΙΣ 
Βοδὲ 6 }8.---“7Ὧ0ηὸ Ιοτὰ Βα ἄοπθ στοϑαὶ ἐμ ἰὴ .,(8 
ἴον υ8"--υοἢ 8 (6 γι οὗ ρῥγαΐβο οὗ 4]} δ 1}- 
[0] ϑοσυδηίβ οὗ αοα, ψἤθη ἐμ 6 γ οδϑδί ἃ τοί οθρϑο- 
ἐΐνο σἴδῆσθ δὶ ὑδμο ον ΣΙ ρυίαδκο, γυοσ. 27. Τὶ 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1Τ|. 

ῬΑΌΙ, ΑΝῸ ΒΑΒΝΑΒΑΙ͂, ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙῈΞ ΟΕ ΤῊΗΒ ΘΕΝΤΙΓΕΞ, ΑΒΕ ΒΕΝΊ ΕΒΟΜ ΑΝΤΊΟΟΗ 
Το 5ΕΒΌΒΑΙΕΜ, ΕΟΒ ΤῊΗΕ ΡΌΚΡΟΒΕ ΟΕ ΑΒΒΑΝΟΙΝΕΟ ΜΑΤΊΤΕΒΒ ΤΗΑῚΤ ΟΟΝΟΕΕΝΕΡ 

ΟΘΕΝΤΙΙΓΕ-ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΗ͂; ΤΗΕ ΡΒΕΟΟΕΕΘΙΝΟΗ͂ ΙΝ 5ϑΕΒΌΒΑΙΕΜ, ΑΝῸ ΤΒΕῚΙΒ ΒΕΒΌΙΊ18. 

ΟΠΑΡτΒε ΧΥ͂. 1--82ὅ. 

Α.---ἸῊΞ συ ΑΙ ΣΙ ΝΟ ῬΈΜΑΝῸ ΒΕΒΡΕΟΈΙΝΟ ΟἸΒΟΌΜΟΙΒΙΟΝ ῬΒΈΟΘΌΟΕΕ ΑΝ ἘΧΟΙΤΕΜΕΝΈ ΙΝ ΑΝΤΙΟΟΘΗ; ΡΑΌΣ, 

ΑΝῸ ΒΑΒΝΑΒΑΒ ΑΒΕ ΟΟΜΜΙΒΒΙΊΟΝΕΡ ΤῸ ῬΡΕΟΘΒΕΡ ΤῸ ΦΒΒΌΒΑΙΕΜ ΙΝ ἘΞΕΕΒΕΝΌΕΒ ΤῸ ΤΗῚΒ ΒῦΒυΕΟΥΤ; 

ΤΗΞῚΒ Χ9ΟΥΈΝΕΥ, ΑΝῸ ΤῊΒ ΟΟΟΒΒΕΝΟΕΒ ὟΉΙΟΗ ΕἸΒΒῚ ΤΟΟΚΕ ΡῬΙΑΟΘΕ ΟΝ ΤΉΞῚΒ ΑΒΒΙΨΑΣ,. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΥ͂. 1-.-δ. 

1 Απὰ οεοτίαϊη πιθὰ «Β1Ο. [80] οδπιθ ἄοσῃ ἔτουι π468 δασὺ ὑπ6 Ὀχοίγθῃ, απα 
εαἰὰ [οπι. δηὰ βαϊ4,7, Εἰχοορὺ γὸ [1 γ9 ἀο ποὺ βυβοσ γουσβαὶνεβ 00] Ὀ6 οἰτουπηοϊβοα 

2 αἴεσ ὕΠ:6 ἸΩΔΠΏΘΓ Γξαβο οὗ Νίοβεβ, γοὸ ὀδῃῃοῦ Ὀ6 βανοά. Ὁ Βθπ “ἐβογοΐοσο Ῥδὰὺ] δά 
ΒΑΓΏΑΡαΒ δα 0 8118}} ἀϊββοηβίοῃ δηὰ ἀϊβραϊαύϊου [οοπίοοίοη] ἢ τι} Ποῖ, (ΠΘῪ ἀθίου- 
τΣἱηοα [ἀττδηροά] (μα Ῥαὰ] δμἃὰ Βδγηδθδ8, δὰ σογίδα οὐμοῦ [βοτηθ Οὐ678] οὗἨ 8612, 
Βῃου ἃ ρῸ ὑὕρ ἰο Ψεογυδβαίομι ππίο {86 Δροβίϊθβ ἃπὰ δ] ἀθὺβ δρουῦ 818 αποβίϊοη [οοηΐσο- 

8 ὙΟΓΕΥ. ἙΑπά [80 {8657 Ῥοΐῃρ Ὀγουρπὺ [οοπαἀποίοα] οα ὑμοὶν ἯΔΥ ὈΥ ἴ86 οδυγοῖ, 86 γῪ 
[ουγπουθ 7 ἐγοῦρῖ ῬΒθηΐοθ δπα ϑ'διηδγῖα, ἀϑοϊατίπρ [τοἰαληρ] ὕ86 οοπνργβίοῃ.. 

4 οὗ 186 (ὐδῃξῖ]98: δῃηὰ ὑπ 6} σαυδοὰ ρτοδὺῦ ΟΥ υπῦο 8}} 86 Ὀτούμγθοῃ. Ἐλπᾶ ΓΟ Ε ΩΝ 
(ΠΟΥ ὝΘΓΘ σοιῃθ (0 [γτὶγοα 80] “6 γαβαίθιω, [ΠΟΥ 0 γ0 τοοοϊνοα" οὗ [Ὁ] ἴδ6 σμΌγοΒ, 
διὰ ο77 [Ὁγ] ὑλ0 ΔροΒΕ168 δῃὰ δἰ ἀϑγβ, δῃἀ ὕπογ ἀθοϊαγϑὰ [δ ποπησθᾶ ὕο [μ61}1] 811 ὑμίηρβ ὑμαῦ 

δ Πιοντ πο }}} αοἂ διδα ἄομο 1 ἴΠθπι. ἘΒαΐ [ΤΒ6η, δέ] {Π6.6 τοβο ἀρ’ οογίδιπ [8016] 
οὗ {86 βοοῦ οὗ {Π6 ῬΒαΑτίβθοθ Ἡ ΒΊΟΝ Ρ6] θυθὰ [80 δὰ Ῥθοοτηθ Ὀ6]16Υ618], βαυϊηρ,, ΤΒαῦ 
16 τδᾶφβ Ὠ66α [Ὁ] ἰο οἰτουτηοἶδο ὑΠθ πη, δα [βαγίηρ, 1 18 ΠΘΟΟΒΒΑΙΎ [0 ΟἸΓΟΏΣΙΟΙΔΘ ὕδοια, 884} 
ἰο οομιτπδηα ἐΐεηι ἴο Κορ {86 ἰδ οὗὁἨ Μοβϑδϑ. 

1γεςε. 1. περιτμηθῆτε, ἰπεϊοδά οἵ περιτέμνησθε [οἵ ἐεχί. τοο., ἴγοτη Ἐ.. α. Η.], 16 δ 8 ο] 9} 1} στιδιαἰπεά [ὉΥ Α. Β. 6. Ὁ. Οοά. 
Βιῖ:.}, αὐὰ μδο ἐδβεγοίογο ὕθϑῃ ὑγοίογτοα ὈΥ 81} [86 γοοοῃϊ οὐ εἶσ ; [ὴ6 ργέϑεμέ ἴϑεδο, οὐ (ἢ οὔδιοῦ μδῃά, δῷ ἴο Ὀθ 1688 

[τῷ ποῖ ΟὨΪΥ, δ ἰπ ἱεαέ. γε. ριοοθάδα ἔθει, Ὀπὶ [5 αἰδο ἱπδυγίοὰ δἵϊασς ἐξ ὉΥ 140}. δηά Τιδοὶ. ἤγοσῃ ἃ. Β. Ο. διὰ δἰδϑο 
Οοά. ϑέπ-; λὲ ἐδ ομι δὰ αἴτοι ἔθει ὑγ Ὁ. Β. 6. Η. κηὰ ὉΥ ΑΙἴ.--ΤᾺ] 

2 γκὸγ Ἅ. ἐνγγίσονε, ψίἢ ΜΠ καὶ ἀρρθς 1], [6 ΘΒ ΤΟΙΥ πδηϊτης ἰῃ οὴο ΜΆ. (Ε) [656 ϑν0}} ὧδ ἐπ ἐδο ὕ]ς.}, ἰ5 ἴδ ὈθὲϊοΣ 

Β., Βοτη., δῃὰ ΑἸ(], Ὀ61 ἐξ ἰ6, Ὡϑυογίμϑὶοδα, {πὸ οτἰχίπδὶ γοράϊης; ἀπεδεχθ. [οὗ ἐεσέ, γε6.} ἨΔ8 δυο» 
ἰαίεδ ΟΕ Ὀεοδιδο ἐπ ζυυΠΟΣ ποτὰ ἰ5 ὑπαὶ. [ΤῈ ἢ 
ϑεῖνότα, οἵο., δε ἰ6 χοχεσθα Ὁγ Μογος δ ἰμ0 ζοπαΐηο τοδάϊης“-' 
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τῷ 

4 γον. ὅ. [1π ἴδ τοᾶσ αίη οἵ (πο Ἐπ! 6 ΒΙΌ]6, [6 ἐγαμπεϊδίογα οὔοσ δ οῖμος ἐπ ογρτγοίλιου, δοοοτϊηρ ἴο ἡ λἙ δ ταῖθο ὅ 
κα ποῖ ἃ οὗ 1[,κ66 πασταῖυο, νυ 8 
δοτί ἰῃ δ τηδγχίη [ἢ 1 δ11.8 [6 ντογὰς 4 δαίὰ ἱδὸν " Ὀοίτοθῃ “ΣΟδΟ6 ὕ0ρΡ᾽ δοὰ “" οοσγίδίῃ Ἶ᾿ 
δαρο, Ὀεϊον.--1Ὲ.} 

ἘΧΕΘΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γξκκ. 1. αἅ. Απὰ οοεῖαϊσι πῖθὲὶ νυ ΠΙΟὮ ΟΒΤΩΘ 
ον .---ΤῈῸ ἀΥχίνδὶ οὐ ἰμ680 6} ἴγοιη 9468, 
διὰ {δ ἀϑοϊασοϊ οι τ αἰο ἢ (6 Υ τὴδά6 ἴπ Απίϊο 6}, 
ῬΙΔΙἾΪΥ δον ἰμαὺ ὙΘΡῪ δογίουβ αἰ υ} 168 μαὰ 
ΔΡ 1865, ἱπυοϊ Υἱηρ ἃ Ῥεϊποῖρὶθ οὗ νυδϑὶ ἱπῃρουίβοο, 
ν ἱο ἢ οὶ ΟἾἿΥ ποοαοὰ οἸυοίαἰΐοη, Ὀαὶ ποῖ ἱΐ 
85 ἱπάἱδροηβαῦ 6 (δαὶ 4}} βου] ἀϊδιϊ ποι] Τϑο- 
ομπΐζο δὰ δάορίέ. ΤῈ τῆϑῃ ὙΠῸ ογοδίϑαὰ {86 
δοπἤιπδίοι, τ ϊσὶ τγ88 ΠΟῪ ΘΟΠΕΣΠΌΆΙΪΥ ἱΒΟΓΘΆΒΙ 
ἃτο ἀοδβογί θὰ ὮὈγ [υκ6 82 τενές ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, 
(Βδὲ ἰβ, ἐδ ν Ὀοϊοημοὰ ἰο 468, ΟΥ, [ΠΟΥ οδιῃθ 
ἔγοῃ ἰἴξ. Τ8λ6 ΤΟΤᾺΒ ἀὁ πού Β᾽ ΠΙΡῚῪ οοπἰδὶη ἃ 390- 
Κταρμἷοαὶ ποίϊοο, Ὀυΐ 8150 δ᾽] υὰθ ἰο δβϑηϊπθηΐβ 
δὰ τηοάθα οὗἩ ἱπβουχπὶ το γο τ 9 ΓΘ] ΘΆΓΥ 
Φον θη. Το []40}] β'γτγίδο υτϑγϑίου [1π 8.9 ΙΩΔῚ- 
εἰ], διὰ Οοα. 8 " ϑιερλαπὲ ιά, ἃ συ Υϑὶνθ ΟΥ 
τοϊηυδοιὶθ ΠιΔ. οἱ δὴ Ὀποοτίδίη ἀδίο, δηὰ 6180 
Οοά. 187, παπιοὰ Απγοείαπι 97, οὗ ἰδ οἰ ουθηὶῃ 
οΘηἑΓΥ, ἱπ (Π0 ἰοχὶ (Α11.)--ΤἈ.} ἰπβογὶ δον 
᾿Ιουδαίας ἰδ6ὸ πογάδ: τῶν πεπιστευκότων ἀπὸ τῆς 
αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων ; ἰΔ6Υ δτο, ἰἰ 8 ἔστι, ἰὐοΓ- 
Ῥοϊαιθὰ ἔγοῃι υϑῖ. ὅ, 88 δ ὀχρίδπδίΐοῃ, Ὀχὲ Ὧ0 
ἀουδί σΟΡγοὶγ ἀθϑοῦὶδο ἰδ ζωσίβι. ὥἄονοσαὶ 
ΟἸν διΐδηβ οὔ {πὶ8 0188 οδῆθ ἰὸ Απηίΐοοῖν ἵγουλ 
Φυάεα, δὰ ργοΌΔΟΪΥ ἔγου 86 ΟἷΤΥ οὗὁὨ ΦοχυδδΊθιη. 
Το οἱγουυχδίδῃοοδ δυϊουῖζο 08 ἰο0 ΔΒΒΌ26 ἱμαὶ 
ἐμποῖν ΑΥΡΪΥα] ὙὃῪ8 Ὠοί δοοϊάθηϊδὶ, θυ ἴῃ δοοογὰ- 
8ηὴ66 ὙΠ 6 βοι(]οὰ ρΐδῃ, δῃὰ Ῥοββὶ ὉΪΥ, ἰοο, δϊουν 
ΠΟῪ δα ΡτΤΟΥΪΟυΒῚῪ δα δὴ ὑπάογδίδηάϊηρ Υἱ᾽ ἢ 
ῬοΥβοὴϑ Ἧἶβο επἰογίδί ποὰ {89 βδπ|0 βρη πιο ηίδ. 
Απὰ 86 δοὶ δαὶ (0 ἀροδί]98 ἀπὰ οἱ ἀογβ ἀϊγοοίοα 
ἐμποὶν οβἕσ᾽ 4] Ἰοίιο᾽ πο ΟὨΪΥ (0 ἀθμ(116- ΟΠ γί! 18 
ἧη Αὐἰοοῖ, Ὀαΐ 8150 ἰο {π6 σοῃηγογίθα ραρδηδ ἴῃ 
Βγτὶα δηὰ ΟἸ]ϊοῖθ, υϑν. 28, δ᾽ Ἰογα υ8 (0 ἰπίοσ, τι (ἢ 
ΒΟΠ16 ΔΡῬῬΘΔΓΔΩΟΟ οὗ ἰσγαῖ, ὑμδὺ ὑπ 680 Φυάδίζίης 
τὴ 8 ἀἰὰ ποὶ γοβίσιοι ἐμ διυβοῖυοα ἰῃ ἐμοῖσ ὀροσα- 
(ἰομα ἰο Απιΐοοι, Ὀὰΐ δἷδὸ αἰϊϑιρίδα ἰο ἰπδυθῃο6 
ἐδ α6πι116- ΟΠ νἰβύϊ δ ἴῃ ϑγτία δὰ ΟἸ] οἶδ. 

ὁ. Ἑχοορὶ γο ὍΘ οἰτουπιοίδοᾶ.---Ὑ 6 ἢ 
ἴὈθ89 ἱπίτυάογα δρρϑαΐοα, ἱμ ον ρῥγοοϊδί θὰ 8 66 Γ- 
ἰδὶῃ ἀοοίγὶῃο ἰῃ ἃ ἀϊειϊηοί δηὰ ἔοταδὶ ΤΏΘΠΠΘΡ ; 
ἐδίδασκον, ἀαία ορεγα, (ΘΗ 561) ; 800 8οὲ ἔοσί ἃ 
οογίδίη Ῥτοροβί(ΐίου ἐἰμῃ 8 οδίοοῦ οὶ ΤΌΤΩΙ, ὁχ- 
Ῥτοββοᾶὰ ἴῃ ὙΟΤῪ σΟΙΙΡΥΘΒΘΏΒΙΥΘ ἰθγΊῺΒ, δηὦ Ὑ1Ὲ 
τοδὶ οοπδάθποο ἀθιηδηάοα ἃ γοοορηϊ οι απ δὴ 
δαορίιϊοι οὗ 1ἴὑ ὁη. {π0 ματὶ οὗ 811. [ἐ ἰδ οὈυϊουβ 
ἐμδὺ ὑμπὸν ἀϊὰ ποί τη ΓΟ ΟΧΡΓΘΑ8 σογίαὶ η ΒΟΤΈΡ]65, 
ἀουδίδ, ΟΥ ΔΡΡΥΘΙΘΏΒΙΟΏΒ, δι που ἐμοὶν ὅγαί 
οἤοσίδ ΤΏΔΥ ΒΑΥ͂Θ δδβϑιυϊηθα βυο δ ἃ ἴοσω. Τ}θ 
Ῥυϊποὶρ]ο το ἸΘῪ ἀνονοά, νψαϑ νυἱσίυ Δ} (89 
ζο] οί: ΤῊὴο Θ΄ 0119- ΟΠ  βι δὴ 5 οδηποί ροβϑὶ- 
ὈΠῚ Ὀ0 ϑανϑὰ ἔγοτῃ ἀοδίτυοίίΐοη, δηθὰ οδὐδὶπ βαϊνα- 
ἰΐοι ἐπ Ομ ταὶ, Ὁ}1658 (ον δα ταύ ἰο οἰτουπποὶ βίοι 
δοοοχαϊηρ (0 {μ6 ουδίοπι δηὰ ὑδᾶρθ οὗ Νίοβοβ, ἱδμαὶ 
ἦν, δοοογάϊηρς ἰο ἐμ συδίουμ ὑμδὺ γγ88 102.8}}}Υ 888}0- 
ἐἰοποὰ Ὀγ Μοδβοβ. [{“Ἴμὸ ἀοοίτίμα ἰῃ (μῖ5 ἤοστω 
ἯΔ5 ὩὨοϊΒΙηρ 1688 ἢ 8 δὴ υἱίοσ βιιρυογδίου οὗ ἐδθ 
ΒοΒθτηθ οὗἉ Οἱ βιϊδηλίγ. 1 ἀοηΐοα (86 Βυ ΒΒ] ΟΙΘΠΟΥ 
οἴ ἔδιι ἴῃ ΟἸγῖϑὺ δ (1.6 ΟὨἿΪΥ οομπάϊίοη οὗ ρμδῦ- 
ἄοῃ δηὰ τὑϑοοδο οὶ δίϊοι." ΡΟ ΤΕ 

γκεβ. 2. δ ἱδβοσϑίοσο βϑὺϊ δῃηἃ Βασ- 
ὩΔΌδ85 Βαᾶ "0 818]} ἀἱσδοσιδίου, οἱο.---Αδ δ 
ΘΟΒΒΘΑΌΘΙΟΘ οὗ (80 Ῥτοοθοαϊΐηρα οὗὨ (.:686 πηθῃ, ἃ 
σ΄ ύσις ΟΥ ΒΟ ἶδαηι, Δ ἰὺ ΙΩΔΥῪ ὯΘ ΘΩΒΙΥ ἐϊηαρὶποά, 

ποϊδιίου ψὨϊο; ἢθ κίγϑο ἕγοτα ἔθ γοροζὶ οἵ ῬΔῸ] δῃὰ Βαγηδῦθο; Βοπσο, ἔλον [5.- 
ὅδο ἰὴο ΕΧΒΟ. ποΐο οἱ ἐδ 

οσσυγτοα ἰπ ἰὴ οοπρτοχδίϊου ἴῃ Αἰἰϊοοῖ, τὶ ἢ 
Θομδὶδιϑὰ ῬΣ ποῖ ΡΔΙῪ οὗ ἀεπ }16- ΟἸ τ βεῖδιβ, δὰ 
δὰ ΒΕ μοσίο θΘΘῺ ἔγοϑ ἤγοια 6 Μοαδῖο αν. 1 
ἸΏΔΥ Ὠ6ΠΟΘ ὃ6 ᾿Ἰηξοττοὰ ἐμαὶ (Π0 γε ο1]9 σοστορο- 
(ἴοι ἀϊὰ ποὶ υϑηϊπ οΌ) ΟΡΡοδοῈ 6 ἱπῃουδίοσα, 
Ὀυΐ μδιῖ᾽ ὑμποῖν σορσγοβοηίδίίοηβ μδὰ ῥτοἀυοοα δὴ 
ἱτηρσοβϑδίοη οἢ {8:9 τοϊη δ οὗ οογίδί ἐπάϊυϊάμδι, 
δια δαὶ σοείδίὶπ ΤΩΘΙΏΌΘΥΒ Δα, δοοοζαϑῖγ, 
πηϊϊοὰ πὶ ἰμθὰ. ΑἹ (86 βδῖηθ {ἴπη0, 8 δὶ 
ζήτησις, α ἀδοαίο, ἀγοδο, ἀυγὶπης Ἡδῖο Ῥδὺ] δὰ 
ΒΑΡ ΌΔ Βυδίδιὶ ποὰ (δ οδιιδ οὗ ΟἸγΙϑιΐδη ἸΣθασίγ, 
ἴῃ ΟΡρΡοβί(ἱοῃ ἰο {πὸ 16 χ8}18.(5. [1 ἸΏΔΥ, ΠΒΟΎΘΥΕΣ, 
6 τοδαΐ]ν ροσζοοϊνυϑα, ὑπδὶ α Ῥοβὶ εἶν δὰ δΌβοϊαῖθ 
ἀθοϊδίου οὗ [86 ροϊπὶ ἰπ ἀϊδρυΐθ, οου]ά σπιοὶ 6 οἵ- 
ζοοϊοα ἰῃ Αποοσν; ὑπὸ υἀάθδηδ σοῦ]ὰ ποῖ γὶο]ά, 
ΌΥ Ῥαγτηϊ(ἰης ἰμοιλβοῖνοβ ἰο 00 σομνὶποοᾶ ἰδδὶ 
(86 ἀἀθηι116- ΟἸγ δι δὴ γΟΓῸ δχοιιρίοα, ὉΥ ἃ ἀϊ- 
νἷπο τἰχδί, ἔγοιι (86 ἀπὲγ οὗ οὐδογυΐηρ ἰδ 6 αν, 
δηὰ Ῥαϑὺ] δηὰ ΒδγῃδΌδϑ, ὁ ἐμ οὐδοῦ μδῃᾷ, οου]ὰ 
ποί δρδηάοῃ ἴδ οδυδο οὗ ἐμ ουὐδῆροὶοδὶ Ομσὶ- . 
(68, δηὰ γ᾽ο]ὰ ἰο 86 Φυ 8168; {89 οΘοπρτορϑίϊοι 
ἴῃ Απίϊοοῖι, Ὀοδίἀοβ, βδὰ ἃ ἀϊγοοὶ ἱπίοσχοβδι ἴῃ ἐδο 
6886, δπα οου]ὰ ποὺ δΔοί 88 Ἰπάμα ἴῃ 1ϊ8 οὐσῃῃ σδΔΌθ8. 
Τὶ δ (μογοίοσο ἡ σ᾽ αν ἀοὶασιϊηθά (0 ἐγη5- 
ἴον 86 ἀθοϊδίου ἰο Φογυβδίθω. Ἐδ6 ἱπηουδίοσβ 
ψἘο ἰπιίχγοάποοα δυο} αἰκίαν ίηρ 6] οπηθηί5, μδὰ 
ΘΟ 6 ἔγοι δι άθδ, δΔη, 85 ὙἋ ΔΥῪΥ ΘΔΒῚΪΥ ΘΟΠ760- 
ἴαγο, ΒΡΟΐΙΚΘ ἴῃ (6 Ὠδῖη6 Οὗ ἸΏΘΗΥ ΟἰΒΟΣΒ, ῬΟΒΒΙΌΙΥ, 
ἰοο, 8Δ]1ροὰ ὑπαὶ [ΠΟΥ γορσοδουίοὰ ἰῃς ῥσίμϊεῖτο 
σομρἔομδιίοα δὰ ἰδ6 δροβίϊθβ ἐποιηβοῖνεθ. [ 
(08 Ὀδοδιηθ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ͂ ἰ0 Βυῦταϊ {πΠ6 τ 01]6 οδ 89 
ἴο Φογυδβαίθαι. Τὸ οοπρτοχαίίοη (ἔταξαν, δεῖῖ. οἱ 
ἀδελφοι, γον. 1, (86 Απέϊοομίδη ΟὨ ἰδ 88) δοοοσ- 
ἸῚ τοβοϊνϑὰ ἐμαί Ῥδὺὶ] δηὰ Βασπδῦδα, ἰορκ ιν 
Ὑὶ]} βοὴ Ο6ΓΒ οὗ ἐμποὶνγ οὐὟσὰ ΠΌΤΟΥ ((ὴ6 ἴοχ- 
ΤΟΥ, 8.8 ΤᾺ 551 Ομ γῖοϑ ἰο (16 ασμ 168, ἰπ δὴ ἰπάο- 
Ῥοπάφηϊ οδρϑοίίυ, {80 Ἰδίίοῦ, 88 σοργοβεπίδίνος 
οὗ (80 σοηρτοβαί 08} δμου]ὰ Ῥγχοσθοὰ ἴοὸ 76τυβα- 
ἴοι, δηἀ ἱπθγὸ δ τἱὶ (86 ρΡοϊπί ἴῃ ἀϊδβραίο ἰο {89 
ΔΡΟΒί]68 δπὰ οἴάθγβ, πὰ οσάᾶοσ ἰο ονίδίη, ἱΥ ρμοπεὶῖ- 
Ὁ]6, ἃ ἀεβηϊ ἀδοϊδίοῃ. [{ ἰδ ἔστι ἐμδὶ Απτὶος ἢ 
δα ΔΙΣΡΟΔΟΥ ὈΘΟοΟΙῺ8 ἰδ 6 πη ΟΡ ΘΠ ΌΤΟΙ ΟὗὁἨ ΒΟΥΘΥΙΔ] 
ΠΟΥ ἑοσηθα ΟΕ Υἰϑιϊθ σου ρατορδίϊοηδβ; 8.}}1, 56- 
ΤΌΒΑΙ Θαλ οοπίϊπυθὰ ἰο Ὧθ, δἰ ἐμαὶ μεσχὶοά, ἰὩ9 πιο- 
ἰχόρο] δ οὗ 41 Ομγϑίομβάοπι, ρσὶ ποῖ ρα} Ὀδοδυδο 
ΒΟΙΔ6 οὗἩ ὑπὸ Δροβίϊθθ 6͵ΓΟ γοὶ 6δ Δ Ὁ} 18 θα ἴῃ ἐμαὶ 
οἰἰγ, δῃά ἰμ9 ΟἸ γιβυϊδηβ Καθ οὔ πὸ Βίσδοσ 
ΔΌΣΒΟΥΪΥ ἰὰ πο γΥἱϑὶ Ὁ]0 τοῦ]α.--- θη ἴἢ6 180- 

8.6 ἴῃ Υογ. 1 διὰ 2, ἱβ οοπιρδγοὰ σὴ ἱμδὶ ἴῃ 
8]. 11. 1 8... 16 ν}} Ὀ6 ροτοοϊνοά {μι (86 ἀποκά- 

λυψις, ἴὰ ΘΟμΒΘαῦΘΠπΟ66 οὗ τλΐρ Ῥϑὺὶ ἰγαν θὰ ἰο 
ΦοΓΌΒδΙ τω, 18 ποί ἱποομδὶδβιίοοί 1 ἐδ τάσσειν οὩ 
{86 ρΡαγί οὗ (δ Απιίϊοοῖδη σοατορδέϊομ, ποὸσ ἄοοσ 
(86 Ἰαίίον οοπίγδαϊοὶ (86 ΖΌΣΙΩΟΥ. [41 ΏΔῪ 6 
ἐμαὶ Ῥαὺ] νδϑ ᾿πδίσυοιθὰ ἐ0 ῬΡΓΟΡΟΒΟ (δ6 πιὶβϑῖοα 
(0 Φογυβαίοιῃ ; οσ, 1 {86 τηθδϑυχο οσἱ κι μδίοα τὴ ἢ 
{86 σμυγοῖ, ἐμαὶ ΒΘ ψ885 ἱπβίσιισίθα ἰο ΔΡΌτονο οὗ 
ἰι, δηὰ ἰο ξο 88 009 οὗ {89 ἀο]οκζαὶοδβ.᾽" (Βδοϊκοί ). 
--ΤῈ.]. [18 οογίαίη ἰδὲ ἴῃ Ὀοΐἢ Ῥδαβακοβ ἐδ 
αἱ σα .108 ΤῸ ΔἸ Κὸ ἀοβουϊ θοἃ 88 Βαυΐηρ οτὶρὶ- 
8]}}Υ ῥσχοσοδάοα ἤσγομι 7 290-ΟἸ Υδέϊδη 8 τ ὴ0 610 
Ἰορα)δίϑ ᾿ῃ βου πιοπὶ. Απὰ ὙΠ 6π δὰ] τοϊδίοα 
ἐμδὶ Βεὲ δῃὰ ΒΆσΠ 8088 μαὰ ἰδκοὴ Τὶ8 τὴ} ἐμ αι, 
δῖ8 βίδιθπιθηὶ ΕΠῪ ἀρτθοβ τὶ ἰδ6 σοῦ εκ ἧπὶ 
[86 Ῥγοβοηΐ ρδββᾶχζο δαὶ καί τίνες ἄλλοι ἐξ αὐτῶν 
θη ὑ0Ρ τὶ Ῥ8ὺ} δὰ Βασπαῦαδ. 
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εκ. 8. Απᾶ Ὀοίπα Ὁσοῦυρηῖ [οοπάυοίοα] 
οἡ ἰβοὶσ σῶν ὉΥ ἴδ ΟΒυ͵ΟὮ.---Προπέμπω 
ΤΏΔΥ Βιρην οἰ ΠΟΥ ἐὁ0 δοεπα ὁπ ὄδίογα, οΥ, 10 ἀξεοη- 
Ῥαην; [6 Ἰδοὺ 810η6 οδ 6 (ἢ τησϑηΐηρ ΒΟΤΘ: 
(80 Απιϊοφῖδη οοηστγορχαίίου δἰϊοπάθα ὑμοῖὰ [ῸΣ 
δος ἀἰδίδηοϑ ὙΠ} σγοδὶ βο] την, (ἢ ἀοπιοΏ- 
δίχαϊϊ προ δ'1Κὸ ὑπ δϑοοίϊοπδίο ἰηἰογοδὲ ἢ ἩΒΙΘᾺ 
180 ΤῊ ΒΒΘΏΡΟΥΒ ΘΓ ΓΟρΑΣο(, ἀπ 4180 (86 στοαὶ 
πηροτίδησο ΒΊΟΝ π͵8 δἰίδοῃϑα ἰο ὑπο ὶν τηλββίοῃ. 
θυγΐηρς ἰδ6 Ἰοῦγπου, π πο σοπαποϊοά ἰδ τὴ 
ἰβγουρσῃ ῬΒοπΐοο [Ῥμθηϊοία, 866 Εἔχεα. ποθ Οἢ 
οΒ. χὶ. 19, 0.--ΤἙ. δῃὰ ϑδιηδγίβ, (60 υἱαϊ δα 
86 Ομ Υ δι 88, 8πα ογοαίοα στοδὶ ἦ0γ διηοηρ ὑπ 6 Πὶ 
811, μασίϊυ ὉΥ (86 νἱβὶὶ ἰ(βοὶῦ, δπὰ Ῥδγὶν ὈΥ (δ 9 
ΘΟΙΣ απ δι θη 5 Ἡ ΟΝ (ΠΟΥ τηδᾶθ χοβροοίίηρ (89 
ἐπιστροφή τῶν ἐϑνῶν, ἱ. 6., Ἀοὶ {86 τοαῖὶξ οὗ {86 α6ῃ- 
{1166 (11 ποτ), τυ βίοι (6 ποσὰ ποτοῦ τηθδηβ, δαὶ 
{πο ῖγ οοηυογδίοπ; ΘΟΙΡ. χὶν. 1δ: χυ. 19, ἐπιστρέ- 
φειν. ΤΠ ΙᾺΙΒΒΙΟΏΔΥΥ ἸΟΟΥΏΘΥ ἴῃ Αβἷβα ΜΊΠΟΤ, 
(οι. ΧΙ δηὰ οἷ. χἱν.) τ] 108 ΣΘΒΌΪ 8, τγ88 ΟΥ̓Ϊ- 
ἀοπ εν [πο οὨί οὗ βυ]θοί οἵ ἐμεῖς ἐκδογγήσεις ; ΘΟΙΩΡ. 
διήγησις, Τὰ. ἱ. 1. 
ΕΒ. 4,δ. Δηᾶ θη ΠΟΥ ΤΟΣΘ ΟΟΙΏΘ ἴο 

ΦΟΙΌΒΑΙΘσΩ.-- -ὙΠ οἷν τϑοθρίΐομ ἰὰ (818 οἱέγν 11Κὸ 
(Βοῖσ ἀδραγίασο ἔγοϊῃη ΑπίΊΟΟΒ, γγ88 ΟΥὗἨὨ 8 ΒΟΪΘΙΏἢ 
δα οὔ οἶδ] ομβδγδοίοσς ; ἀπεδέχϑησαν, ἱ. 6., 186γ 
6, ΡΟΌΙΟΙΪΥ ἃπὰ ΒΟΠΟΓΘΌΪ τοοοϊγοά, 88 δΙῺ θ88: 
ΒΔάοΥΒ οὗ ἱμ6 σοηργορδίϊοη ἱπ Απίΐοοι, ὉΥ ἰδ6 
σοηχτορδίϊου πὶ ΦοτΌ 8816 πὶ, 88 Ὑ76}} 88 ὈΥ ἰδ6 
ΔΡοΒβί]68 δπὰ 6] ἀδῦβ, ἴῃ 8 Βοΐθιπηη ΘΒΒΘΙΔΌΪΥ, ΔΙΈΟΥ 
Βα, 88 ἰΐ 8 οὐυνίοιβ, ῬΥΘΥΪΟΊΒΙΥ ἰηἴοττηθά 
Βοῖμα Ἱπαϊνι υΔ]5 οὗ {Π 6 οὈ͵θοοὶ οΥὗἨὨ ὑμῖν τηἰββί οη. 
Ιὶ νδβ δὶ (8͵8 σοηργορδίϊ οὶ πηθοίΐηρ ὑπαὶ Ῥδὰ] 
δὰ ΒΑΥΏΘΌΔΒ ΤΙηδὰθ ὁ 7..}} τοροσί οἵ {μ6 ἀθοὰβ 
ἩΠΊΟΝ Οαοἀ διδᾶ ροτγίοτιιοα δυιοὴρς (6 Οοη 1168 
ἰΒτουρῃ {Βοπὶ, δηἀ τοί ΤΠ οτ (μετ᾽ αὑτῶν, 88 ἴῃ ὁἈ. 
χῖν. 21). [ἢ σοπποοίΐου ΣῈ [8 686 δἰδίοιλθηίβ, Ὀαί, 
δὶ ἰμ6 βϑῖὴς ἰΐπηθ, ἴῃ 8 αἀἰγοοῦ ΤΏΡ, ὑπο γ ἴἢ- 
ἐγοάιυσοα (ἢς Βυ]οοὶ οὗ {πὸ αἰ οσοΠ66 οὗὨ ΟΡἱΠΙΟΠΒ 
ἐμαὶ δὰ ἀρρϑδᾶγοά δὶ Απίϊοοι; δῃηά, δὲ ἄχει, ὑπ 6 
δυοϊ δὰ διρυπιοηὺ δηα αἀἰβουββίοῃ. Βαὶί οογίδιη 
Φυάεο- στ βιϊδηβ, Ὑῆο Βαά, ὈΥΘΥυ 8] ἴο {ἘΠ 6] 
ΘΟΠΥΘΓΒΙΟΏ, ὈΘο ῬΒΑΙΪΒ66Β, ᾿πδίδπίὶν τηδὰθ ΟὉ- 
λεςίίοπδ ἰο ἐμὸ χϑοθρίΐοῃ οὗ 80 ΤΏΒΏΥ Ῥδβδη8 ἰηίο 
ἐμ ΟΒυγοΣ οὗ Ομ γὶϑὶ ὶϊμουὶ ΔΩῪ Τοθγθηοο ἰὼ 
ιμ6 Μοβαϊο ἴδνν. ᾿Ἑξανέστησαν, ἱ. 6., αὐ (18 πηϑοῦ- 
ἴηρ: {6 Ὡδυσδίϊγο οὔ [6 18 ΒΘΤΟ ΓΟΖΌΪΑΥΙΥ 60Ὲ- 
(Ἰπη64, δὰ ἐδὸ τογάβ ἐξανέστησαν δέ τινες, οἷο. ΒΓΘ 
πο Ῥχγοῃουῃοορά ὮΥ {Π6 ΠΙΘΘΒΘΏ ΡΟ ΓΒ ΠΟ ΟΒ8Π16 ἔΤΟΙΩ 
Απίϊοοῦ (Βοσα; Ἠδίμτ 8). [366 ΔΌΟΥΘ, ποία 4, 
δρροπαοὰ ἰο ἰδο ἰοχὶ.--- Τπ.].--- Τὸ Ἀββοσι0}8 οἵ 
[16 ΟΕ Γβεῖδηδ ὙΠῸ οηἰογίαἰ ποα ῬΒδτὶβαῖο νίαν, 
ΔΙ ΒοΌΡΙ οββθη  }}ν ἢ} ΒΔΠ.6 88 ἴδ οΒο τηϑὰθ ὈΥ {86 
δυάαΐῖζοσβ 'π Δηἰϊοοῖ, που θγί 6 1685 αἰ ΣΙ ἴῃ {ἢ 6 70]- 
Ἰοσίης ῥδγίϊου δ: --ἰ. Τμοβο ἴῃ Φοσβδ θα ἀθ- 
τη ἃ {86 οἰτουτησίδίοι οὗἩ {μ6 Οἰδη 1168 88 ἃ ἀυΐγ 
ΜΊΘὮ ταιιϑδὲ θ6 δ μον ἰδ νον ργοϑουῖ θὰ ἰο ἰΠ  τη, 
δεῖ περιτ. αὑτούς ---α αὶ τ ΒΙΟΘᾺ (ΠΟΥ ταδί ὯΘ οοτ- 
Ῥε]οα ἔο ρεσίοσῃ. Ἐδοβο 'π Απίϊοοι, μαὰ βἰ παρ 
ἰδυσεὶ (παι (6 α΄6η116- ΟἸ γΙ βιῖδηβ οὐχαΐ ἰο 58Ὁ- 
τοἱῦ υο]  ΑΓῚΎ ἴἰο οἰ γσυτηοἰβί οῃ.---2, Τῃ ΑἸ ΟΟἢ 
{Π6 οἷ4 118 οὗἩ ἴῃ6 Μοβδῖο Ἰδνγ 6 τὸ δἀνοσδίθα ΟὨΪΥ 
ἴῃ 80 ΔΤ δ ἰΐ βαποίϊοηϑᾶ ὑποΐν ἀοιηδη γοβρθοῖς- 
ἴης οἰσουτησϊδίοι, δπὰ σοαυϊγοὰ (6 ΟΌΒΟΥΥΔΠΟΘ οὗ 
{δαὶ γἱίθ 85 8 συδίοτα δηα πα ζο (τῷ ἔϑει Μωΐσέως, 
ἹῸ δαὶ ΒΟΥΘ ἴπ Φ6ΓΌΒΑΙ ΘΙ, [ΔΓ ἸΟΤΘ Ὑ28Β ΟΧ- 
Ῥεοϊοά; ἐμ ἀοιηϑηα νγγὰ8 αἰ βι ο γ ταδάο, ἐπ αὐ (Π 68 
οδεέγυαηοε 07 {λὲ Ἠοσεαϊς ἴαιο ἐπ φεπεταὶ βου] ὰ 6 
ἰπιροβοά οὐ Οαθα  16- ΟἸ τ ἰ δι᾽ π8 88 ἃ ἀὰ ἐγ (παραγ- 
λὲγ. τε τηρεῖν τ. νόμον Μ.). [Ιὲ ἰδ ρῥ]αίη ὑπαὶ (ἢ9 

ῬδΥΥ ἴῃ 9οτυβδ]οπι 7611 (μα ἱέ ἑλογα ἀρρεδγϑὰ οῃ 
1.18 οὐ φγουπᾶ, δπὰ γγδ}ἣδὴ} οοῃβοίουβ ἰδὲ ἐλ Ροβ- 
Β0Β80ἃ Τ0Γ70 ΡΟΝΟΣ ἕΐόγε ἰμδῃ ΘΙΒΟΎΒΘΓΘ; ἮΘΏΟΘ, 
(8οβα ψῆο Ὀοϊοηροα ἰο ᾿ξ, ΟΡΘΏΪΥ Σασοχπξοά ονθπ 
(86 οχίχϑιηθ ᾿μἔοσθηοθα ἰὸ ἩΒῖοῖι (ποὶν ἀοοίτὶ 
οοῃαποίθα, ἩΒΘΓΘΆΒ (86 ΒΡΟΆΚΟΓΒ ἰπ Απίΐοοῖ 6ῃ- 
οουπίογοα αἀἰδοτοπί ᾿ἰμδβθθησοδ ἰῃ ὑπαὶ οἰΐγ, δαὰ 
ἀδοπιδὰ ἰΐ ΠΟΟΟΒΘΑΤΡΥ͂ ἴ0 ἜΧΡΥΘΒΒ ὑβοιθβοῖνοδ ἩὶΐΣ 
τοδὶ οδυίξου δηὰ ΣΘΒΟΣΎΘ. . 

ΘΟΟΤΈΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑῚΙ,. 

1. Τὴ. αἰ οσομσΘ οὗἨ ογρίπΐου ἩΜΪΟῺ ΠΟΘ 88- 
ΒΌΤΩ ΘΒ ῬΤΟΙΆΪΠΘΗΘΘ, ἸΏΥΟΙΤΘΒ απ ἀδιποηίὶ ὑσὶποὶ- 
ὈΪ68, διὰ ἰβ σϑδάϊοαὶ ἴῃ ἰΐ8Β παίασο. Ἴδὸ ροὶϊπὶ ἱπ 
αἰβρυΐίθ ψδβ (μῖ8: 1δνγ, ΟΥ αΟΒρ6}7 Ενδῃ οὶ οδὶ 
ἸἩΟΥΙΥ, οὐ Ἰοῶα1] Ὀοπάδαμοῖ Μοβοθ, οὐ Ομ γὶ δὶ 
ΤῊΘ ΟρΡροπθηίθ ὑπἀουθίθα  Υ δὰ πὸ ἱπέθηξίοι 0 
Τοὐϊοοῖ Ζοθυπ, ΟΣ δον του] ποῖ, ἰπ ἐδαὶ 6886, 
δδνο Ὀθοη ΟἸὨγἠκιΐδηβ ἱπ ΔῊΥ Β6Π86 ΟΥ̓͂ (᾽6 τογὰ, 
ὙΠ ΠΟΤΘΔΒ ἐμ 0 ὝΟΥΟ πεπιστευκότες, ΥὙ0Σ. ὃ; τὸ 
δΥνο, ἰηἀοοα, πο τϑᾶβοῃ ὑ0ὸ δϑϑυπια ἐμαὶ ἐμὸν ἀϊὰ 
Ὡοῦ δἰ ΠΟΘΥΟΙΥ Ὀο᾽ΐονο ἰπ 9668 88 ὑπὸ Βαυϊ ΟΌΓ, ΟΣ 
ἐπαὶ ἐμοὶ Ομ Υ δ δῖ" ττδὲ ἃ ΤΟΥ Ῥγοίθῃοο. 
Βυὲΐ 8}} ἐμοὶτ ἑδῃι θη οἷοβ ἱπἀυοσοα (μθτ ἰο ἀδιηδπὰ 
8 ὉΠΟΟΠ ἐἶ0η8) ΟὈΒΟΤΎΒΙΟΘ οὗἉ οἰχουπιοϊδίοη, (ἢ 6 
ΘσΟΥ̓ΘΗΔΗΐΔ] δε οὗ ἰδ οἷά οογϑηδηί, δὰ, Θ0η86- 
αυοηίν, ἰο ἀοπιδηα {86 ΟΌΒοΓΥΘΠο6 οὗ ἰμ6 οὶ 60- 
γοηϑδηὺ ἰδοῦ, δὰ οὗἩ {86 ἴδὺ οὐ Μοβϑϑ, 88 ἰηᾷἷβ- 
ῬΘΙΒΘΌΪΥ ΠΘΟΘΒΒΘΥῪ ἴ0 Βα] ναί ἰοῦ. ΝΟ, ὙΒΘΏΘΥΟΣ 
δυσὶ 686, οχοορὶ οβυβ ΟἸγὶδὲὶ ΗΪπβοϊ, δπὰ ἃ 
᾿ὐνῖπ ας οομητην ποι τα εἶτα, 15 δδδυτηθαὰ ἰὸ Ὀ6 8 
τουπὰ οὗὨ Βαϊναϊΐοῃ, (86 Ἀδάθθιηοῦ δπὰ ἢΐ8 τοῦ 
ΒΌΆΡΕΥ ἃ 1088 οὗἨΒΟΠΟΥ δηὰ αἰρηϊγ. ΤῈ6 ν0 10 
αἱ ἄγβί, υπϊί θα, δηὰ ὑ}} ΒΆΤΩΘ ΓΔΠΚ ἰΒ δϑεὶ ζηϑὰ ἰὸ 
680}, ἐπδὶ 15,--ἰῃ9 τοἀδοιρίΐοῃ οὗ ΟἿ τὶδί, Ἂν 
86 ἸδῪ οὗἁἨὨ Μίοδοβ: ἰδθ 6 οὗ Ομγνίδὶ, Αν ἢ 
ΟἿΓΡ οὐ ΟΡΚΒ: (ΟΥ̓ εἶδο. -Θμτδὶ, ΑΝ {δ8ὸ βαϊηϊδ: 
ῬΘΓΒΘρΡδ, ἰο00---ΟἸχίδε ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ, ΑΝῸ {πθ6 ἰσὺθ 
ἀοοίτῖη6). Απὰ ποΟΥ, δηοίμον βδίορ 18 ὑποοη- 
βοϊ οι ϑῖγ ἰδίκοη, δηά ἐπαὺ ψΒ]ΟὮ 88, ἐπ {86 τηδίη, 
δὐδὰ σοσγάϊηδίο, ἰδ δά νδποοᾶ ἰο {86 πἰιθαὶ γϑηκ, 
διὰ ὑπ συ δ ἱβ Ῥοθι νου ἀἰδρδοοὰ. ΤῈ ροϊηίϊ, 
ἰμοσγοΐοσο, ψ βίο 88 ΓΘ 8}}Ὺ 1π αἱβρυΐο, ΔΙ που σὰ 
ποῦ ΘΟΧΡΥΓΘΒΒΙΥ δἰδίοα αὐ ἐπὶβ ΘΑΣΪῪ ρΡογίοά, τνν88, 
86 Ῥοσίοοίου. ΟΣ 81}- δ οἴ θυ οὗὨὨ ΟἸχίβί---ἢ 9 
Ῥυϊποῖρ]ο ἐμδὺ 818 ἀϊγνὶπο- απ ῬΌΣΒΟΩ δὰ ὨΟ 
Θαυ]. 

2. Τὴο ἤογοχοΐης Υϑ Κ8 Ῥτοβοπΐ 86 6886 ἴῃ 
080 δϑροοῖ: δηοίδμου ροϊηὐ οὗ υἱὸν ὀχ δἰ υΪ(8 ἐυσαη- 
φεϊεαϊ ἰἰδετίψ ἃ58 Θηἀδηροτοα. δι] Ὠϊτηβοὶ ἀΐ8- 
ἐγ τοίου ἰο ἐπὶβ οἱ Γουτηδίδησο ἰῃ 6]. ἱϊ. 4. 
ΤῊ ουδηροὶϊοδὶ ᾿ἰθΟΣῚΥ οὗἩ [86 τοἀδοιηθα ἀοροπ 8 
οἢ ἰδο στδοθ οὗ ἀοἀ πη Ομγὶδὶ. ἭΝ Ἰἰτηΐΐ 5 ΓΘ 
δϑδὶσιιδα (0 ᾳτϑοθ, ψ 10} 18 4]1-Βυδιοϊοπὶ ἐπ ἰἰ56] 7, 
{8 ΠΟΤῚΥ οὗ (μ9 σοηβοΐθῃοθ γΥ1}} Ὀ0 οἱγουδοῦ θὰ 
ἴπ [1.6 Βδ:16 ἀθργθθ ὉΥ͂ ἐδ γόκο οὗ 16 ]ὰν. ΤῈ 
Ῥοϊπίβ ἴῃ ἀϊβρυΐθ ΤΟΓΟ, δοοογάϊηρὶγ, (Π|686---ἰ 9 
δχοϊυβῖνο ἀϊχηϊγ, ἀπά {Π6 4}1- 50] ο] 6 ηΐ τηοσῖς, οὗἁ 
Ομ γίβί, 88 ΜὙ6}1} δ ἐμ αἰ χη δηὰ ἰητνναγά ΠΟ ΓΥ 
οἵ τοἀαριημοα 8οι11].---ἰὮὉ ΒοΥΎ16, ΟΣ δα οσ11ὰ- 
ἸΚκὸ δῃὰ ὨΔΡΡΥ, βἰδίθ οὗ ἐμ6 δοῃβοΐθῃοθ 8 ΓΘ- 
βροσὶ ἰο αοα. 

ὃ. Μογθονυοῦ, ἐπ 6 μπίσεγεαϊίιίῳ οἵ ΟἸΥΙ δ Δ ΩΣ Υ 
(---ἰἰ8 ἀοδίχη ἰο Ὀθοουιθ ὑμ6 8016 Το] σῖοη οὗ (89 
ποῦ] άᾶ----) τγβ ἱηγοϊνοα ἰπ ἰδ ἀϊδρυίθ. 19 
Φυάφο- ΟὨν  βεῖδη5 γδο οπἰοτίδἰ πο ῬΠανῖβαῖο δ6- 
ἐἰπιοηία, ττουὰ, ηο ἀουδὲ, δνο οοπθθηϊθαὰ ἐδαὲ 
Ῥϑζϑηβ βδουϊὰ Ὀ0 τασεῖνϑαὰ ἱπίο (89 ΘμΌτοΣ οἴ 
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Φοδιδ ΟἸτὶδι; ὑμ ον οουϊὰ, οογίδίἶγ, μδτὸ οδογοὰ 
Ὧ0 οδ᾿οοίϊ 8, ουδῃ 17 αἱ (9 Ῥδρδὴβ δὰ Ὀθθῃ 
οοπγνοσίϑα, ργουϊοὰ (μδί (Πο Ἰαι θυ σου βυδτϊὶ 
ἰο αἰχουτηοίδίοπ, δπὰ δαορὶ {πὸ διίΐγο Μοβδῖο αν. 
ΤΉΘΥ τορι Τοχαγὰ δυσὶ υἱὸν 85 Βυ ΠΟΙ ΘΏΓΥ 
Ἰθοτδὶ, δὰ Ὀδ]ονο ἰμδὶ (ΠΟῪ ὈΥ ΠΟ 0688 Το- 
εἰσϊοίοὰ ὑμ6 ἰπηδὔυσποο οὗ (86 Θοδρεοὶ, σὰ 88 
ἀοεϊκηοὰ ἴον {86 Ὑδοῖὶ6 ποῦ], Νουογί 6 1688, 
186} που]ὰ ἰιανὸ νυἱγίυ δ} ογθοίθα ἃ θδσγίον ἰδμαὶ 
Μοῦ], ΠΘΟΘΑΒΑΥΪΥ Δηἃ Θββθ} (1Δ}}Υγ, ἤδυα ἱπίογ- 
ζοσοὰ πὶϊ ἰμ6 τδϑὲ δὰ σου μβομδῖνο ἀθδῖση οὗ 
Βαϊυδίϊου ἱπ Ομ γὶδί---ὦ ἀοδὶκη Ὑϊοῖ οτ Ὀγδοοα 
186 οῃεἰτο πυτδ γχδοο. Τδι6 δίζοτορί ἰὸ πιδἱμἰδὶῃ 
86 υποοῃάϊιῖοπδ) νυ] 1 οὗ (9 Μοδβδὶς ᾿ανν, δηὰ 
10 ΘδἰδΔ Ὁ} } 8} ἐδ ΟΌΒΟΣΥΔΏΟΟ οὗ ἰὲ 88 ΠΟΟΟΒΒΘΥῪ (0 
δβεϊναϊίοι, νδδ, ἴῃ ἰσυ ἢ, 8η δἰἰθιηρὺ ἰ0 βθοῦγο δ 
ΔΌδοϊαϊ 6 Ῥογροίἑ Υ ἔον (μ6 οἷά οογθηδηὶ, δηὰ (0 
τουϑπὲ (16 οδ 8 Ὁ} δ τηδηὶ οὗ 6 ὨΘῪ οογοηῃδηΐ--- 
ὑ ΜΔ δὰ δἰἰοιωρὶ (0 τρδἰηἰδὶπ ἐδ αἰδίλη οἰ ὁ 
ἩἘΪΟΝ δὰ οχὶ βίο οί οι [δυο] δη (Π6 δι: 
οὔ ()6 πουνὶά, δηὰ ἰο ρεγροίυδίθ ἃ βυβίθῃ οἵ οδχ- 
οἰυδίνοι 88 05 (86 Ὀθποδί οὗ ὃ βίπρὶο οἶβδϑα οὗἉ 
ἸΩΘΏ. 

ΤῊΗΞ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, 

4, Τὸ νδϑ ἴὉ δῦσιι σϑδβοηβ {πδὶ Ῥϑὺ] αἱὰ ποὶ 
[66] αἱ Ἰἰοτίγ ἰο σομπῖνο δὲ ΘΥΤῸΣ ὍΥ 5116 66, ΟΣ 
ἰο γἱο]ὰ. Ῥόδδοο 18 8 ὈΪ] ϑεῖηρ οὗἩ ΤΥ ΥῪ στοαὶ να]υς, 
διὰ Ὁ πῃ ἰΠ6 ΟΒΌΓΟΙΒ 8 8ὴ ἐπτηροτγίϑηϊς επὰ, 
Υοὶ 1 σου]ὰ 6 ὑπννῖ86 [0 ΒΘΟΙΚ, ΟΣ ἴο πιδὶπίδίη, 
Ρθ8060 αὐ απ ρ»τῖεε, αῃὰ ἰο σοζαγὰ υὑπὶ δ ω5 εὔδο- 
Ἰυίοὶν δηὰ ὑποομπά  ἰο8}}Ὺ (Π6 δουοσγοῖχη κοοὰ, 
Τται 15 δὲ κβον (Π8Δ0 41} ὑπῖηρδ εἶδ. 86 ρυγθ 
πογὰ οὗ πὸ στδοο οὗ Θοά ἴῃ Ομ τὶβί δομπο, τυϑ 
6 τιδἰπίδι θὰ, ΟΥ γοοογοσοᾶ, ΘΥΘΏ [8 (6 1088 
οὗ οοποοσγὰ. Τ7}}}8 18 (86 οΘοῦγβα γι ῖὶσ ἢ [8.6 ΔΡο8- 
{168, δὴ {Π6 ΒΟΟΥΙΟΥΒ οὗ {16 ΘΙΌΓΟΝ ἱπ (ΒΟΙΡ 
ἄαν, ἱπυαυϊὈΥ ρΡυγϑυοα. Βυΐ 16ὲ τ8 ΒοΟμΕδΙγ 
ΘΠάΘΔΥΟΥ ἴἰ0 Βαοῦγο {86 ΚΟΙΗοΙ, ποὲ ΤΩ ΓΟΙΥ (80 
8}6]}---ἰο ἀοέοηά {π6 ἔγὰο ἔδιι 1ἰβ οὶ ζ, τοὶ τπογεὶγ 
Βοϊ θη 1 ῆο δηὰ Ἰοδυπεα δἰδίθπιθηί οὗ 1ι---ἰο ὑτο- 
ποία (86 α,ἼΟΣΥ οὗ Θοα διὰ Ομσίβὲε, ποῖ σβοτεὶγ 
Βυχϊηδὴ δπὰ Ῥδσὶυ ἱπίδγοδίβ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ' ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

βοο Ὀοΐονν, τοῦ. 6-21. 

᾿ 

᾿Ἐ..--- Οὔ 8Ὲ ΟΥ ΤῊΣ ῬΒΟΟΚΕΡΙΝΩΒΆΑΥ ΤῊΒ ΑΒΒΕΜΒΙΥ ΙΝ ὕΚΕΌΒΑΙΕΜ ὙΗΙΟῊ ὈΚΟΙΡῈΡ ΤῊΞ ΟΥΚΒΤΊΟΚ. 

ΟΒμαρῖεβ ΧΥ͂. 6-2]. 

6 Απᾶ [Β01] (δ δροβιῖθβ βιὰ οἱάθγβ οδπιθ ἑοσαίμου ἔοσ [1 ογὰ61} ὕο οοῃδίἀοσ οὗ [ονι. 
ἢ οἿ7 (818 πιδίίοσ. 

μιὰ ἰδίκθηῃ ρ]8Δ66], Ῥϑῦδσ σοϑθ Ὁρ, δῃὰ βαϊὰ πηΐο ὑδθαι, 
αοἀ πιδάθ ομοῖοθ διβοὴρ υ8 [γοι]᾿, ὑμαῦ ὑπὸ (Ἰδῃ (1168. ὈΥ͂ ὨῺΥ δαὺ 4 ροοὰ Ὑ81]6 

8 ποῦ βου ἃ θαὺ {π0 ποτὰ οἵ 0 ρΌΒΡΕ], διὰ Ὀοϊθυθ. ἘΑπα Οοάἄ, νϑϊοὶ 

ἘΑπά πβθη ὕμογο δὰ Ὀθθη ταυοῇ ἀϊβρυίηρ [Βα ΔἴΟΥ ἃ Ἰοπρ ἀδδαίθ 
θῃ απα Ὀγοίγθῃ, γα Κπον ΒΟΥ 

0] 
Κηονοῦδι {16 Βοατγίβ, θδγθ ὑβθηι τη 658, αἱ νἱηρ [1π (πα΄ ΒΘ γᾶγ6] ὑποπὶ ἐμ 6 Ηοὶγ (ὐδοεὶ, 

9 ΟΥ̓́Θἢ 88 δδ αϊὰ [ὅνθῃ 848] απο υ8; ἘΛΔπὰ ρυΐ ὯὈο ἀἰδδγοηοο [δ ἢ0 ἀἰδβοϊ ποι οη] Ρ6- 
10 ἔπτόθῃ τ8 δπὰ ὑδθμ, ρυγγιηρ [1 ὑμδῦ 6 ρυγὶθ64Ὰ} ὑμοῖγ μθαγίβ Ὀγ ΖΔ}. 

Γμογοΐοτο ὙὮῪ ἰοτηρὺ γὰ αοά, ἰο ρμυΐ [Ὀγ Ρυμιῃ6] 
11 ρ͵οβ, υβὶο ἢ πο ΠΟΥ ΟἿΥ ΤΑΡΠΘΤΒ ὨΟΥ Ἧ ὝΘΙΘ ἃ 

ἘΝΟΥ͂ 

8 γ0Κ6 ἀροῦ {Π6 ποοὶς οὐὗἨ (δ ἀἰδοεῖ- 
Ϊῖ6 ἰο Ῥοασῖ ἘΒαὺ γψὸ βαϊϊουβ {μδὶ 

(Βτουρὰ [86 γστδοθα οὗ 186 ἴ,οτὰ «“εἐδὺ8 ΟἸ γἰβὺ [οηι. ΟἸ τὶ βὲ]} γὸ 8.}8}} θὈῸ βανϑὰ, δυϑῆ 
12 [1πὰ 080 Β8Π16 ΤΩΒΠΏΘΣ, χαϑ᾽ ὃν τρόπον] 88 {ΠΏ 6γ. ἜΤ Θη 8}} [86 τυ ἱζα46 ἰκορὶ βί]θποα, 

δη ρᾶνγὸ δυάϊθηοο []Ἰδίθη θα] ἰο Βάσπαρδβ δηὰ Ῥδυ], ἀβθοϊασίηρ [1116 ὙΠῸ Υ τοἰδίρα 
τ δὺ τλῖτδοὶθϑ [ὙΠιδὺ ρτοδί βίμηβ, ὅσα---σημεῖα] 8 ποπάοτβ ἀοα 

18 διβοηρ [86 α΄ θη.1168 ὈΥ [{πγοῦρ] ἐμ πι. 
δὰ πτουρδὶ ἐἀνροὶ 

ἙΑδμὰ δήνοσ {δπογ δὰ Πο]4 {πο ὶῦ ρθδοθ [67Ὸ 
14 51]6η1}, 9 60)98. δηβιοσθα, βαυϊησ, Μὴ αἀπα Ὀτοίμγθη, Βθδυκθη ὑπο τὸ: ἘΒΙΏΘΟΝ 

[8:Ἰ20}}} Βαὺ ἀθοϊαγοά [μ 06} ἸΟῪ αοἀ αὐ {86 ἤχβί [αὐ βγβι] ἀϊά υἱβῖὺ (6 (ἀϑβι}] 68, 
16 το ἰδῖκο ουὐ οὗ ὑμθῃ) ἃ ῬΘΟΡ]6 10Γ 18 πϑηιοῖ, ἘΑΛμὰ [0 ΓΝ] ἐπὶβ ἀρστθο (86 πογὰβ 
16 οὗ ἘΠΡΊοΩ; 85 ἰὸ 8 πτϊ θη, ἙΑοΥ ὑμἱδ ΓΑ ἔο σαγὰ8} 1 π|}} τοΐαγη, πὰ Ὑ}} Ρα 1] ὰ 

[ ΒΩΆΪΏ 1} 4 }] [86 ἐφθογηδο]6 οὗ θαυ, τ ΒΊΟἢ 18 (8 |19ὲ ἀοτπ; δηά 1 51}} θα }}4 ἀραῖῃ 
17 [06 ταϊηβ ὑμβογϑοῖῦ, διὰ 1 π|ι}] βοὺ ἱξ ἂρ: ἘΤ]ιαὺ ὑπ 6 τοβὶ ἀπ οὗ πηθὴ ταϊρῦ [(Π6 τιθὴ τ ΒΟ 

816 ἰοῦ ΟΥ̓ΘΥ 280] βοαῖς δου ὑ86 [μογά, δηά 411 [πΠ6 ἀδη(]98 [ΠδΕϊ0η8]}, ἀροὺ τ οτὰ ΤᾺ 
18 πᾶπιθ ἴβ 6816 ἃ, βαιι} ὑμ6 Ἰωογά, πμβὸ ἀοοίβ 4}1 [οηι. 811}" ὑμ688 ἐβίηρβ. ἘΚΡΠΟνη ἀοΐο 

αοα δζὸ 4}} μἰβ. πόυΐβ ἴγοτλ (86 Βορίππίηρ οὗ {86 ποι]. [(γ7ετ. 17})---ἰΠ686 ἐμ» 
19 (τον. 18᾽, νβὶοὰ πογΘ ΔΙ ΔΒ Κπόση] ἘΥ ΒΘΓΘΙΌΓΘ ΤῊ Βθηίθῃοθ ἰβ, [ΤΒβογοίοσθ 1 

)υάροῖ, ἐμαῦ τ ὑγοῦ ]6 ποὺ [8ου]ὰ πού ὑγου }6} ἐμ θι, σι οἢ [{Π086 Ὑ}10] ἔγοπι ἀπο ν᾽ 
20 {86 ἀἰΘῃ 1168 δι ὑαγποᾶ [οοηγοτγίοα] (ο ἀοα : ἘΒΒαῦ ὑπᾶῦ γα [80] 47 τυ [6 ἀπο [ομδγρθ 

{βοιι, ἐμαὺ ἐμ 6 Υ δρδβίδίπ ἔγομι μοὶ αἰίομβ οἵ ἰάΔοἾ8, δῃὰ ἡγοην [ἔτοπη 0816 διροτηϊπδίζομβ ὁ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂. 6-21. 2719 

ἰΔοἸαΙ ΤΥ δη4] Τοστηϊοδίίοη, ἀπά ἡγοηι ἰμΐηρβ [ἐμαὺ τ ΒΘ ἢ. 18] δύσααρ]οά, δα ἃ “ον Ὀ]οοά, 
21 ΤΈον Μοβεβ οὗ οἱά ὕἴτηο ᾿δδι ἴῃ ΘΥΘΤΎ ΟΥ̓ [ἰπ οἰΟἾ68 ΠΘΓΘ δηά 6:6, χατὰ πόλιν] (θαι 

(μδὺ ργϑδοὶ εἷπι, θαΐπρ γϑδὰ ἴῃ (}6 ΒΥμασΟρΡΊ68 ΘΥΘΣΥ͂ ΒΑΡ δύ ἀδΥ [ΒΔὈΡΔΙΒ]. 

1 Ψος. 7. ὧν ὑμῖν, ἰπ Οοὰ. Α. Β. 6. [απὰ Οοά. 81π.}, λ5 18 }}1}7 ὈΘΘῸ Ρῥτγοίογτοὰ Ὗ ἴδοι. δᾶ Τίδοι. [απὰ Α1(1]; ἐν ἡμῖν [οὗ 
ογἰκίοδι ἐεχί. τος. ἰτοὰ ΒΒ. α. Ἡ., σαϊαι, κι 6Γ8], ἰδ, αἱ 411 ουθηΐβϑ, ΔῊ δϑδίογ 

αυο ποοοδδασ Υ ἱποϊ υὐσὰ ᾿νἐπιϑο1.----Τκ.} 
8 γεῖ. 1]. ἘΠθ τοδαΐῃᾳ τοῦ κνρίον Ἰησοῦ ἱἰε, ἀοοίοαγ, νοτίον αἰϊοαῖοα ( 

οὗ [οἔὨ ἐεχί, γεο. ἔγοτη Ο. 
Υ οογτγοοῖ, δηὰ ἐπὶ Ὀδίογο ἰἴ [ἢ ἐεχέ. το. ΓΓΟῺΣ δῷ 6|}.). ὦ. Η. ἀπὰ δὲ οριοὰ 

Υ δορυγίουθ δἀάϊίίοη. [Τ06 ρτγοροαίξίοπ ἰ5. ουλἱ θὰ ἰῃ Α. Ο. ὃ. Ε. Ά 
«ἢ ὙΒΟΩλ ΔΙΘΥΟΥ ΠΟ ΟΌΓΒ.--- ΤῈ. 

τερηας, εἰποο 89 ρθακοῦ πιαεῖ 

Τιροὴ. δηὰ ἈΠ τπδὴ κυρίον Ἴη. Χ 
δ ΎΟΙ, 14. Το ἀδ τοὸτῇ ὀνόματι 5 ἀπαοιῖ 

ὉΓῪ δ. 80}5)}, ἰδ δδ που οἷοι! 
τ Βοτη., διὰ 

[ΟΣ δ ἐδ 

ὉΥ Α. Β. Ε. 6. Ἡ. Οοά. 8[Ὡ., ἀπὰ δαἀορίοα ὮΥ 
Ὁ. συ. ἀπά δἀορίοα ὮὈΥ Βοτη.--ΤᾺ. 

τοράϊης. [Μογον γοξασγάδ ἰ8ὸ 

8!η.. διὰ ἰν ἀγτορρϑὰ ὮὉΥ 

“εν, 17. πάντα δἴϊτοσ ταῦτα [οἵ ἰεχέ. τες. ἴτουι Ἐ. α. Η.] ἰ6 δρυγίουθ, δοσοογάϊπρ ἴο ἴΠ6 θοδὲ ΔΒ ΒΟΥ Ρίδ [οὐ ἰοὰ ἴῃ Α. 
Β. Ο. ἢ. Ουά. Ά51η. γα ]κᾳ. δηὰ ὉΥ τοσϑηῖ οὐΐῖογδ.-- ΤῈ. 

ὃ οι. 18. γνωστ 
[6]ν0] 411 ἐπαῖ ἐμὲθ υογϑὸ οοῃ δι ηϑ ἴῃ ἐΠ:9 ΣΟ ΠΙΔΏΌΒΟΓ 

ὰ ἀπ᾽ ἀιωνος; [Π666 ἴπγ66 ἮΟ ΠΡΌ ΔΙῸ 411 {πος βοδοὶς, Τίδος., δὰ ΑἸΖ. ἰποοῦγί ἰπ ἐπο ἰθχῖ], δύο 
Ρὶ9 Β. απὰ Ο., 'π 18 τιϊητιδοι} 165, Δη ἃ ΒοΙηο οΥθηἴα] νογδίοηδ. Τὸ [ἢ]8 

ογἰχίπαὶ ἰοχὶ σοῖο μηδ ηιιϑοσίρίδ δα ἃ αὑτῷ, ΟΓ, τῷ κνρίῳ, ΟΥ, τῷ θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ͵ Ε. α.Η. [Ιῃ ρΐἷδοθ οἵἉ {6 Ρ] αΓαὶ, Α. 
Ῥ. δηἀ δοπιθ υογϑίοηβ [ὙὩ]1ς. οἰς.] Ἰἰγοὰθςο [ἢ δίῃ 
γάλῥαν τα 

ΑΓ: γνὼω 
τοι ίηα. [Μογοῦ, ὙδΒῸ Γϑοοχηΐχοδ ΟὨΪΥ ἔμ0 ἔπ γ66 ψοσγὰδ [8 πηϑη ΐοη 

ν ἀπ᾽ αἰῶνος τῷ κυρίῷ τὸ ἔργον αὐτον, ἀπὰ [ΔῈ Π πιδη ἢ60 
Τοχαγ δ [Πἰ6 τοράΐηρς οἵ Α. ὮὉ.,88 ἃ 

οἰουάδιίίοη. ΤΠδοὺ. δὰ ΑἸζ,, Ὀοϊὴ οὗὁἨ Ὑ Ομ ἐπδοχὲὶ ΟΪΥ ἴΠ6 ἴπΓ66 σογάδ ἰῃ γογ. 18, αἰΐδοῦ ἔδοϑιῖ ἴο νοῦ. 17 ψὶ που 
80γ ρΡοίηΐ θοϊνοθῃ ταῦτα απ ὰ γνωστὰ. Οοἀ. δίη. ΟΧ ΠΟ δ ΔῸΣ ταῦτα ἴ86 {0] νης : γνωστὰ ἀπ᾽ ἀιῶνος, δηὰ ουχί(8 τῷ κυρ. 
τε, ἀ.--Τὰ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΤΊ,. 

Ἧεπ. 6. Απὰ τἴδ9 δροαῖϊθα δᾶ οἹᾶρστα 
οᾶπιθ τοφοῖβδοι:.--- Συνήχθησαν: (18 ΔΕΒΟΙΔΌΪΥ 
ἯΔ5 0810 ἰοσοίῃοΥ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ δηα ΒΟΪΘΙΥ ἴῸΥ (86 
Ρυγροθο οἵ σοηῃβιἀοσίηρ, {πὸ ρῥγοβοῃΐ τηϑίϊοῦ (ὁ 
λόγος υὑτοςῚὴ, ἑ. 6.. 16 ροΐϊῃῦ ψ ΘΒ γγ85 ἴῃ ἀϊβρυίθ. 
1ἶὸ δρϑα κ8 ΟὨΪΥ οὗἉ ἰΐ9 ΔΡρΟβ8165 δῃὰ οἱάθσβ ; Ὀυί 
ἰξ ἀἰβιϊ ποῖ ἢ ΡῬΘΔΥΒ ἔγοτῃ υϑγ, 12 δῃὰ 22 Β΄, (πᾶν 
τὸ πλῆϑος, ὅλη ἡ ἐκκλησία, οἱ ἀδελφοί), (μα {89 
ἐοηζτοχαίϊου ὙΓΔ85 8480 Ὀγθδοηί, ποὶ ἸΩΘΥΘΙΥ ΤΡ 
88 ῬΌΓΡΟΒΟ οΥ͂ ᾿ἰδιοηΐηρ, Ὀυι 8150 οὗ οοὔρογαίης 
ἴῃ ἀοοϊάϊηρ (6 ᾳυρδίΐοῃ. 

γεβ. 7-9. α- Αιμ!ᾶ σψπθὴ ἴμποσθ δδᾶἃ Ὀ66ῃ 
ἹΠΌΟὮ ἀδριοὶῃκ.--- ΑἩὨ δηϊπιδίοα ἀοθαίο δὲ ἤγεί 
οὐδυγγοά, δηὰ (ἢ αἀἱδρυϊδηΐδ σπα ἰῃ αϊτοοί 60]- 
Ἰἰβίοπ τὴ οδοῖ οὐ οὺ (πολλὴ συζήτησις): ΟΡ᾿Ὠ0ΠΒ 
Ὑ ΒΘ ΜΟΤΟ ἀἰδηηοίγ 6 8}}γ Ορροδβϑὰ [0 ὁη6 8ῃο ΠΥ 
616 ΟΧρΡγοϑδοὰ ἔπ {πὸ τηοϑὺ Θχρ] οὶ ἀπὰ οι ρὲ} 6 
ἸΏΔΠΠΟΥ, 6 ΤΩΔῪ ἰἤοπ69 ἱΠΓῸΥ ἰμπδέ {ἢ 6 ΒΡΘΑΚΚΟΓΒ 
Τοργοβοηϊδα γοβροοί γον (ἢ ἔτπτοὸ Ορροϑίϊθ ραγέϊθβ, 
180 υἀαϊαίδ, οα ἐν ο ὁ86 "ωλἀ, δΔηὰ [ῃ6 ΑπιοΟ ΔῈ 
Θοηι116- ΟΠ ἰδεῖδ 8, οη πὸ οἴμον, Βαϊ Ῥοίοῦ ΠΟῪ 
8..1568, διὰ (ἢ δοπἤιβίου ργοἀπορα Ὦγ βυοῖι σοη- 
Διοηκς νὶϑτβ διὰ [66] πη ρ, δηὰ βίδίοβ ἃ ἰθδαϊης 
ῬτΙποῖρῖο, {86 δρρὶ!οαίίου οὗὔἨ ψ ΒΟ Ῥχοιϊηοίθϑ ἃ 

Δοοῖι)] βοϊαιίοη οὗ ἰπ9 ἀΠου ἐγ. Ηδ δά Γο8868 
ἱπι586}7 αἰγϑοιν ἰο ἔο50 80 θη ον δὶπ ῬΊΔΥἶθδίο 

διὰ ᾿ἰοκδὶ νἱϑνγβ, 88 (ῃ6 ΓΟΘΡΓΌΔΟΝ τ ῈΙΟἢ ΟΟΟΌΓ͵Β ἰἢ 
τεῦ. 10, απὰ νυ ἢ: ἢ δϑϑι 68 δὴ ἱπ στ οβϑίνο ΤΌΤΙΩ, 
ῬἰδίηὶΥ βδῆονβ; 6 ἀοδίζηβ, ἢοὺ ΙΔΘΓΟΙΥ ἰο0 64}ΠῚ 
ἰδεῖν Ἔχοϊ θα πιϊπάβ, Ὀιΐὺ 4180 ἴο οοηνίποθ ὑπο 
(δαὶ [ΠΟῪ ογσοά, ἐμπαὺ {Π0ῸΥ τοτ ἀοῖπᾷ 8 ὙτΟΠΡ, 
(δὲ {ΠΥ σοι θὰ ἃ βἷη. ἯΙ ἰμΐα υἱϑυν, ἢ9 
Τειηϊη 5 ἢ θῃ οὗἨ ἃ ἔδοὶ νεῖ ἢ τ αἰσ {ΠΟῪ 676 νν6]] 
δοηυδὶηἰεἃ (ὑμεῖς ἐπίστασϑε), Ἡδπιοὶν, 110 ΘΟ Γ- 
βίου οὔ Οογπθὶἶιι8 δπὰ {πὸ ἀΘη (1168 ὙΠῸ ΘΓ 88- 
δοοϊδιοἀ πὶ Ὠἷπὶ (χ. 27. 44 8.). Ηο ἀδβουῖθθα 
1.6 ΟΘΟΌΓΓΘΩΘΘ 85 0Π6 ἐμαὶ παπᾶ ἰδίκθη ρἷὰθθ ἃ 
Ἰοηζ ἐἶπι6 αρὸ (ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων), {πδί 18, αἱ Ἰοαϑι 
(δη ΥδδΓΒ ργουϊουβὶν, 1 ποὶ δ δὴ ΘΔΡΠΡ ἀαίο. 

ὃ. Ῥοϑῖθσ σοδα ὕρ, δβῃ:ὰᾶἃ Βδὶίᾶ, οἱο.-- -ΗἬο ὅγϑβι 
Ἔχ Ὀἱϊ8 9 ἀθορ βἰχηϊἤοδποο οὗ ὑπαὶ ὀσσιτγσεποθ 
(τον. 7-9), δηὰ (μὸπ ΔΡΡΙΪ6Β ἰὺ ἰο {86 αὐοβίϊοη 
ἩΠΙΟΝ 88 ὑπάον ἀἰϊδουβαὶθη. Ἐουγ οὗὨ 118 σμδτ- 
δοιογίβιϊο Γι ΌΓῸΒ ΤῸ δἀἀιυοοά, 85 ουϊάθη668 οὗ 
ἐς στεαί ἐπιρογίαπεε. (α) Θοά πτἃ8, οὁχ ἰδαὶ οσοδ- 
εἰομ, (ἢ 9 ἀϊγοοὶ δυίμον οὗἩ (86 016 (ϑεὸς ἐξελέ- 
ξατο οἰο.; ὁ κ 
αἰο. ; καὶ οὐδὲν διέκρινε, οἴο.). 
οὕ ἰ89 αοβροὶ, ἰῃ ὀοῃθθαῦθποθ 

ὅλῃ δὰ Ὀδοοῖηο ὈΘ᾽ 6 ΟΣ 8, γγὰ8 ποὶ Θχο  ΒΙ υ Ὁ Ὺ 
ἷβ ον (Ῥοΐοτ᾽ 8) νόσκ, Ὀυΐ Βεαὰ αἱ ἐπαὶ ἐΐπηθ 
ὈΘΘῺ δδϑίρποα ἰο 6 ψῇῃοΐο σδυσοῖ; Θοα δεὰ 
ΟΒΟΕΘΠ Αἶτὰ ΩΘΓΘΙΥ οα ἐμπὶ8 δρθοΐδὶ οσοδβίοῃ (ἐν 
ὑμῖν ἐξελέξ. οἰς.). (6) 16 ομμηϊβοίοηϊς αοα ὈογΘ 
ὙΠ ΓΠ 0568 (0 [Π0Β6 ΡΑβ8η8Β οὗ Ἀὶ8 ζοοα ρΡ]οδβυτγο, Ε΄ 
Εἰτίαρ [86 Ηοὶγ αμοϑβὶ (αὑτοῖς, ἀαί. απ Ῥείογ 
ΘΥΘ 8886 85 ἰπδὶ αοὐ ραίνοα ὑπὸ Ηοὶγ Ομοκὶ ἰο 

{Π|Ό86 ΔΙ0ὴ9 ὙΠ0 8ΓΘ δοσδρίδο]ο ἰῃ δἷ8 βίζῃιϊ; δηά, 
ἐπὶ Ηθ δ σία ποὶ Ὀ6 ἀεοοϊνγοα ἴῃ μοϑθ ῬΟσΒΟηΒ, 
ἷ8 ᾿πρ]1οἃ ὈΥ (δὸ ορὶἐποὶ τογνώστης. 
Αἴϊον αοἂ ᾿πδὰ ρυγσίδοαά (16 τῶν οὗ {πὸ ΑΒ 
ὈΥ ἔδιι, ΗΘ πὸ οπβοσ τηδὰθ δὴν ἀϊδβιϊποιΐοι 
Ὑ μδίθυϑῦ Ὀούνγθοι ἰμ 6. δηὰ {89 Ὀεο] ον 19Γ86]- 
1ι68.-- 6 ποτὰ οὐδὲν διέκρινε----καϑαρίσας, 4114 9 
ΥΟΥῪ αἰδιϊηοῦν ἰο (μο86 τ πὶ ΓΘ ΒρΡοΚθη ἰὸ 
Ῥοίοσ ἰῇ (Π6 νἱβίοῃ, οἷ. χ. 186. (οὐ Πδὰ οἱοδηβοὰ 
186 ἀδαγίδ οὗἩ {86 ρῬΡαζϑηβ; (μϑὶγ ὑπο] δ 688 νγ88 
μοί, 88 ἴμοδβο Ὑπὸ φηϊογίδἰηθὰ ῬΠαγ βαϊοαὶ υἱθνϑ 
ΥΔΙΏΪΥ βυρροβεά, (μαὶ οὗ (86 Βοὰγ; ἐΐ ντγδβ, Βόθποο, 
ποὺ οἰγουπλοϊδίοῃ, Ὀπὺ διε, τ 16 οοηϑιλιαϊοὰ 
(19 ἸΏ08}8 οὗ Ῥυγὶ οδίίοη. 

γκπ. 10.  Ὰν ᾿ϑεαρὶ γὸ 6οἃ 7--- (18 νου 86 
ῬΘΙΘΥ ἸΔΚ6Β 80 αρρίϊσαίΐοπ ἰο 86 Ῥσγοϑθηΐ οοπίσο- 
ΥΟΥΒΥ, ΟΥ̓ ΡΓΟΡΟΒίης 8 αποβίϊου ἩΜΙσἢ ΘΟΏΥΘΥΒ ἃ 
ΓΟΡΤΌΒΟΒ: “ σΠἀ6Γ (11.686 Οἱ Τουτηβίβη668 (οὖν), [8 ἀϊ- 
τἱπο ἀοοϊβίοη παυΐηρ ΔΊ τοδὰν Ὀθ6ὴ τηδάθ ἴῃ (η9 ἴο- 
ΙΏΘΥ 6880 (Α16Χ.).---ΤῈ.}, ΜἘΥ ἀο γο ἰοτωρὶ Θοἀ, ὮΥ͂ 
βϑοκιπρ ἰο Ραΐ 8 γοῖα ὉΡΟῦ {μι 61 ἴ᾽ (ἐπεϑείναι, 747. 
ἐρέχεφ. ἰῃ ἃ Ἰοοϑθ σοπῃθοϊίΐοη. [ΤῈ ἱπβηϊεϊγο 
μογΘ ἀθδοσῖθαβ {10 ΤΏΔΠΠΟΥ ἴῃ Ἡ ΙΟΝ 8. οογίδιη 
ῬΌΤΡΟΒΟ ὑπαὶ 8 βἰαίϑα, ἰβ ἰο 6 δοδοτη γ)δμδὰ. 
ὙΠΕΡ: Ον. Ν. Τ' ἃ 44. 1).---ΤΆ.}). 8οῖι οου- 
υοί γγὰ8 ἃ ἰοερίΐης οὔ αοἀ, ἐμαὶ 18, 8 οουγβα οὗ 

δοίΐοι, θη δ Ὡπάἀογίδιςοθ, ΟΥ 18 δὶ ᾿ἰϑωϑὲ υν}}}- 
ἴῃ, 0 δϑοϑγίαϊπ τ μοίμοσ αοἀ ν}}} τηα]ῖο ποτα 
δηά ἐχϑουὶο δἷβ 11 ὉΥ ῬαΠΙΒμτηθπΐβ, ἰο {μ6 ἰῃ- 
αυΐγοῦ᾿Β οὐ Βδτηὰ δηὰ σαΐπ. Τὰ γοῖκθ νοὶ 
[ΔῸῪ τὶϑ θα ἰο Ρυὺ οα (86 ποοὶς οὗὅἨἩ ἐμ ἀϊδοΐ ρ]68, ἱ5 
ποΐ ΘΧΟΙ Βῖγοῖν ἐμ τἰΐο οὗ οἰγσαπηοϊδίοη, Ὀυΐ, ἐπ 
σοπποοίζοι τὶλῃ 10, (ἢ 9 Θηςγ6 Μίοβαϊο αν [64]. 
γ. 1, 8]. Βαυὶ νδοη Ῥοίοσ τηδϊπίδὶπ8 ἐμαὶ ποῖ 6 
(86 ΑΓ ΠΘΥΒ, ΔῸΣ ἢ6 ἈἰτηΒο], τυ 1}} 411 (ἢ 6 σοηνογιοα 
[βγϑοὶ 68 (ποϊαάϊηρ, (Π 086 ὙΠῸ οῃἰοσίδἰποὰ ῬΒα- 
τίβαϊς βϑῃ  τηθηΐβ, ἡμεῖς), ἬΟΥΘ 8Ὁ]6 ἴο ὈΘΑΓΡ (ἢ9 
ΥοΚο οὗἉὨ ἰμδὸ ἴανγ, ἢΘ υπάουδίεαϊγ, δὲ (6 βδιηθ 
τηοτδηΐ, ΣΟΠΟΊΠΟΘΒ (86 ΝίοΒβαῖο 1δνν, γίονν οι 85 88 
ΟὈΙΣ ΚΔΙΟΣΥ ϑγϑίομι; 86 ἀθοΐαγοδθ (1) ἐμδὲ ἤ0 ὁὩ9 

ἰογν. ϑεὸς ἐμαρτίρησεν αὑτοῖς, δοὺς Ἰ δὰ Ὀδομ ΔῸ]6 Ρογίθοι]Υ (ο {1]8] ἱΐ, διὰ (2) ἐμαὶ, 
(ὦ) ΤῊ6 ῬΧΟΘΟΙ ἢ ἢ ὈΣΘΟΪΒΘΙΥ ἴον {18 γϑϑβοι, ἱζ οουἹὰ ποὶ ὈῸ ἐδ6 
οὗὔ ψ Ἀσὰ [Π086 Ρδ- ΣΩΘΔῺ8Β οὗ δβαϊγαίίοη. 
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εκ. 11. Βευϊ νγὸ Ὀοὶονο ἴὕλοῖ [Ὠτουκὰ ἴδ. 9 
Εταοθ, οἰο.---Αἴἴτος Βαυΐηρς ἀδηϊοὰ ἐπὶ (86 Ὑδγ οἵ 
καϊταίϊλοι ᾿οϑὰ το ἰβσουχὴ ἐμ ἰᾶτν, ἢ6 ΠΟῪ ἀο- 
οἶδσοβ ἰμδί, οἡ {86 οἶον παπᾶ (ἀλλά), {π6 στδοθ οὗ 
ὅοδβιιβ σμγὶβί οομαπυοίοα ἰο δαϊνδιΐοθ. “ΕΥΘΏ 88 
ΚΒΘΟΥ (ἐκεῖνοι, {86 ΟΘ 2 116- ΟἸ ΣΙ δι 188}, τ)γἷὸ ἴ00 δΙΘ 
διεβιιγϑα οὗ βαϊνδιου Βο] εν ἰγουρὶ (Δ 6 ΧΓΔΟΘ οὗ 
Ομνῖίδι." Επον ως οδηποὶ τοίου 0 πατέρες ἡμῶν, 8.8 
Οαϊνίη, Οδ]ουΐϊυβ, δη ἃ ἸΔῺΥ οὗ {ὑπὸ οἷ ἀοσ δοιὼ- 
Ἰοϑηϊδίουα δΒΊΡΡΟΒΟ, δίῃοθ ἴῃ6 βαϊναίϊοῃ οὗ {ἴ6 
δον δὲ ΥΑΙΒΟΥΒ (ἐεγυαίἑ ἐμετμπέ Ὀοΐηρ Βυρ]164) 
δά ἤθσθ 80 σοῃῃθοίίοη ὙΠ {μὰ αὐοδίϊοῃ γ6- 
δροοϊϊῃς ἰῃ6 σωτηρία οὗ 9 Θ΄6ῃ.116- Ο ΓΙ δἰ δῃ8. 
(Μεγοτ).-- -ἼῈ.1. [πὰ Βοίμ ῥτοροδί(ϊομβ, ἐπ 189 
ποκζαίίνο, γοσ 10, δπὰ ἴῃ (μ6 ροβιίῖνο, υϑγ. 11, ἐμ 
αοηε]16- ΟΠ τ  βι 8 η5 δΓ6 ρ᾽δοθὰ ἴὼ ἰἢ6 Β8Ππ16 0888 
ψὶν ἰδ ο86 το πα Ὀ66ῃ [δνδοὶ θα. Τῇ ἱπουρδὶ 
ὙἘΙΟΝ γοσ. 10 ΘΧΡΙΘδ868Β, 8 ἐμο ζ0] οί: “ΤΟΥ 
Δ 8Δ8 11{{10 Ὀθαν ἰμ6 ἰδ 85 νγεῪ ὁδΔπ᾿; (0 Β6ηΒ6 
οὗ νον. 11 ἰδ: “Ἧἦ7Ἴὀὄ ἴοο, ἰκὸ ποῖα, δ ὈῸ δβανοὰ 
ΟὨΪΥ ἰτοῦχῃ (Π6 ατασθ οὗ Ομτἰδί,᾽ 

γέεκ. 12-1δ. α. ΤΘΩ 611 τ80 τ! εἰϊπ θ 
Ἱεορὶ δἰ] 61}09.---ΤῊϊΒ σειγᾷν οὐ ἰδ6 φαγὶ οΥ̓͂ {86 
“016 αὐυἱζἰτυὰς Βδῆονα ἐμαὶ (Π6 πολλὴ συζήτησις 
ταοπιἰοῃοά ἰῃ υογ. 7, βαὰ θθθὴ δζσοϑίθα ὈΥ {δὸ 
ποτὰ οἵ Ῥείογ, δὰ ἐμαὶ 86 γα ἢ γΒ1 6} (ΠΟΥ 
αηἰοϊάοά, μαὰ ἐγαπαυ}}} }Σοὰ {π6 ταὶπ δ οὔ 64]}}. Αἱ 
ἐπ18 Ῥοϊπηὶ Βδυμδὺ88 δηιὶ Ῥϑὰ] Ὀσζδῃ ἰ0 ΒΡ6δΚ, 
δὰ ΘΓ δραίη, 88 ἴἢ θυ ον ἰπδίδποοβ [566 ΕχΧΕα. 
ποῖθ οἡ οἢ. χὶϊὶ. 9--12.---Τ18.}, (86 πδῆηο οὗ Βαν- 
ΠΔΌΔΒ ἰ5 ρ᾽δοθά Ὀοίογο ἰΒαὶ οὗ Ῥαυ]. Τὰ ΓΟΥΊΔΘΓ 
ἀοιθ.}658 ΒΡΟΚα δγβί, αΑ8 ἢ6 νγ8ἃ8 Ἰοῃ ΚΟΥ δῃά ὈδιίοΣ 
Κηονπ (πη Ῥ88] ἰο ὑμ086 ὙΠῸ ΒΟ ῬΘΓΘ Ῥγεβοηΐ. 
ΤῊΘ γον ῖβ οὐ οί γοίογγοα ἴο {πο ὶν ΟὟ ΘΧΡΘ- 
τίθμοο ἀυγίης ἰμοὶγ τ ΒΒΙΟΔΤῪ ἸΟΌΓΠΟΥ 0 {86 
Θοπεῖ]ο8, ΤΟΥ τοϊαίθα (μ6 τ όοπάονα γουῖβ οὗ 
αοἀ διποὺς (6 Ἰαίίον, σΐϊοῦβ μΒ6 δὰ πτουρλῖ 
ἐδγουκ (ποῖ 858 ΗἸ5 βογνδηίβ, ἰπδὲ ἷβ, (89 Τϑ- 
ΤΥ ΚΑ ὈΪ6 64.568 οὗ σοηγογβίου ψὨΊΟἢ δὰ οσουγγοά, 
δὰ (86 ορογδίίοῃδ οὗ (ὅδ πον αἀἰνίηο 1116 ν 1 ἢ 
᾿δά τυδηϊοϑίϑα 1.861 ἱῃ 850 ΣΏΘΩΥ ΡαβδηΒ. Τ}16 80 
ΤΟΡροσίδ ποὺ ΟὨἹΥ σορῆγιηθά, Ὀυὺ 8180 πΟΓῸ ΓὉ}}Ὺ 
ἀογνοϊοροὰ 41} ἰμδί Ῥοίοσ Βδὰ δοιηπιυπὶοαίθὰ 88 
ἐμὸ σοϑα]ὶ οὗἩ δἷ8 ΟὟ ὀχρουίθθοο. Τπυβ [ἢθ ἱπι- 
Ῥτοββίου οἵ {πὸ θασοσα 88 ἀθεροπθα, δαὶ {Π6 
οοηγογχβίοη οὗ ἰδ Οσηΐ θα 5 8 τοῦκ οὗἩ 6οά, 
διὰ μπᾶ {ποῖν Ο γι διϊβηϊγ, οσοὴ τὶ ποὰΐ [86 
ΟὈδοσυδηοα οὔ {Π0 ἸΑΥ͂, πλδὲ ΠΘΟΟΒΒΒΥΪΥ ὍΘ 86- 
ΘορίλΪο ἴο Η πὶ. ὶ 

ὃ. δαγχαθα δῃαυσοιθᾶ, ΒΑ )Κ; ᾿0 ΒρΡΟΚΟ αἵ- 
ἰδ: Βατηδθαβ δηὰ Ῥϑὺὶ! δβὰ οοποϊαἀοά ἰμεὶν τὸ- 
ΤΆΔΥΚΒ; (σιγᾷν ἀ068 πού ὮΘΡΘ ΟΘΟΟΌΓΣ ἰἱπ {π0 δϑῖηο 
ΒΘΠΒΘ 88 18 τοῦ. 12). ΤΒόγο σδῃ ὈΘ 820 ἀουδὶ ἱμαὶ 
(818 ἰδ “16 Ὀτοίδον οὗ ἱμ6 Γοτὰ,᾽᾽ (866 ὁἈ. χὶϊ. 
17), ψγβο βἰοοὰ δὲ ὑμ6 Βεοδὰ οὔ (89 σβυσοὰ ἴῃ 46- 
ΤΌΒΔΙοΙ, δη, 838 ἃ βδἰγίοὶ ΟΌΒΟΥΥΟΣ οἵ ἐ8θ ἴανν, 
μδὰ τοοοϊνοα ἰμ6 ποποτδ Ὁ ]9 {110 οὗ “ἰδ Δυδί.᾽ 
ΤῺο «ηυοθίΐοι Τοϑρθοίίπρο (80 ἰάθη οὗὨ {818 
81168---Δῦ8 ΝΈΑΧΝΡΟΕΒ, ῬΙ͂. ὦ. 7 εἶ. ἀ. εἦτ. Κι. 1|. 

.486, ποίε,---ἰα οηο οὗ ἐπ πιοϑί αἰ ] ἴῃ ἰδ 6 
δροβίο!ἶο μἰβίουγ.----ΤᾺ.]. Ηδ δοιμτηοηοοα ὮΥ͂ τγ6- 
ὉΔΡΙἰυ]αἰΐης [1.9 ΓΘ 5 οὗἩ Ῥείοῦ, δηὰ σοπῆγπιοα 
{9 Ἰοαάϊπα ἰπουμκὶ Ἐχργθββοὰ ὉΥ {Π6 Ἰδίίον, ὈΥῪ 
Τοξοστίης ἴο {86 ΡΓΟΡΒΘΟΙ68 οὗ {μὲ ΟἹ]α Τ᾽ οδιδιλθηί. 
Α58 Ηοῦτγον, ψὰο 15 δα ἀτοββίηρ {1|ὸ ΠοΌτον 8, 6 
εἶτοβ ἰοὸ ἰπ8 δροβίϊθ Ῥοίοσ μὶ8 ΗΘΌΥΘΥ διὰ 
Συμεών ; (( 8 τοῦθ 8.8] Σέμων 8 ΤΛΘΥΘΙΥ 8 ἀ 6 .- 
Θηὶ ΠΙΔΒΏΘΡ οὗἨ γορσοδουιηρς ἰῃ ατοϑοὶς (Π9 οτἱ αἰ] 

ὨδΙιΘ ὝΝΩΨ [860 ἐβοὸ ἔπνο ΗθΌΓΘ ΤΌΣΤΩΒ, 

Ὀοΐἢ οὗ ὙΒῖοὮ οσσοῦν ἰῃ πο Ταϊτουάᾶ, πὰ ὅοη. χχὶχ, 
88 διὰ 1 Ομ σοῦ, ἰν. 20; (6 1.89 υδῦ8] Οτοοῖκ 
ἴοτιη Συμεὼν οοουγθ ἴῃ 2 Ῥεΐί. ;. 1.--Τ Ὲ.].-- 
᾿Επεσκέψατο λαβεῖν, ἰμδὶ 8, αοἀ Ἰοοκοὰ δ μος ΪΆ 
ΟΥον ἰο δοσθρύ ἃ ρϑορῖίθ, οσ, ἀοα σεβοϊνοὰ (τ 
{86 πιάϊε σοῖὶθθ οσσδβίομΙΪΥ δἰ χη ῆε 8 οοηπσίάετατε 
ἧπ ἐμ οἶδβδϑίσ τσὶΐθσθ). ΤἘΠπῸ διηι δ βδὶϑ ἴῃ ἰδς 
ῬὮΓΔ5Β0: ἐξ ἐϑνῶν λαόν, 1Β ὙΘΥΥ͂ ΘΧρΥΟΑΒῖτο, 88 ἴῃ 
8}} οἶμον οδδοβ ἔϑνη οαπὰ λαός ([6τ86]} ἃτα σοη- 
ἰταδιοὰ ἢ οδοῦ οἰμον, τ 8116 Βοσα ἐμ δϑῆϑδο ἰδ: 
αοα Βεαδί ἰδίκοεῃ ἃ Ῥϑορὶθ [9 Δἰπιδεῖῦ οὐἱ οἵ 86 
αοη1168, τῷ ὀνόματι αὑτοῦ, (αὶ (Π6} πιϊχξ Κπον 
δηὰ γχόνόγο, οὐ, ἐμαὶ (μὸν σηΐϊσμί σοπΐραα, δῖ5 
Ὥϑηθ. ΑΙ] ἰμδὲ Ῥείεν μδὰ γχοϊδαιϑὰ δηὰ γϑρσγε- 
βοῃ θα 88 ἴδοίβ, 7 8Π168 ΠΟῪ Ἔχ] δὶ ἢ ὈΥ τηθ888 οὗ 
(86 Ῥγορβοίὶο νγοσά, δῃ ὀχ Εἰ ἰδ 88 (με 018) θοὰς 
οὔ (86 Ργοπιῖδεθ οἵ αοα. Ηο δ8γ8: οἱ λόγοι, ἸΩΔΒῦ 
ῬγορὨθοΐοθ; Βα δἀἄάδυσοβ, ΒΟΎΘΥΘΣΙ, ΟὨΪΥ οὯ6 οἵὗ 
ἰμθ8θ ἱπ ΘΧΡΓΘ88 ἰθσίηδ. [““Τούτῳ, πϑυΐοσ: τοὺ ὰ 
ἐλ (τον. 16), Υἱξ πὶ (806 ἔδοὶ βίαιθὰ ἰπ ἰῃ9 
ἀέ νο λαβεῖν ἐξ ἐϑνῶν, οἱο. ἀστοε, οἱο.᾽" (Μ 6761). 
--.  [[κ. 

γεξεε. 106-18. Απᾶ 7111 Ὀπ114 ἀζαΐῖπ τδο ἴᾶ- 
ὈΘΙΏ 8019 ὙὙ Β 60 ἢ ἰδ 6110: ἄονση.---Ἰπ (κα οσὶ- 
Εἶπα] Ηοθῦτον ἰοχί, Απιοα ἰχ. 11, 12, (ὴ6 Ῥχοιαὶθθ 
Ν εἴνοῃ [μ8( (6 δουδο οὗ Ὀανὶὰ, ἐμαὶ δὰ ζλ|Π1οθα, 
Βου] ἃ Ὧ6 Ταϊβθὰ ἘΡ, ΟΥ σοβίογοα; (1 18 οδἹ]οὰ 

δην » σκηνή, ὈδοΔΌΒ6 ἰΐ νγδϑ ἀθοαυϑᾶὰ). [ΑἸΐ2ϑ 

αἰςοϊίαν ἀοπι αυίϊά, εοἴΐεηα αοίά: βοὰ Ἡΐϊο, ἐμ- 
ψυγίωπι Παυϊά, ααΐϊα δὰ τηᾶρηδῖὰ ἑοποϊ 56 Πὶ ΓῸ8 
6)08 γοάδοίεθ ογϑηΐ. (Βοηρθὶ). Τμ86 οἱ είπδὶ 

ἩΟΤα 18 Β6ΓΘ [20 (408.), δοοιᾷ, λεϊ.---ΤᾺ.1. 

ΤῊο οἀάϊιϊο αὶ ῬΓΟΠΙΪΒ0 5 δίνη ὑμπδὲ {πὸ [εγδοὶ- 
[08 888}1} ἱππουὶὶ Εἰάομι δὰ 8}} (8 6 Ὡδίϊοπβ ὑρὸπ 
ὙΒοῦΣ δ ΒΟΥ Β ὭΔΙΙ6 ἰ8 68116ἀ [πιᾶγαὶῃ οὗ Επεὶ. 

ΒΙ0]16], οὐ πῖο δ ἀδυοίοὰ ἰο μὲπη, ἼΩΣ Ὑ᾽,ἐ ἐς 
{860 88}4}} βυ δ᾽ ϑοὺ {μ686 ἰο ἐδποῖν δυϊμοτίίγ. Τμ6 
Μροεβίδηϊο τϑδίυδίΐοη 18, ἐμβογοίοτο, βού ἀθ- 
Βογ δε ἴῃ ἰϑσπιβ ον ἱτρὶν {μδὲ (86 Ποδίῃεδ 
ΒδίϊομΒ τ λΙοΝ δοσθρὶ ἐπ πουβδὶρ οὐ Ψ96ιονϑα, 
88}8}} Δ'5Ὸὸ βΒί':δΓῸ ἷπ ἰδ ὈΪοβδΐη κα οὗ ἐμαὶ τοβίοσα- 
(ἴοι ; δηὰ {86 Θομυθγαίοῃ οὗ Θθῃ 1165 ἰο ΟἸ τῖϑί ἱ8, 
ὈΠΑῸ ΘΒ ΙΟΏΔΌΪΥ, 8 70] δ)ταθηὶ οὗὨ ἐδῖ5 ρῥγοάϊοίίοι, 
ΤῊΟ νογδίοη οὗ ἰδ βουθοίυ, νοὶ 18 δἀορίοα ἴῃ 
ΥΥ. 17, ἀουΐαίεβ ΘΓ δον δὲ ἔσο ἐμ ργοβϑεηὶ 
Μαβογοίΐο ἰοχὲ, ἱπάϊοδίξης ἐμδὶ (Π 6 {Γ0]1]0ν ὁ ἀΪ- 

οχϑιὶ τοδάΐηρ; 6. ζ., ἰπβίοδα οἵ: ΓΝ ἸΦ" 

ΟΥΝ πα... δ , ΝΟΥ͂ πιυδὲ μαγὸ τσοδὶ: 

ΟΝ γ Ν᾽ ἸΧῪΤ . [ὦῥἢγο "727," στο- 

ουδ ἱπίοσρτοβ ἸἼ, ὑτὸ ἜΝ, ΤΌΝ. Ῥτὸ 

ΟΥ ἽΝ Ἰορῖ ἽΝ. (Κοερεηνι τὶ ϑελοῖδα ἐπ 
Ῥεί. Τεεί. αα ἰος.)---Τπ.}. Φαταθβ Εἰ πη 56} τοδκοϑ 
80ῃι0 δὰ ἀἰξίοηΒ οὗ Ηἷ8 ον, 6. σ., ἀναστρέψω, δαοὰ, 
αἰζογσασγαβ, (ῃ6 ποσάὰβ: γνωστὰ ἀπ’ ἀιῶνος, φεῖ. 
αὑτῷ, οΥ τῷ ϑεῷ, τ Δϊσὰ ἸΔΕῖοΥ δόπιθ Ἰηϑηιδοτίριϑ 
δδγο, ἰηδοορά, ἱπίοτγροϊαίθα [866 ποία ὅ, ΔΌΟΥΘ, 8Ρ- 
Ρϑῃάορα ἰο {δε ἰεχί.---ΤᾺ.], απὰ τισὶ ἀγο ἴῃ δ- 
οογάδῃοθ πῖτπ (86 δοηδο; Ὀσὲ {Π6Ὺ δΥ6 ἃ οοαιδί- 
πϑίϊοη οὗὨἨ ἐμὸ ἰηἰογργοίδιΐου τι ἐμ6 οΥἰχίμαὶ 
ψΟΣάΒ. Το τηοϑδηΐϊηρ οἵ (09 ογὰ8 Ἡ ΆΪΘΒ 761)68 
δα άβ, ἰβ 6 Το] ονίης :--- Τμαὶ το ΒαΡΡαπδ ἴα 
οὔν ἀδγ, αἀοἀ Κηον ἤγοπι (ἢ 6 Ὀερίπηΐπς, δηὰ δδὰ 
ΤΟΒΟ]γοα (0 μογΐζογῃ ; (δὶ το ἢ γγὸ ᾿ἶγο ἰο 868, 
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ἦδ ΒΡ ἰπ6 οχοου(ΐοι οὗ δ δἴθσηδὶ ἄθορθο οἵ 
θοά. {Ὲ 6 πο ορίῃὶου οὗἉ τηοδβί ᾿πιουρσοίο τ, 
Ὀυΐ ἀς εἰΐα 58γ8:--- 6 Β6ηδβο οὗ γνωστὰ ἀπ᾽ αἱ. 
15 ποὶ: ἐρεὶ αὖ “ἰεγπὶδ ἱπᾶξ οοσπέία, ΛΟΥ: χμαό ἕρδέ 
αὐ αἰόγπο ρμτωδοϊοϊί, οἱο., Ὀπὶ: ὁ λα δέέπ Κποιοη 
ἔοι αἀπεὶϊεηί ἐΐπεδδ (ἰΒΥου ΡΒ {8 6 ΡΓΟΡΒοίβ,):; ΘοτοΡ. 
ΪΠ, 21.--Τα. 

Υξκῃ. 10. ΜΜῪ δϑῃῖΐῖθιοθ 15 [1 υὰχ0)]. Ἐτοια 
ἐ86 ἴμοὶβ, οὗ σηΐοὰ Ῥοίορ μαὰ τοιιϊη θα ἐδ ι), 
δηὰ ἴγοτι ἐδ: Ῥτοσωΐδοδ οὐὗὁἩ αοὰ, οοηἰδὶποά ἴῃ Ηἰΐδ 
Ῥτορδοιίο ποσὰ, γοϑρθοίϊηρ ἰῃ6 τϑοοθρίΐοῃ οὗ {86 
Θοη11166 ἱπὲο Ηἰβ Κίηχάοτιι, 8168 πον ἄσδαν (86 
Ῥγδοὶ 68] Ἰηύθγοποο (διὸ ἐγὼ κρίνω), ὑμδὶ [Πο86 ρᾶ- 
ΕΔ Ὑδ8Ὸ ΟΣ σοηγορίοα ἰο Θοά, οὐκὶ ποὶ ἰο 6 
Ὀυγάοποα ἱπ σοπηῃθοίίοη τῖῖὰ ὑπο οῖὶν σου οσβίοῃ 
(παρενοχλεῖν; πὸ Ῥταροδί(ΐοι ἱπι 1168: δεφίάεδ, ἐπ 
δὐάϊδοι ἰο, ἱμοὶτ ἰατηπΐηρς τὸ αοἀ.). ΤῊ 8 18. 8 ὁοῃ- 
οἰπδίοη τ ΒΙΟἢ ΥΘοορη 268 {86 ονδηρο} 08} ΠΟΤ Ὺ 
οὔ ἰδὸ Θη116- ΟἸτ βι 8η8, το᾽ϑοίϑ {16 ἀοπηδη 5 οὗ 
ἰδοδὲ γᾶο οηἰογίδί ποὰ ῬΒαγίβδῖο υἱοῦγβ, πὰ 70}}γ 
δστοοα ΜΙ {116 Βα ἰτοϑηΐβ οὗ Ρδι]. 
γε. 20. ἘΒεῖ [ΠΟΥ αραίδίῃ.---Βυὶ Φαμιο8 

ῬΤΌΡΟΒΕΒ, δ ἔμ 5816 ἰΐτηθ, ἐπαὺ ἐπ  Ὺ βῃου ά χο- 
ααὶτο δυβιϊ θη 66 ἴῃ σογίδί ἢ ΤΌΣΙΩΒ, Οἢ [86 ρατὶ οὗἁ 
(86 Οοη. 1168. (᾿Ἐπιστξιλαι, πιαπάατε; ἴπο ποτγὰ 
ἀοεβ ποί δ ΑΥΒ πλοϑῃ: ἐΐεγαδ πιί(ίετε; [ἢ 6 ΟΥΤΩΣ, 
ἸΔΘΆΠΪΠ 8 ΥΟΓΥ Γτοαμπθηΐ, Δπα αὐίθ ΔΡ ΣΟΡ τ αίθ 
ἴῃ (μὶ5 ῥ'8δο9.). 7868 ΘΧΡυθ8868 {μ6 ορίπΐοη ἰμαὶ 
δοιποι ἴῃς, δἱ Ἰοδδί, οὐχ ἰο Ὀ6 αβκϑὰ οὔ ἰμο αθῃ- 
1166. Βυὶ 6 ῬσΟΡοΟδδὶ ψΒὶ ἢ μ6 τηϑάὰθ, βου 
(μι Βο ἀἰδοτοὰ νι ὶὰοὶν ἱπ βοηϊ θα ἔγομι {86 
δυαάαϊδία. ΤΟΥ ἀθφοϊαγοα {μὲ δορίυ8] δὰ Ὀπιϊδδίοη 
ἰο εἰγουμηοϊδίοη, ἰοροί ον τῖῖὰ μ6 δάορίϊοῃ οὗ 
(86 δοἰΐγο Μοβαίΐο αν, σοπβίαἰοὰ ἐμ ἱπάΐϑρ6η- 
58 Ὁ]6 σομάϊιΐου οὗ δαϊγαϊΐου. Βυὶ 6 πι08 ἀδιηδηὰβ 
ΠΟΙ ΒΩ ΟΡ ὑπ8Π δὴ ἀπεχεσϑαι, δὴ ΔΌΒίΠΘΏ66 
ἔγοπι ἀλισγήματα. ᾿Αλίσγημα, (αὰ σψοτὰ Θῃς ἐγ  }γ 
ὈΠΚΠΟΤΏ ἰ0 ο1458510 ασθ 6) ἷβ ἀογίνοαά ἔγοιῃ ἀλι- 
σγέω, τ ιῖο ἢ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ {86 ϑορίυδκίηι [Ὁ δη. ἱ. 8; 
ΜῈε1. 1. 1, 12], ἀπὰ ἱπ β8ὲ1}} Ἰαίοσ. Η 6. Ἰϑηϊβίβ, ἐπ ἐμ 6 
δ0η86 Οἵ: ἰο »οίἑωμίε, ἰο ἀεῆῖΊ᾽ε; ἰῃ Φ πουπ, δοοοχά- 
ἴησιγ, δἰ ρηΐῆοβ ροϊδιμίοη. Τὴδ ΤΟῸΓ κοηϊἰΐνοβ 
ΝΟΒ [ΓΟ]]ονγ, ΒΡΟΟῪ (μ0 οὐθοία τβῖο ἢ ροϊὶ- 
Ιαίο πιο. Τὴ ἢσβέ δύ εἴδωλα, ἱπιαζοβ οὗ [868 
ξοάβ, ἰομοίμου τ ἰ( 811 ἰδδὶ Ὀοϊοηρβ ἰο ἐπθ τγοσ- 
δὶ οὗ 1π6 Ἰαϊίοσ ; πορνεία, Ἡ ὮΘ ἰδ6 τνοτὰ οο- 
ΟυγΒ ΜΙ ΠΟοὰΐ ΔΗΥ͂ Βμοοϊβοαίιίΐοι, σδῃ 88 11{{}]0 88 
εἰδωλα, Ὀ6 ἰδίκοῃ ἴῃ ΔῺΥ τοδ γι σίθαὰ οὐ ταοίδρμουῖὶ- 
68] 86η86 (τοοστίπρ, ΤῸΣ ἱπδίδηοο, ἰο ἰἀοϊαί ΣΎ, ἰῃ- 
θεδὶ, τιδιτίωσο ἩΠΓΠΪπ (μ6 ἤογθϊ θη ἀοζγοοΒ, 
εἰς.); τ σδῃ ΠΟΡ6 ὃ υπαἀογδίοοα ΟΠΪΥ ἰὴ 18 ΟὟΤῚ 
ῬΓΟΡΟΙ δ6η86, (Παΐ 18, ἐεισάπεει, γζογπίσαϊΐοη. ΤῈ 
οἶδεν ἐντο Ῥοϊπὶβ δυθ σϑίδσθμσο ἰο Τοοὰ. Αδδιΐ- 
Ἀδη06 8 τεαυϊγοα ὕγοπι ἐπ φαίϊπρ οὗ {μὲ τὴ δῖ 08 
5 ἴσα: ρ] 6 ἃ (τοῦ πνικτοῦ), ἰῃδὶ 18, οΥ̓ (86 688 
οἵ δυΐπνδ}5 []ΠΠ|οὰ ὉΥ δίσδηρι ηρ [πὶϊπουὶ διοά- 
ἀϊηρ μεῖς ὈϊΪοοά]. ἩΒΘΠΟΥΟΣ “8 Ἰηδ8ῃ. οὕ ἰ(ἢθ 
ΟὨΙ]άτοη οἵ [στο], ΟΡ οὗἉ [86 βίσϑῃ βογβ Βοὐουτηϊηρ 

δδιοης ἰλοα" (ὈΞΊΠΞ ἽΠ ΔΙ), Βυπιοά 
ΟΥ σδυσθί ΔῊ Ὀδαϑὶ ΟΥ ΤΟ] (δύ πυρὶ ὯΘ οαίοη, 
(δο ἴὸνν ([μον. χυΐ. 18) δοιηπιδπ δὰ ̓ ΐπὶ ἴ0 ΡΟῸΓ 
σαὶ ἐμ Ὀ]οοα ἐπογϑοῦ, θοΐοτο 9 υδβοὰ ἱξ 85 ἴοοά. 
ΤᾺΟ Θ πεῖ} 65 τνοτο, Ἰαβίν, ἀἰτϑοιθά ἰο δ βίδίη ἤγοπι 
ὈΙοοά (τοῦ αἵματος), (μὲ ἰϑ, ἤγοτη δαϊΐηρς 1 ἱπ ΒῊῪ 
Ἰοοάθ [ἴογ. γἱἱ. 20, 21; χνἱϊ. 10, 147], Ὀδοδι89 [86 

500] [75 » ψυχή] οὗὁὨἁ ΘΥΟΙΥ Εἰνίηρ στοδίαγο ἐκ 
ἴδ (56 Ὀ]οοὰ; δσοπιρ. [,ον. χυΐϊ. 14: θη. ἰχ. 4. 
ΤΆορο ἴδνβ τοβρεοίϊης Ἰοοὰ ΘσσΌΡΥ, ἴα ἰμ6 οἷά 60- 

νοηδηΐ, ΟΥ̓ ἢ 8 δἰ Υ Ῥοδίϊΐοι ἐμ δὴ ἰδ 1, ον] οὶ, 
Βίποθ ἰδ τγδϑ ἀθοϊαγοὰ μδὶ δΒὸ ψὴο ἰγδμπδργοϑβοὰ 
ἴμϑῖι, Βοι]ὰ ὉΘ ουἱ οἱ, 1ον. χυὶϊἱ. 14; δπὰ ὑμου, 

8.Ὸ ΘΧΡΙΟΒΘΙΥ οχιοπάθὰ ἰο ἐβὸ 2 2) [δοὐουγη- 

ΕΓΒ, βίγσϑῃ ζου8]. ΑἹ] (μαὶ 781η)685, ἱμογοΐοσε, ἀ6- 
ΒΙΡ6Β, 8, {αὶ ὑπο αὁ5{116- ΟἸ τὶ ϑιδηδ βμουϊὰ αυοϊὰ 
(οβ6 ἰδίηρϑ ν ΐο γογο, ἱῃ ἐμ ὶν ὙΘΙῪ ὨΔίΌΤΓΘ, 
ΒΌΒΟΪυὐΟἾΥ ἱποοηδὶβέθηΐ τὶν ὑπὸ σὰ το] ζῖοπ οὗὅἁ 
[η6 ΒοΙγ Οοά, δοοογάϊης ἰο ἱποὶρ δηοϊθαὶ ἱγδαϊ- 
(ἴοῃ, δηὰ πο ἢ ΤΓ6Ι͵Θ ἴῃ (86 πἰιηοδί ἄσρτοο οἴἶδη- 
δἶνθ (0 ΘΥΘΥΎ [δγδοὶϊίθ, βδἰποθ 6 τοβαγάθα ἐμ πὶ 85 
ΥἾ10 δηὰ Βα θη ἶΒ ἢ ΔΌΟΤἱ δ 018. 
ΜΕ. 21. ΟΣ Μοδοα οὗ οἱ τἰῶθ ὨδΙὮ, 

οἰς.--.ὟἀὍαὐτοδὶ αἰ ΠΟΥ αἰΐοπβ (86 αὐοδίϊοη Χό- 
βροοίζηρ (10 Ἰορίοδὶ σοῃποοίΐοι οὗ {δ 9 οοπίθπίβ οὗ 
(18 θοῦ ἢ} ἰλ6 ἤοτοβοῖη. Φδαῖηθβ Β6ΓΘ χο- 
ΤΩΔΥΚΒ [Π δἰ, ὕτοπι ἃ ΨΟΣῪ ΘΑΣΪΥ Ῥοτὶοα, ΜοΒοΒ 88 
ῬΓΟΟϊαἰτηθα ΒΘΥΘ δηὰ ἰμ6γὸ ἴῃ οἱ(ΐο8 (κατὰ πόλιν), 
ἷπ 80 [ὯΣ 88 ἰδ [807 γ,88 γσοϑδὰ ἴῃ {π6 ΒΥΠΑρΡΟΚΊ6Β 
ΟἹ ΘΥ̓ΘΡῪ ΒΔ ΑΙ. [6 ἼΒ6 ποτὰ εαῤδαίλ 068 ποὺ 
688} ἰμ6 [ον 5 ὈΔΥ, ΟΥ ἰμο ἢταὶ ἀδυ οἵ ἴδ9 
66, π σἢ ἰ8 ποὺ 80 οδ᾽οὰ ἰὴ ἰῆ9 Νον Τοβίβ- 
τηρηΐ, ΠΟΥ ὮΥ {10 οἰ ἀοδὲ ΟΒΥ δι 188 τίου, αὶ 89 
ΒΟΥ ΟΔΥ ΟΣ 7018} Βα ΌΡΔ ἢ, οἱο.᾽ (ΑΥΙΕΧΑΝ- 
ῬΕΆ, ααἀ ἰοο.)---ἾΒ.. 2 8π|68 ἀο68 ποί, ΒΟΎΘΥΘΓ, 
ΙΑΘΔῚ ἴο ΒΩΥ͂ ἰμδὺ Μοβοβ 88 σχοϑδὰ ἰπ πα ΟἿ χἶ8- 
(14, 88 τῦϑ ἷϊ δ ἴῃ {πὸ 96 8.., δ8βοῖη Ὁ]1608. (6 το- 
(1.8), θὰ. 6 ἀο68, απάἀουθδίοαϊγ, δαβυσαθ ὑπαὶ {89 
ΟΒ τ βιΐδηΒ 8}}}} γϑιηδῖη ἱπ σοπηθοίΐοη ἩΪ8 [δ9 
Βγπδροᾷυθ. Τδδὶ {π|8 ἔδοὺ 18 δάἀυσοα 88 8ῃ δ΄- 
Ζυπιοηΐ, ἰΒ υποαυΐνοσδ}ν ἱπάϊςσαϊοα Ὦγ ἰῃς νοσὰ 
γάρ. Βυὶ {6 »αγίίσωϊαγ ροῖπί Ὑ ΒΙΟΘΙ 18 0 ὯΘ 65- 
(Δ Ὀ] θη οὰ ὮΥ ἱἰΐ, ἰβ ποὶ ἱπηπ] θα] αι οἷ} ΔΡΡδγϑηῃηΐ. 
Αοοογάϊηρ ἰο βοιλθ ἰπίοσργοίοσ, ὑμ6 ἔαδοὶ ἰδ δἀ- 
ἀυσοά ὈΥ 794Ππ|08 88 ἃ ΣΘΆΒ05 [ὉΣ ἀθιημδηθίηρ 8Ὸ- 
βύξποῃοο ἷπ (86 ΖΌΥΤΩΒ τχθηϊοποὰ ἴῃ γον. 20; (ἰΐ 
8 ᾿πάϊΒρΘη58}16---Φ[41τ268 ἰδ Βυρροβϑᾶὰ ἰὸ ββ8γ--- 
(μαὺ γγ βδουϊὰ ἀοιηαπὰ ἐπα ζοινγέοϊα ἀπέχεσϑαι, 
ἴον, οἰμβογυγῖβο, (δ 6 χορυαυΥ τοσυγτὶηρ ἩΘΟΚΙΥ 
τοδάϊηξ οἵ Μοβοβ ψ}}} ρογροίυδίθ 89 οδῃοθ 
ΜἘΙΘὮ ὑπο Φυάφο-Ο Υἱβιΐδηβ ἰαῖκα, 6 ὙΠ 6 Ὁ 8560 
ἀπὸ ῥσγϑοισοβ οὔ ὑπὸ Θ6η1116- ΟἸ γἰ δΐδη8; εμέ). 
ΟΥΒΟΥΒ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὶ [16 ὕδοὶ ἰδ δα ἀυσοα 88 8 τθ8- 
ΒΟῺ ΤῸΓ ῬΓΟΡΟΒίΏς (0 Το ]6880 ἰδ ἀμ {116- ΟΒσὶβ- 
ἰδηβ ἔγοτα ἰμ6 ἰατγ, γοσ, 19; ((Π6 8θηὴ88 ψου]ὰ 
ἴδθη ὃο6: ΑἸΒοιρ 86 Μοβδῖο δ 88 ΔΊΣ δ ν 
ὈΘΘΠ 80 Ἰοῃς Ῥτζοοϊδϊτηδα, ὑβοῦθ δΓΘ, ΘΟΙΏΡΒΡΆ- 
ἀν ῖγ, ἔδυ" Ρουβοὴβ [Ῥᾶρ8}8] ὁ δγὸ ὙΠΠὴρ ἰο 
δάορί ἰδ; δα {6 ΘΟΥΘΙΔΟἢἷ8] ἰδ 18 8 ΒἰμἀΘΥΔΠ66 
ἰο (6 πίνοσϑαὶ βργοϑδά οὗ (δ ὑσιιὸ σοϊ σίου, ἴὲ 
τηυδὺ 6 δ᾽δῃάοποᾶ; (Οὐἰϊέδείθυ). ΟΥ̓, ῬΟΒΘΙΌΪΥ, 
αἴτου 781|68 85 βίαι δὰ κἴ8 ορὶ πίοῃϑ, δηά, ἰῃ ρᾶγ- 
εἰοσυϊαν, Ῥτοροβοὰ ἰοὸ δοχοιιρὶ ἐμ αδηι}]6- τ ὶ8- 
(ἰδη8 ἔγοπι ἐδ του βἐ (108 ΟὗἉ {πὸ Ἰανν, 86 ἀθδὶ (ὮΒ 
ἰο βυβίδίῃ πἷβ δα ϊῖτο ργοροδιιΐομ ὈΥ Βηβνουϊηρ 8 
οοτίαϊη οὈ᾽οοίΐοη {πα ταὶρΐ Ὅ6 τἸαδὰθ ἰο 1ὑ; ᾿9 
ΔοσοΤἷν δα δαὶ 4}} οου]ὰ ὑπ θ᾽ δι ἱρὶν 
δορὶ Ηἷδ νον οὐ 86 6886; ἴον (ἢ} 9 ΔΡΡΥΘΒΘΏΒΙΟΝ 
("δὲ {ῃ6 Μοδβαὶο ἰὰν πουἹὰ 8 ἀδοϊΐπο πὰ ἰπ- 
βασθῆοθ δηὰ δυιπου ἐγ, 88 δἰ ἰοζοῖμοῦ απ ουπαοά, 
βῖποθ {π18 Ἰανν οοπίἱπυοὰ ἰο ὯΘ τολὰ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ποοὶς 
ἴῃ ΘΥΘΥΥ οἱΐγ. (ΤῊἷ8 ἱπιογρτγοιδίίοη, πὶ 118 ρθη 6- 
ΤΆ} Τοϑδίιγοβ, '86 δἀορίοα ὉΥ Ετδδβιηυβ, Ἦ οἰβί οἷ, 
ΒοΒΘΟΚΟΏΡυΓγρον, ΤΑΐοσβοι, Εννα)ὰ : Οἰεδελ. 74- 
γαεῖα. ΥἹ. 487.). ΟΥ̓ΕΠ|686 ΒΟΥΘΓΆ] ΘΧΡΊΔΗ ΔΙΊ 0Ώ8, 
(80 Ἰα8ὲ ΔΡΌΘΔΤΒ ἰο ΘΟΥΓΟΒΡΟΒα τηογ6 [Ὁ}}γῪ (Π 88 
ΒΥ οἶμον Ὀοΐ ἰο (86 δοίῃμδὶ Βίδίθ οὔ δαλϊγβ, δηὰ 
αἶδο ἴο ἐπ ρθουν υάεθο- ΟἸ τἰβιδὶπ βοπὲϊτηθη δ 
δηα γμοϑἰιΐοη οὗὨ 761168. 



Φ 
282 ΤΗΕ ΑΟἸἿΒ ΟΕ ΤῸΠῈ ΑΡΟΒΤΊΕΗ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΗΙΟΑΙ,. 

1. ὙὙποὴ ἐδ6 ἐπιροτίδηϊ αυοδίϊοη ἩΒοίΒοΓ αθη- 
{116- Οἱ βιϊδηβ ΕΓ δἷ8ο Ὀουπὰ ἰο οΟὔδβοσυθ ἰμ9 
Μοβδὶς ἰδ, γδ8 ἰο Ὀ6 ἀεοοϊἀοὰ [0 4}} ζιίΐυγα 
ἐἴπιοβ, Ῥοίον ᾿ὐαρτὴνῳ 88 δὴ ΔΙκαυϊηθηί ἃ σοσίδ ἢ 
[δοὶ Γγπιϑηοα ὈΥ 8 οὐαὶ ἐχρεγίεποε, ἈΔΙηΟΪΥ, (ἢ 6 
ΟΟΟΌΥΥΘΏσΘ ἰῃ (ἰδβαᾶσγοδ, οἷ. χ., θὰ ἰΐ γδδ ἀ6- 
ταοῃδβίγαία {πὶ σΘηΈ 1165 85 ν 6}] 85 δπιάθο- ἢ γ18- 
εἶδπ5, γοοοϊγοὰ 189 ΗΟἸΥ αἰιοδί. Ηο ϑχβιριὶβ {πῖ8 
ἔαςὶ 88 ἃ βἰβπίδοδῃΐ δηὰ ἰηδισυςοί γο ἀδοϊδίοη ὁ 
1μ6 ρματί οὗ σοά, νῃο πδὰ ἰμυδ ρ]δοοὰ {πὸ [5Γ86]- 
1.68 δηῃὰ {η6 ΟΘμ 1168 'π Ῥυθοΐ 6 7 [ἢ 6 Βδη6 6888 
(οὐδὲν διέκρινε), νἰϊπουὶ σταπίϊης Δ ̓ δἀνδηίβρο 
ΟΥ ῬΥΪν Πα σα ἴο ἐδ ἤοσηον, τ ϊοῖὶ τγ͵δ8 ἀθηϊθα ἰο 
Βεϊτονίης ἀθμ 166. Ηξς αἰ διἑ ποῖ] ἰοϑι 864 (ἐμαρ- 
τύρησε) ἴῃ ἔανον οὗἩ {πο ἸδίίοΥ στ πθ Ηθ ρᾶγο [89 
Ηοὶγ Ομοκί, δῃὰ ὉΥ μἷβ δοίβ, ἀθιιοηβίγαιθα ἐμαὶ 
Βα ἰοοῖκς ρίθδβυσο ἰπ μοῦ. δυο Δ ΘΧΡΘΟΙΙΘΏΟΘ, 
δΔοσογα Ἶγ, ῥσοόυοδ (16 ρογίδοί βαυδιν οὗἩ αθῃ- 
{1168 δπὰ 26 »γΥ8 ἰὰ ὑπ δἰχιὺ οὗ αοά, ρῥσχονυϊ ἀϑα ἐμδὶ 
(μοΥ Ὀο]ονοὰ ἱπ δου Ομ γῖθί. Τΐβ γθδβοπίης ἴ8 
σοποϊαβίνο, δηἃ σοῃγνίησο8β ἰμ6 παϊηἀ. [τ 18. 8180, 
ἴῃ 118 ζοθοΓ8] δαί γοϑ, ἃ τηοίοὶ], Ἔχ ΒΙ ΙΑ πρ 88 ἱἰ 
ἀο68 Βο ΒαρΡ ἶΐγ, ὑπ δροβί)θ᾽ Β τηοϊ μοὰ οΥ͂ ἐγοδίΐῃς 
ἀπ λίφίογσγψ οὔ 180 ΟἸΌΓΟΙ 88 ἃ βουγοθ ὙἘΠΘ6Π6Θ 
οἴοαν σίονβ οὗ 86 ἰγυϊῃ θΔγ Ὀ06 ἀοτίντοὰ. ΤῈ6 
8016 τοντο]δίΐοη οὗ Οοιὶ 'π Ὀοΐι {86 ΟἹα δηὰ [Β6 
Νοῖν Ταβίδιηοηί, ἀσρομ δ οὐ Εἰβίογυυ; ἰὑ σοπδίδίε, 
ἱπάοοά, οβϑθη( δῇγ, οἵ Ηϊδβίοσυ. Απηὰ βδ8 (με ᾿ἰ}6 
οὗ 2οδ8 Ομ γὶδὶ 18 στο ἰπ ἱπδίγυοίίοη8 ὙΠΙΘὮ ἰΐ 
εἶτοβ, 81η66 “6 ηοὶ ΟὨΪΥ ἐϊνεα ἷ86. ΟΠ αἀοοίτίπε, 
Ὀαὺ δἷ8δο ρὑσγοδομβοὰ δῖβ οσῃ 11{6,᾽ 80 ὑπ 1176 δηὰ 
86 οχροσγίδηοο οὗ (86 δροβϑίϊθβ οσοῃβίϊϊαιθ 8 σὶοἢ 
ΒουγοΘ οὗ ἰπδίγυοίίοῃ. Τὸ ἀοοίϊγῖπο οὗ ἰ(δθ 
ΔρΡοβίῖὶα Ῥϑὺϊ ἷἰβΒ μἷβ οὐ [176,6 πτουρσμΐ οαὐἱ 
ἱῃ σοηβοϊουβποαβ δηά κηονϊοάρα; ἐμ ἀοοίγῖῃθ 
οὗ {6 δροβίὶϊο Ῥοίδν ἰδ, ΠΠἰκοννῖβα, δἷ8 οὐγὰ Ἰ170, 
Τοδϑυ εἶπ ἴῃ οἷἶοδν υἱθνν δῃὰ σοποορίϊομβ. ΤΠ6 
ἸΩΔΠΏΘΥ ἰῃ ψῆϊοῦ Θοα κΟΥΟΓΠΒ 18 οἄυγοῖ ἴῃ 
ἐπ ρσοϑϑηΐ τοῦ, δηὰ ἀυγίηρς (10 Ἰαρ86 οὗ δ6ῃ- 
ἐυγίοβ, οὐ, ἰὰ οἴμοῦ ψνόογάβ, ἰἢ0 ΗἰβίοΥΥ οὗ 89 
ΟΒυγχον, ἔογτιβ ἰ..6 ἀοσίγῖηθ, ποί ΟὨΪΥ σΟΠΘΟΙΪηςΣ 
{πὸ Οματοῖ, Ὀὰϊ αἷδὸ σοποογ ὩΣ ΟΠ Ροϊμίβ. 
Τῆυβ τὸ ἅτ Β6ΤΘ υχεϊδηοὰ σι 4 ΟἸ6ΔΓ υἱθιν 
οὐὁ ἐμὸ ΟἸμυτοῖ, θυὺ ψ͵ὸ 480 χοαοοῖτγθ ἰηδίγιο- 
ἀἰοηβ γοβροοίϊῃς ἴ16 πδίυγο οὗ στδοθ, ὑμ9 ὑδ 
ἰεσὶε, οἷο. 

2. Οὺυγ Κηονϊοάκχο οὗὨ ὑπὸ παίμγε οὗ 7αἡ 88 
Ὁ6ΘῺ ΦΤΘΑΙΥ ΘὨ]αΓροα ὈΥ ἰμ9 ονθηὶβ ἀοβογϊ θα ἰπ 
{μ6 Ραββαζο θοΐοσο υ8. ΗΟ τάν ἰγυϊμ τὸ ἰῃ- 
γοϊνοὰ ἴῃ μὲ βίηρὶθ ῥγοροβίἰΐοη τ Βῖ οι Ῥοίον βοί 
Ζουῖ, θη λ6 τοίογσοα ἰο [Π6 ἱπηρογίϑησο οὗ ἰπδὶ 
ΟΟΟΘΌΓΤΤΘΏΘΟ ἴῃ Οὐβασοα: ἍΘοαά ρΡυγὶβοά ὑποῖν ποαγίβ 
ὉΥ αὶ} [Ιὲ ἰθδόθ 68, ἢγϑί οὗ 8]}, (πὶ {810} ἀο0685 
ποὶ ἀορεπὰ αἰ ΓΟ !Υ δὰ Ἐχο]υβἰ υ Ὺ ὁπ ταδῃ; ἴΐ 
ἀοροπάβ οὐ αοἀἂ; 1ἰ ἰΒ ΗἰβΒ ψόοῦκ, Ηΐδ αἰΐο; 1ὲ ἴδ 
στουρπὶ Ὁ Ηἰδ στδοο. ΤῈ ΔΡρΟΒβί]6 ἰ65.1868, ἴπ 
(86 βΒοσοηῃά ρῥ͵δοο, ὑπαὶ ζαϊ (ἢ ῬοΒδΒοδ868 α »εγιίνψη 
»οισεγ. Ἑαὶϊ ἴδ, ὑπογοίοσθ, βοηθοί ΐπρς ὑπαὶ ἰδ 
ζ0]} αἴ 16 ἀπὰ ροτγοσ; ἰΐ 8 86 ΓΌΪΠΟΥ 84 γ8, “8 
Ἰϊνί, πὰ κα, ὈΌΒΥ ἐπίπα᾽"; 1ξ ΟΧΘΓΟΐΒ68 ἃ ρυγὶ- 
ἔγΐηρς ἰπῆποησθ, ἱπβοιαοῖ ὑπαὶ ὑπ6 ᾿θαγὶ ἩΒΊΘΝΣ 
λιδὰ Ῥγουϊουϑὶγ Ὀ66ῃ ἀροῦν πὰ ἀποΐθϑη, 18 ΠΟΥ 
οσἰδηξοά, οομβοοσαίοα ἰο οὐ, δῃὰ πη ΟΓΆ]]Υ οἸδαηΒθᾶ. 
186 Ῥγοροβίιϊου ἰῃ Ὑϑῦ. 9, σοι θη α8, ἰῃ {6 
(ἰγὰ Ρ]6ςθ, {89 γα ὑπαὶ ἐλε δεαὶ οΥΓ 7}αἰἢ ἰδ ὅι 
ἐλε λεατί---ιιοῦ ἸΩΘΙΟΘΙΥ ἴῃ {8.6 ΤΩΘΏΔΟΥΥ ΟΥ ἐπ 89 

ποῦ ί5---Ὀαὶ ἴπ (Π 6 ΥΟΡῪ ὀοογο οὗἁ ἰδ9 11{6 οἵ 
(10 δο0}, ὙΒΟΣΥΘ 81} ἱπρυϊδοα δηὰ τρουθπιθαίβ 
οΥἱ αὶ πδίϑ. 

8. ΤΙῖ8 νῶϑ ἰῃ6 ταί οοοδϑδίοῃ οἱ Ἡ1ο (89 
αἰθοῖρ]ο8 οἰδϑδυὶν δαῖν ἰδ δβδϑοπί8] ἀϊδεϊποίΐοῃ αχ- 
ἰδεῖπρ, Ὀοίνοου ζαιο δὰ τας. Ῥαδὺ] ἰπιροὶΐ, 
ΜἘῸ δὰ ὈΘΕΠ ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ οοπαποίοα ἰοὸ ἰΒς Κπον- 
Ἰεάκε οὗ 86 σγαοε οὗ αοά ἰπ ΟἈτῖδί, ὮΥ ἰδ6 πιδὴ- 
ὯΟΣ οὗ Β᾽5 ΘΟΏΥΟΣΒΙΟΝ δηὰ ὈΥ 18 ἷδν το 
εἰουδ ὀχροσίθηοθ, ῬΡγοΟ Δ ΌΪΥ οὈΐαϊη θα [ιἰα οἰδδσοδὶ 
γἱοθ οἵἠἨ ΘΥ̓́ΔΏ(ΘΙΪ641 ἸΌΘΣΙΥ ἱπ {πὸ δπἰδίο οἵ 
ἄτϑρα, 88 σομ Γδαϊδιϊηρσυϊδιιοὰ ἔγοση ἃ ΒΟΣΥ1]16 ἰο- 
Κ δ} 18γὰ, ΟὨΥ͂ δήϊον Βα δὰ οῃποουπίοσζοα ὀρροδιῖοδ 
ἴῃ (Ὦ9 ἀ 6.116. ΟὨ γι ϑδη σοηρτοκδίϊοηβ. 86 0239 
οὗ Ῥϑίδυ νγ2δϑ δἰ ταὐυ. Ηο, ἴοο, μοὰ Ὀδοδ ἰδυξοὶ 
ΌΥ δὶ8Β Θχρϑσΐθποο οὗἩ (86 σγδοα οὗ ΟἸσὶ δὶ, δαὶ 
6 Ιᾶτν 'ἴβΒ. αὶ ψοζε, ὙΘΣῪ ΒΟΔΥΥ, διὰ, ἱπάσεὰ, ἱπ)- 
Ροβδὶ Ὁ]9 ἰο Ὅθασ. Α11 ἐμαὶ (86]δν πιδῖζϑ αἰ Βιοαὶ! 
ἴοσ τηδῃ, 8 δζηϑὰθ δδϑδὺ ὈΥ ᾳτϑοϑθ. ἔὺυ, ἰῃ (89 
6880 οὗὨ {8086 ὙΠΟ Δ΄Ὸ Ὁπὰ 6 ἐπ Ἰδνν, 81} ἀερεηὰβ 
ΟἹ μοῖρ οὐσῃ δίγοησία, (μοἷν ΡΟΣ ΒΟ 8] αδοτίς, ἰδ9 
Ῥογίοοί Ῥυσὶγ οὗ (μ6 νὴὶ]}; πόσο αδ, ἩΒΘῺ ΠιΔῺ 
18 ἴῃ 186 δἰδίθ οὗ χγδοο, ἀοὰ ρυγίβοβ ἰμ6 διοδγί, 
δηα ἰπδρίτοδ ἰΐ τι} ἃ Ἰουθ [0 4}} ἰδμιδὶ ἰδ γοοί. 

4. Αἴτον Ῥοίοσ, 88 νν68}} δ Βα: δῦδα δηὰ βδυὶ, 
Βδὰ οχρὶ δἰποὰ (89 αὐυθαίλοι ὈΥ͂ ΔὡΡ}ᾧΕΒ8.8 ἰο ἰδεῖς 
ΟὟ ΘΧΡΟΙΘΠῸΘ ἰδ ἴΠ0 δβοσυΐοθ οὗ ἰδπὸ Οοδρεὶ, 
διιθϑ Γῆ 8 8.68 δα αἰϊίοιμδὶ 1] υπέταϊί ου5 ἀετί νοὶ 
ἔγοτη (6 τοογά 9 ρῬγονιΐδε. ΤῈθ δροδίϊοδ γοΐεστοά, 
ἴῃ ΠΌΒΘΓΙΆΙ, ἰο (6 ρσγορ ιϑοΐθα οὗ (δος ϑογιρίαγοι 
ΟἈΙΘΙ͂Υ δ8 γσυϊάθα ἰῃ ὀχριδίηΐηρ (86 εἰσι οἵ (9 
ΡῬγϑδβϑηὶ ἐΐπι68, δηὰ ἴῃ βϑοϊκίηρ ἃ κουῖοάκο οἵ (δ 
ἀϊνίπο ν1}}. Τ ον αἀἰὰ ποὶ ΘμαΡΊΟΥ ἰδ ῥτοροῦῖθ 
ΟΣ 88 ὑπ Τη68}8 70. ὈΘοοιαΐπς; δοαπδιἰηϊοὰ πὴ} 
{86 ἔυίαγο, δπὰ αἀἰβοουσῖης (ποθ δηἃὰ 568530}3, 
ΟἰΓου ΙΒ 68 8παὰ ΡΟΥΒΟΣΒ ἴῃ ἐΐ, 88 ἷπ ὃ πιδϑῖο 
ΤΑΪΥΤΟΣ, ΟἿΣ δυοοσβδβ ἱπ δβοοσίδι πἷπρ ἰμ6 Μ|}} οἵ 
6οά, 8 σου 86] ἰη γτοΐδγθμοο ἰὸ {86 Ῥτοόρτϑδδ οὗ 
818. Κίηράοπι, διὰ ἐΐθ ῥγίποΐρ]θβ δοοογάϊης ἰθ 
Ὑ ὉἸΘᾺ ἰἰ ἰΒ σονογηθα, ἐδ} ΔΙ Δγ8 Ὀ6 ρμσοροχ μοὶ 
ἰο (16 ἄερτοο οὗ αἰϊδηίΐοι τὶ Β1οἢ γὸ βιὰ 
{86 ἈΒΟΒΔΏΘΔΌ]6, οἴοτιδὶ, δὰ ἄστυ οαἰδὈ] ϑδοὰ 
ἱμβουρίϑ οὗ αοἀ (γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνος). 

δ. Τπ6 Βουδθ οἵὗἩ δανὶὰ 18 ὅθ ῥγίποὶ δὶ δι )οεὶ 
οὗ {16 ῬΤΟΡΉΘΟΥ οὗ Απιοβ, 1 ἢ Ψ διαεδ ᾳυοίδβ. 
θαν Δ᾽ 8 τοὶ ἀοιμδε δὰ ἀοοδυθὰ, μαὰ ἀπϊπαϊοὰ 
ἰπίο 8 [ΒΌΘΣΙΒΟΙΘ, δὰ μιδὰ ἔδ]]οὰ ἰμίο συϊδδ; 
αοά Ῥυγροβθβ ἰο σαΐβθ ἂρ (δαὶ νγμῖο πδὰ (Δ]1εδ, 
ἴο θυ ]ἃ ᾿ξ δθον, δὰ θη]αγσο ἰΐ, ἰο οχίοπὰ (89 
κΚίμράομῃ, ψ Ἐΐσὶ '8, ἰὰ ἰγαῖ, Ηἰ5 οτη κἰηκάοα, 
ΘΥ̓Θ ἴο Θαθη 1168 ρου λοτα Ἦΐβ πϑπιο ἰ8 οδ]ϊεά, 
{παὺ 18, 0 δΡὸ ὙΠ} Π1ὴ 6 ἴο δοϊπον ϑὰμο δα ϑεστὸ 
Φομουδῃ. ἀοα ν}}] Η πιβ6] 7 ρμογέογιη 41} 1868 
(πη, ουθ 88 δ δὰ οἵ οἹὰ ταοβοϊγοὰ ἴο ἀο.-- 
ΤῊΪΒ ῬΧΟσηΪδΒ6 βἰιθἀ8 Ἰρμὶ ἀροῦ (6 Ῥχϑβϑηὶ 40685- 
οη. [1 ἴ8 δἰγοθὰν ἃ. δἰσυϊβοβηΐ οἱ γουμηϑίδηοθ 
ἐμαὺ (6 ἰμεοοταίϊς σου δῦ, οὐ 186 Κιηκάοπι οὗ 
αοά, δηὰ ποῖ {λι0 ἸΔῪ δ8 βυσῆ, οοσαρῖθΒ δ σ6ἢ 
Ροβίϊίοη ἰῃ (89 ΡῬγοπιῖδο, [ἴὲ ἴδ, ἴὰ {π6 ποχὶ 0868, 
ἱπρονίδμί, ἐπι {Π 6 ΟἿΪΥ ΘΟ (100) οὗ ἱποοτρογδν 
(οι ἱπίο 86 Κίηγχάοπι οὗ αοὰ οοπβίβίϑ ἴῃ (86 ἰη- 
γοσαίϊοπ οἵ Ηΐβ ἤδπιθ, οὐ {86 ἱταροδίϊϊου οἵ ΗΪ9 
Πδὰ6 [ὍΡΟΝ ὙΠοπὶ, οἱο.᾽" τοῦ. 117]. Απὰ (δἰ8 
σοπάϊζου 88 δἰ γοαὰν {8116 ἴπ {89 6896 οὗ [86 
οοηγογίοα Οομ.1168 (ἐπιστὶ ιν ἐπὶ τὸν ϑεὸν, 
γοΓ. 190). 1δδί]γ, {π9 Ῥγοσγὰβ κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα, 
ΔΙῸ ἀφοίβῖνο, ἡ 6., ποῖ 6 Ὁ δ΄ τὲ ἰο ρΡεγίογια (ἢ 
ὙΟΤΕ, ΠΟΥ 18 ον Ἰυὰριηθηΐ ἰο 6 δοηβυϊ οἷ; ἢ 18 
Οοά, (6 οτά ; Ηθ 88 Ῥγοπιϊβοὰ ἐμαὶ 1ε πὶ] ἀο 
811 ἰλ:689 ἐπίῃ σα, δπά, ἱπάθθα, ἰὰ 18 οβϑοπὶϊδὶ 768. 
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ἰθσο5, δ 888 δγοδαὰν ἀοῃο ἱμ0 σοσκ, ἴοΣ Ηθ ἢδ8 
δαί: }}}7 ἰακδῃ ουὖἱ οὗ 6 αδη1]08 ἃ ῬΘΟΡ]Θ [ὉΣ 
Ηἰπιβεϊῖ, τσ. 14. Απὰ ἐλεγείοτε, [88 ὺ8 8:)68], 
ψὸ δΓ0 οί δἰ ἸΙΟΥΥ, πὰ βμου]ὰ ποί δἰιθιιρὶ, ἰοὸ 
ἱροβ86 8 δα αἱ ἰἴοη4)]) Ὀυγάθη οἡ (86 Οδῃι116- 
ΘΟ εϊδιίδο δ, τ πῖο ου]ὰ δοοῖὴ ἰὸ ΡΥ ἐμαὶ (86 
ποτὶ οὗ ἀοα δα ποί Ὀδοῃ σοτρ]ο 6]. Ῥοσίοσιηοά. 

ὃ. Ασσογάϊπα ἴο δῃοϊθηὶ δοοουπίβ, να ἢ ΠΔΥΘ 
Ὀεδη Ῥγοδογσυθὰ (0 ΟἿΣ ἄδυ, ὕϑιηθθ Ὑδ8 ἃ 8 
ἨΔΟ56 ῬΕΓΒΟΠΔΙ ΓΟ] ἼΟ; Μ8ὸ8Ρ οὗ (6 δἰτγἰ οἰοδὶ 16 ρα] 
ἰσρο; οἡ [815 δοσουπί Β6 γῶ8.8 ὁ6116 4 ὁ δίκαιος (866 
Υ [180 δυίμοτ᾽ 8] ““»οδί. ὦ. παεΐαρ. Ζεῖ(αἰίεν, 2ὰ 
οὐ. ». 286. 8.). [ΠΘΟΒ]οὸν ἰμοσο ααοίθα, ἰπ ἰμ9 
ΟΟΌΣΘΟ οὗἁ Β᾽8 ΤΟΙΏΔΙΪΝΒ, ἃ Ῥαδβαρο ἰὴ {6 τὶ ἢ ρ8 
οἵ Βοχεδίρρυδ, νον ἢ88 ὈΘΟΠ Ῥγοθογυθὰ ὈΥῪ 
Βαδεδίαδ, ᾿η Φεεῖ. Ἠῶ. Π|. 38.---ΤᾺ.. Νὸν ἰἱ 18 
ΤΕΏΔΥΚΑΌΪΟ (Βαὲ ἰΐ 18 ρυϑοΐβοὶν ἰπὲ8 τδη σγΠῸ 88- 
τοοδίοβ {6 Ῥγίηοὶρ] οὐὗἨ ἐδπὸ ὀχϑηιρίϊοη οὗ ἰδ8 
Θεηι}}6- ΟὨνῚ 8118}}8 γοιὰ ἰδ Νοβαϊο αν, δηὰ τὴῸ 
ἜΣργοδαὶν ἀειηδπαδ οὗ ἰμοῖ ποίλέπρ πιοτὸ ἴδῃ δὺ- 
βέποησθ ἔσοπι οοσίδὶη ἐπὶ ηρβ τ ]Οἢ ποτ Ομ αἷγο 
ῬΔΙῚῪ ἰπ ἃ βοοΐδὶ, δῃα ῬΔΡΟΥ ἴῃ ἃ ΤἸΏΟΓΤᾺ] δῃὰ το- 
Ἰίσῖουϑ τεδρθοί. Τδδ οἰσουπιδίδησο πουϊὰ Ὀ6 ἰη- 
ΘΟΙΏΡΓΕΒΘΙΒΙ 6, δηά, ᾿πἀ66α, ἱπογοά Ὁ]6, ΟΗ]Ὺ ἴῃ 
0886 (δαί ὁ ΟΣΘ ἱτΡΟΒΑ10]6 ὑπαὶ {1|6ὸ θα πη 8ῇ 
βου] Ὀ6 χἱ αι ὰ υχὶὶὰ σοραρὰ 0 δἰ 8617, Ὀυὶ ἰπά ]- 
ἔεαὶ ἰοτδτὰ οἰθοσθ. 6 δ.θ, ΒΟΎΘΥΘΥ, Χ}}γ αἱ 
ἸΙΡΕΓΥ ἰο Θοπδί δὲ 7 δῆ)68 88 ροββοββίῃρ Ῥσβοίβοὶῃ 
δυσὶ ἃ οἰασγδοίοσ----ὃἃ σμδγϑοίον ὙΠ 1Θἢ. οἸδὶ πη ΟἿΣ 
δἰ σιιοδὶ οδίθοῃ. Τμαΐ μ6 ἀϊὰ ποὶ τοχαγὰ Μοβϑβ 
πὶ ἱπα  ΓΘτι 96, ΠΙΔῪ Ὀ0 σαί Βογοὰ ἤγομι ἃ β] ἐχδὶ 
ἱπιπηδέϊοη πὰ συογ. 21, θη ἴδ 9 τογὰβ ἀγὸ 60Ὁ- 
τοῦ ππἀοτβίοοά. Βαὶ ἐἰ 4180 ἀρρϑασβ ἔγοιη (818 
γεγβα ἰμδὲ ὅβδιλθβ ποροά ἐμδὶ ἰῃς Μοθαΐο σε] σίοη 
γουὰ ρδῖη ἸΏΟΤΘ τοϑροοὶ ὈὉῪ ἃ ὙΪΔῸΡ οχιθηδίοη 
δ ΠΟΤῈ ΠΌΠΟΙ] Κηον]οᾶ μα, 88 γ76}} 68 ὉΥ ἃ τοὶ- 
ὈΠίΔΤΥ βήἀορίϊοη οὗὅὨ ἰΐ, (δὴ ὉΥ (86 ἱτηροβί(ϊοη οὗὮ 
ΔΩΥ Ὀαγάθη οη {86 σοῃμβοΐθηοο, τ ΐοῖι οου]ὰ ΟΗ]Υ 
ἰεπὰ ἰο ἀἰπαυϊεὶ ἰὺ (παρενοχλεῖν, τον. 10). ΤΒαὶ 
δδαοθ δοπιίποα τλϊὰ ΒΔΌΪ 8] δπὰ στοαὶ στίχος ἴῃ 
δὲὶδ ΟὟ ο886, ἃ ΥΟΓΡῪ ΒΙΠΟΟΓΟ δηὰ ἰθηάογ ἰονθ [ὉΓ 
οΟἰδοσβ, 18 Δρραχοπὶ ἔγοτι 8 δοὺ τοϊδίεἀ Ὀγ Ηθβο- 
δίρρυ5 (Εὐ888Β. τοί. Ηϊέ. 11. 23), υἱζι: Βὲ τ88 
ΘΟὨΠ ΠΌΔΙ ἴῃ ἐμο ἔθη ρ]θ, Ῥσαγίησ οὐ Ὀεπάοὰ 
Κποοδ [Ὁ {80 Τογαίγομοδβ οὗ ἢΐ8 ρϑορῖθ. [7 Βθ 
Ργαγϑα Ὑχἱτ δ ἷ σοΠπιρδϑδϊοπδίθ ἸΟΥο ΤῸΣ Ηἷβ υη- 
θεότης ἰπϑθηθη δοοογάϊηρ ἰο (Π6 Β65}), ἢ6 νγ88 
ΒΌΓΟΙΥ ΘΔΡΔΌ]Ο οὗὁ πηοοίϊΐης (μ6 Θ΄ η 1168 Ὑγ ἢ ΘΟ ΤῸ 
οοπγογίοεα ἰο {πὴ ΒΘαἀδοΙΏΟν, τ ἰοημον Γορῦθασ- 
δΔῆ(6 δη σοί] 6688. [ἰ ἰδ, ἱπάοοά, ἐπὶ8. οαίυσϑ 
ἘΒΙΟΝ ΤΟΥ 818 ἰ0 08 {10 ππδίο οὗ 7688 Ηἰπιβο]Ὁ, 
δα πΐπρ ΤοτῚΒ ὕγοτι ἐμ δου] οὗὨ μ͵8. Ὀγοίοσ (αἴον 
186 θ68}), διὰ δῇϊευ ἰο βρίσὶϊ.). 

ἨΟΜΙΙΤΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Υεβξ. 1. Απὰ οοτχίδίῃ τθῃ - - ἴδακῆι.--- 
Ῥϑαὶ Ββαἀ σοπιθ ἰ0 Απεϊοοῖ ἴῃ ογᾶον ἰο πὰ σϑροβο 
δίϊεν {π9 ἰχ1815 πο ἢ ΒΘ 84 δπᾶυγοά; Ὀυΐ θα 
δ δηὰ 186 Ὀγχείμβγθη Ὀδβδα ἰο Βυϊὰ ἐποιηβοῖνοα 
ἋΡ οα (μον σομηηοη ἔδι(μ [9 ἀ6, γοτ. 20], ἐπὲβ 
ὩΕ Δ οἰΐοι ὑποχροοί ]γ σδιὴθ ὩΡῸπ ἔποπα. [Ιἰ 
ἯΔΔ ἃ ΠΔΡΡΥ͂ Οἱ ΓΟΌΠΙΒί 66 ἐπα ὑπ 6 σΥτϑοὶοι Ἰη8}- 
Ἰεδίδιΐοπ5 οὔ αοα διιοὴρ ἰμ6 αθμ 1168 μδα δἸτοδαγ 
ΟΟσΠΤΤΘα, 88 ἐΠ6Υ ΒΡ] 6 {ὑπ τηθ8η8 ἴον ἀθοὶϊὰ- 
ἴω [6 αποβίϊοη. με Ὀ]οββίηρ ργθοθᾶθβ ραϊηδιὶ 
ἐχροσίεῃσοϑ. (Β΄θρ61).--- Το δάνουβα συ δρδὶῃ αἱ- 
ἰοιερίοὰ ἰο ἀσγοβϑέ (ῃ}9 ῬΤΟΡΤ 688 Οὗ [9 6506], δὰ 
τοῦ θο ον στ οὗἉὨ ἐἰἱθ οοπιΐοτί δηὰ ογ τ 8108 ἰδ9 

ΘΟΩΥΘΣΒΙΟΏ ΟΥ̓͂ (πο Θοπ 1168 πδὰ αὔογαάρα {πο ιη, 
Τη9 Θμυγ οὶ πα] δὴ βου] δ᾽ γ8 θ6 ργορασοᾶ 
ἴῸΓ ΒΟ βυδάθῃ 8858} 6; ἰξ ΤΩΔΥ ΟἴΒΟΥ ν1806 1080 
118 ἰσχοδϑυσο. (δία κο). 

γκε. 2. ὕ8οΣ ᾿μποσϑέοσο δ) δ ἃ Βδσῃδ- 
Ὅδα 8 πὸ δ:41}} αϊπβδϑιιδὶομ, οἱο.--- ἰδ 
ὈοιίοΡ ἐἰο δ ο089 βἰγὶ δ δῃὰ γοϊδῖῃ ἐμ6 ἐσυΐῃ, ἐμ δὴ 
ἴο οἤοο88 Ρ6866 δῃηἀ βαοτὶῆοθ με σαί. (ϑίαυκο). 
-- δῖ Ῥδὺ] επὰ Βαδσηαραδβ - - - δῃου]ᾶ 
Βο τπρ ἴο οσαδδιθσ.-- ΤΠ ΠΥ τσὶ πᾶν ἴη- 
δἰϑίβα οἢ ἱμποὶσ οὐ οἰαΐτῃδ, δηὰ γοξιηβοα ἰο βοοκα, 
ἀφοϊδίοι πη Φογυβδίθσα, 88 ὑμπον, ἰοο, δὰ τροοϊνοα 
86 Ηοῖγ βρίτιι. 86 ΟΥΒοσΒ ταϊρῆϊ βανθ πιαΐῃπ- 
ἰαϊποα ἐμαὺ {π686 ἔνὸ Ι6} ΤΟ οὶ Βυϊ 8} τη68- 
ΒΟΏΡΟΓΒ, 8η4 ἰδ. ΡΟΥΒΟῺΒ ὙΠ056 Ὠϊηβ ΤΟΥ 1685 
Ὀϊβ88θα, βου ἃ 6 βοηί. Βαυὲΐ 4}} {πΐπρβ νοῦ 
ἀοῃθ οἡ ὈΟΐδ 5465 τ λίι. τηοδογαίου μὰ σαπάο τ, 

γεβ. 8. Δπὰ Ὀοίηᾷ Ὀτουρκῆῖϊ ΟΣ τΒοὶσ ΑΥ 
ὉΨ ἴ86 ΟΒυΤΣΟΣ.--ΤῊ}]8. σοπαπιοὶ ἱπάϊσαϊοα ἐδο 
ἄδορ ἱπίθγοϑὶ τ 16} 8]1 ἰοοΚ ἴῃ {8 οδ] οὶ οὗὨ ἐῃ9 
ουγθογ. ΒΘΩ {π6 δια θββθογΒ οὗ ἴμ6 ΕἸδοίΟΣ 
οὗ ΒΥδπἀρηθυτα γογὸ ἀδρασγίίηρ, ᾽πὶ οὐ οΥ ἰο δἰϊοηὰ 
8 το] ρίουβ ἀϊδρυίαιϊοι ΣῈ (πὸ Ῥαρίβίβ, μ8 ἀ18- 
τηϊβδοα ἐμθτὰ 1 8:9 ἼΤΟΓᾺΒ :---  Β͵ΪΠΖ τὴ ὉΔῸΚ 
{πὸ τνογὰ 4οἷα,᾽ ((μδὶ ἰδ, ἑῇ 6 Θοποοϑϑίου (δ δὲ δ ἢ 
8 ἡυδιϊβοα Υ ἴαϊ( αἴοπδ), “ΟΥ ὭΘΥΟΣ ΤΟΙ ὉΤῚ 
ΣΟΌΓΒΟΙΥ 68." Τ]16 ΤΠ ΘΒΒΘΘΉΟΥΒ οὗ {π6 Απίϊοοιῖδπ 
σοηρτοραίίοι ἀϊὰ ποὺ ποοὰ βυο ἢ δ δατῃοηἑ ἴοι ; 
81}}}, 186 Ἰογα δπὰ {π6 ἰῃ οτος ῬΣΑΎΘΥΒ οὔ ἰῃ 9 
ΡΘορίο δϑοσγαϑα σοτηΐοσὶ δπὰ ἰοῦ (ὁ ἐδβεὶσ ραϑίογβ 
8π4 ἰθδόβογβ. (Β68867).---.Θοϊασίπς 89 οοα- 
νθτδίοι, οἱο.--- ἢ 4}} ον ΣΖΣϑα] ἴον ἰπ6 οτγίδιο- 
ἀοχ αἰ ἢ, τὸ οὐχῆς ποῖ ἰο πορίθοὶ (86 ψοσῖ οὗ 
Ὀυ]Πάΐπς ἂρ ἐπα Κἰπσάοπι οὗ αοά. (ΑΡ. Ῥαβί.). 

γκμὲξβ. 4. ΠΟΥ ἀθοϊατθᾶ 411 τη κα ὑμαὶ 
αοἅ Βεᾶ ἄοῃο.---Βοίογο ὑδον ἀοβουϊ θὰ ἰἢ0 
ἀἸΠ ουΤ168 τ ῖσἢ δα οσουττοά, ὑΠ 6} τοϊδίοα 41] 
ἐμὲ αοα μεαὰ ἄοπο ννῖϊ ἔμοτι, 88 δὰ ον άθῃσθ 
(δύ [ΠῸῪ ποῖέμον ἀἰδουββοα ἐπ6 ρῬοϊπὶ ἴῃ ἀἰβριυ 
νι} ὑπάυθ Ὠοαὶ, ΒΟῸΣ ψογῸ ἰοα ὉΥ ἰΐ ἰο ογχοὶ 
οἴδμον ἱπίογοδία οὐἩ πὸ σδυτχοῖ οὗἩ 9268. ΤΠΟΥ 
δάορί (π 6 ῥυϊποῖρ]θ, δῃ {86 ΘΟΠΙΓΑΓΤΥ͂, οΥ̓͂ ἢχϑὶ 6ὁΧ- 
δι ̓ ς 41} (9 ἤβυόυδ Ὁ] δϑρϑοὶβ οὗ {86 Κἰ πράοχῃ 
οὗ αοά, δηα, ἐπε, οὗ βιαίἷπρ οχί διΐης ἀοἴοςίβ δηὰ 
ἴδυίϑ, πὶ οΥάοΣ ἰδὲ ΔρΡργορσίδίο γοιηθάΐθβ ΤηΔΥ͂ 
ὍΘ ΒΡΡΙΙοᾶ. Τδοὶγσ οοπάποί ἰθϑ 68. 8, (Πΐ, 8]- 
(δου ΤΩΘΔΗΏΥ ΟΥ]5 5.1}} οχίβὲ ἴῃ (086 μυχοῦ οἵ 
αοἄ, να βου] ὩΘΥΘΥ ΔῊ} ἔσοιη οὐν ἰμουρῆίβ 
(86 τίσι τιοσοΐθβ θοῦ Ηδ ἰδ ΘΥΟΙῪ ὙὮΟΥΘ Ὀ6- 
βίον ἷπς ὁ πιθη. (ΑΡ. Ῥαβί.). 

γκεε. ὅ. Βυῖ ἴμϑχ10 σοδθ ὉΡ οοχῖδὶπ οὗ 186 
δοοῖ οὗ ἴδο ῬΒασίδθοα.--- ον ΑἸ οαΪς ἰἰ 18. ἐο 
οαϑὶ ΔΎΔΥ ἰμ6 ῬΠΔΥ 88 1081 Ἰοαύθη, δηὰ ἰὸ οἱϊῃρ 
ΒΟΪΘΙΥ ἰο ἐπθ χγϑοὺ οὔ αοὰ υὶ [αἰ ἀο68 μοὶ 
αἱ ὁπ00 ΟΟΙἾΥΟΡ 8 ἔγοτῃ ΘΥΤΟΥΒ δηα ἱπ ΒΥ 1168 " 
Ἰοὴς οοπίϊπυοα Θοχογοΐθθ, ὅπη ΤΏΔΗΥ͂ βἰσυραίοβ, 
ῬΓδοϑὰθ οὐν ἀρ] ΐτοσαποθ. (Βιδυ κ9).--- Ῥασίδβθϑα, 
Ὑ1ΟΒ Ὀο]ονθᾶ.---Η 66 νγὸ ἸΘδ τὴ ὑπ αὐ ΒΟ ἢ ̓ΒΙῺΒ 
ΔΙῸ ποί ΔΙ ΘΑΥΒ οσοδβίοηϑα ὈΥ ΠΡ Ϊποὶ Ρ] 6 ΠΠ6Β, 
Ῥυϊ ἰμαἱ ονοὴ Ὀρτὶ ὐ ῬΘΓΒΟῚΒ 8.6 ΒοΟΙηΘ 168 ὑπ οὶν 
δυί ποτ, το ΠΟῪ γΥἱοὶ ἴἰο0 ἵδ ἰο ἐμοὶγ 8 0168 
δηά Ῥτγοὐυάϊοθθ. (Αρ. Ῥαβϑί.). 

γκεβε. 6. Αβὰ ἴΠ0 δροβίῖθα δηᾶ οἹἄθσβ 
οὔχθ ἴομβοῖδοσ, οἰς.---Ἴὸ αἰνίηο ἱπδρ᾽ δι οἢ 
ὈΥ ὙΒΣΘῺ (Π0 δΔΡοβί]98 σοσὸ συϊάθὰ ἩὮΘΗ {ΠΟΥ͂ 
ΒΡΟΚΘ δῃὰ νσοῖο, ἀἰὰ ποὺ σον {Π 6] ΘΟΙΏΤΏΟΙ 
σοηδη]διΐοη 5, δὰ ἐμοῖγν τηοαἰίαιϊοηδ οχ ἐπ αἰνἧῃθ 
νογα, Βυροεσήπουβ. (ϑίαγν κο).---Ηοὺν (Π18 δΔροβίο]ο 
ΒΙΤΩΡ]ΙΟἿ ΤΥ Ρυ (5 ἴο ΒΒδῖηθ {86 ὑγ]49 οὗὨ ᾿δίοι {ἰπη68! 
(ΑΡ. Ῥαϑί.).-- - ΤῊ]5 ΘΒΒΘΙΔΌΪΥ ΘΧ ΟΣ 18 86 ΘΒΌΣΟΝ 
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ἷπ ἃ ᾿ἰχδὲ πὶ τ ΐοῖ 5π6 18 δραὶπ βθϑῃ ΟὨΪΥ Οἢ ἃ 
κ'ηρὶο οσοδδίοῃ ἷπ {86 016 ΒἰϑίΟΥΥ οὗ ἰμ6 Ροῆ- 
ἰοοοδβίδὶ σμυσο. 8.6 δΡῬῬΘδτδ ἢ (6 ργδβϑῆοο οὗ 
Βοῦ ΟΙΥ οτὰ δηὰ Ηδβα; δῇ τον ἰδ 6 65}. Ὀ6- 
ἴογε 6 πίῃ ὑὕτοδὶ ῬΟΥΡΙΟΧ Υ, δπὰ 16 σοημβοίΐουβ 
οὔ μοῦ ΟὟΤΩ ᾿βποΟΓΘΒΟΟ; 20 Ῥγουΐουβ ΘΧΡΟΓΐΘΏ66, 
ὯΟ0 τϑοορῃϊσο ρῥσϊποὶ ρ͵ο, ἢο ποτὰ οἵ ἰμ6 ϑοτίρ- 
ἰπτοδ, ΟδὨ ΒΌΡΡΙΥ ἰμ6 ῥγοβοηὶ τδηὶ. Βυΐ β8θ 
Κπον {παὶ ΠΟΥ [οτὰ δὰ Ῥχοπιϊβῃοὰ ΠΟΙ, 85 ἃ 
οοἰϊοοιΐνο δον, ἐλαί δέγουαίδ δϑὰ ἰλαὲὶ αἰ ὰ νυ 6 Ὁ 
ΔΙ ΑΥΒ διυβῖῆοο. Ηθηοθ 88:6 βϑοκβ ψὶϊὰ ΒΊΏΘΟΓΘ 
δυ τ  γ, Ὀαΐ 680 σομΐοδϑοα ὑπὸ ἰσυϊὰ ἢ οου- 
Τδξο δηὰ ἴου. (1κϑοῦ. δπὰ 8}.). 

γεκε. 7. Δπᾶ θὩ ἴθ 19 Βα Ὅθ6.ι ΤΟΝ 
ἀϊαρουῖτίπᾷᾳ, οἱο.---ἼὉ τῦδϑ οὶ Δ ΔΏΘΤΥ αἰδρυΐο, 
Ὀυΐ ὁ Ἰοὴς ἀϊδουδαίοπ, ἀυτίης τοι 186 δυρυ- 
ἸΩδ(8 οἢ Ὀοὶϊδ δἰὰθβ ΤΟΡΘ ΟΔΡΟΙΆΪΥ ποϊρδοα. 
ΤΗΐϊθ ργοοοάῦγο γὙΔλΒ ΒΟΠΟΥΘΌΪΟ (0 ἴδ 86 Βροβέϊεβ, 
δηδ ΌὍΘΔΓΒ ἩΪΓὦΠ658 ΔΙ κο ἰοὸ {ΠΣ σΟΏ ]Θ6Π658, Β'μ 66 
ἰδ ὸγ 1ἰϑιοηρά ἴο {86 ορ᾿ πίὶοπϑ οὗἁἉ ἱπίοσῖοσ ὈΓΟ ὮΓΟΙ, 
δά δἴδο ἰο ἱμοὶν αἰ ζοηοθ δηὰ οδγο, δ'ποθ 1δπ6γ 
οοπδίἀογοα αἰνίηθ σα ποὶ Βυρογῆςοϊα!γν, Ὀσὶ 
τοδίυγο)γ. (ΑΡ. Ῥαδί.).---Ῥϑῖοσ σοδθ ὉΡ.--- Ου 
ἐ818 οοοδβίου γὸἪ ΒΟΔΡ ἷπι ΒΡΘΔΚ ζ0ῸΡ {86 146ϑἱ (1τὴ6 
πῃ ΤΗΝ Αὐτὰ. 9 δ66 ᾿ιἷπὶ οχιοπαὰ {δθ Βαπὰ οὗ 
ὉΤΟΙΒΟΥΪΥ ἴον ἰο Ῥϑὺὶ], δῃὰ νῷ ἰ᾿ἰβίθη ἰο (π6 Ὁ 
οομουγγθῆὶ ὑδβι ΠΙΟΏΥ Τοδροοίίπρ ἰδ 6 τοΥβίοΓΥ οὗ 
ἔίϑοο, {πΠ6 δοίυδ] γουοϊδίϊοι οὗ ὑβῖο σομπιλιἴθ8 
{πὸ ἐπ 0)λ0 ΟΥ̓́ΤΗΚ ΑΟΤΒΟΥ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΒ. (Β6Ε861). 
--ἘΒὰαῖ - - - ασοἃ ττδᾶθ ΟΠΟΪΟΘ, οἰο.---Αα 
ΒΟῸΣ 0 τῦτὶο τοτγὰ οὗ {6 ΟἹὰ Ἰοδίδιηοθηί, 
ὯΟΥ [ἢ 9 ῬΘΥΒΟΠΔῚ Καονί δάσο δηὰ Ἰυάρτιηεηὶ οἴ [86 
Ὀγοίδγθῃ, σοι] οοπάποί ἰ0 ἃ Βαϊ ϑίβδοίοσυ σοῃ6}- 
βίου, Ῥοίθσ βϑοῖβ δηὰ πὰβ ἃ ἀδοϊβὶνο δυχζυϊζωθηὶ 
ἴῃ ετρεγίεθποε---ἶη, 4}} ἐμαὶ αοά δὰ ἀοῃο Ὀδίογο 
(οἷν 6γ68.-- ΕΗ ῬἯΘ 800 ΒΟῪ ΠΟΟΘΑΒΔΙῪ ἰὐ 8 ἴο 
δίυάν αοἀ᾽ 5 τηοὰθ οἵ δά πι! πἰβιοσῖης 86 8.861. οὗ 
(89 ουγοῖ, δηά ἴο ργουθ οὐν ᾿υὰρπιοπί ὈΥ δἢ- 
ῬΙγίης ἰδ ᾿68501}8 οἵ ΟΘσρογίθῃοο, ἱἢ τὸ ἀθβῖγο (0 
ἀἰδβιϊη συ ΐθῖ δα σοοΒδ Υ ὈΘΕ ΘΘῊ ΟΥΓΟΥ δηα ἰγαίῃ, 
(ΑΡ. Ῥαδβὶ.).-- -’ θη δηἅ Ὀσθίβεθῃ .---ΤῊϊε δρ- 
Ῥϑ)]αϊίοη, νδ8, δ {86 βδπιθ ἰΐπιθ, ἀοδὶρησα ἰο σῖτα 
8 οογίδϊπ ομδσδοίοσ ἰὸ 86 δυθδοαιιοηΐ ρῥγοοθοα- 
ἰῃκχ5, ἱπάϊοαιϊίης ὑμδὶ ὑπον βιουϊὰ θ6 οσοπάποίοα ἰῃ 
ἃ ἴταίογμδὶ δρὶ γὶὶ.- -- 7 ὁ Ἰσονν, 8875 Ῥϑίοσ, ποῖ: 
ποι γε] ἮἯο βρϑϑδκε, ποὶ 88 ἃ ἀϊοίδίοσυ, Ὀιιΐ δ8 
ἃ ὈΓοίδοΥ: 86 ἀο068 ποὲ ῥγχοοϊαϊτ δῖ8 νν]}}} δα  οτὶ- 
(δ νοοῖ, ποι πο. ἀο95 6 Βρθδὶκς ἐς οαἰλεάγα, Ὀυΐ, 
ΠῚ πἷ8 Ὀγοίθσθη, Ῥυϑβοηίδ Ὠἱ πι80}7 Ὀοΐαγο [86 
ἐμσοῦθ οὗ ἰμ6 δοῖθ [ωυοτά οἵ 86 σμβιυγοι. (ΒΘββου). 
γε. 8. Οαἰνίπα ἴσα ἴδ ἘΓΟΙΥ Οοαῖ.--- 

ΤὴῈ6 ρτδοίΐουβ οοιηδβοὶ οὐὗἩ ἰΐ9 [οτὰ γοϑρϑοίϊης 
16 αδῃι]οθ, 88 Ὁ] δ᾽ Υ δηὰ ἱτργοδδίν ον Το- 
γοδὶοὰ ὉΥ δοίβ οὗ χτϑοϑο, ἰπ {89 6886 οὗ Οοτη 6] 108. 

γεκ. 9. Ῥυσήγίπα τπϑὲγ Βοαδιὶα ὉΥ ἕαδὶτῶ. 
--Εὐἰἱ} ἰδ (86 (σι οἰγουπιοίδίοη οὗὨ (9 πον οοΥθ- 
πδηὶ, μ6 ΟὨΪΥ ἱσὶιθ ϑυϑδῃρο} 168} πιθϑπδ οὗ ρευγὶ- 
οδίΐοῃ, Ὧἃ5. ἰὺ οἴοδηῆδϑα ἔσοτῃ 4}} δ᾽ (1688 οὗ (δ6 
ΔΟΘῊ δπὰ ορὶ τὶν [2 Οοτ. Υἱὶ. 1], ὉΥ Ὀοΐηρ {ἰμ6 τὴθ- 
ἀΐαπι ἱστοῦ τοι 86 ρότοῦ οὗ ἰδ6 Ὀ]οοα οἴ 
Φεδβι8 ρμϑηοίγαϊοβ 9 βουϊῖ. “ΤΒγουρῈ ἔδὶ (ἢ, 88 
Ῥοίδὺ 5808, Ἧ ΟὈϊδίῃ δηοίμου, 8 ποῦ, δῃὰ 8 
οἴοδηῃ μϑατί, δηὰ αἀοἀ σοχζαγὰδβ υ8, ον ἐπ 6 βᾶκο οἵ 
ΘΟ τίθει, οαν Μεάϊαίον, 88 δ᾽ιοχοίπον τἰσηίθουβ πὰ 
Μοἷγ.᾽" (δηιαϊοαία Αν(οῖες [ὈΥ̓ Τα Β6Υ], ΠῚ]. 18.). 
γε. 10. ΨΥ ἰϑστρὶ γὸ Οοά, οἱοῖ---ὙΠῚ 

(18 σῃδηζοβ οὗ {86 ἰἰπι65, (δ 6 οαβίοτῃβ δηὰ ογαϊ- 
ΠΔΏΟσΘΒ οἵ ἀοἀἂ ᾿ἰπ ἰδ ΟλΌγΟΙ, τὸ σμδηρεά. Τλθ 
ΤΟΔΙΘΡ (ἢ ἸηφΑΒΌΓΘ ΟΥ̓ Τη8Π᾿8 Κπουνϊοᾶμο δηὰ 
ὅδ ὈΘΟΟπ6Β, ὑμ 6 1688 18 Β6 Ὀυγάρηοα Ἡ (89 

ΤῊ ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΑΡΟΞΤΊΕΗ. 

ΒΟΙΎΪ 6 γοκο οὗὨ 80 ]ὰνγ. Μαδγκ ἰδὲβ ἰσπΐδ νοἱ], 
{πδί ἐβοβθ ὙΠῸ ᾿ἸΡΟΒΟ ἰδ 6 Ὠοδτὶοδὶ Ὀυσάθηδ, δ 
ποὶ {89 Ὀεδὶ ἰθδόμεγβ. (ϑίασγκο).--- -ἴο ἰετωρὶ Οοὰ, 
8, ἰο ἀορδγὶ ἤγοῃῃ 8 νοχά, δπὰ ἰο βυδ)εοὶ ἴδε 
ΟΥΟΥ σοὶ ἀϊνγῖπο πὶϑάομι 88 βαποίϊδο, ἰο ἰδς 
σοπίροΪ οὗ πλδπ᾿ Β ρου βο 11. (ἀοΥμδγὰ)[}--- 
“ΤΉ στανο δηὰ βίεσι ἴδῃ οὔ ἰδ 8 
ΕἼΤΕ ἰοερί γὸ αοα 3᾽ πδιοῖ, ἐὸ ἃ οἷδρ οἵ ἰδυι- 
ἀδγ, οὐρὶ ἰο δἰατίη ΟἿΣ δΔΎΘΥΒΆΣΙΘδ, ΤΏΔ ΘΔ 0 
᾿τρυοδϑδίοη ἩΒδίορουοσ οὐ ὑμαὶν πεδατίδ:; ἰδ 6γ 51}}} 
δἰἰειρί ἴ0 βυδίαϊη ἐμοὶ οὐκ ᾿πυθηςοη8, ΝΈΟΣ 
{886 ΓΟΡτοδθηὶ 85 ΒΟΥΎ668 δοοορίδο]ο ἰο αὐ, ὮΥ 
Τοβουίίηρς ἰο ὑγγϑηπ 68] απ ΥὙἹο]δῃΐ τηοδδυγεβ." 
(Δροϊοσυ [οὗ ἴ8ὸ Αὐρδ. σοη (1, Ασί. 28 (14}) 
[186 ““δανογβδγ δ᾽" οὗ σοῦι 6) ποδίθοι Βετθ 
ΒΡΟΔΙΚΒ ἕῳ Βοοῖι. 294), ἃτὸ [πὸ Ῥαρ βίβ, τὸ τε- 
)θοἰοά {.6 Ῥχοίεοδίβδηιϊ ἀοοίχῖηθ ἐμαὶ τὸ ἃτὰ υπ}- 
βοὰ ὉΥ δι ἰπ Ομ χὶδὶ δἴομα, απ ποὶ ὉΥ “φοοὲ 
ΜΟΥΚΒ᾽ ἀονίδοα ὈΥ τηοῃ.--ἼῈ.].--- 108 ποῖ- 
δὲ ΟἿΣ ΔΈΒΘΙΒ ὩΟΣ υσὸ ΘΓ 8ΔῸ]Θ ἴο ὉΘΔΙ. 
-- θὰ οχϑὴ μδυα Ἰοπϑ ὈΟΤΒΘ {Π6 γοκθ, δπὰ 
ἀγαρροὰ ἸΟΔΥΥ ποὶρσδίδ, 8}} ἰδωὶ (ΠῈ6} οδγπ Ὁ) 
186 ῖν ποῦκ, Ὀογοπὰ ἐμποὶν ἀδιγ [οοὰ, ἷ8, ἰο 86 
δἰτῦσκ οἱ ἰῃ6 Βοδὰ δηὰ Ὀὸ Ὀυϊομιογοὰ; δυσὶ 18 ἐδδ 
ΟΧΡΟσίΘποα οὗ ἴπο86 γὴ0Ὸ ΠΟΡΟ ἴο Ὀ6 )υδιϊβοὰ Ὁ 
(86 αν. ΤΟΥ͂ ἃΥΘ ὑδίθη οδρίϊνθ, δὰ Ὀυγοποὰ 
ὙΠῸ ἃ ΠΟΔΥΥῪ γόκο, δπὰ ἐπ θη, αἴξοσ {μὸν πδΥυο ἰοης 
δὰ μδίπ }}γ Ἰδοτοὰ ἰο ἀο {π6 Ὑσοσῖκα αἵ ἐμο ͵δν, 
8}1 (δΒαδὲ ὑὸν δπ8}}γ ΘΒ τ 18, (0 ΤΣ ϑτηϑὶη α 
ῬΟΟΡ δῃὰ πζοίομοὰ βοσυδιηίΐβ." {108 61].---ΤΟΙ 
Ὗσ9 ὝΧΟΙΘ 8]6 ἴο ὈΘ8ι:.---Ῥοίον ᾿πέοη δ ἴ0 587: 
“Μεπ δὰ Ὀσοίγοη, δροδὶκ ἰδ6 ἐστὶ, δηὰ ο8η- 
ἀἰαγ ἐ6}1 τὰθ: Βδτθ γο Κορὶ {π0 1δν᾽ (Βεβθαυ). 

γεβ. 11. Βαϊ τὧσζὸ ὈοΙονο ἔδμδὲὶ ἴδτοὸ 
0 ξτιθοθ οὗ ἴδ Τιοτᾶ 269 505 ΟἸτ δὶ 6 
888}} Ὀ6 δανοᾶ.-- 18 18 ἃ ῬΓΘΟΪΟΏ5 Β0ΠΩΠΊΔΓΥ 
οὗ (πὸ αοδροὶ, νῖοι Ῥοίθὺ ῥτοοὶδῖπιβ δὶ ἰδὸ ὅγεὶ 
δΒγποὰ οὗἨἩ [80 Ἄοδυγοῖι, 0. (6 Ὀδποδὶ οὗὨ 411 δκῃο- 
οοϑαΐϊης ακο8. [ δτοδαυ σοργθμβοπὰβ ἴδ ο08- 
εβδίοῃ οὐ ἐμ Οσουποὶ! οὗἨὨ Νῖ66---ἰμὸ σοπίεεβισα 
ἰμδὶ Ομνὶδὶ 18 (6 ἰγὰς αοα; ἴον ΟἸ τ δὶ σδὴ ο08- 
ἴῸΣ βαυΐηρ ζγδοθ ΟἿ]ΥῪ ἴῃ 6886 86 158 ἐ86 [οτὰ, (0 
ὙΓὮΟΙΩ 81} ΡΟΎΘΥ ἴῃ ΒοΑΎΘη δηὰ ἱπ οϑσίβ ἰβ σὶ 
Τὴ6 στοδὶ ἰσυ ἢ : ““πτ͵ῪόῪ Ὀοϊΐοτα - - - οἰρυ ὕὰσ 
801}}}, ἴῃ ΟὟΡ ἀν, (6 ΒΟΥ βυιωῦοὶ διὰ {πὲ 53818- 
Βο]οἰἢ οὗ 411 ἐγ Ὀο]ίονοσα. “ΒΥ ξτβϑδος δἱοὔθ" 
-οἸλ 8 ̓6 ὑπὸ δάσο ὈΥ τπῖοι ἰμ6 οὨἑ] του οἵ (δε 
ΤΔΙΑΊΊΥ τοοορπὶσο οδοῖ οἶμον. Ηθηοθ Μοϊδηοδίμου 
ἀροΐογοα πὶ {86 ΑΡΟΪΟΦῪ [οἵ ἰπ ΑὙγδΡ. Οοαΐ. τὶ. 
ΙΝ. ([Π) ν. 60. οἀ. Βεοἢ.---Τ 5.7 (μδὲ (Πς ἀοείγῖδε 
οὗ }υδιϊβοδίϊοπ ὮΥ ζτδοθ, 5 “89 δἰφιεδὶ βοὰ 
τηοϑί ἱπιρογίδπὲ δτίϊοῖθ ἐπ ὑλ6 ΟἸ τ δεῖδα ογοϑά, ἴμ9 
ΟΠΪΥ ΚΟΥ͂ ἰο {86 Ὑ801]6 ΒΙΌ]., τὶ Βοαὲ πλαϊοὰ [86 
ἰσοιὈ]θὰ δοπβοΐθμοθ ὁδῃ ὅπὰ πὸ ἰστο, Ἰαϑίϊηρ, δοὶ 
ΒΓ ΘοΟμΒοϊδίϊοη:" δηὰ 186 8Αγ8: “Ἧὸ 
σϑδηποί δρδπάάοι ἐδὶ8 γι 1610, ΠΟΣ πιδῖκθ ΔΩΥ͂ οὐ" 
δϑββίοῃ μοῦ, δ μου μεδυθα, εασίδ, δηά ]} 
(ἷπρα οἷδο ἐδϑὶ σδπηοὶ δπάσσο, βμουϊὰ [41]. 
(ϑοπμ. δπὰ 8}.).-- - Ὑπδὲ μουν, τῖδί οοτηξοτί, 
ὙΝ8ι 00, γ8 τὴς ΔΓΘ ΙΩΘΙΌΘΓΒ οὗ (86 Εγνδηκοῖ- 
68] Θμυγοῖ, σὴ πὰ ἢοσο! Ὑ ΔΓΘ 0Π6, ἰῃ ὙΟῸΣ 
ἤδη δὰ δοπΐδδβίου, σὲ ἢ ὑπὸ Ῥυταϊ γα, δροθ- 
(ο] 158] σμυτοῖ. (ΑΡ611).--- ἰνθσι 35. ἘΒΟΥ.---Ἴδὲ 
ἔα ΠοΥ5 δπὰ ρτορβείβ ργϑοθᾶὰο {86 ἐσ πτρ8] οἷνῶ- 
τὶοι οὗἤὨ ΘΟ γί δὲ----νσὸ [0] ὸν ἴΕ. Τπεῖν ἔδι ὁδὰ 
ουγ οὕ, ἰϑ ἔπ δδιλθ; (Ἀ9 οὈ͵δοίδβ ΟΥ̓͂ ἐλεῖγ αἱ τὰ 
Ὀοϊοηκοά ἰο {86 δυίατο---ῖ μα βαπὶα οὐ εοίδ οὗἁ 07 
[11 θοΙοπς ἰο ἰδ9 ρα5ὶ. (μά πασγηπι τ). 

γεβ. 12. ΤΉ θη 8}1} ἔμ του τυ θ 
δ1161}06.---Τ 8 δ, ἰὰ ἰσυῖ, 6 Οουποῖ! οὗ ἰδς 
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Ἠοῖγ αποεδί, δὲ τ Ἀ 1 οἷ πιο ΒΡΘΘΙΚ ΟἸΪΥ 88 ΟΠ 88 
(86 [ον 5 τοῖδο ἰ8 ποὲ βοαγὰ - Ὀυὶ (ἤθη 811 δύ 
εἰἰοηΐ, πὰ ὈΟῪῪ ἴῃ δυδτηϊβδίοη ὈοΘοΓο ἐπ ποτὰ οὗ 
βοὰ! ἩΒΘΓΘΥΟΣ ἰδὸ ϑρὶγὶϊ οὗὁὨ ἰσυὶ θπ45 δὴ 6ῃ- 
ἔγδδοθ ἱπίο {π9 θασίβ οὕ θη, δηὰ ἃ 700118}} ὑυὶάθ 
δηὰ δὴ εροὶΐδέϊοαὶ ἴουὸ οὗ δοη ΓΟΥΘΙΒΥ ΟΣ ΠΟ 
τεοϊδίδηοθ, (86 Ὁ Υ οὗ [86 ϑρΙ Υἱ᾽ ΘΟΙΏΡΟΒ68 ἀΪϊ8- 
δε β' 008 ὈΥ̓͂ ἰὩ9 Ὀοπὰ οὔ Ῥοδοθ; ἴδ6 ἱσπτὰ 18. ἐμ 6 ἢ 
τε ]γ Του πᾶ, διὰ ὈΠΔΗΪΤΩΟΌΒΙΥ δοκπον]οάμοά ; 
ἴον 9 ἀφοϊδίοι ἰβ τηδὰθ ὈῪ (86 σουῃδοὶ δηὰ δοὶ 
οἵδ Κογὰ. (μθόη. δηά 8}.).---Τὴὸ ὑνγὸ νοσάβ: 
ἀγοκ ἢ δηὰ “γγδοθ," Ὀυγηθὰ 848 ἔγο ἴπ (δμοὶσ 
μολυίβ, δηὰ {Π0Υ βαΐ ἷπ βί]θποθ ἴῃ 8:6 ῬΥΘΒΘΠΟΟ οὗ 
ἴδε [ογὰ, (Β68867).---Οἀνὸ δυάΐθηοθ ἴο Ῥδῃ] 
διἃ ΒΑΘ Ό88. --- ΤΠ 656 τη Θχρ αἰποὰ δπὰ 
οοπβττοϑὰ 4}} ὑπδὶ Ῥοίοσ μδὰ ϑβἰδιοὰ χγοθρϑοϊϊπς 
189 βαϊναιζοη οὔ αοὰ ποι δὰ δρροδγϑὰ ἰο ἰμ9 
Θεμί]ο8. Τ}18 15, ἱπάοοϑά, (86 τῖχῃν σουγδο, ὙΠ6Σ 
0.6 ἰδδόβοῦ ΤΟΒΌΤΩΘΒ {ῃ6 Βυ᾽]θοὶ ὙΠΘΤΟ δΪ8 0γ6- 
ἀδοοδϑοῦ δὰ ρμδυδβοϑά, δῃὰ σοιδίδϑα ουύθὴ ζγοδίοσ 
ποπάογβ 810} αοα μδὰ πτουριί, δπὰ θη 8]} 
᾿ὰ βοὶ ότι ἴπ ΒΟ ΠΑΥΤΊΟΣΥ, ἰμδὶ ἐὲ 18 οὈγΐουβ 
Δ ΟΥΕΥῪ ΠΟΘΤῸΡ ἰδδὶ ἰΐ ἰδ οὔθ ἀο4---οηο ϑρ τὶ ὺ--- 
ἯὙΠ0 τΟΥ ΚΟ ἱπ ἰπθπὶ 41}. 1π δυσὶ 68868, 86 
δροβϑίοἶο δ] οαδίως [2 Οογ. χιϊὶ. 14] ἰβ Ὀοβίουγοά ἱῃ 
4}} ἰϊ86 ]πο88. (Αρ. Ραβί.).---"ὸ 1ογὰ 49 6βὺ8 
Ομτῖδε! ο ἐδοι ὑπ γ56}7 δοηγθηθ ἐμ6 ἔσο Οουῃ- 
οἷ], δηὰ ἰβοσθ Ῥχγϑδίάθὶ οἶνον (ΠΥ ΡΘΟΡ]Ὸ ὍΥ 
(}7 φἰοτίουβ δάυθηι"}" (1 ΒΟΥ 8 Ββιμα]σα]ὰ Ατίϊ- 
665) ΕΗ 61ο686 οὗἩὨ ἴὴο Ῥχγοΐδοο, οἀ. Βθοὶι. ἢ. 

808 -- ΤῈ. 
κε. 18-16. ὅδιλθα απδυσοτϑᾶ, δαγίηᾷ - - - 

διὰ ἴο τὲ5 60 ἴ80 νυγοτᾶβ οὗ [Π9 ὕσχο- 
Ῥδοῖε.---Ροίοῦ Βιδὰ τοΐοχτοαὰ ἴῃ πἷ8 δάάγοϑϑ 
ἠμιήρ ἰο ἴ.)6 Ἰτοοτὰ οὗ αοα: 2981π108 ΠΟῪ Β.ΟΥΒ 
δον ΠΥ {86 τοογὰ οἵ αοὰ ἰῃ ἐμ τὶ δ οὗὨ [86 
ῬΓΟρμοὶβ ρτγοοά ἩΪΓΠ 186 ἤογιηου. (ΒἾθ6,61).--- 
τε πΠΘΣ δἰρτιβ δὰ ποπάθυβ ΟΟΘΌΓΣ, 5.11} {ἢ 6 
αυσδιϊομ οὐρθξ 0 ὈῸ οοπδίδογοά, τοῖον {86 
ϑετίρίαγεβ δῦτθθ ὙϊῚΒ (μοι. (ΑΡ. Ῥαεδὶ.).-- - 9 
ἀροείίε9 ΒΡΟΚα ὈὉΥ (6 πιουνἢ οὗὨ Ῥοίδυ; σδ)οδ, ἰδ 6 
ὑτγοίδοῦ οὐ ἐπ ογὰ, βρϑδκβ δ 8ῃ δ᾽ ἀδσ Οσ Ὀἶβθορ 
οἵ (80 ολωγεῖ. (Β68807). 

γεν. 16. Αἴϊοσν πὶ 1 υὐἱ]} τος ΌΓΣΩ, εἰο.---ἸΤί 
Δ ποί πῆ βουΐ {πο κυϊάδησο οὗ {μ6 ΗοΪγ αδοεὶ, 
ἰδὲ δδηθδ ψγαδ σοπάυοίοα Ρῥγθοΐβο]Υ ἰοὸ (ἷ8 Ῥ88- 

ον ἰξ βροᾶῖκβ, ἢχαι, οὐἩ πὸ {411 οὐἵἁἩ (ἢ6 
δον δ ΘΒΌγοΝ δηὰ ἰῃ9 δϑοϊ ̓ ἰΐοη οΥ̓ 18 ἔθη ρ]9 
δογυοο; ἰξ, Ὠσχέ, ΘΟΠΥΘΥ͂Β ἐμ6 ὈΓοΟμΐδο ἰδὲ αοά 
ὙΠῚ υυ1 4 ἃ ποῦν δυτοῖ οὐ (89 τυΐῃβ οὗ ἰμ6 οἷά, 
δϑὰ ψείον ἰοχοίμοῦ ἰπ ἰΐ 4}} (πῸ Θϑῃι 168; ἰΐ, 
ἰδδιγ, βοίβ ἠοσί ἢ ὑμδὶ (18 ΘΟ Σ ἢ 58}}4}} σϑοοὶνο 
ΔΙ τδιΪ 0 ΟἾΪΥ ἱβτοῦρη ὑμΠ6 πᾶπιθ οὗ ἰδὸ ἴογὰ 
ἩΒοδ βου] 6 6816 ΡΟΝ ἱΐ, ἐ. 6., οα. τοὶ ἰἰ 
τ} Ὀοϊϊονθ. (ΑΡ. Ῥαϑεὶ.).---απᾶ Ὑν}}1 Ὀπὲὶ]ἃ 
δεαίῃ [56 ἸαΌΘΙΙ 8016 οὗ Ὠανὶᾶ, Ὑυΐοῖ ἐδ 
[116 ἄονση.---Τὴο Κίησάοπι οΥ ΟΕ τὶδί ἰδ ποῖ οἵὨ 
(815 ποῦ]; ΠΘΏΘΕΟ ἰὶ δ ΠΟΤ ἰοΥπηοὰ ἃ ἐδΌΘΓΏΔΟΪΙΘ 
ἩΒΙΟΝ ϑοοηΒ, ἱπάθοὰ, ἰο δυὸ 92]16ὸ ἀονη, δαὶ, 
ΒΕΥοτίμ61688, (6 Ο6η 1198 8848}1, ἰοῦ ἢ ρσγδοθ, 
Ἰοάψο ἴῃ 1. ΤΏ ἐΐπιθα οἵὗἩ (6 Νονν Τοδβίδιηθῃὶ δ, 
ἴῃ ξεΏΕΤΑΙ, εἶπηθ8 οὗ Υγθ- δστδηχοιηθηὶ δηὰ τοδίουδ- 
ἤθη, δῃᾶ, ἰβάδοὰ, 811 ἐμπθοϊ αν τοίου ἰοὸ (86 Τ68- 
ἰογαιΐοῃ οὗΓἁ (μδὲ ποι ἰ5 [816 ὴ; Αοἱδ ἱ. 6; ον. 
Χχὶ, ὃ, δ; Ηρ, ἰχ. 10. (ϑ8ι81Κο).---αΟοα νν}}} Ὁ 
ἰδ6 Ὀαϊϊάον; Ηδθ νῖ|]] ουθὰ οἷοδα ὉΡ 8}} ἰδ 
Ὀτοδοῖ 68 ΓΑπποβ ἰχ. 117, δπὰ σαΐβο ὉΡ ὑἰπδὲ τ ΒΘ ἢ 
ἷδ [Δ]]εὩ. αοἱὐ Ηΐπιβ οὗ ν1}} ἀο 411. ὙΠαὶ ἃ τί οι 
βοῦσος οἵ σοτηΐοτί γὸ δπα μΒοτοΐ [,οἱ υ8 ἐπ 6 ὉΘ 
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{ΑἸ 7] βουυδηΐβ δηὰ σου κ σα ἰοροίμον [2 ΟοΥ. 
Υἱ. 1] τ ῖϊ ἐμ 6 στασο οὗ θΘο (ΑΡ. Ῥαβί..). 

γξκεὰῥ-. 19θ. ΤΒαὶῖ σσγὸ τχοῦυῦ]0 ποὶ ἴδ: 
Ὁ ΒΙΟὮ, οἱο.--- ΝΟ 9 Δ΄Θ 80 ΘΑΘΙΪΥ ἰπ)υτοα ὈΥ (9 
ἐτηροδι οη οὗ οχίθσγηδὶ τοὶ χίουβ ὀχογοΐβδοδ, 88 
ἰθοβθὸ σοηγογίθα ῬθΥΒΟῚΒ ὙΠῸ 8.6 Θχοθοα αν 
ΘΟ ΒΟΙΘΗ ΟΌΒ; (ΠΟΥ͂ ΔΣΓ6 ἰδυδ εἰποῦν Ἰεὰ ἰο0 ὁπ (6 - 
ἰδΐῃ ἃ ἴδ͵589 δοηδάθῃσο, ΟΥ ἰΠ0Ὺ ΔΙῸ αἰδιγοββοὰ ὈΥ 
ἀπβωλδι ΒΟΤΌΡΪ6Β οὗ σοπδβοΐθῃσο. Ἰθοβο ὙΠῸ 8.0 
688 ἴῃ οδυπϑδί, 8.6 880 1688 ΟϑδὲῪ δῇήεοίθα ὮΥ͂ 
ΒΌ ἢ πη ρ8. (ΒΊ 6 ,6:}).--- ΤῈ τηοβὲ ἱπιρογίδηϊ τοὸ- 
Βοϊυϊΐοι δἀορίοα ὉΥ ἰμ6 δροδίοϊτο Οουποὶ!, δηὰ 
{86 ὁ59 ἩΒΙΟ ἢ ΓοίΔΙ 8 18 τα]  Υ δὲ 4]} ὑπὴ68 δηὰ 
ἴῃ 4}1} Ρἴδοθβ, γεΐουβ ἰο [Π6 συ ]6δ8θ οὐἨ ὈΘ᾽ΘΥΘΓΒ 
0 ᾿ἶνο ὑπο (89 πον σογθηϑῃηὶί, ἔγοτῃ (6 γοῖκθ 
οὗ 86 δποϊθδηΐ σοσϑιη οἶα] αν. [1 ἰβ 8 ἱτηρ 0 - 
ἰδηί γοβοϊυίλοι, τ ΐοῖ 6 οδγο οὐ Ομγὶϑ 
δου] ἃ ΤΟΥ ατδίο Ὁ} δοσορὶ, δηἃ δΔΡΡΙΥ σὰ 
τοδὶ δα! γ, 88 ἃ ΥΘΥῪ Ῥγθοΐοιβ σοβαὶὶ οὗ Ηἶβ 
του ϊογῖοιβ Ἡουῖ. ΕῸΥ ὙΠῸ (Π6 ἀἰνπο ο})8- 
τδοίορ, {86 ῬυΣὶγ, δὰ 186 ἱπιροσχίϑποο οὗ {815 
ἢγβὶ Ομυσο ἢ Οουπηοὶϊ πόσο ἰπὺ8 ἀσηγοπδίιτδίοα, 
{8680 ἤδαΐιγοϑθ δρροαγοὰ 1088 αἰβιϊποιϊγ ἴῃ β86- 
σοράϊης ὑὐτηοδ, ὙΠ θη βυοὰ Οὐ 61} 5 ποτ Βοϊὰ 
ΟἾΓΒΟΥ ἴοὸ στα ν ΘΑ ΓΠ8] ῬΔΒΔΊΟΏΒ, ΟΣ ἐο ἀφίθυτα 0 
ὑγίνἱδ] τηδίίογ. (ΑΡ. Ῥαδί.). 
γε. 206, Ῥμαὶ 180 ν᾽ εὐαῖδίη ἔσο Ρο]]υ- 

κίοια οὗ ἐᾶδο]5, εἰο.---Τὸ δρϑίδὶη ὕγοσῃ ἰδ σῪ 
διὰ Τογπϊοδίϊου, γ88 8 ἀυνν ΒΊΟΣ (6 ονοα ἰῸ 
αοά: ἰὸ δρϑβίδϊπ ἤγοτῃ ὑμίηρβ βίσδηρὶ θα, δηἀ ἔγοτη 
Ὀ]οοά, γᾶ ἃ ἀυἱν Ργοβου θα ὮΥ ἔγαίογη 8) 1009.--- 
“118 8 Τδτὶς οὗ ἃ φυνγδεοὰ Ομγἰβιΐδη, ἱμαὶ ἢ9 
δυοΐὰβ ποὺ ΟἹἹΥ ΟΥΙ ἰἰβοὶϊζ, Ὀὰΐ 4180 8} ΥὙΘΥῪ δὃἢ- 
ῬΘΆγΔΏΟΟ οὗ οΥἱ]. 70 {86 ΟἸ ΥἸδιΐθη πο ἷπς οδῃ 
δΘ ἃ τηδίΐοῦ οὗ ἰῃαὶ ογθμ 9; (89 δοίΐοῃβϑ ἩΒΙΒῊ 
ἢθ ῬΟΓΖΌΓΣΙΩΒ, ΟἾΠΟΣ ΒΟΠΟΡ ΟΥ αἰΒΒΟΠΟΥ {86 ΠΒΙῚΘ 
οὗ ἰδ Ιογρὰ, Βυὲ αἱ ἰδπδὶ ἐπι, τ ἢ 90 5 δηὰ 
απ 166 ἀν ὶὶ ἱοχοίμοσ, ΗἾ8 δὴ νγ88 ἀἰβῃοη- 
οἕγοα, τ ἢ ΔΗΥ͂ ὁπ6 ἀἷὰ {πο86 {μη ρ8 τἩΒῖοἢ ΟΓΘ 
γοζδγαθαὰ ὮΥ ἰπ9 νοσϊὰ δ υπάθῃδὉ]6 βἱμΏΒ οἴ 
ποδὶ μοπίβη." (ὙΠΠΩ6Ρ). 

ΟΝ ΤΕΣ ΠΟΙ ΒΕΟΤΊΟΝ.--ῈΒ. 1-21, 76 ἴπι- 
»οτγίαποο οὁ7) λὲ ἥγτεὶ Οἠλωγοὶλ Οομποῖδ: 1. ΤῊΘ αυ68- 
ἐἰοη ψὶοῖ τγ88 ἀἰδουθδοά, τον. 6; (ἰΐ τοίοστοὰ ἰὸ 
(8λ6 δοπα τ οῃ}8 οὗὁὨ βα]γδιϊοῃ). 11. Τ8π6 βρίγὶὶ ἴῃ 
νον 1 γᾶ αἰδβοιιβδοα, τσ. 7; (8 βρὶ γἱϊ οὗ Ἰοτϑ 
δηὰ ἰγσὰ 8). ΠΠ. ΤῈὸ ρῥυίποῖὶρ]θ ἱπ δοοογάδῃοθ 
τὰ τ Ισἢ ἐμ ἀθοϊσίοη ττὧϑ τπθα6, τον. 8, 9, 12; 
189 ἰοπύϊ τη οηγ ΟΥ̓ αοα, ὈΟΓΏΘ πῃ ἷ8 ψοτὰ, δὰ ἰπ 

ἷ6 δΔοί8). Ι΄. ΤῊδ σομῃήθδϑίος Ἡ ἰσ 88 τηδα9 
(869 Ὀδϑὶβ οὗ ἰδ γοδοϊυίίου δἀορίϑαά ὈῪ ἐμ Οουῃ- 
οἷ, τορ. 11; (“6 Ὀοϊουθ ἐμαὶ ἰβτουκὰ {86 
ἔτδοο,᾽ οἰο.). ἔλμοιυνν ἥρω ἄοες (δε Οἠτίϑίαη 
εοπάμοί (λα τοατὸ οὗἩ λ Ποταῦ 1. ὝΠΤΙῈ οουγαρο--- 
ἷῃ ογάὰον [δὲ ἢΘ ΣΙΔῪ τοίδϊῃ τ86 ὁσοότῃ; 11. ΤΠ Β 
ἔγδίοσῃ δ] Ἰοτο---ἰ δὶ ἸΟΥΘ ΤΩΔῪ ποὶ ΖΤΟῪ οο]4; 1Π]. 
ὙΠ Βυπ ] γ---ἰ(ἢδὲ (6 ΒοτὶρίυΣΘ ΤΩΔΥῪ Ῥγθδὶ 9 
88 ᾽υάρσο. (ΑἈ]06]ἀ)).--- Ἡ’ δείίευς ἰλαὲ ἰλτουσὰ ἰλὰ 
9γασε Γ᾽ ἰλὲ Ζοτα ὕεευς Ολτίρί τοὸ δλαὶϊΐ δὲ δαυεά: 
{μπῖ8 15. ἃ σοῃγοδβδίοῃ, 1. ΟΥ̓ ροηΐϊΐοῃοθ, τ ΒΘ Ὦ ῬΤΟ- 
οϑϑᾶδβ ἴγοιῃ ἃ ἀθϑῃ δηὰ οἱθδῖ ΘΟ" ΒΟΪΟΌΒ1688 οὗ βίῃ; 
11. Οὗ Βυπι ἐγ, τ πἱο οὶ ἐοδι 68 ὑμδὶ μῸ τϑῦϊὶ αἱ: 
ἰδοῖ68 ἰο ζοοὰ ψόοσκβ; 1ΠΠ1|. ΟΥ̓́ αὶ ἢ, τὶ ἢ ΥΘΟΟκ" 
πίζοβ {πὸ τἱο 68 οὗἩ [8 Ἰογο οὗ αἀοὰἂ 'π Ομ γὶϑὶ; ΠΥ̓͂. 
ΟΥ̓ 7ογ, νῖςλ ἰδ Τουπα θὰ οἡ ἐμ ῥβδςθ οἵ (80 ρλτ- 
ἀοποὰ βουϊ. (1Κϑοηῖ. δηὰ 8.).--- 6 ατὸ δαυεά, 
ποί ὃν ἰλε ἴαιο, δμὶ ὃν φσταεσε: (1,]800).---Τλαὶ οὐ 
| ῬΤο ἐλ λεατέ ὃν 7ζαϊϊλ, γον. θ-12: 1. Τῇδὶ {89 

ϑασί οὗ τοδῃ ποοὰβ ρυγίδοδίΐοι; 11. Τη δὶ (δΐ8 



286 

Ῥυν δοδίίοη 5 οἴδεοίοα ὈΥῚ δι: Π. Τὶ {πὶ8 
Ῥυνὶβοδιίοη οΥ͂ (86 Βοαγὶ ὈΥ ἔδὶι, 5 {πΠ6 τογῖὶς οἵὗἁ 
ΑἸπιϊ κείν αοά. (δ ρφὈο6]η). --- ΤᾺΣ Οὐηγεδδίοη : 
“͵ε δεῖίϊευε ἰλαί, οἰο.᾽, νον. 11; 1. 118 πιοδπΐπρ: 
1. [8 δουγοθ; {Π1. (8 ἔγαϊ!.. (14ἃ.).--.Τὴκε ρτίποί- 
»ἷεε αἀσοογαϊηφ (0 υὐλίελ ἐλαὲ τιολίοἢ 16 ἱεπιροτατν ἐπ 
Ολτιδιϊαπ εν πιαν δὲ ἀἰιϊπσωλεά ἤγοπι ἐλαΐ ιολίολ ἐξ 
ἐπάιγῶισ. (1,1860).---Τε Ολτίεἰΐαπ πιοάδε ο7 οοπάμοί- 
ἔπη τεἰϊϊσίοιιΣ ἐοπίγοῦογεαῖεδ: 1, ΤΠ. ΖΘ 58 ἴο 6 
συϊἀοὰ ὮὉΥ υππιϊϑίβ Κα ῦϊο τηϑηϊοδίϑεοΒ οὗ ἐδ6 
ῬΟΥΟΥ οὗ αοἂ: 11. Α σοτηϊηοη ἀοβῖγο ἰὸ βΒοαγοῖὶ 
16 ΒοτγίρΡίυγοβ, δα πιᾶῖκοὸ ἔμ θη ἐπα ὈΔ5ἷ8 οὗ υπϊοῃ. 
(14.).---Τὰε Ολυτοὶ Οομποῖ! αἱ “ετιδαίεπι, α πιοάεὶ 
ον αἷξ ξιιεεεοαϊπα ασόα: 1. 18 ὈσΟΑΒΙ ΘΟ. γ88 8 νυἱία] 
αιοδίΐϊοη οὗ (ἢ 6 ΟΠ ΌΓΟἢ---ἃ αὐοδίϊοη τοϊδιϊηρς (α) 
ποί ἰο {86 ΤΑῚ (ἢ (ΤῸΥ οὴ (μὲ8 δ Ὀ͵θοί, τσ γ88 ηοί 
αἱ ἰπδὺ {(π|6ὸ ἀδφηΐϊοα, ηο Οουποὶϊ σὴ τῇδ ἃ ἀο- 
σίβίου ὕγοτηα νι ϑῖὶο ἢ ΠΟΤΘ ἰδ πὸ ΒΡΡΘ81), Ὀυΐ (ὁ) 
ἴο {πὸ 118 δπά οοπῃάιιοι (οοποογπὶπρ ἴμ6 ῥγδοίϊο δὶ 
ΔΡΡΙϊΪοδίϊοη οὗ δα εαὰ ἀοοσίτγὶ δ] ὑσαϊῃ ἰο 6σοϊο- 
β᾽α5811081] ΟΥΔΟΡ δῃηά ΟΠ τί δἰ ἴδῃ ὑσϑοιῖς 6). 1, [8 
δρὶγὶϊ Ὑ2Ὼ8 δγι οὐ νυδῃροὶ σα! ; (α) ἃ βρί γἰΐ οἵ 
γαῖ, δβυβίαὶ ποὰ Ὁ 1Π6 νοτγὰ οὗ Θοὰ δηὰ Ομ γἷἊ- 
ἐδ ὀχροσίθησο; (δ) ἃ βρί γε οὔ ]ουθ, ν ἶσα δουρὶ 
ποὶ 118 οπῃ, Ὀυΐ {π0 το] ΐδτο οὗ 411. 111. 18 σο- 
81} τΔ8 ἃ δ] οϑϑίηρ [07 {π 6 σΒΌΓΟΣ ; (4) ΡΓΟΒΊΕ88, 
Όγ ἃ Ῥοδί(ϊνο δῃηὰ ὅπη) σϑὶθαβο ὕγοπη δηϊαυδίρα 
οχίοσ 8] ογαϊπδμοθδ, Ὀυὲὶ (ὁ) 8 ῬΤΟΩΤΘΕΒ β8Π0- 

. οποά ὈΥ͂ ἐδ ποοδδηροά ἡ ηἀδιηθηίδὶ ῥσὶποὶρ]685 
οὗ ἐμὸ Ομ τ βι δὴ ἔδί ἢ δα Ῥυδοιΐοο, νον. 1]1.-- Τὰς 
ἔδδιιε οὗ ἰλε ἤγεί Ολωγολ Οοωποῖϊ, α ἰγτωπιρὴ οὗ ἰλε 
Ποῖν ϑρέσι: 1. Ἠΐδ (γα ρἢ, 85 ἃ βρίνὶ οὗἉ Ἰ θοσίυ, 
ΟΥ̓́ΘΡ (6 γοῖΐῖζο οὗὁἨ ουὐϊνχεγὰ οτγάϊηδησοα, υον. 10, 
19; ΤΙ. Ηἰβ ὑγἱαταρἢ, 88 ἃ βιρέσις οὗὨ [δὶ ἢ, οὐὸν (8 6 
ἀοἸαδίοη τοβρϑοίίης υπδη τ ϊδάοτη δηὰ σὶ ραεὺ- 
ΘΟ ΒΗ 688, ΥΟΓ. 9 ́ . δηα 16 δ΄. ; 17Π1. ΗἾ8 (ΥἹ ΠΡ, 888 
Βρὶγὶ οὗ Ιουϑ, ΟΥ̓ΘΡ 8 διιρὶν βοϊ- 11}, δ ἃ ἃ πδΥ- 
ΤΟΥ -Ἰοϊ 64 ΡΑΥ Βα δῃΐρ, γον, ], 2, 7, 12, 19--21..--- 
[4 πιαχὲπι τεερεοίϊπσ Ῥοδ66, οΥ,7 4π| ἑγεπίς ρυϊποεῖ- 
οἷο (Τοτυλουῖν δου δεὰ ἰο Αὐριδίϊηο; 866 ΗἜΕ- 
Ζ0α᾽5 ἤπονζ. ““Μεϊάοπίυδ᾽᾽), οἰαϊπιίπσ ἰλ6 οὗδετ- 
σταποε 07 αἰΐ αροε6: 1. 7π| πεοοδϑαγῖδ υπίίαδ, τον. 11; 
11. 7 ἀμυδίϊε ἰξδεγίαα, τον. 19: Π|. 75 οπιπίδιιδ 
εαγίίαδ, νον. 7, 18, 206. [1,ἅοἷςα ρυ ] δι εὰ ἰπ 18δ0 
δὴ Θ884 0, ΜἘΐο ἮΔ8 ὈΘΘΠ τη0ἢ δά πιϊγοα, οἢ (6 
“46, Δυῦ ΠΟ, οὐχί Δ] ἤοτηι, δὰ σι 86 Ώ56,᾽" οὗ 
{818 ΘΟ] Ὀταϊοα πιασχὶτὰ. ΑἸΥ̓ΤΟΥ γοὐοοιἑρ [8.6 οἷ δὶ τη 
οὗ ΟΥΠΟΓΒ, 6 δϑουῖθοβ ἰΐ ἰο Βυρογίυβ Μεϊάθηϊαδβ, 
ἃ ΓᾺ ΠΟΤ {πϑοϊορίδη το ᾿ἰνοά ἀατίηρς ὑπ 6 θᾶ τ- 
ἸῸΥ Ῥαγὶ οὗ 8 βουθηϊθοηίἢ δοπίατυ. ΚΕΊοβο, [89 
ὙΤΙΟΣ οὗὨ {πὸ αγίΐϊοϊο ἱἰπ ΗΒΆΣΟΟ ΒΒ πον. (ΙΧ. 
80δ)., τοσοητῖν ἑουπά ὑπ ονἰ χα] νοσχὶς οὐ Με]46- 
ΠἶὰΒ ἰὴ (Π9. οἰἵγ ᾿ἰὔΓΑΥΥ οὗ Ἠδιθιγα. Τ86 δι- 
1ΠΟΣ, 88 ἰΐ ΠΟῪ ΔΡΡΘΔΥΒ, Οχργθϑϑοα Εἱτηβοὶ ἢ ἴῃ (86 
Το] ον ς ἰοστῶβ, τ ΐοῖ ΤΠΔΥῪ ὈθΘ Τοβαγά θα 88 [ἢ9 
ἰσὰθ τοδάϊηρ: ΚΝὲ ποβ βουύυδυθιυβ ἐπ πεοέδϑατὶ 
ζὐηϊίαίεπι, ἐπ ποῆ ποοοδδατὶ 1 ἴδεγίαίεηι, ἐπ εἰτίασυς 
Ολατί(αίεπε, οριΐπιο οοσὺθ ἴοοο ὁδβϑηὺ ΧῸ8 ΠΟδίτθ. 

ΤῊΒ ΑΟΤἸΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΞΒΤΙΕΞΠ. 

--ΤῈ.].--Γὴςε Ἡοῖν ΟἈοεί, ἰλε δεεί Ῥγεδίάεπί 977 6ι- 
εἰεδιαδίϊσαΐ δυποας απὰ ραείοταὶ οοπἤεγεπεεε: 1. δ 
ῬΟΣΤΩΣ5 ΘΥΘΓΥῪ ΟἿΘ ἰ0 ΒρΟδΙκς, ὈΟ(Ν Το ΠΟ δΓὰ 
ποί αἰδιϊηρσυϊδηοὰ πὶ (6 Δϑβοι ὈΪΥ (γοσ. δ), βιὰ 
8180 οἷ ποηΐ ἸοΔάοτ (ν ν. 7, 12)---ἰδο εἰπϊὰ δηἀά 
{86 Ὀοϊὰ; 11. Ηδ τηϊἴ68 811] οὐ (86 δοησπιοι στουπὰ 
οὔ {πὸ ἀϊνίπθ πνογὰ δπὰ ἃ ᾿ἰνῖηρ δι. (τὸν. 9,1], 
1δ) ; 1Π1. Ηο δοπάυοσίξ ὑπ ργοσοθάϊηρε ἰο 8 ΒΡΡΥ͂ 
85.6---τοβο]υϊί σι αἰθουβδοὰ τὰ τϊβάοπι, δηΐ 
ὈΏΒΗΪΠΙΟΙΒΙΥ δἀορίοά, (νὸν, 19 Δ΄.).-- Ἡζλεπ δτείλ- 
γῆ αγὲ ἐπσασεά ἐπ αεϊβδἼεγαϊίοπ, λεγε ἐξ ἃ ἔπε ἴο 
δρεαξ, απὰ α ἐὔηε ἴο δε εἰἰεπί: 1. Βοϊ 668 οὗ βροοςδ, 
ὙΠ6Π (α) ΒΟΓΌΡΪ68 οὗ οσοπβοΐθησε (το Γ. 1. δ), διὰ 
(δ) οἴϑαν δοηγνιοίΐοηβ οὗὨ (86 πιϊπὰ (τος. 7, 13, 13) 
816 ἴο Ὀ6 Θχργοϑϑοᾶ; 1Π, Μϑοῖς δίϊδηος {τογ. 13), 
ψῃθη (α) 86 ΟἈἢΠ|Κ6 οὈδάϊοποα ἴο ἐδ ὙΠ διὰ 
ψοχὰ οὗ ἀρὰ, δἀηά (δὴ ἱπάπ] σεπὶ δὰ μβοῆο 868- 
εἰπιθη δ γοβροοίίηρ 86 ὈΣΘΙΈΓΘΩ, δ ΓΘ ἴο Ὀ6 τηδηϊ- 
ζοβίθα. --}8ὲ ποί ἐπίαπσίεα αραΐπ τοὐίἢ ἰᾷε ψγοῖε οἵ 
δοπάαγσε᾽ (681. ν. 1)---ἰ τοατηΐπσ αὐάνεεξεοα ὃψ ἰλε 
αροδίϊεϑ ἰοτποάεγη ΟἈτγιδαπὲν: 1. Ῥααϊΐ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ 
ἰϊ (γεν. 2-4)--ἰμδὶ στόδι δροβὶ]ο οὐὗἩὨ [86 ΘΟ δ: 1} 
ψ80 πασαγοα ἢ]5 1179 ἴῃ (π6 δἰζοτῃρί ἰο οδϑὶ ὁ 
100 ὈΑΡΤΙΟΥ οὗ 6 18} ὑσδαϊ πα ὈΥ 86 Ῥονέοῦ οὗ 
ον ῃ 6168] ἰθοτίγ; ΗΠ. Ῥοῖον σορεβϑίβ ἰἰ, (τος 7-- 
10ὴ)--λ αὶ γτοοῖ οὗὨ ἐμὸ ῥγϊιϊνε σμυγοῖ, γΒοῖι 
αοάἀ Βἰπιβοὶῦ οοπἀυοίοὰ ἰο 4 Κποπ]ερσε οὗ ἐδ6 
ἰγσαϊῃ [Μ|. χνὶ. 17], ἀπὰ σοὶ {μ6 σατο ΒΒ {μὲ 
ἀοαιδη 8 δὴ ἰπ}]}1ςϊ δὶ 1, ἴῃ γαΐϊῃ ἰητοῖκοθ 88 1.8 
Ῥϑίτοη βαϊηί; 1{1. δ) 65 τη τὶ δότω (τεῦ. 
18)---ἰδὐ ρυθδοῦον οὗ [86 αν; 4}} ἰοβδι!ν διῖκο, 
ἐμδὺ (η6 τἱσϊδουβη688 οὗ ἔδιιἢ [Β οπὶ. ἴχ. 80] 8 
{86 ΟὨἿΥ ΨΑΥ οὗὨ Βαϊ γδί 08 .---- ’ε δείξεοε ἰλαΐ, οἴο.᾽ 
(νον. 1]1)---ἰμ σοιηπιοη δισσὰ οὗ οὔτ στβη- 
(6116 8}, 88 γ6}} 88 οὗ {86 ῥΥἱταϊεῖνο, δροσϑίοσ 
σΒυΓΟΉ.--- 7:6 οοηεδείοπ οὐ ζαϊίλ Ῥτεδεπίεα αἱ Αυσε- 
δωγσ, πὸ οὐδεν ἐλαη (δαὶ ο7) υεγμεαίεηε: ἵ. διε οδο6- 
ΤΩΥ͂ ψ τ νυ ἰοἢ 10 σοπίοπαβ 18 {π6 5δπ|0---Ῥ ΑτΊ- 
δβαΐδιι: (4) Ὀοπάᾶδρο, ἐππροβοὰ ὈΥ πιδη; (δὲ {δὲ 
τὐἱθουδβηοβα οὗ νοῦῖκβ: 1. 18 ἐοτιπάβεϊοι 15 186 
δϑῖηθ: (α) (ἢ 6 ποτὰ οὗ ἀαοᾶ; (δ) ΟΒγϑεῖδη Ἔσρδ- 
τίοησο; ΠΠ|. Τι6 βρὶσὶϊ το ἰς Ὀγχοδίθοα, 15 186 
δῶτηθ: (α) ὈοΪ 688 ἰῃ οοπήοδδίπρ [86 ἔσχῖ ; (ὁ) 
{86 πιοϑῖζμθ 885 οὗ Ἰονο; ΙΥ. ΤῊΘ ὙΔΥ οὗὨ βδ᾽ υδέϊοβ 
νΒΙΟἢ ἰΐ ργοοϊδίτηβ, ἰ8 ὑπ 9 δδιηθ: (α) γϑδ ζυϑδοε, 
οῃ [δ ρατὶί οὗἩ ἀοά; (δ) ἃ ᾿ἱνίηρς δὶ (ἢ, οτι {86 μαεὶ 
οὗὨ πιδῃ.--- ΓΤ γν. 11. Ῥείεγ᾽ε οοπεεεῖοη ὁ 9}αἰλ: 1. 
“79 5888} Ὀ0 βαυϑὰ ᾿). Τ86 βαϊτδϊιΐου, οὗ τ Βῖοὶ 
οἵθῦ βρϑδακβ; (α) ἸΡλαὶ 8 Ἰρ] 16 ὈΥ “ Ὀεὶδῷ 

βδυδὰ 7 (δ) Ἦζλο 588}} Ὀ6 βαυϑαῦ ("πε"). Π. 
(Ὑπὸ [ροτὰ 7 6808 Ομ γδὶ ἢ). ΤἘπὸ δυίβοῦ οὗ οὔτ 
βαϊγαίΐοι, (4) Ομ τῖϑὲ ἐφ [8η90 δὐίμον; (δ) ἰ86 οπὲψ 
δυίμβον. [1Π|. (“ΤΠ γοῦ 186 ρστδοο οἵ, εἰο."). 
ΤῊο στοιιηὰ οὗὨ οὐγ βαϊνδαϊΐίοη. (α) Νοῖ οὖσ νοσκε 
οὐ πιογὶϊ, Ὀὰὶ (ὁ) στδοο. [Ψ. (“06 Βεϊΐονα.") 
ΤῊ ὕδὶ ἢ οὗ Ροίϑσ ἴῃ {μῖ8 βαϊναϊΐοα. (α) Α οἶδα 
διὰ ἀϊδιϊποὶ ἔῃ; (δ) Ἔχργεβείῃρ ἱ ἔπ δοὸ- 
[10}8.---ΤῈ.]. 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂. 22-20. 287 

Ο .--- ΤῊ ΡῬΕΟΙΒΙΟΝ, ΑΝῸ ΤῊΣ ἘΡΙΒΊΣΕ ΟΥἩ ΤῊΣ ΑΒΒΕΜΒΙΥ͂. 

ΟἜἬΑΡΤΕΒ ΧΥ͂. 292.-99, 

22 ΤὭρη ρ]οαβοά [1 [γο80]ν647 [86 δροβίϊθβ δῃὰ 6] 46γβ, ψιθ ὑ86 τ 8016 ΘΠ ΤΟΙ, ἴο βοπά 
οἤοβθὴ [0 οἴοΟ86 δηὰ Β6ῃᾺ7 πιθὴ οὗ ὑξιϑῖσ ΟὟ ΘΟΙΡΔΏΥ [ΤᾺΌΤὰ διηοηρ ἢ 86} }768] ἴο 
Απιϊοοῦ τὴ Ῥαὰ] δηὰ ΒΆγηδρθαβ; παπιεῖψ, Φ υ8λ8 Βυτηδιηοαϊ ΒΑΥΒΑΡΔΒ, δπα ὅ311Δ8, 

25 ομϊοῦ [π|0 ΤΕΓΘ Ἰοδα]ηρ᾽7 τηθῃ διβοηρ ὑδ6 Ὀγούβτθη: ἘΛπα ὑμ6 0 ψγοίθ ζοίέενβ Ὁ ὑ86πὶ 
δἴιου [018 Δ ηΠ6 [Απὰ [Π6Υ ρῥ]αοδα ἴῃ ὑμ 6 ῖγ μη 48 ὑμ6 [Ὁ] οσίηρ Ἰο 6]; ΤῊΘ Δροβί]68 
δΔη οἰ ἄθτβ δῃα Ὀγθίμσοη δεπα ρτϑοίϊηρ πηίο [88]ὰ}6] ὑ86 Ὀγοίἄσθα Ἡ]Οἢ [ὍὉπ)0] 8 οἵ 

24 (0 Οδῃ 1168 πὰ ΑἸ ΟΟὮ δηὰ, [18] ὅϑυτία δῃὰ ΟἸἸἸοῖα: ἘΒΟΓΒ 6 ἢ. 88 6 ἤᾶνο Ὠοαγά, 
{μδὺ σοτίδιη πο ποηῦ οαὖῦ ἔγομπι 18 να ὑσοι ]οἃ γοὰ ἩΪῸ ΤΟΤαΒ, Βα θυ τ εϊηρ ὙΟῸΓ 
80}8, βαγίησ, 7 πιμϑὲ Ὀ6 αἰγουτηοἰβοα, δπὰ Κοὸρ 86 ἰαν [ἢν ποαγὰ (δμαὺ βοῖὴθ (ρ6Γ- 
808) ΠΟ ποηὺ οαὐ ἔγοπὶ π8, πανο ἰγου θὰ γοὰ ἩΠΓῈῺ ἀἸβοοῦγβαδ, ἴῃ ὑμαὺ ἐΠΘῪ πηδοι(]9 

28 γοὺγ 8008] 5 (0 ὙΒΟΙῚ δ ρϑΥ6 πὸ διιοἦ [οὁηι. Β86}}7 Θοτηπδηἀτηθηῦ: ἘΠῚ βθομθα ροοά 
πηίο 8, ὈΟΙρ; 4586} 0164 τ ἢ οη6 δοοοτγα, ἴο βαπα οἤόβοη [Ἴ ΠΟΘ ΌΓΘ γγ76, ὈΘ᾽ηρ᾽ 48861- 
Ὀ]οὰ τ] οπα δοοογά, μᾶνο γϑϑοϊγθα (ἔδοξεν) ὑο ὁἤοοβο δη ἃ 856η47 τηθὴ αῃΐο χοῦ ὙΠῸ ΟἿΓ 

260 δεϊονθὰ [οἷνΛ ἀθαγ ἔτ 68] Βδγπαραβ δα Ῥαῦὶ, “Μοη [780 (Βάτη. δὰ Ῥ.) ἃγθ πιθῃ]} 
ὑπὸ πᾶνὸ μασζαγάἀθα ὑποῖν ᾿ἰνο8 [ἢ 6}Ὁ 808] ἴον {86 πδιὴθ οὗἩ οὐσ μοσὰ «6808 ΟἾγτὶβέ. 

21] ἜΤ ὁ αν βοηὺ ὑπογοίοτο 9 π488 δῃὰ 3118, ὙῸ 884}} {51} 8,80 6}} ψοὺ [Π0 Βαπ|6 ἸῺ ΡΒ 
28 ὃγ τουτὶ [πη ρΒ γογρα}} 70]. ἘΒῸΥ 1 βοοιμθὰ ροοᾶ ἴο [ρ]688647 ὑπ6 ΗΟ δοβί, δῃηὰ 

ἴο [οηι. 107 π8, ἴο Δ ἀροη γοὰ πὸ φγοδίον [τύμοῦ, πλέον] Ὀαγάθηῃ ὑμδη {6866 πθοθβ- 
29 ΒΑΥῪ (πίηρΒ: ἜΤ δῦ γ6 δρβίδίῃ ἔγοτῃ τηϑδὶβ οδογθὰ ἰο 14.0]8 [τοπὶ 140]-Βδου 0681], δηὰ 

ἴγοιῃ Ὀϊοοα, δηὰ ἔγτομπι ὑπὶΏρΒ [800 (δ ] 06 βισδηρ θα, δπὰ ἔγοτῃ ἔοσηϊοαίίοη : ἔγοιι τ] οἢ 
1 γὰ Κϑορ γουγβοὶνοβ [μογοΐοτο, 1 γ6 Κοδρ 818], γ9 88}8}} ἀο νψ6}} [10 ψ}}} ρῸὸ γψ8}} πὶίἢ 
7Ἷοι]. ἘΕδτθ γ9 Μ6]]. 

1γς. 22, [Ππ Ρἴδοο οὔ ἐπικαλούμενον Ὀδίοτο Βαρσ., οἵ ἐετί. γες., ἴγοτα .., ἰδ ἤθεα, οἷα. γοοθπὲ δου ἀατθο ἴῃ δά ης 
Β ΉΒΌΝ ἵοττα καλούμενον, τὶ Α. Β. Ο. Ὁ. Ε. α., δὰ Οοὰ, Β[:., ἀπὰ γοχασγὰ [ἢ 6 ΤΌΣΟΥ 88 ΔΏ ΟΧΡΙΔΠΒΙΟΓΥ σογγοοοῃ. 

τα. 28. Εῖἴνο ἱπιροτίδη! ΜΙ, Α. Β. Ο. Ὁ. δπὰ Οοά, 81η., οτα καὶ οἱ [οἵ ἐεχί. τες. Ὀοίογο ἀδελφοί, 88 το }} δὲ ΒΟΎΘΓἃ] 
Νετἴοῖο δ ντογοίοη [ὙῸ]ς.. οἴς.}. ΓΟ Πἢ Πκ5 ὑἐπογοίοτο οδποο [94 καὶ οὐ. Βυΐῖ ἐξ ΠΙΔῪ ΘΑΒΙΥ Ὀ6 οοποοί τοὰ ἐπαὶ (Π0 οἱ ἐδ- 
εἰου πὸ οὐσαδίοιοα ΟΥ̓ 8 δογΓαρἷο τοδρεοῖίης [86 οοὔρογαίίοη οἴ [9 σοηρτορδίίοι τελτη [89 ἀροβεϊοβ. [ΜΙΘΥΘΣ, ἩοθΘ ορίῃ- 
ἰοΒ ἀο Ῥειϊίο καρ τᾷ. ἡμὶν εἴγώῳ τμδὲ ἔπ Ομ ἰδδίο Δ8 ἔπ γοσυ]ς οὗ 8 ὨἰοΓαυ σα] [66] Ὡς, δηὰ πδὲ [Π0 ἔνγο τνογὰθ δσὸ ζοῃ- 
ἘΪ06...-7.}. Β.0. δῃὰ τηοδὶ οὗ ἴΠο τογϑίομθ δὰ ἐδίμοτθ, ἰηβοτῖ καὶ οἱ, πὰ {π|8 τοπάϊηρ ἰδ, νὴ ἢ Το οηδοτγί, ἴο 6 τὸν 
οεἰτοά δ ζοητῖπο. [Πἰ ἰς ἀτορρϑὰ ὈΥ ΑἸΖ. 88 δὴ ἱπίοσροϊαίίοῃ. Οοὰ. Βίη. (ογί α΄ μα1) οσα  {ἰοἀἃ ἱξ, "πὲ ἰξ νσᾶϑ ἰπδογϑα ὮΥ ἃ Ἰδίοῦ 
μδβά, πιδασὶκοὰ Ο ὉΥ Τίθο.--ΤῈ.] 

γε: 24. Το ποτγάξ: λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν νόμον, [οἵ ἐεζέ. τεο., αὐὰ Τουπὰ ἴῃ Ο΄. Ε.} δῖοὸ ναπείης ἰη Α. 
Β. Ὁ. [δὰ Οοὰ. 51η.}, [ἢ ϑευθγα] τογείοδβ [ὕπ|κ. οἵο.), δα ΔΤΠΘΤΒ; ΠΟΥ͂ ἀγθ ἃ αἴοδα ὕγοηι τοῦ. 1 απὰ δ, ἀπ ἤατο {Ππογο ΓΘ 
Ββοδῃ υοτΥ ὙΤΟΡΕΤΙΥ ̓ ς ποθ! θὰ Ὁγ ΙΔοἢ. δπὰ δοῦν. [Βαϊ ὈοΓἢ Μογοῦ δὰ ἀο Ῥοἐίο ἰης]πθ ἴο {89 ορίπίοη ἐμδὲ ἐπ ψογὰδ ἃγ9 
᾿Αὐαλόϊοας ΟΥ̓ΔΏ ᾿πδοΓΐ8 δεῖ ΑἿΣ περιτέμ.; ἴπ πιῆ ποτ Ρ δ ΥΔΣΥ σΟΠΒΙ ΘΥΔΌΪΥ; ΑἸΓ βδγο ἴμδί [π9 γογάθ ΔΘ “ ΤΩΒΏ 651} ΔΏ 

᾿ρρραον μφατον ΟΣ ΠΙ ΠΝ μα, σε κάπιος, Ὁ ), δθ πιαγκῖτι οἵ δο Ἐπεῖ. ΒΙ0Ὶ « ποτὰ» ΟἽΟΙΣ οτ. ΖΙ. [18 ρμἷδοόο οἵ “που, μὰ, τοῦ, ἀοδμουδ), ἰδ τηαγκίη οὗὁὨ ἢ ᾿ Θ ῬΓΟΡΟΒΟΒ “ πογά. 6 
8 οααἰνδ]οηΐ ἴο “ Ὑ ΡΌΘΙΪΥ ἔμ, “017Ὰ}}γ."--Τὰ. Ἐ5Ὲ ) 

δύος, 28. Βοη δ τ ᾿δ5 σδηςο} ] 6 τούτων [οὗἉ ἐσαέ. τεσ. ἴγοτα Ἐ. 6. ἴον τῶν ἐπάναγκες, Ὀμξ οὐ ἐδ 6 ΒΉΠΟΠΙΥ οὔ ὉΡΙΥ ΟὯΘ 
ἸΔΒΉ Βα ρ, τὶς. Α. [Τᾶιο πογὰ [6 οτα 6 ὈΥ ΒΟΥΘΓΆΙ παι πυ ΒΟ] 685 ἀπά ζαί 6γ8.}. 1.60Ἀ.. ἢ δοοογάδῃοο ἘΠ} Β. Ο. Ὁ. [δηὰ Η.], 
τοι τούτων τῶν ἐπάναγκες [Δῃηὰ ἰδ δυρροτίθα Ὦγ ΜΘΥοΥ.---. οπιἰθ τῶν. ΑἸΖ, οπι 5 τούτων ΔΙ ομχοῖθοσ, 88 ἃ το γχίπαὶ αἴ088. 
περ τῷ: δι. (οτἐ κἐ 41} γοδὰδ: τουτων ἐπαναγκαις ; ἃ Ἰδίογ πδηὰ (6) Βοτο ἰηβοσίθα των.--ἐπαναγκαις ἰδ Του πὰ 4180 ἴῃ Α. Ὁ. 

ΦΨα;. 290. ΤΙοοποπδοτῖ [π|ιεἢἰ 1.Δ6}.], ἔῃ δεοογάδποο τί Α (ονῖᾳ.). Β. Ο [αηὰ Οοά. Βἰη.1 τοι καὶ πνικτῶν, τῆοτϑας ἐδ 9 
ἴοστ Ια, πνικτοῦ [οἵ ἐασὲ. νος. 16 Τοπὰ ἰη Α. (ςσογγθοῖοθι!), 88 γ:9}} δϑ ἰῃ Ἐ. α΄. Ἡ. {Υ̓}κ.--- Ὁ. οπ δ καὶ πν. ΑἸΖ. αργϑϑθ τὴ ἢ 
ῬδοΝ. απ δπιρροδοα ἐμαὶ ἐμθ δ Πρτ]ΑΣ ἰδ Δ “ δἰ ΘγυΪΟἢ [ῸΓ ὉΠ ΌΓΣΣ Υ τ γογ. 20.᾽-- Ὁοἄ, Β[η. (οτ κί πδ]) ὁχ 115 ἐΒ6 
Ρίαταὶ, ίοσ ῃὶςἢ ἃ ἰαΐοσ μαπά, Ο, ἱπδογίοα {89 δἰ πατιὶασ.-- -Τὰ.} 

1. Δροβίϊθβ; 2. οἱάδγβ οὗ ἐπ σοηῃστοχδίίζου δ 79- 
γΟΒΑΙοα; 8. ἐδ6 ΠΙΘΙΔΌΘΥΒ οὗ ὑμὸ σοηῃργοβαίϊοη 
1861; 411 (ῃ6 Ἰδαίου σγοσο Ὀχϑϑοπί, ἐμαὶ ἰβ, (89 
Τ18]6 ΤΠ ΘΠ ΌΘΥΒ (οἱ ἀδελφοί, γον 28), νυἱἐπουὺ ἀουδί, 
ὨΟΎΘΥΟΣ, (086 ΟὨΪΥ͂ ὙΠΟ τόσο οὗ []}}] αχο. Βαυΐ 

ἘΧΈῈΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

εκ. 22, α. ῬΉΘΩ »ἰδαβοᾶ ἐξ, οἵο6.---ΤῊ ὁ γοὸ- 
βοϊεἰΐοα δἀορίοα ὈΥ ἐπθ 8580: Ὁ} 88 {86 γεϑυ]  οὗἁ 
(86 ρΡχοοοοαϊημβ πνηΐϊοῖ δτὸ ἀοβουϊ δοὰ δῦουο, ἰβ 
ΒΟΥ αἰτοῦ. Τῆο ποτγὰά ἔδοξε, γα σ, 22) απὰ 28, ἴγο. 
ΠΌΘΠΠΥ Τσουτγα, ἴῃ οἰδδδίς ατοοῖς, ἰὼ ἐπ 6 ΤΌΓΠι4] 
ΤΕΒΟΪΠΠΟΏ5 οὗἨ 4. δϑηδίθ, ἃ ῬΟΡΌΪΑΥ δεβο  ὈΪΥ, ΟΥ 
οἶδοὸνῦ Ὀοάγ ἰηνοαίοὰ νὶτ δι βου γ, δὰ ᾿θῆθο 
{86 τοδοϊ υἵ᾽ Ὁ} {Πποιηβοῖνθ5 τὸ ἰθγιηθα τὰ δεδογμένα 
οΥ ὀόγματα: οοτὰ. οἷ. χΥτὶ. 4ά. ΤῊ Θ ΔΕΒΟΙΙΌΪΥ 60η- 
εἰειοὶ, ἀοσοτάϊηρ ἰο {π|8 δοοουπί, οὗ ἐΒ γ66 ο1. 5868: 

{89 ἰθυτηβ : σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, διῃὰ οἱ ἀδελφοί, γ 67. 
28, ον αυΐΐθ Ρ]αῖ εν ὑπαὶ {ἢ 8 Θυ βίο Δ ΥῪ ΠΆΠῚ6Β 
οΥ̓͂ (η18 Θββϑι} ὉΪΥ, τἱὶζ., ““Αροβίοϊσ Οουηοὶ!,᾽; 
““Ὁοηνρηίίοῃ οὗἩ 6 Αροβί]68,᾽, ἅγὸ ποὶ δ] οχζοίμον 
ΔΡΡΥΟΡγΪαίθ. ἹπαἀορΟΠἀΘ ΠΥ οὗ ἐμ δοὶ ἱμδὺ (ἢ 9 
ο]άοτε οὗ ὑπὸ σοῃργοζαίϊου δα δ᾽γοδὰγ Ὀθθη 86- 
ἀγοββθᾶ ὈΥ ἐμ δσοηρτοζαίίοη δὲ Απίϊοοῖ, γον. 2, 
88 Ὑ6}1 88 {9 δροδίϊθβ, δηὰ, δοσοσάϊπρ ἰὸ τσ. 



ΤΗΕ ΑΟἹΊΞΒ ΟΕ ἘΠ ΑΡΟΒΤΊῈΒ. 

6, 22, 28, Ῥατιἰοἱραιοὰ πῃ πὸ Ῥγοοοοάΐηρδ, ἰΐ 18 
ΘΧΡΡΘΕΒΙΥ βίδα ἰμδὺ ἐμ οοπρφτοχζαίίοι ἰἰβοὶ ἴῃ 
Φοζυβδίθαι, νν88 ρσγοβδϑηΐ δ {0} ΔΒβ6Ι  ὉΪΥ, δηὰ ἰμπδί 
ἐμὸ ΠΙΘΙΒΌΘΥΒ ὍΟΤΘ ποῖ ΙΔΘΓΟΙΥῪ ΠΟΆΓΟΣΒ, Ὀὰὺ 8180 
δΡεοα πη ἐγδιιΐηρ ἰ86 τοϑοϊυϊΐοη (σὺν ὅλῃ τ. 
κκλ..). 
δ. το 561 ἃ ΟΒΟΒΘῚ 291} [(0 σο086 διὰ βοπὰ 

ΤΩΘ}. (᾿Ἐκλεξαμένους.---πέμψαι, ἰδ Θφαϊγα]οπί ἰο: 
ἕνα ἐκλεξάμενοι---πέμψωσι. [ἬΠΧΝΕΒ: ΟΥ. Ν. Τ. 
ἃ 38. 4)). Το τοβοϊυἰζομ ἴοὸ σἤΟΟδ6 ΤΩ ΘΒΒΘΏΚΟΓΒ 
δΔιθΟης ἰδ 6 ΠΘΠΙΌΘΥΒ οὗ (μΠ0 σοπρτορδίϊου δἱ 79- 
Τῦδβδίοπι, δηὰ βοηά ποῖ ἰο Απἰΐοοϊ, δὰ ποὶ 66 ἢ 
ῬΤΟΥΪΟΌΒΙΥ Ῥγοροδοὰ. [1 νγδ8 ἃ ὮΔΡΡΥ ἱδπουρῆὶ, 
ΔΙ πουρὮ (6 δῖ οὗ (89 Ῥοσδοῦ ἯὯο γε συρ- 
ξοοϊοὰ ἰΐ, 68 ποὶ α'ίγοῃ. Τὸ σοῃρτορδίίοι οὗ Απ- 
ἰἱοοΒ δὰ βθηὶ ἃ ἀορυίαίΐοῃ, δοῃβἰ δίῃ οὗὨ ΒΟΥ τα] 
οὗ [18 ΘΙ ὈΘΥΒ (0 ἰδ) 6 056 ἴῃ ΨΦ6Γ,ΏΌΒΑΙ αι (καί τίνας 
ἄλλους ἐξ αὑτῶν, γον. 2.). Τὶ γγ88, Δοσοχαϊ ΠΟ ἾΥ, 8 
δὶ δπὰ γϑδϑοιδῦο γοοορηἑ ἴοη οὗ {118 ΘΟ ρτορβα- 
ΕἸΟΠ 4] ΘΙ ΌΔΒΘΕΥ, ΝΠ θη {πὸ ΟΕ αι 88 οὗ ογδα- 
Ἰοπὶ ᾿ἰἰκουσὶδο βϑηΐὶ πιθϑδοΏ 6 8 οὗ ἐδ οσσῃ ἰο ΑἩ- 
σοι, ἱπ ΟΥἋΘΡ ἰο Θχργοβδϑ, ἰῇ ἐδπὶβ ἸΏΘΒΠΟΥ, 
ἐΐ5 ἔγαίθυηδὶ βουι πθηίδ, δηὰ σοπίγὶ Ὀυΐ6 Σὲ8 ΒΏΔΙΘ 
ἴῃ δἰγοικιβοηίης ἰδ9 Ὀοῃὰ οὗἩ το ἩΔΙΟΒ 8]- 
Τοδαγ οχἰβίοὰ. [ὁ νγδ8, Ἰβόσϑουθγ, ἃ ῥυάϊοΐϊουβ 
ἸΩΘΑΒΙΓΘ ἱμδὶ ΤΩΘΒΒΘΉΔΟΥΒ οι Φ6ΓΌΒΑ]ο. 80- 
σοπιρδηΐοα Ῥϑιυὶ διὰ ΒδΥΏΘΌΩ5, ἱποδιηι ἢ 88 
ἴμὸ ἰφδυϊτ οηγ οὗ ὑμ6 ΤΌΣΟΥ {0}}γ οοηβσχτηοα ἰἢ6 
Τορουῖ τη ϊδθα ὈΥ ὑἐπ6 Απιϊοσμέδσϑ οἢ. ὑπϑὰν σθ- 
ἰαγῃ; οπιπίδιδ πιοάϊδ οσαυσδαίωτ, πὸ Ῥαιΐζωε δεπίθη.- 
ἐΐαπι οοποϊἰί υἱάεγ οί ΤῸ δι0 γείεγτγε αγδιίτιο. (ΒΘἢ- 
Εν ΤΘΕΡ: ΟΡ. 27: καὶ αὑτούς---ἀπαγγέλλοντας 
τ : 

6. Ἦτο ΘΠ ἯΟΓΘ σόοι ΤῸ ὑπ18 ῬΡΌΣΡΟΒΟ: ἐδθ 
βτεὶ μψγδαϑβ διυᾶδαα, δυτμδιηοᾶ Βασαβῦεαδ, οὗ 
ἬΠΟΙΩ 1͵Θ Π6ΥῸ ΟΣ 806 Ὡ0 πον]οὰρσο πδΐ- 
ΟΥΘΥ: ἢἷβ ΒΓΔ ΠΙΘ 8648 ἱπάπιοοα βομθ ἸΘδΣηθ στ ἢ 
(ἀτοιϊα5, [ῸὉΣ ἱπβίδποο) ὑὸ Ὀο]ῖουο ἰπδὲ ἢθ Ὑὰῶδ ἃ 
ὈΓΡΟΙΒΟΓ οὗ ΦοΒθΡἢ Βαχβαῦδϑ, Ὑπὸ Βα, τὶ Μα- 
τ ῖα8, ΘΟ ῬΥΟΡοδοὰ Δ8 ἃ οδηάϊδἱθ ἴῸΣ (1: δ Ρο8β- 
{]ο8ἷἱρ, οἷν. 1. 28.--ΤῊο. ΟἿΟΣ να δὲϊωσ, ν}}] 
ΚΌΟΝΙΏ 88, Βυ Βα ΘΏΠΥ, 6 [6] οὐγ. Δ ΌΟΤΟΣ δηά 
οομιρ δηΐου οὗ δ] ἴῃ δἷβ τΑΙ ΒΒ ΟΠΑΥΥ͂ ἬΟΥΪΚ ΔΙΏΟΗ 
186 αθμί]ο8; Ῥδὺϊ Εἰτηβοὶῖ 68118 ἴα δυαπμ (ἶ 
ΤΏο88. 1. 1: 2 Οον. ὶ. 19). ΒΟΙΝ δῖ πόσο ἀ6- 
Βουϊ θὰ ὮὉΥ [01κ6 88 ἀνὄρες ἡγούμενοι ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 
ἃ. 6..) [807 ποὶ ΟὨΪΥ οχογοίϊδοὰ στοαί ἱηϑαθῃοο, Ὀαὶ 
ἍΟΙΘ 4180 ΟἸἾΟΘ- ὈΘΔΤΟΥΒ ἰἱπ 6 σου ρΥορβδίίοη, 
ΠΟΒῈ ἀυΐγ ἰὶ 8 (0 ρσυϊὰο ΟἸΝΟΓΒ; ΘΟΙΏΡΑΓΘ 
Ηοῦτν. χἰϊὶ. 7, 17, ποσο ἰδ 6 οἴἶἴσογ δὰ ὑθϑοῖοῦβ 
οὗ (Π6 σβυγοῖ γϑοοϑῖγθ ἐμὲὶ8 {1110 [ἡγούμενοι]. ΤΟΥ 
ΓΘ, ῬΓΟΌΔΌΪ, εἰάογτβ οὐ [ἢ οοηρτοχδίίου ἴῃ 
ΦογυβδΊοτα ; ᾳἶκο 64}18 (ἢ. 6 πὶ 4130 ργορλείδ, γον. 82. 
εκ Ια. 28. «ἅ. Απᾶ ἴδον Ὑτχοῖθ ἐεέίεγε ὍΥ 

ἀδϑιῖα [Αμὰ {πΠ60Υ ρῥἱδοοὰ ἰπ (μοὶ δηᾶβ ὑπ ζοϊΪ- 
Ἰονίης ἰοίίος (τάδε) ; ἴογ {πὸ δηδοοϊαίμοι γράψαν- 
τες ἰηδίϑδα οὗ γράψαντας, θ6ε00 ἯἜΙΝΚΕ: ΟΥ. Ν. Τ. 
ἢ 68. 1. 1.--ΤᾺ.. Το δἀορίϊοῃ οὗ ἃ στοδοϊυιϊοδ 
ἐμαὶ ἃ βϑΏοσδὶ ορίβὶὶθ βῃουἹὰ ὈῸ δἀἀγοβδοὰ ἰὸ 
ἐΐ6 αδϑης}6- Ομ νἰϑιΐδη8, 18 ΔΏΟΙΠΟΥ οἱγουπιδίδηοὁθ 
γῇ 10} δὰ ποί εἰ ματίο Ὀθοὴ ταθριἰοηθαὰ ἰπ [89 
δοοοιηίὶ οὗ [π6 ρῬγοοθθαϊηρβ, (μδὲ ἰδ, ἰζἦ γγὸ διϑύτδθ 
ἐμαὶ ἐπιστεῖλαι, [600 ἔχμα. ποίθ 0η7 τοῦ. 20, 5ὶζ- 
πἰβοδ, ποῖ ἐδ έογ τιαπάστε, Ὀμὰῖ, ΒΙ ΡΙΥ, πισπάαστε. 
Ἀπ ορὶδί]6 τδϑ 86 τηοδὶ δι ϊί ὈΪ6 ΠΙΘ8 8 [ὉΣ 60}- 
Ὑογίηρ ἰο ἰμπο τοιωοίθ αδηι ]9- ΒΥ βιΐδηβ, ποῖα 
189 τοαίίον σοποογπθά, ἃ Κηον]ορο οὗὨ ἰδθ ἀδοὶ- 
βίου δηὰ Ὀ]θδδισο οὗ 86 Θδδϑιι Ὁ, ἴὰ 86 οΥἱκὶ- 
ΠΑ] ἴογια, δηὰ ἰπ δὴ δυϊμβοηίΐο βἰδίθηθης. ΤῈ6 
ἀοοσυτηθηὶ γ͵δϑ ρ]δοθὰ ἐπ ἐλεὶγ λαμπάς (διὰ χειρὸς 

αὐτῶν), ἱ. «., οὗ Φυάδε ἀπὰ 531166, (π6 ἔνγο Ἰηϑαϑεδ- 
68 βοῃί ἔσγομι 76Γ088]610---δοὶ 1 ἰΠ 86 οἵ Ῥαδαὶ 
δηὰ ΒΑΠΔΌΔα. [Ιὺ ἴδ {80 ΟὨΪΥ οοπρτοκδίϊομαὶ 
Εβθμ Τα] Ἰοίίονῦ οὗ ἰμὸ δροβίο]ῖο δζο, Ὑ 86 μ88 ἀο- 
βοοῃὰἀθὰ ἰο 8, δΔηὰ ἰδο οἱἀοδὶ ογποαΐοδὶ ρυν])16 
Ἰοίίον (ἰἶ τθ τῇδ Ὺ 186 {ἢ} ὃ ΘΧΡΣΘΒΒΙΟΏ), γι ἰἢ τ δῖ ὰ 
ὟΘ 8.Θ δοαυδϊπίοα, [Ταικο ἀο686 ποὶ πιοπίΐου 80 
Ὥδιη6 οὗ {16 ῬΘΙΒΟῚ Ἧἶὦἃ0 σοτϊηροδοα ἐξ, ΟΥ̓ δοίοιὶ δὲ 
ΒΟΙΪΌΘ, ὨΘΙΓΠΟΓ ἄοθβ 86 δίδίϑ [π6 ἰδηστορο ἰα 
ΜΓ ΒΙΟΝ ἰ τ͵δϑ πειϊίοη. Βυὶΐ 186 φοδυΐης ατοοκ 
Ορ βίο ἴοτιω, Ὀεορίποϊης τ χι , δυὰ 
οἱοβίηρ νυ ἔρῥωσθε, ἀπὰ {δ9 ΡΒΓΣΑΒ6 εὖ πράττειν 
(νον. 29), προ δὸ ἔγθαθθείΥ οσσυττοὰ ἴῃ ἰοὺς 
(ΘΥΒ, ΤΌΠΟΥ .ΐ ὙΟΣΥ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ἐμπδὶ 1ξ τσϑϑ οτὶρι- 
ὨΔ}1Υ Ἡχὶ στ ἐπ ἀτϑαὶς, δὰ ἰμδὲ ΓυΚὸ 8886, οοη- 
ΒΟαΌΘΒΟΥ, αἴνοη 08 Δη οχϑοὲ ΘΟΡῪ οὗ {ἰδὸ οὔ αἴβεὶ 
ἐι86 17, Ἧθ ἴΏΔΥ, Ὀδ651468, ΘΘΑΙΥ ΒΌΡΡΟΒΟ, 88 Β68- 
[6] 88 ΔΙΣΤΟΔΥ ἀοπο, (το 6 δυκίαἰηοα ΒΥ ΒΊεεκ, 
ἴῃ ϑιμά. ὡπά Χτὰ., 1886, 1887), (αὶ 2 6ῃε, (δ 
Ῥγοίδον οὗ ἰδο 1,ογὰ, ὁ0 6 Ἰοίξοσ, ἰὴ (86 
πδηι6 δηἀ ὈΥ͂ 160 δ ΒΟΟΣ οὗ ὑἐ86 δοβδεο ὉΪγ. ΕΣ 
89 ὀχογοϊθϑα δὺ ἐμδί ἐὐπιθ δ᾽ γοδὰγ (οοῦιρ. χὶϊ, 17), 
ἃ Θοτητ Πα ϊηρ ᾿ἰπὔπθηοθ ἴῃ ἐλ 6 οΘομστεσοίδοι, δηὰ 
δ9 πδὰ ἈΣ86}7, οἢ {86 ῥτοδοιὶ οσοδϑίου, τοδίοτε- 
ΔΙῚ δεδι βιὰ ἰῃ οσοῃποϊληρ [116 ΒΕΒΟΙΠΌΥ ἰο ἃ ἀθ. 
οἰδίοῃ. Απά, Ἰδδίγ, δὲ ΔΗΔΊΟΔΎ, ἐπὶ ΤΠΟΓῸ ἰδ Δ8 
029 Ροϊῃΐ, ΙΔ Υ ὕὈΟΔ Ἰοπηὰ Ὀείγοοη (δα Ἰοίδεσ δοά 
ἐδ6 ἘΠΕ ΒΠ οὗ Ψ8π|68, οὗἩ τξιῖσ Β6 18 ὉΒατιοδίξ08- 
ΔΌΪΥ ἰδ9 δυίμον. 

ὅ., πο δροβῦϑα, δι ἃ οἱ ἅθσα, οἷο. --- πο Ἰοί- 
ἐὸν ἰδ δἀἀγοδδοὰ ἰο {π6 ἀδῃ116- ΟΜ στ βιϊδης 85 ἰ0 
ὈσθΊΒΥΘῺ (τοῖς---ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐϑνῶν), δηὰ ἔλυδ 
ἐμοὶ θαυ Δ} τὶ (89 Φυάιϑο- ΟἸγὶδίλοπδ ἴἢ τοὶ 
δηὰ ἈΥΣΥ]οροβ, 18 Ὀποαυϊ 008}}}7 δοχηονϊοάρεά. 
ΤΈΟΥ το, ἔωσί μος, ἀοβοσὶ θὰ 88 πο δσιίβ οὗ 
ΔἸπτοοῖ, οὗ δ γείδ, διὰ οἵ Οὐ!οΐα. Τλο οδρὶ- 
[8] οἰίγ, (89 οοῃρτοκαίίου οὗἩ πιῖολ δὰ οὐ σίμδ Εν 
Ὀγουρδϊλ (μ6 παιδιοῦ ζοσγασα, 18 δρρσοργίδιεὶγ 
τασηἰϊοποα ἱπ ἐμ γί ρἶδοο; (89 πδίιὸ οὗ ἐδ 
ὙὙΠ019 Ργουΐποο (ϑ' γὶ8) βαοοθοαμβ, δηὰ ἐμδὶ οἵ (:- 
Ἰἰσὶα ἰ6 (θὰ δοὐάοά. 1ύ ποοοβϑαυῖν {0]]0.8 ἐμαὶ 
Ομ χβιΐδη ΟΠ ρτ κα 088 τοῦδέ, ΔΙΥΟΔΟΥ δὲ ἰδοὶ 
εἶπιθ, δυο Ἵχἱδίδα ἰῃ ΟἹ] οἶδ, [οοζρΡ. χνυ. 41], δηὰ 
ἐμδὺ ὑπ γ, ἰοο, δα Ὀθοη ἀϊδίασ θοὰ Ὦγ {δ6 εἴἶοτί, 
οὗ ἐ 6 ΖυάεὶδὶΒ. Οἱ ἐδ οἱμος πδῃὰ, (86 ὀϑηᾷτε- 
κεαϊϊοπδ τ ιὶοῖ δα Ὀ6 6 ΚΘΟΘΒΕΥ ἰοστηοὰ ἴῃ ἴδε πὸ 
ῬτοΥΪμο68 οὗ Αδἷα Ἀἤϊποσ, τἱχ., Ῥιβι ἀἱα δηὰὰ Ῥαϑι- 
ῬΆΣ]Ϊα, ἃΓ6 ποί πιδμίϊοποῦ, δἰιπουρσὰ ὑπ ρῥτοοοδ- 
ἰΏᾳΒ ἰῃ 90 ΥυΒΑ]6 πὶ Τοΐοσγϑα δ͵]8ὸ ἰὼ ἔδπϑτα; ΘΌΙΘΡ. 
οἰ". χυΐ. 4. [Ιέὲ 18 ροβϑὶ Ὁ]0 ἐμαὶ ἐπ Βδὰ ποὲ χοί 
Ὀοθα ἀϊδίυτ θα Ὁγ (δο νἱαϊὶβ οἵ υἀδοο- Ομ τδύδεια, 
ἯΟ Θπίογίδἰ ποὰ ῬΒδυ δαὶ 981] βοῃ ἐὐτηθηίβ. 

γεβ. 24. Δδνο Βανὸ Βϑδϑχά. --- Ἐο οοοαδίοῦ 
οὗ (80 Ἰοίίον ἰβ βἰδίθὰ ἰπ Ὀσχίϑῦ, Ὀυὶ Θαρυοδαῖγο, 
ἰογ. Τὴ ΘΗΘΟΙΠΌΪΥ ἀϑοΐδγοθ (δὶ [86 Ὀχοδο- 
ἄυγτο οὗ ἱμοδο 0 μδὰ τηο]οδίθα ἐπ ἀἰοϑ το οοα- 
Κιορδίϊοιβ ὈΥ ἰμποὶς δυἀδαίϊκίτρ ἀοιηδηάα, δ μιν - 
αἰἰλοτγίχεα; οἷς οὐ ὃ α, ἃ, εἰ ἸΒΕΥ͂ το- 
οοἰγραὰ πο δοχηχαΐβδῖοη, πὸ δυίμοσὶἐγ, ἴον ϑαοὰ ἃ 
ΘΟΌΤΒΘ, ἔσοια 8. Τοὶν σομάποί ἰ6 ἀοδοτί θεὰ 88 
ἃ ταράσσειν λόγοις---Θοπἀποὶ τδϊοῦ; ογεοὺοα ἀϊδέπτ.- 
ΌὈΔΏΟΘΒ, ἀοαδίδ δηὰ δβοσρὶεδ: Ῥδιυὶ τδο ἐδ Βθ 
ΦΧΡγοδαίο ἴῃ (8]. νυ. 10; ὁ ταράσσων ὑμᾶς. ἘΠῸ 
γοδυ]ὲ ἰδ, ΓΌΣΙΒΟΣ, ἀοβουὶ θα 85.858} ἀνασκευάζειν τὰς 
ψυχὰς ὑμῶν, εὐυεγίοτε, αἀδοίτωογε αἀπέπεαε; ἰδ» γοτὸ 
ἀθε8 ποὲ ὁσοῦγ ἰπ 80 Βορίπερίηϊ, δπὰ ἱδ σελ ἵπ 
186 Νὸν Ἰοβίδιδοπὶ ΟὨ]Υ ἴῃ {δῖα ραϑεαζο. [ἰ εἰφ- 
αἷδο5β: ὁ ὀχοαΐ ἄοιον, ἰο ἀξείτοψ, α δωϊαΐεσ, διὰ 
18, ΒΘΠ66, ῬΓΘΟΙΒΟΙΪΥ ἰδ Τὀρροδίϊθ οἵ οἰκοδομεῖν; 
ΟΟΣΩΡ. οἷν, ἰχ. 81. πο δεϑαιυ, ᾿παῖγ. 
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ἀϊὰ ποὶ Βρᾶσοὸ {πὸ δυΐδμοῦβ οὐ ἐμο8θ σου Ὁ168, Ὀυΐ 
ἀϊδερργονθὰ οὗ {πεῖν σοπάθοϊ πὰ οοπαοιμποα ἰΐ, 
88 ποῖ ΟὨΪΥ δἰὐοκοίδ ον πο ποχὶχοα, Ὀυὺὶ δ᾽80 8ἃ8 
δι δρίοα 8βοϊεἷγ ἰο ἀϊδίυγὉ 1.6 ΘΟ; δΟΙΘΠ668 Οὗ Τ26}. 

γεμ. 26, 26, α. 7ο δοῃ ἃ οὔοβϑῃ 298} [ἸῸ 
ἐἰοοδο δηὰ βομὰ 129}}. ΤῈ 855ο  ὉΪγ, Οὐ ἐδ 
οἰδεῖ δὰ, πποαυΐϊνοοδ!ν βαποίϊομδ, ἴῃ 1.8 Ζ6η6- 
ΤΔ] οί ἐδ ν, (6 ΘοῦΓΒο ρυτυοὰ ὈὉΥ Ῥδὺ] δὰ Βδσ- 
ὮΔΌΔδ. ΤΉΘΥ 870 δ Ὦ  ΒΟΔΠΟΥ Ββιγ]οὰ οἱ ἀγαπητοὶ 
ἡμῶν. Ἤ 116 ἐμ Ζυάδίϑιλο θυ ββαυῖθβ μαὰ 88- 
δυο ἃ ποδὶῖ]6 δἰϊἱϊπὰθ ἰοτασὰβ ἐμ Δροϑί]θδ οὗ 
(89 Θ6η 1166, ὑπὸ Φπᾶάθθο-Δροβὲ]οδ, ἰλ6 6] 6 γ8, δηὰ 
ἰδο πλοῖο ΘΟΩ Το ίο ἰπ ΖΟΙΏΌΔΔΙΟοΣΩ, Θ ρδιὶ- 
68}}γ ἐσρῦεθϑ ἔδα δγἀδηὶ ἰουὸ τὴϊ τυ ΠῚ 0 ἢ ἐπ 07 Κ6- 
ξισὰ Ῥαὺ] διὰ Βδυ ΘΌΔΒ, δῃἃὰ ἀθοΐασο ὑμπδί ὑπ 07 
ΜοΣῸ ἰηἰἰτηδίθ  γΥ ππὶθα τλί ἐπ θσὰ ἰπ βρὶ τὶς. Μοσο- 
ΟΥ̓ΘΡ, ἰ8 6γ δοτωσοθπἀθὰ ἐλ 6 Ὁποομπαϊ ο}48] 56]{-46- 
γοΐουη οὗ π686 ἔνχο πλθτι, ὮῸ ὙΘΓῸ 1] ἘΠ[ϊῃρ ἰο 580- 
τίδοθ ὁυθῖὶ ὑπο 7 ̓ ἰγοα ον ἰμ6 1 οτὰ “6818, ἴοΣ ἰδ 0 
ΘΟ: ραδῖοι σί δὲδ πᾶῖηο, δὰ ἴοσ Ηἷβ όπου. [ΜΘὩ, 
γον. 26, (ἀνθρώποις) ἴῃ δρροαϊίζου τὶ 8- 
Ὅδὼ5 δπὰἃ Ῥ6Ὲ]}, ποὶ τὶ τθιι (ἄνδρας) 'π Υοσ. 
20.---Τὰ.. (Παραδοῦναι τὴν ψυχήν ΤΑΘΔῈΒ: (0 
δὲν ὡρ, ἰο ἃ ν ἐλο δοιὴ, ἰδὲ ἰΐ.). Τμοθ9 
πογὰβ ΟΣῸ ἰπίοπαθὰ 0 6 8 γϑοοιτηθηδίΐοῃ 
διὰ 8 }υδιὶοδίΐοι οὗ {89 ὑπὸ 6, οἱ ἯΒΟΠι ΡΘΣ- 
8008} ἰποῖντ' ΟΡ οπθηίδ δα ἀουδέϊο88 ὑβ ΣΟΎ 808- 
Ρἰεΐοι, Ὀπὶ ἴοΓ ψοθο ἱπίο τὶ (6 τηθιῦ  Ὑ8 οὗἁ 
(δ0 Δδδο Ὁ Υ ρ᾽θάχο ἰμϑιηβοῖυοϑβ.-- - 9 πδθ οὗ 
ΒΑΣΏΔΌΔΑ ργϑοοϑάοδ ἰδοὶ οὗ Ρδὺϊ [8606 Εχκα. ποίο 
ὁἢ γερ, 12-1ὅ. α.---Ἴπ.], 86. λο ΤΌΣΙΩΟΥ δα ὈθΘα 
ἸοοβοΥ πόση ἰο ἐμ Δροδίϊοβ δὰ ἐμὸ οοῃβγοβᾷδ- 
εἴἰοπ, διὰ ἐπὶ Θῃὶ ἰδ 8 Ρ]δῖπ ἱπάϊοδίϊοι 
οὗ (20 κοπύϊ 6 088 οἵ ἰδ Ἰοί οχ Ἵ 118. “ ἀϊρὶοπιδ- 
(10 Ῥνοοϊδίοι. (Β]οοὶς, Μογοχ, 49 Ἦ οἰἰ6).---Τ Β. 

ὁ. Τπο τοβοϊαϊίοι νὰβ δἀορίοα ὈΥ (Πθὴὶ γενο- 
μένοις ὁμοϑυμαδόν ἸΣ δάνογ, Ἡβοτο 8 δ ͵οοίϊνα 
Μοῦ] Ὀ6 οχρεοίεά [ΝΒΕ: Οὗ. Ν. Τ. καὶ δ4. 2.--- 
Τπκ.}), (δὲ ἴδ: “ΔΙΟΥ τἮΘ ΤΟΓΘ ΟΥ̓ 0π6 τοἰπά᾽"; 
(6 80η89 8 ἐμαί 80 τϑοϊαϊΐου 88 ποῖ δαορίοα 
ὉΥ δ Ἰβδλ οσὶγ, 8116 ἃ ἀἰθόσθποο οὗ ορίπίοῃ 8βι}}] 
τειηδίη θὰ, Ὀαὲ Ὁγ 8 υπδηϊτσηουθ νοὶ. Ἧ οτηυδὶ, 86- 
ΘΟΡΟΙΡΊΥ, ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμδί δέον {ποθ6 ὙἘὴ0 Θῃίου- 
ἰδἰποά ῬΒαυδαῖο υίοννϑ, δὰ Ἔὀχργοββοὰ {ΒΒ  ] γ 68 
Δ ὙΘΥῪ ΘΙΙΡΒδίΐο ἰθΥΊΏ8, (860 το}. δ δηὰ 7), {00 
ῬΟΣΘ Ὁ] ἰ ππδίο}]ν δἰ Ἰθπσοὰ ὉΥ ὑπὸ ἀφοίδῖγο ἰθδβίἐ- 
ἸΔΟΩΥ͂ οὗ {πὸ ΔΡΟβί]68, δὰ ἰμ9 οογάϊα] δομουγ- 
Τοπθ6 οὗὐ ἐπ Ἰδῦβοὸ οοῃατοραίίου. (ΟΟΙΡΔΣΘ 
Βαυπισατίεη [ 2 έε Δροειεἰσεδοὶ, οἰο.1, 11. 1, 169. Γ᾿ 
δ ποῖ, ἰπάεοα, ᾿τιρ)1ο (μδὶ ἱμοὶν πιαἀδὶβιὶς βοπιὶ- 
τλεδί5 δὰ Ὀθοη ΟὨδηκϑα ΟΥ οχί!ἱγραίδα, Ὀυὶ β'τα- 
Ρίγ, ἰμδὶ, δὺ πὸ πιοπιδαΐ, ἰμβ6ν ἴεϊξ ἐμαὶ [ΠΥ 
ἯΕγ0 ἀοΐολίοα, δπὰ Ὀονοὰ ὈΘζΌΣΘ ἴῃ 6 ῬΡΟΥΤΟΣ οἵ 
86 γι. 
κι. 22. ὅσο βανὸ δϑῃξ, βοσϑίοσο.--- 

ὑπὸ δι θαδεδοσθ, 88 δπὰ 5:11865, στὸ Βδὰ Ὀθοα 
ὁδόδο ἰὼ ογίὰοσ ἰοὸ ρῥγοοοθὰ τ ῖϊ ΒΑΣΠΔΡΔ8 δηὰ 
Ῥδὰ] ἰο (μς απ 16- ΟὨτἰβίδηβ (γον. 26), ἂγὸ ἀϊ- 
τεοαϊδὰ 0 δΔηποῦποο διὰ λόγου, ἱ. ἐ., ὃν ὡοτὰ οΓ 
πολ, (80 δδιηθ ἐμηρΒ (τὰ αὐτά) πο ἢ {μ6 Ἰο ον 
οοαἰδϊποά. ΤῊΘΟΧΡΓοβδίοῃΒ τὰ αὑτά ἀπ ὰ διὰ λόγου, 
δοϊοδα  ορείδος, δὸ ἰδὲ ἐδ 86:86 οδπποί ὍΘ, 88 Νο- 
ΔΗΔΟΡ ΒΌΡΡΟΘΘα: “5 υἀΔ8 δΔηὰ Β1166 νι1}} 061} γου (10 
δδ1)6 ἰδηρπ ἐμδί Ῥϑδὺ] διὰ Βδυπαθλθ Δ ποῦ 660." 
Τδμο ΚΟ Πονίης του 8, ἸΠοΥΘΟΥΟΣ, νἱσ., ἐδυξε γὰρ, 
δ80ν ἰδδι {80 διιὈ7οσὲ ἰο πἩμίο ἢ; ἀπαγγέλλειν τ ΐογ, 
ἐδ8 06 50 Οἶπεσ ἰμῃ {π6 δυϊδβίδποο οὗ (6 γοϑο- 
Ἰαϊίου οποοσχπίπρ ἴπο ΟὨΣἰ δι δηϊν οὗ ἰμ9 αομι1]6- 

ὯΔ. 
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ἘΓΟΙΥ αδποεὶ δηἃ ἴο πΔ.--- ΠῚ τοραγὰ ἰοὸ ἰδ9 
τδυτηδίϊοαὶ σοπδιγυοίίοη, ἰδ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΤΟΙΣ ϊϑα 
ἐπὶ νγὸ Ββου]ὰ ποὺ ἀδραγὶ ἔγοτῃ {86 τηοϑὲ ουυϊουδ 
δια 5'τη 0} 8686 (Δοσογαϊηρ (ὁ ΜΐοΒ ἔσπο βυὉ- 
6οἱ8Β δ΄ μι δοθὰ 'ἴπ ὑυχίδροκί(ΐοι, ἰο ποῖ ἐμθ 
ἀοοϊδίοπ δὰ ἰμθ τϑβοϊαϊίοθ ἃ β8βουὶ θα), 
ὍΠΙ688 8ῃ υπὶπέο }} 1 ]6 ΟΥ ἱπαρΡυΡΥΪδίθ 1πίθν- 
Ῥχοίαἰΐοι οὗἩ 89 τογὰβ σου]Ἱὰ ὍΘ (86 τοβυ]:. Βαυὶ 
ἐμ τηοβὲ ΟΌΥΟΣΒ Β6η86 8, δὲ {8:9 Β81Ὼ6 ἰΥτηθ, ὨΘΓΘ 
ΔΡΡγοργίαίϊο ἰῃ ΘΥ̓ΟΣΥ τοδροοῖ; 800 ὈΘΙΟΥ, Ὠοσ- 
ΤΆΙΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΕΙΟΘΑΙ, Νο. 4. 1{ 18, ἐμβογοίογο, ποὺ 
ὨΘΟΘΒΒΔΤῪ ἰο τοβογί ἰ0 8ῃΥ ἔδγ- εἰ σμθαὰ ἱπίοσργο- 
ἰδίλοι. δηὰ δβϑύυτὴο (μὲ 6 Βοπϊδάγβ ΟΘΟῸΓΒ ΠΘΓΘ, 
ὦ. 6.., οἰἴμοσ “ἰο (86 Ηοΐγ Θδοδὶ ἰπ υϑ,᾽᾽ (ΟἸΒιδὰ- 
860}, ΟΣ, ““ποδἷδ »ὲῚ ϑρισίμπι ϑαπεοίωπι.᾽" (ἀχο- 
ι1.8).0 Τ 6 Ἴχριδπαίίου οὗ Νοδῃθν ΔΡΡΘΔΥΒ (0 
6 ΟΥ̓́Θ ΙΏΟΥΘ6 δγίϊβοὶα]: 6 δϑϑιϊμθδ ἰδὲ {6 
ΜΟΡΩΒ τ. ὧγ. πνεύματι ΟΟΘΌΓΣ 88 8 ΒΌΪΔ(Ϊγο, ἐ ἐ., 
ἰγου σι 6 ΗοΟΙΥ μοὶ 1ὲ ρ]οδδοὰ μ αἶδο, (88 
Ὑ79]1 88 Ρδ] δπὰ ΒΔ" 8088). [ΝΟΔΏΘΣ τϑοδ]]οᾶ 
ΟΣ τηοαϊ δοὰ ᾿εἰβ οτἱκἰμδὶ ορίΐοη ἴῃ ἃ Ἰδίοσν δα 0 
οὗ Οεεολ. ἀ. ῬΠ. (Ηἰδίοσυ οὗ {89 Ῥ]δηδηρ, οἱο. 

Ὧε- 1. 106, ἰοχὶ ἀπά ποίθ 1), ἀπὰ οχρὶδὶηβ: ““Ἧ9 δδυθ 
τοβοϊνοὰ᾽" (ποῖ “ἰβγοῦρσμ,᾽" ἴοὸσ ὑμθὰ ἐν ββου]ὰ 
ῬΥχϑαοᾶθ, δοοογάϊηρ ἰο μὲ Ν. Τι δ ἰοφιεπαδ) 
“ππον ἰδ συϊάδηοο οὗ ὑμ6 Ηοὶγ Ομδοεί, ἰο 1Δ4γ, 
εἰο.᾽᾿--ΤᾺ".. Το Σϑβοϊ ὐ 0. ΣΠΘΔΏ8, ἱπ σΘΏΘΧΔΙ, 
ἐμπδὺ 86 ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ ἀϊὰ ποί τίβιι ἴο ἱτροβθ ΔΏΥ 
ΌγΙΒοΓ Ὀυγάθῃ οἢ ὑπ 6 ὈΓΘΙ ΣΟῚ διοθοης 89 ἀ6ῃ- 
{1168 Θχοορὲ “(980 ὨΘΟΘΒΒΘΙῪ ὑδίηρ8." (᾿Ἐπιτίϑε- 
σϑαι 18 ποὶ Ῥϑββῖγο, ἡπιροπὶ μέγ χιοϑοΐδ ἀοοίογες 
(βεπεοῖ), πὶ ΟΘΟΌΓΒ ΒΟΙΘ ἰπ 80 ΔΟΟΥΘ 86:86, 88 ἱξ 
068 ἴῃ ὉΥ ΤΥ ἴῃ πτοδίθδὶ ΠΌΣΩΌΟΣ οὗ οδδ68 ἰῃ 

ὙΥΒΙΟΒ 1 8 οηρ]ογοὰ. 
ὁ. ῬΟΊΑΥ Ὡο βτιϑαῖθσε Ὀυχᾶθε.--- 8) νν 8019 

ΔΒΘΟΙΠΌΙΥ, ΔΟΟΟΤαΪ ΚΙ, ἀθοαγοβ ἰπδὲ (ἢ 6 Θ΄6}11}9- 
ΟΣ βιδ:8 8}}84}} 6 ὀχοιιρὶ ἔγοπι ΔΩ͂ ΤΌΣΟΣ ἐχ- 
ΔοίΟΏ 8, 88 ἴδ 88 ἃ Μοβαὶς Ἰθβδ ν 158 ΘΟΠΟΘΤΏΘα, 
δηὰ ὃο τϑαυϊτοὰ ἰο δοδίδὶπ ΟἿΪΥ ἴσγοπι ἐμ 0ῈΓ 
δῖ ρσ8 τ ῖοΝ Ψ 8168 μαὰ αἰγοδὰν δροοϊδοὰ. ΤῈ 
Θηυμηθγαίΐοη ἰῃ γον. 29, αὔοσα ἤγουν ἐμὲ ἱπ ὙΟΥ. 
20, τι ΓΟ Ὺ ἴῃ ϑιι δι υὐϊπρ εἰδωλόϑυτα ἴον εἰδωλα 
ἐρβι ΤΌΤΙΩΘΣ : Ῥδυιδκίηρ οὗὁἨ ταογύοε8 ιτολίολ ἐαά' 
ἐδ οὔεγεά ἰο σοαξ), δια ἴῃ αβϑιρηῖης (ἢ 6 ΖουτΊ. 

ἰηβίθδα οὗἩ ἐμ βοοομπὰ Ὀἶδοθ ἴο πορνειά. ἴδ 9 τοΥΑΒ: 
δὶ (6 ο]ο80: ἐξ ὧν---εὖ πράξετε, ΘΆοΟΥ ΘΟΒΟΙ ΒΊΟΥ 
{880 (Ἀ6 ἔοστὰ ἐπάναγκες ἃἀοθ8 ποΐ ΤΟΙ͂ΘΣ (0 ΔΗΥ͂ 'ἢ- 
οοπαϊίλομδὶ πὰ δΌβοϊαίθ ποσοδδὶὶν οὗὁἨ ἃ σου] 
Ὠδίαγα, [Ὁ ἐμαὶ ἰδησιᾶμχο που Ὀ6 τὸν ἰδθχ- 
Ῥτοδδῖγθ δηὰ ἔθουϊο, δῃὰ, ἱπάθϑα, αἰϊοχοί ποῦ ἰῃ- 
ΔΡΡσγορσίδίο, ᾿ξ (86 ᾿πίθῃ το τγδ8 ἰο ἀδιηδηᾶ δ᾿ 
ΔΌΒιΘΏ69 ὙἘῸΒ 88 δΌΒΟ] αἰ ΟἾΥ δηὰ 2 ὲΓ δ6 ἴῃ» 
αἰϑρθῃ 8 Ὁ]θ. Το 1680 βοιΐθῃοθ σδίῃου ΒΘΘΣΩΒ ἰθ 
Εἶνο σου 86], ἴῃ ἃ ζαὶ 1] δηὰ ἱπρσοδδῖυθ τηϑὴν 
Ὧ6Ρ. Ἔξ ὧν ἰΒ ποὶ ἰο θ6 πυηρχάἀογβίοοα 88 ἴῃ αἰἱγοοὲ 
οοπῃοοίΐου τΣΙῈ διατηρεῖν, ἰὰ [ἢ 9 Β6η86 οὖ: αδεί᾽» 
πότε α τέ, ἴον διατηρεῖν 16 ΔἸΎΘΥΒ οοπηῃθοίθα νι 
81ι δοουιδαιδνο, ΟὨΪΥ δείάοπι τὶ μή, δπὰ πεῦον Ὑἰιὰ 
ἐκ; ἐξ ὧν ἴ8, ἰΒαγοἴοσθ, δαυϊνδὶθῃὶ ἰ0 “1 Θ0Ώ86- 
4υθῃ66 οὗ, ΟΥ, ““Δοοογα ρα ]γ."" Εὖ πράττειν ἀ068 
ποῖ 268}: 10 ὅ0 πιογαϊἷῳ τίσλί, Ὀαὶ, ἰο δα ἐπ α φοοά 
εοπάϊποη; ἰἃ ἷἰθ8 ἀροϊηδὶ (9 ὑδωδ ἰοσωμεπαξ οὗ ἰδ 
Νον Ταοβίδιηοηΐ, ἰο χοραγὰ 10 88 ἰάἀδῃί 198] τὶ ἃ 
σωϑῆναι (Καυϊηοοῖ). [Εὖ πράξετε---ϑοιγθ ΝΘΥΘΥ, 
Ὑ0 ΤΟΙΈΣΒ ἰ0 ὙΔΙΪΟῸΒ Ὀϑββαροβ ἱπ Ρ]δίθ δηὰ 
οι οβί ἢ 6Π68,---Ἰ 088: “ἴα 8Βἢ8}} Ὀ6 ἴῃ ἃ ἕδτον- 
8019 δομαἰἶοη,᾽ ΠΘΙΩΘΙΥ πῃ σομϑθαῦθηοθ οὗ [ἢ9 
Ρθῦσο δῃὰ οοποορὰ πμϊοὶ πν]}} ἐπ ἢ ῬΤΟΥδὶ] διηοι 
ἐρεδωο “Ἔῤῥωσθϑε ἰδ ἰλὸ ΟΡ᾿διοϊ ΣῪ αξεί6.--- 

Β. 
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ς. ΤΟ τοδροϑοὶ ἰο ἐμὸ αποϑίϊου : ΗΝ σδῃ {89 
ἀὐϑμαχΝ τοροτὶ οὗ ὑθ ΔΑΒ ὈΥ δηὰ 1(8 Ῥγοσθοϑά- 

ἔβ, Ὅ6 γοοομοὶϊοαὰ πὶ ἐμ6 ϑἰδίθιηθηΐ οὗ ἰ}θ 
ΔΡροβί]9 Ῥαὰϊὶ ἴῃ Ἃ6ἀδ]. ἱϊ. 1 6δ,, ΒοθΘὸ ΤΩΥ “4οεί. ὠ. 
παολαρ. Ζειϊίαἰς. 2ὰ. οἃ. ». 898, [τ ΒΟΓῸ ϑ ον ἀ6- 
τοίθδβ ποῦ ἐδδη 40 ρδᾷ68 ἰ0 ἃ βυοοοδδίι οχϑπὶ- 
Ὠδίΐοη οὗ, δὰ ΔΗΜΟΣ ἰο, οογίδίη αἰ συ] δ 5 Ὁτο- 
Ῥοβοὰ Ὀγ Βδυσ, βοννσορίοσ, Ζοὶϊοσ, οἰο.. ΤᾺ] 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙῚ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΪΙΟΘΑΙ͂, 

1. Τιιῖδ ἴ5 {π6 ἤἥτδὶ ϑοο] δὶ δαὶ 81 δδβοι ὈΪΥ ΟΣ 
ϑ'υηποά ἰμπαὶ ἰβ τησηϊλοηοὰ ἰπ (Π6 ἰδίοτγ οὗ ἰδ9 
ΟΒυΓτοῖ : ἰΐ ἔα τ β 98 δὴ δροβίο] τοδὶ ταοάθ] ΓΟΥ 8]} 
διυοοοοάΐηρ δ.ο8. [ἱ νὰϑ μοϊὰ [ῸΣ {π9 ῬΌΤΡΟΒΘ οὗ 
δοηδί τίη δὴ ἱπιροτίδηι αποδίϊοῃ, ἱπνοὶ γἱῃδ᾽ 65- 
βου 8] Ροϊμίβ δοομπθοίθα τῖὰ {πὸ ΟΒτί δι δ. ἀοο- 
ἰγὶῃρ διὰ 1116---Φ αὐοδίίοη; ἰοο, ΜΐοΒ ἐξ 088 
ἐχορΟΥΔΟΪΥΘΙΥ ὨΘΟΘΘΒΔΙΎ ἰ0 ΔΩΒΎΟΣ. 1890 Βυδ])θοί 
οοῃσοχηθὰ ἐμ6 ϑηιὶρο ὁδγοι οὗὨ ΟἸμτὶδὶ οὗὨ ἐδδὶ 
8δι20---ἰΒὸ Ομ 16. ΟὨ τὶ βιΐδηβ ἴῃ ἃ ἀϊγϑοί, δὰ 89 
ΨΦαάφο-Ο τἰδίΐδηδ, ἱῃ δ ἱπαάϊγοοί δηθον. Τ80 
ἀεοίβο πῶϑ γυο]υθίδυγ δυδηϊιοὰ Ὀγ ἰλὸ δ08- 
τιοκοϊϊοη οὗ Απιΐϊοοῖ, πο τγᾶϑ ἱπτϑαΐδίοΥ 
ἰποτοδίε, ἰο 96 ΓΏ 5616 πι, 88 ἰδ 6 ΣΟΥ ΒΘΥ- ΠΌΣΟΝ. 
Βυὶ ὑἐδὸ δροδίϊοβ ἀϊὰ ποί δββυτθ (86 οΠοΘ οὗ 
ἀοοϊάΐης, 5011] 1.88 ἀϊὰ Ῥοίοσ δοὶ δῖοῃθ; ὑμπὸν ἀϊὰ 
ποὶ ουθῃ Ῥγχγοοθϑὰ ἰὸ δοίζοῃ τῆ [86 6] ΘΓ 88 {πον 
δδβδοοϊδίεοβ; 05. {89 ΘΟΠΊΤΘΓΥ, (Π6 ἮΒΟ0]6 ΘΟΙΚΤΟ- 
ἐλιΐϊοι δὶ Φογυβαὶθπὶ Ῥγ88 Ὀγοδϑηί, διὰ σοηδογοὰ 

᾿ θβϑομίΐα] δἰ ὰ ἱπ πὸ βοϊυ οι οὗ (6 ᾳφυδείΐοι ἐμαὶ 
μδὰ Ὀδθὴ ργοροβοὰ. Τ1ιὰ ὀρροβίξ ορίπίουδ τὶ ἢ 
πογα οπἰοχίαἰηθα, τότὸ ὀχργοδδοὰ τὴ} ἐδ 6 αὐπηοδί 
Γῥοοάοῃῃ. Βυὶ ἰγὰϊ δηὰ ουδῃροῖοδὶ 1 ΟΣ 
ἐσἱατρμοᾶ, δηὰ, ἱπάσοα, 8010170 ὉΥ 86 Ῥόοῦ οἵ 
ἐμ6 Βρί γὶν- οὐ ἐδ6 ποτὰ οἴ αοἀ---οὐὔἤὁἩἨ ΗΐδΒ νοπᾶον- 
ἴὼῈ1] πόσα. Τὸ ἀδοϊδίομ γὙ8 τηϑάθ, μοὶ ὮΥ ἃ 
ἀουδε} πιο τοι ἰγσδηπηϊσοὰ οὐ ἰδθ 
ταϊπουὶὶγ, Ὀὰὺ Ὁ {ἢ} ΒΗ ΙΥ, πὶ! οπἶο ὑηδ- 
πἰπιϊίγ οὗὨ δοηϊτοϑθηὶ. Τ}}16 Γοδο] , τ ΟΥϑουοῦ, δὰ 
πο ὈΘΘῺ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ΚΟ δηα δισδηροα, δὸ ἰμιδὶ 
{89 ρΡγοσοϑάϊΐηρκβ οσοὸ ἐπδ ἐαὐθα ΟὨΪΥ ΓῸΣ 8 δΒδὶκθ 
οὗ ΔΡΡόΔσϑποΟ, ΟΥ δῆήογαάοα δἰτρὶν ἃ ἀοἰυδὶνο 
δροοίδοϊο. ΤΠο υἱονγὰ τ ΐοι αἰ εἰ πιδίογ ργουδίοά, 
διὰ ἐμὸ ῥγϑδοίϊσδὶ σοβοϊαἰΐϊοι ἩΔοΝ Ῥγδὲ8 δἀορίοα, 
ὝΟΓΘ, Ο5 {0 ΘΟΠΙΥΘΥΎ, ἐμ ἀονοϊοριθη δά 
Βαίυταὶ τόδ οὗὁἨὨ ἰδ ργοοϑάϊῃς ἀϊδουπείοη. 116 
Ροβοϊαιϊί οι Ῥδ8 ποὶ δλέζι με οοηδίτμοίοα ἴο δαΐϊ ΔῺΥ 
οοποοδβδίουδ πιο ἰδ 6 δου τὶ Ῥδσίϊθθ ηϑὰθ τὶ ϊἢ 
8. οδ ουϊαίΐπρ δρὶτὶ; ἐΐνγδα (89 ὕγιυϊί οὗ δὴ Ββοηϑβὲ 
οοπδί ἀογαὶΐου οὗὁὨ ἐμ9 τῖο16 παιδίον, οοπἀ ποθ ἴῃ 
[86 ἤἴραν οὗ ἀοἃ δηὰ υἱἧϊ ὦ ἀθδίσο ὑὸο στηδἱπἰδὶῃ 
ἐμο σαι, δὰ 1ἰ ρΡγοοοοάϑα ἔγοσα τη ΒΟ ὙΟΣΘ 
μαυϊαϑὰ δπὰ 111 αἰϑὰ ὉΥ 16 Ηοὶγν Κβρίγιῦ; 8609 
ον, Νο. 4. 

2. ΤῊ ΔΒΒΘΙΔΌΪ δά ἀγοδθοὰ δὴ ερίσίΐδ ἴο {6 
Ὀγϑίμσο δος ἰδ6 αθηΐ1168; 86 ζΟΠΙΪΏΘΏ 658 
διὰ δυϊποηϊί οἰ οὗ {8} δ᾽ οχοὰ ἄθοσγϑθβ οὗ (δ6 
ΘΒΒΟΙΔὮΌΪΥ 0 Γ6 (6 ΘΒ Δ} 186 ὉΥ ἃ τεὶζέθη ἰη- 
αἰγαωθηὶ. Τὸ τ δι ἐπὶ ἐμ τοροτί οὗ (Π9 Ῥτο- 
οοοάΐωκα ββου]ὰ ποὺ ὯΘ δ᾽ ΠΙΡΙΥ ὙΘΥΌ Δ], νγϑ ὈΟΓ ἢ 
υυθο δῃὰ νοβουοΐϊοηῖ. ΑἸέμβουσὰ Ῥδὺϊ δπὰ Βδσ- 
ὯΔΌΔΔ παρ ΘΗ͵ΟΥ͂ (86 σοηδάρῃοοθ δπὰ ἴον οὗ ἐδ 
ΔΡΟΒΙῖο8 δοιὰ {1:6 οοηχγοζδίίοι ἴῃ ΦοΣΌΒδΊο πῃ 
{8ὸ ἱφμοδέ ἄθρτοο, δὰ δι βουρὰ 8.125 δὰ δυὰδε 
τοΐσέ ϑοῦϑθῖ8 γοῦν χγϑδὺ ἰπδυθηοο, δπἃ γ64}}γ Ὀ6 
ἡγούμενοι, ἸΒΘΥ Ἤ6ΤΘ, ΠΟΥΘΣΊ610585, ποῖ ἱπ78}}}}} 
ΤῊ 6Π, ῬΟΒ6 σοροσὶ 88 ΠΘΟΘΒΒΑΣῚΪ δηὰ Δ Ὀβο] αὐ ἢ Ὁ 
ἐσυδίιμγοσίμγ; (δ0 66586 οὗὨ (116 ΔΕΒΘΙΔΌΙΥ οου]ὰ Ὀ0 

ΤΗῊΕ ΑΟἸᾺ ΟΕ ΤῈΞ ΑΡΟΞΤΊΕΗ. 

οοπγογοῦ τὶ ρμοσίοοι βοσΌΣΔΟΥ διὰ βϑἐ ἐγ απὶγ 
ὉΥ ντϊρ. ΟΥὟΥ Θυδη οὶ ἑο8) τοοίΐο ἰδ: Ῥεγὸθ 
Ζοἷο. Ἶἴδο ποτὰ οὗἉ ἰδ βοτιρίισοα, 88 ἱπερίτοὰ 
ἘΥ ἰδ βρὶνὶὑ.---ἰο νοτὰ ἴἢ ὙΒ1οῖ ἰδ ϑρίτὶξ Ἰῖνϑα, 
διὰ ἐβτουσῃ τ ΐομ ἐπὸ ϑρίτὶν οδη, τι Ῥόνεσ, 
1] Π 6868, διὰ ἀϊτϑοίσιοδββ, ἰὴ Βα θη 66 δοδοδδὶ δ] 6 βοὰὶθ 
--ἰοὺγ ἰζοδδυγο, δηὰ ἅγια στουπὰ οὗ ἔδδι, 

8. Τστιιο Ομ χϑιΐδη Ἰονὸ ἰδ ποὶ οἴδιιϊπδίο δι 
ἴ660]6 ἱπ ἐδ ομδυδοίοσ, ΟΥ δὺὸ βρ τ 1688 ἰδαὶ ἰἐ 
ἄοοϑ δοὶ υθῃΐυσο δὲ δὴν ἰὴ ἰο Τοΐμθε 18 008» 
δυττεηθο. [1{{πὸ Βοάδοιηοῦ οου]Ἱὰ ποὶ ἢαγθ ὕχτὸ- 
πουποορὰ ἃ ““ Ἧ᾽ οΘ 1 ἴῃ ἐδ 6286 οὗ ΕΥ56 1808, 
οὗ ῬΒδγίβοοδ δηὰ βοσῖοδβ, ἷβ ““ ΒΙοδβϑοὰ "" πουϊὰ 
ποὶ Ροδ8688 ἰπαὺ ΒΟΔΥΘΗΪΥ ῬΟΥΤΟΣ οὗὨ ἰογνα, πδῖοὰ 
1ύὺ ΠΟΥ͂ Οχογοῖβοα. [7 ἰδ δροβίϊδβ δηὰ Ὀὑσγείδσας 
δὰ ποὶ δροΐκϑῃ ἐπ ορροθιεἐΐοι ἰὸ πὸ Ῥματίϑοε ἴῃ 
{Δ διεδοιι ὈΪΥ, ἀϊδαρρσγοτθὰ οὗὨ ἐδμοὶν σόῃχθο, δοὰ 
υἰϊεγοὰ πογὰβ οὗ βίοσπ σϑοῦοϊκο (γοσ. 24), (με ῦ 
ὙΟΌΪα ποὶ Βαυὸ ἀϊδρίαγεά δἰβορτφ ἴουθ (0 ἰδὸ 
αομλ]ο- ΟΒεἰδιΐβηβ, δπὰ ἰο Ῥαῖϊὶ διἃ Βδσπδθου 
ποιϑβοῖυοβ. Βυὶ {86} τΣαρεὶ]οὰ ἐἶπο ἕοσιαος πὴὶ 
86 υἱχηοδὶ ἀοοϊδίοι, ἱπ ΟΥΟΡ (ο δαὰ ἴο ἐΐιθ ἔγοθ- 
ἄοπι πὰ οογαϊδ! ῦ τε ἩΒΙΟΝ ΒΟΥ οἰαδγδοοὰ 
πιὸ Ἰαϊίοσ. Ηδθ δίομπο ψῆο ὈπΗοαὶ δι ρὶν δα 
οΟΟΠ ΘΙ δ ΘΠ ΠΟΠΟΥΒ ἰδ ἰσυί, 18 σΘρδΌϊο αἵ 68- 
ἰογίδιηἷηρς ἃ κεμυΐπο, ΟἈ τ βιΐδη ον ἰπ δὲδ μοδυίΐ, 
8ΔηἋ τοδὶ οδίϊηρ ἰὶ ἴῺ 18 116. 

4. Τὸ ἀφοϊδσαϊΐου : Γὲ δϑοοσιϑᾶ ξοοῦ ἴο ἴδο 
ἙΓοΙ͂Υ ΘΟΒοοῖ, ἀιᾶ ἴο ὑπ, ΒΒ οὗ μτοοὶ ἐπροτί- 
8δποθ. [Ὁ 88, ὁα ἰδ ὁὸ Βεδπάᾶ, ὈδοΣ ΟἾἶἾΔΘΙ ἰβίετ- 
ῬΓΙοϊοᾶ δα δὴ οχργοββίοῃ οὐ δθσδυοδῖδαὶ ἃΣΤῸ. 
Κδῆοο, δῃ4 μι85 Ὀ665 θχροθοὰ ἰο σθηβθγα; ἰΐ 858, 
οΒ ἐδο οὐδοῦ, Ὀθοἢ δ᾽ ογοὰ ἴῃ βοῦδβε διὰ 
ὉΥ ἱπιουρσγοίοσβ, Ἡὶΐ ποοά ἱπέοπέλοιβ, οὶ πὶ. 
οἂὔΐξ ἀπο σοπδίἀογδίϊοι : δ60 Εχμα. Θὲο. δῦογτα, τεσ. 
28, 29. α«ἅ. ἴπ οτὰοσ ἰο δεοοτίδίη ἐδ ἐγ πιϑδὰ- 
ἵπῷ οὗὁἨ ἐδὸ ποιάβ, {1:6 οἰτουϊτηθέδηιοο δου ὰ ὃ 
ΟΔΡΟΙΌ]ΪΥ ποίεδα, ὑμδὺ {π6 Ἰοὶ(οΣ δρϑαῖὶχβ οἵ ὑΨῸ σϑ- 
βοϊυϊίομθβ δάἀορίοὰ ὈΓ ἐμ δδοδοιΌΥ, ΟὨἿΥ δβὸ οἵ 
νι ἰο ἰβΒ τηοπιἐομοὰ ἴὰ (8 βῆηοσ. Ἴο τοϑὸ. 
Ἰυϊΐδοι ἐο βοῃὰ τρθββοῦ χοῦ ἰο ἐπ δε ]6- ΟἈγῖδ. 
ἐδ, υϑνῦ. 2ὅ, 5 Ἰηἰσοάποοα ΟὩ]}Υ τὰῖτὰ ἐδπὸ ποτὰ: 
ἔδοξεν ἡμὶν γενομένοις ὁμοϑυμαδόν; [86 οἰδιογ, 55 
ἀπὸ ΘΟΒΤΘΤΥ, δοοογάϊηρ ἰο γεῖσος πὸ Γασέδμαῦ ἴπι;- 
ἀ6πη8 βουϊὰ Ὀὸ ἱτπιροδοὰ οἡ ἰδ ασμ ἐ]9- ΟΕ τ βΕ:888, 
δὰ ὉΕΥ ΔΌΒΕΪΘΠΟΟ ἴῃ οογίδὶῃ ο8568 δου) ὃ 
τοασαϊγοα, ἰα ἰδ ἰηἰτοἀποοα: ἔδοξε τῷ ἀγ. πν. καὶ 
ἡμῖν. Τὶ οῆσο ζοϊ ον ἴπΠ8ὲ (80 Δεβοσβ ΟἿ  ἀοο 
ποῦ ΔΒΟΥΙΌΘ Δ}} ἰἐδ σοβοϊυαϊίουβ αἱ ξτοδὶοὶγ ἰοὸ ἐλ 
ΗοΙ͂γ αποαὶ, Ὀὰΐ ΟὉ]γ ἐμαί τποτιοπίουβ ἀδαϊδὶσα 
ὙΒΙΟΝ 80 ΟΘΟΡΙΥ οοποοσπδὰ [πὸ οομδοΐθηοο δ ῖχθ 
οὗ ὑπὸ Ὀγθίμσθα διβοηρ ἰμ6 Θ απ 165, δηὰ οἵ [89 
πᾶ 690- Ομ τὶ δία ἐμοιηβοῖνοθ. [1ἐ 8 βοϊοἷγ ἐδ] 
τοβοϊπέου τ οὶ ἐμ ΘΔεδοι ὈΪΥ 298 88 080 
δοΐ ΟὨΪΥ ἀϊσίαἰοαὰ ὈὉῪῚ Βυδη πϊδάοσω, Ὀπὶ 8}ν0 ἀΣ- 
ΥἹΠΟΙΥ ἱπδρίγοὰ, οΥ 858 ὁῃ6 το ἢ ἴοι 
πο συίϊάδποο οὗ ἐμὸ Ηοὶγ αΒοδὲ Ηἰτηβεῖῖ, ὅδὲ ἰὲ 
0 ῬοΒδὶὉ]9 ἐμοὶ ἰμΐβ οχργοββίοῃ οὗ (πὸ δοστὶο- 
(ἴοη8 οὗὨ (ἢ δδβοι}γ, σοπέδί θὰ δὲ ΕΥΤῸΣ ΟἹ ἃ 
ΓΟΏ ρ---ἰδδὶ ἰΐ οτἰαἰδιοὰ ἐπ ἃ ἔδιμδεΐοδὶ δ  -ἀο. 
ἸαπΊ0η-- ΟΣ, ἰμδὺ ἰὁ τὰ δὴ αἰΐερὶ ἰο ἀοοοῖνθ 
οἰβογα, βυξροδίοα ὉΥ δορὶ γἰ.8] ὑσὶ ἀθ οσ υΐἱοσασοδὲ" 
68] Δι }10πῖ ΒΥ ὯΟ πιθ8858, [{ ΟΟΌΥΕΘΥ͂ΘΒ, 48 
8 6 ΘΟΒΊΓΒΓΥ, 8 δ σι κῖπρ σαί, οοποοϊγοα τ 6» 
εἶτθ βουσίν οὗ ῥαάρτηοπί, ἀπὰ δππουβοθὰ ἴῃ ἃ 
ἀονουίΐ αρὶ τι δάου οαὶτὰ οἰ δατδιίοη. Τὴ 6 66- 
ΒΘΙΘΌΪΥ͂ Γοοορἶ:68 τῖϊπ ΒΟΥ δορὰ ατοϊέυὰθ 
ἴο οὐ, δορὰ ἰδ ποὺ δδδμβιδιη)ϑδὰ 0 ῃδαῖχο ἐμ οοῃίθβ- 
δίοῃ Ὀδίογο τηεῦ, ἱμαὶ, τ ἰἢ τοχογὰ ἰο ἐδ θεσὶ 
θοῦΣΒΘ, ΟΣ ἰδο στο Ὀοπὰ οὗ ππίου, ἐδπδὲ ἰδ, δον 
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ἃ 80] υἱδοι 86 ποῖ ΠΡ δδουΐῆοοβ ἐγ ἰο ἸοΟγ, ΠΟΡ 
γΥἱο δέοθα ἰοτὸ ὕοσ {π9 δΒδ8κὸ οὗ ἰσυ}---α βοϊαί:ο 
πἰϊεὰ οί υἱπαϊσαίθα ϑυδσιβο] 1ο 81 1Ἰθοσγ, δμὰ 
βοῦῦτοα (6 πη οὗἨ 86 οδυγχοϊ οὗ ΟἸ σὶδὶ---ἰ 9 
ὅτ ἱοἀοδίοα, ποὲ ἰο ἐμοτηβοῖνϑθ, Ὀμὶ ἰο {μ9 ΗοΪΥ 
Θδοεὶ, γὙο χυΐά68 ἱπίο 8}} ἐγαιῃ: δηὰ ἰμπ8 {δ γ 
εἶτο ἰ.6 κΚἴοτγ ἰο Θοά. Απὰά γοὶ {μὸγ ἀο ποὺ ἀΘῺ 
ἐδαὲ ἰδογ, ἰοο, Βδὰ Ἰαθογϑὰ, μδὰ οδσϑΐλν ἀ6}10ὁ6- 
χταϊοὰ 'π δομθοη, διὰ ΒΟΠΟΘΟΥ δβουκρὶὶ δὐον (ἢ 0 
ἰγαθι---πὐὰ ἐμοί (89 τοδυὶὶ δὰ ποῖ Ὀ66 8} οὈίδαϊποὰ 
ἴτοιι δϑϑουθ ΜΝ116 ἐδπογ δ]ορέ, Ὀπὶ [0] ογοὰ δὐΐουν 
(δὲν Βαοὰ ἐδμαιηβοῖνοβ (καὶ ἡμῖν) τιδὰθ αἰ ροπὶ 
δικὶ οδσῃοδὶ αὔογίθβ. Τἰνΐα ῬΘΟΌΔΡ Ἰδηκιαρο χο- 
φοζηΐσοθ, δοσογάξηρὶγ, Ὀοΐἢ ἐπ ἀὐνίπμο δπὰ σγα- 
οἷουβ ορογαιζοῃβ οὐ {6 ΗΟΙ͂Υ αμοαὶ, δπὰ δἷδοὸ {δ 
ἱπἀοροπάοηὶ δοϊΐοπ οὗ τῶδῃ ἴῃ δοδιομίηρ δὰ 18- 
δοτίης; ἰὑ ὕυσωΐδῖνοδ, ποὺ ἃ ῥδιίδαὶ, Ὀπὶ 8. οοτὰ- 
Ρἰοία τοῖν οὗἁὨ (Ποἷν ξδέοση δὶ δου οίξο δ, δπα δοτ- 
θΐπο8 Βαπι ἐγ τ 1 ΟΝ τ δι ἴδῃ ἀϊρστηϊὶγ.---Τ 6 το- 
ῬΔΥΚ ΠΙΔΥ, ἤΠΑἾΥ, ὈῸ τηδᾶ6, ἐπδὶ {μ18 Ῥαβδαρο 
ἔυσβίδ 68 δὲι ἱπαϊτοοὶ Ῥσοοῦ οὗ ἐλὲ ρεγδοπαϊιέῳ οΓ 
ἐλ Ηοῖὶν Ολοεί. ἘΡΟΥ ἴὰ 15 ΟὨΪΥ Ὑοὴ (δῖα ἀο06- 
ἐσῖπο 15 δατϊτηϊιἐθὰ, ἐμαὶ α δοκεῖν, ἱπ {9 Β6}86 ἴῃ 
ψ.} (λ6 τογὰ ΒΘΣΓΘ ΟΟΟΘΌΓΣΒ, 68 ὯδοΘ ϑουλθοα ἰο 
ἐλὸ Ηο]γ αοαὶ, ἑἐ. 6.) δι ἱπίσπίΐοι δὰ ἀοίοστο 8 -. 
ἐδοα οὗ ἐδὸ νὶ}}. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

εκ. 22. ΒΘ ὑἱοϑαδαϑᾶ 1 86 δροδῖ]ϑαϑ, 
οἱἰο.---Ἦο αν ΠΟΤΘ 8 0046] οὗἩ ΟὨγἰδίλδη ὑτὺ- 
ἄσηοθ, Βαϊ θα ἰο 411] δυοσοοάϊης, δῴοθ; ἰἐ ἐθδοῖῦθ8 
(μοὲ πιοὰθ οὗ τοκυϊδιΐϊηρ (9 δἴὔδίσβ οὔ ἃ οοῆρτο- 
κδου, ἀεφοϊάϊηρ ᾳυθδίΐοηδ, δηὰ αἰγοοίΐῃς ΔΗΥ ἴῃ- 
εἰξυίΐοσι, ὈῪῚ το ὑμ6 Υἱρβ οὗἨ οομδβοΐθῃοο, [ἢ 6 
οἰδἰπια οὗἨ ἴονϑ, διὰ {86 εχ ἰϑίθῃηοϑθ οὗὨἨ Ῥθ.Σ80}8] 11- 
ΒαΓΙ, διὸ τοδροοίοα, ψ 8116, δ {89 βϑῖλο {ἴτηο, (Π 6 
ποϊΐδτο οὐἩ (1.6 χυϑϑὶ Ἰδοῦ" 18 ἐμὺ8 Ῥτοπιοίοα, 
(Βίοξοτ).---Μ 8 οὐ ̓ μοὶσ οὐ ἢ ΟΟΣΏΡΔΘΕΥ [ἔγότῃ 
δδοηρ ἐμ 6 Π|661768].---Τὰὸ δοὶ οὗ 586 οί τθ8- 
ΒΕΏΚΟΓΒ ἤγοτῃ ἰδ 6 δοπρτορμδίΐοη ἴῃ ΦοΓΌ Βα οτα, τγ88 
οὗ βοσυΐϊοο Ὀοίδ ἰο ἰμ9 ΟἸ σἐβεῖδ:5 οὗ Απίϊοοῦ, δά 
ἃἰδο ἰο Ῥαὺπὶ δια Βδσδρ.85. [Τὺ σοηγνϊποοα (6 
ἴοσιδοσ ἐδδὲὶ ὑμ οἷἱὶγρ ΟὟΤΙ, ΤΙ ΘΘΘΘΉ ΡΟΣ αἰὰ ποί, Δα ἴὲ 
ἸΡδαΌ ΠΟΥ ΟΟΘΌΓΣΒ, ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ͂ τϑροσὺ ὑμοὶσ 
ΟἾΤ ΟΡΪΠΙΟΏ 82 ἐμδὲὶ οὗἁὨ {1:0 8ΒΘΙ ὈΪΥ ; ἰο {86 Ἰδὺ- 
ἔετ, πο ΐηρ οου]Ἱὰ Ὀ6 τ ογὸ τ] δοῖηθ ἰμ8η ἃ ΘΟΠΤΒ0 
Ὦγ τ ΟΝ (ποεῖν ἱπίοαΥυὶ, δὰ ἐμοὶν τἱ κε α] οἰδῖτα 
ἰο ἐπ ε1{109 οὗἉὨ Θ)ροπίϊοβ, νοιυἹὰ 6 δἰϊοθοίϑά ὉΥ 36- 
ΤΌΔΑΙ . ὁ. 

Υε», 23, Απᾶ δον Ὑσσοῖο Ἰοτῖοσα ὈΥ Ἐμθ:. 
--α τηοσὸ τοσῦδὶ οομηηυπὶοδίϊου, οὐϑ ἐμοῦ ρἢ 
πρτίχδι Ὀγοίσοι βου ἃ Ὀθ (Π0 δρϑῃηίβ, ἀἰὰ ποὶ 
ΔΡΡΟΑΡ ἰο (6 Δροδί68 ἴο Ὀ6 8ῃ δά δαιαία δπὰ βυΐ- 
βαίεπεν βσο τα οά οὗ ὁΘοπτουίηρ ἱμ6 Ἀποπ]θάρο 
οἵ ἀοοιτῖπδ] ἐστι δ δηὰ θοο δι δϑιἰςδὶ οὐ ἀπ 668. 
Τρμου ἀοοιαοὰ ᾿ξ ἸΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰ0 ΟΧΡΓΟΔΒ ἐμ ον 86}- 
ἰποδὺῖ ἱπ ττὶϊίης. ΤῊ οἰγουϊηδίαποθ ΒΠΟΒ 
ον ἴδ 80 ροβέϊθβ γθγὸ ὕγοτα ϑηϊοχίδι πἰπρ (89 
ορίπῖου ἐμὲ δὴν ἱπαϊνἰ ἀπ] οουἹὰ 6 ἰπΎ8}}} 016, 
δβοῦκι 6 ταϊχξ ουδη 6 (86 τηοδὺ Ῥγοσηϊμϑηξ 
διροης ἰποὶν Ὀγοίθτο. 9 ρσταιοί! ἢ δοκηον- 
Ἰοὰκο [Βὸ νίϑάοιμι οὗἨ Θοά, γο ἀϊὰ ποί φαἶνγθ τ8 
ἸΌΘΓΕΪΥ ΟΥΔῚ ἐοδέϊ Ωγ, Ὀυΐ ζυτηΐδιοὰ 8 τῖΐὰ 8 
“βῦσο ποζὰ οὗ ῬΒδου" [2 Ῥοῖ. ἱ. 19] ἱπ ἃ 
πε δὴ ἴοττα. ας ἴδ ἢ πΟΝ τοδὶ ὁ ἃ ἢστο 
ἰοαμάδέϊοι, εἷποθ νγὸ οδϑῃ Βδγ: “"1ἰ ἰδ πυτιξέθῃ." 
(ΑνΡ. Ῥαδαδὶ.). 
χ. δ Δ ν᾿σὸ Βανο δοαδχᾶ -. - - ΒὉ- 

νοσδρ [ἰὼ ἐδδὶ ἐπον πηδβει11]90] ΥΟΌΣ ΒΟΌ1Ε.--- 

ΟΌογυο ἐμδὲ {πὸ ΗΟΙΪΥ Ομοπὲ ἀοοθδ ποὲὶ βοπὰ δ 
65 ὙΒ8Ὸ ἰοδοῖὺ σον Κα δὰ {μ6 αν, Ὀπὶ βΒαγε ἐμαὶ 
(ΒὸῪ οοηΐαδα δηὰ ἀϊείγοδθβ Ομ νἰδιδηβ. (108 67). 
--τΤ͵ῆο ΒΟΥ αμοδί ἄοδθβ ποὶ βοπὰ ἴ8]866 ἐθδόβοσ; 
ἐμ γ οοῖὴθ Ἡἱπουΐ ΔΌΪΒΟΥΪΕΥ; ΠΟῪ ἀο ποὶ Δα Ὺ, 
Βαΐ ΟἿΪΥ οοπΐηδθ δηὰ αἰδίσοθβ. ΕΥ̓ΘῺ 88 βουπὰ 
ἀοούγμθ ΘΕΟΣ ἐδ ποδσί, δηὰ σα κοβ δἰ βίσους ἴῃ 
αοά, 8ο᾽ 4196 ἀοοίχί πο τἱιδοίΐ]ο8 ἐδ δου], δὰ 
ἂοο8 ποί 4}1ὁγ ἱΐ ἰσ᾿δπὰ στο ρϑδοϑ. (βδίδυϊο). 

γεᾷ. 2δ, 26. Ὑ Ὶ οὖ Ῥοϊονοθᾶ ΒαΥΘΌΒ65 
δι ἃ Ῥ8Ὲ1, θὰ ὑδδὶ αν δδξαοχσᾶθαᾶ ἐδοὶσ 
᾿ῖνϑα, εἰο.---ΠΠῚ} [ἢ 9 βϑιὴθ ἤγτηποθα δηὰ ἀοϑοὶ- 
βίου τὴν πμΐσι (Β6Ὺ τὶ βάτον ἤγοσι [Π6 Ομ τὶδ- 
ἴδπθ οὗἠἨ Φογυδβαίθια τὸ δηϊοχιδἰποα ῬΒδτβαῖο 
δΘη ἰταοπὶβ, ὑπο δοκηον]οάροὰ ΒΑΡ θ88 δηὰ 
Ῥαμ]. ΤΈΘΥ ἔογτ ὑβοὰ Ὀοϊογοὰ ζγίομβ; διά, 
ἴοΥ Ὑδὲ σϑϑβοιῖ ΤΟΥ ἀο]ἰ τογϑα ἂρ ἰμοῖν 1ἴνθδ 
ἴον ὑμβ8 Ὡδῖὴθ οἵ ΟἸεγίδὶ, ποὲὶ ΟἿΪΥ ὉΥ͂ ὀχροδβίσ 
{μοτηβοῖνοδ ἰὸ Ὀοαΐν ἀδηρσον, Ὀὰΐ 8160 ΌὉΥ δαΠ86- 
ΟΡΑ ἢ ς 8]1 {16 ΡΟΎΤΟΓΡΒ οὗ ὑποὶν βουὶβ (0 8.0 56}- 
Υἱσὸ οὗ δεδϑβ. βοἢ ἃ σοῦχδο βι}}} σοηϊίμυοδ ὑὸ 
οοπδίλίαίθ ὑπ ἀπ ν δηὰ ὑπ βἴουυ οὗ ἃ βοσυϑδῃύ οὗὨ 
ΟἸγῖϑί. Ἐπ ἰδειιθβ {86 οογηδηὰ: “]16 δὲ ἐδὸ 
ΓΞ Ἢ ἀυΐγ, Ὀπὶ ζαΐπ βου]8 ἴο {86 1,800." (Ὑ1}- 
ξ67). 
γεβ. 272. 1011 γοῦν 1886 δδζὴϑ πῃ ρα ὉΥ͂ 

ΣΩΟΌΕ.---ΤῊ9. ΟΥᾺ] δὰ ἐπὸ τσίϊίοῃ ἐδδι τη ΟΩΥ 
ὝΘΓΟ ἰπίοηἀοα ἰο συδίαϊῃ 68οὸ} οὗμοῦ. [ὑ ν8 
ΠΘΟΘΒΒΔΥΎ ὑπαὶ {π0 ἀοαὰ Ἰοίξον οὗ ὑΒ6 βου ρίιυγοδ 
Βῃουϊὰ ὍΘ τηδᾶθ α41τὸ ὈΓ ἐδ ΗΟΙΥ α΄ οδὶ νῖοὸ 
ΒΡΟΚΘ ὑβσοῦρ (86 πιρῃ οὗ αοὰ. Απὰ Ββο, ἰοο, ἰπ 
ΟὟΓΡ οὐῆι ἄγ, 1 ἰβ ποὺ δυδιοϊοπὶ ἐμαὶ ἰδ6 πνογὰ οὗ 
Εαοά βμουϊὰ Ὀὲ γεαά; ἴΐ τουδὲ 8180 Ὀ6 λδαγα, τ Β6Ώ 
᾿ ΤΙ ἜΠΕΝΙ Όν αὐνίπο οὶ ἐπ ἐρι θη οα  τηθι. (Ὑ71}- 
ον). 
γε. 28. ΕοσΣ ἰΐϊ βοϑιιϑᾶ βοοᾶ ἴο πο ΕΓΟΙ͂Υ 

ΟδΒοεκῖ, δηἃ ἴο τ6.---ΤΠὸ ΗΟ αδοδί 18 (πὸ 8 :- 
Ὀὲΐον δηὰ Ἰυάρο ἱπ τιδίζοσα οὗ τοὶ] ρίοι.-- -Τὸ ἀθ- 
οἱβίοῃ οὗ δ οἂδδθ υ]ιΐο Ὀ6] ον σα παγο οοπϑίἀοχοὰ 
ἴῃ {μ9 Ἰἰφμὶ οὗὁἨ ἰὴ ΠΟΥ αμοβί, ΠΙΔῪ ὙΘΙῪ ῬΓγο- 
ῬΟΥΪΥ ὍΘ τοχασάθὰ δα ἃ ἀδοϊβίοῃ. οὔ ἐμὸ Ηοὶγ 
ἀμοβί.---ΟἿν ἀοοϊδίομ δου])ὰ ποὶ δηϊλοϊ ραίβ, θυὲ 
ΘΟΒ ΌΤΙ ἴο, ἐμδί οὗἩὨ 86 Ηογ αΒοεί.---,9ὲ πὸ 09 
διίοσηρὶ ἰο οὈἰγχὰο ᾿ὲβ ἴδῃ οἶθδ ΟΝ. Οἴμ9γ8, 88 ἱΐ 
(Π6Υ οομρίξίαἰθὰ ἐμ π|ῦῇἢ}} οὗ ἐμὸ ΗΟΙΪΥ Ομδοεί. 
(Βίδσκο). 

γὲεμ. 29. ΕἸΟΙΏ ὙΒΊΟΒ 1927 γ9 Κϑὸρ γοῦτγ- 
Βοῖνοα, γὙ786 5141} ἄο ννο]].-- ἔν θ ὑΠΟΥ 
τηθῃύζοῃ ἐμοδὸ ἴον ροϊηΐβ προ ἐπ ν ἄθοσ ἢ 6- 
ΟΟΒΒΑΓΥ, (ΠΟΥ͂ ΘΙΔΡΊΟΥ ΥΟΙΥῪ Ἰηοάογαίθ ὑθστηβ (“Ὑ9 
88}8}} ἀο νὺ}1᾽}, 86. οοϊιωρογοὰ υἱΐ ἐλ τἱο]θπὲ 
ἐπγοδὶβ οὗ (Π6 οἰμοσβ (“Ὑ σδῃηοί Ὀ6 Ββαυϑὰ᾽", τον. 
1). Ηον ἰθμάο νυ] τὸ βμου]ὰ ἀ68] τὶΐ 86 60ῃ- 
Βοΐθῃσοβ οἵ ζβϑπΐ (Β΄ θᾳ61).---Αβ γὸ Ἰθατη ΤΌΣΩ 
μο ἱπἰτοἀποίογΥ τογὰβ οὗ [86 Ἐρἑδίϊο, ἱμδὶ ἐμὸ 
ΘΟΙΙΤΩΒ Πα γγδ88 ποὺ ἱπίοηἀοὰ [ὉΣ 4}} 1) 9 Θοπρτορδ- 
ἰλο8, 80, ἰοο, ἯΘ ᾿δδγῃ ὕγοια ἐμϑθο οοῃμοϊυἀϊης 
πογὰβ, (μὲ ἐὺ νγ88 ποῖ ἰο Ὀ6 οὗ ροσροίπαὶ τ] ϊίν, 
δαί ἴο Θηἀσο οὨΪν ὑπ} ἐπθ δὐϊδομσηθδί ἰο ἐδ9 
Μοβαΐο οσάϊπδῃαθα, βδὰ βοια ον αὶ δραϊθᾶὰ. (ΑΡ. 
Ῥαδί. δπἃ Βθῃ (918. ΟΠΟΙΠΟὨ).---ΕΔ,Θ γ0 νγὁ0]]. 
ΤΗσου ἢ (πὲ οομο υάϊηρ βαϊυξδίΐοι, ὀχρτοββοα ἴῃ 
{89 ΠΙΘΏΠΟΥ οὗ [80 ἀγροὶ, ὑπ ΗΘΌΓΘΝ ΒΒ ὈΘΟΘΙΔΘ 
ατγϑοῖα ἰο ἱποὶς αγθοὶκ Ὀχοίμσοη. ἸΤΔΘΥ οου]ά, 
ἩΪΓῚῚ ρτοδὶ ῬΧΟΡΥ ΘΙ, ΒΥ: “ΕΔΤΘ γὺ Ὑ]1,᾽ ἰὸ 
ὈΣΘ θη Ἐμο δμὰ ἑουπὰ φϑέοσηδὶ 119 ὉΥ ζδι ἢ ἴῃ 
(86 1οτὰ }θδῃμ8, δη ἃ 8086 ὕγδίοσ πα] ἰουὸ ν88 {86 
ΤΌ]9 οὗ ἰμοῖν σοηἀποί ἴῃ 411} ἐπὸ αἴδαϊγβ οὗ {816 116. 
ΦΈΕΔΤΘ γὺ ὙΠ}1"", ἐμοὶ 18, Βο ΔΙ ἰο Ζ26ευ8] 
(Βεδβοτὶ. ; 



Φ [ 

292 ΤῊΕ ΑΟΤΡΒ ΟΕ ΤῊΒΞ ΑΡΟΞΤΙΕΗ. 

Τ7Τὴε υὐδάοτε απὰ ἰλὲ ἴουδ τοί ιολῖολ τοὲ «λοι (10 ψῶΒ ἀϊοίαιοὰ Υ ἔδθ9 ΗοΪγ αδοδί, τος. 28). 
ἀδαϊ ιοἱἐὰ ἐγτοτς απαᾶ ἰδὲ εγτίπρ, ἵπὰ δε Ολωγοὶ.--- 1 ΠῚ. Οἱ δοοουπῦ οὗ 118 Ὑθῃ ΓΔ] ὈΘΔΤΟΥΒᾳ ((8 67 
Τὰωλς Ολωγολ οΥΓ ἰλε οτα ρΡοδεοδϑεε ἰεσίδίαίυε Ῥοίσεγε: ἰ ΟΥΟ ἈΘΓΘΙἀΒ οὗ δυδηροὶ οὶ σγδοο δηὰ ἐστὶν, 
1. Βοοαυδο ἰμοὸ ϑρίνὶὶ οὐ αοἂ οροσγαίθβ ἴῃ Βοσ, σοὺ αοὰ Βἰπαβοὶῦ μδὰ δοοσοαϊιθ.) [ΙΥ̓́. Οὰ 
γον. 28, 11. Βοσδιιβο ἰΐ 18 ΠῈΣ ἀυίΐγ ἰο ἀθοϊὰθ οἱ ] δοσουῃὶ οὗἩ {μ0 ἱποοηῃίοδίδὉ]6 ἐγσα ἢ οὗ 18 οοἱ- 
16 Θμδηρίης δήδὶτθ οὗ (μἷ8 116 πὶ ἃ νἱον ἰο | ἰοηίδ; (θχοιιρίϊοι ἔσοπι 86 ἐθιμιρουδσγ ὁΕ70- 
ἐδο βαϊνδϊϊοη οὗ τηδηϊκίπα, υοσ. 24, 29. (1,1800).---- ἰ Ἰλορΐα], Ὀαΐ ποὶ ἤσοια (μ6 Θίβσι δ] τρογὶ ἰδν, 
Ἡουν ἐξ ἰλαΐ ιολίολ ἐξ ἱεπιροτατῷ ἐπ Ολτιοἑαπὴνψ 0 δὲ) τοῦ. 29; σϑϊθδϑο ἔσοια ὑπ γοῖζα οὗ βοσυῖ]ο οὐοάϊ- 
δοέ αοἰε2 1. Ὕ κΘη Ἀ88 {86 ῬΓΟΡΟΣ ἐἶπι|6 δυσί γϑὰ ἢ Ι θη66, Ὀπὶ ποὶ ἴγοπι {8 δΟΣΎΪ6Θ 10} βοὶ -ἀο γος 
Π. ΒΥ νἱιὸδὶ οοπδίἀογδίϊοη8 8.6 γὙΘθ ἰὸ ὍὈ6 χιϊἀοα ἢ ]ογθ σϑπάοσα (0 ἔδπο [οτὰ, γον. 26).---Ἴτε ἐπαν- 
(ἰἀ.).---Τε ριοἰΐα οΥ (λα ολωγολ 9 ϑεγυδαίδηι ἰο ] σοϊξραί ζίδεγίψ: ἰὰ 18, ἱπάοϑὰ, 1. Ῥτσϑδάομι ἴτοαι 
ἐλο ὀνείδγεη ἀπιοηρ λα Οοπεῖεε, υἱειοοαῦ αε απ αὐό- ὨυτηΔη ΟΥ̓ Π8ΠΟ6Β δπὰ ἃ ΘΟΓΘΠ ΟἾΔ] δοσύϊοα, Τοῦ. 
φυαίε οηα υαἰξαὶ ολατίετ 7ὸγ᾽ πιαηλινά, ποῖ τοϊεαδεα 24, 28, Ὀπὶ δἱ {πὸ δδῖλο ἰΐπ)θ, 11. δα )οοίζοι, ἰπ 
3 οπι ἰλε δοπάαφε 97 ἐλεῖαιο: δἀϑαυδίο δηὰ νδ]ϊὰ, ] ἴοτνο, ἰο ἐμ ᾿ωογὰ (τοῦ. 26), ἰο πὸ δέοσηδὶ πιοσαὶ 
Ι. Οἱ δοοουῃμὲ οὗ ἔδο οοσαδίοῃ Ἡ1ο0} οδ θὰ ἰἰ  ἸΔΤ, γοσ. 29.---Τε τί εη ωοτὰ 9, Οοά, ακὰ ὧε 
ἕοσι ἢ; (ἰΐ οοποοσποὰ ἰμὸ αυθαίΐοι: Μοδοβ οὐ ] ἐἐυύηρ ὅϑαγενδ; ΘΔ0} 18 αἰξλοαίθα Ὀγ (86 οἰβοσ: ἱ. 
Οδυϊει Ησπιδὴ ἰγδαϊἰϊοιβ, οὐ ἐμλ6 ποσῖς οὔ ἀοα ἢ) πο ϑοτὶ ρίαγοθ, ὉῚ ἐμ ομδσδοίοσ οὗ (8 9 Ὀθδτοσθ: 11, 
11. 0ὰ δοοουπὲὶ οἵ ἐδ ΒΟΙΥ διὰ ἰηυΐο]δὉ]9 δου γοο: [ 1116 ὈΘΆΓΣΟΓΒ, ὈΥ͂ (0 ΟΠΔΙδοίοσ οὗ ὑπ βογίρίατεδ, 

Ἐ.---ἸῊΒ ΒΕΥΘΕΝ. ΤῊΒ ἘΡΥΕΟΈ ῬΒΟΘΌΟΕΡ ῬΑΒΊΥΨΥ ΒΥ ΤῊΝ ἘΡΙΒΘΤΙΊΒ, ΑἸ ῬΔΑΒΊΤΙΥ ΒΥ ΤῊΣ ΒΕΡΟΕΒΕ 

ΟΥ ΤῊΒ ΜΕΒΒΕΝΟΝΕΒ ΗΟ ΟΑΜῈ ΚΒΟΝ σε ΒΌΒΑΙΕΝ. 

ΟΗΑΡ ΕΒ. ΧΥ͂. 80. 8δ. 

80 ββο πβθῃ {Π6Υ ἬΟΤΘ αἰβιηϊβεϑα, (μογ [ἼΠ680 ὙΘΙΘ ΠΟῪ ἀἰβιιϊθθοὰ (μὲν οὖν), Δῃἀ] 
6810 0 ΑἸΟΟΘὮ : δά σῆθη ὑῃοΥ μδὰ πε ὑΠ0γ} ρα πογοὰ ἐδθ του οῖα6 ἐορθίδεῖ, 

81 (μ6γ [{οροΐμον, 84] ἀοἸγοτοὰ (116 ορίβίϊο : Ἐ λίο πβθη ἐμ Υ μδὰ σοδὰ, ὍΠΟΥ το)οϊοοὰ 
82 ἴον 086 οοπδοϊαίϊοπ. ἘΛΔπὰ [Β}] υἀδβ δῃὰ 8118, θϑίηρ [80 Ὑ86Γ6} ῬτΟΡοίβ δἷβο 

ὑποιλβοῖνοθ, ὀχ μοτίϑἀἁ ὑπ Ὀσθίπγθη ὙΠ0Δ ἸΩΔΗΥ τογὰβ [(ἀἸΒΟΟΌΓΒΟΒ]Ί, δὰ οοηβχηοὰ 
33 ἀρριν υχες, ἑλεηι. “᾿Απὰ [Βυϊ], δἴοσ ὑπο δὰ ἱατγτὶοα ἐλόγέ ἃ δρδοὺ [[ὉΧ ἃ Επ|6], 

(ΠΟΥ ὍΘ ἰοὺ ρὸ [ἀϊβπιϊεθ6α} ἴῃ [τι] Ρθδδο ἔγομι [0Υ] 086 Ὀγούβσθη [1ὰ ογάθσ (0 τὸ- 
84 ἰυτη, πρὸς] απΐο {Ππ|6 ἀροδίϊο8.5 ἘΝοὺνιδίδπάϊηρ [δὲ] 1Ὁ ρμ᾽οαθοα 31125 ἴο δοῖϊάθ {86 
85 8111} [ογι. ἐδε ιολοῖε υ6γ46}8' ἘΡΔα] α]8ὸ [βυὶ Ῥϑαὶ, δὲ] δῃὰ Βαγθδθδα8 Θοπυϊηποϑὰ ἴῃ Αἢ- 

εἰοοῖι, ὑθδοῖπρ' δπα Ῥγθδοβίης ὑμο ποτὰ οὗ 89 Ἰμοτὰ, [1 δοτϊαπιοπ, μετὰ} ὙΠῸ ΤΩΔΩΥ͂ 
ΟΥΒΘΙ͂Β δἰδὸ [οὔϊ. 8180]. 

1 ον. 81. Πποϊοοᾶ οὗ (Πγηά,, σγδῆηι., σθῶονα, ΒΒ οἶτλ8) {πὸ πιδεκίη οὗ [86 ἸἘηρὶ. ΒΓ0]6 οὔοτα ετλονίαδίαι. 
Πιαράκλησις, δ ἯἩ6]] 88 (Δἀορίθα ὈΥ 1,60 }.69γ), δάπι! δ οὐ ὈοΓΝ γογδίουδ, δοοογϊς ἴο 1:6 οοπίαχί. Βοδίηδσοι (14:. 
Ν. ΤΟ ΤοΚΑταΝ 1 (ο]ονίηκ 88 ἐ}16 6086 : “ ἐπείγμοίίον, ἰδασλίηρ, ἰ. ε., Ὠογίδιογυ." 866 Ἔχχα. ποῖο, γυναι πεῖν 

ΦΣΎοΣ. 88. [Ππεϊϑοὰ οἵ ἀποστόλους, οἵ ἱετέ. γε. τοῖα Β. 6. Η΄, τοοϑηξ οἀὐΐίογθ γοοὰ ἀσοστείλαντας αὐτούς, πὶ Α. Β.0. 
Ὁ. Ουὰ. βιη., ας. (σα δοὲ “ίξεγαπὶ {1108}, πΙΔΏΥ ΤΠ] δο0}68, οἴο.--ΤᾺ.] 

δγοτ. ϑὰ. Τὴ6 ποτάθ: 4δοξε δὲ τῷ Σί ἐμείναϊ αὐτοῦ, οἵ ἐξέ. τέο. μον μάηνους [86 Ὑ80]9 οἵ τοῦ. 834}, δσὸ υπιφυοϑίίου- 
ΔΌΪΥ δσρυτγίομσ, δηα ἤδγὸ Ὀθοη Γοϊοεξοα ὉΥ δε αδαοι, Τοδαιδδη δηὰ Το βοηδογῖ; ΠΟΥ͂ δοὸ ἰοῃὰ ον ἴθ ἔπο ποείδ] Μ.838. 
ι Ὦ. διὰ βοπλὸ Ὑϑγϑίοῃβ)], ὙποΓοδα ἐπ δ΄Ὸ ὙΔΕΓ Ως ἢ πο ΟἾΠΟΥ ἥνο ὑποίὰ] ΜΗ͂Β. [Α. Β. ΚΒ. 6. Η. δρὰ δἷοο Οσά. δὲπ.}, 

καϊηυδοι)6 τη 88.. ϑουθγὰϊ δποίοπὲ τ ομδ, δὰ Ομγγδβοσίομι διὰ Τποομηγιίδοὶ. [ΤῸ ῥὑγοδοηΐ ἴοχὶ οὗ πο γαϊᾳ. ἀπέ! 
[πὸ ποὺδ Ἡ{{} ἔπ (Ο] ονίπς δἀάϊίοη ἤτοι ἢ.: ὑμάᾶσας αἀμέεπι εοἴεις αδέϊὶ «οἷ Ὁπῖ ἔδο ἰοαΐῖον ἴ6 οὔΐ το ἐσ Οοά. Απιὶ- 
διίηπ6.] ΤΏ δαὰ! εἴοη ἴο ἐμο Ἰοχὲ τγδα ἀου Ὀ{1988 πιδᾶο ἴοτ [Π Γραδοι ἔμδῖ, οὐ βουσίβο, τος. 0 τοῦ βϑόπι τὸ ὕὉθ πίητε! φίδῖο. 

6 ΥΟῖ8ο ἰδ οπιὶϊίοα ὈΥ̓͂ ΑΠογὰ, ὙΠῸ, Ἡ ΠῚ ΟἾΟΓΒ, συ ρροδοα ἐμπδὶ [1:6 ἰηἑοΣΡοϊδ! οι ͵ὰ ἰπἰοηἀοά “ ἔο δοοοππὲ ἴος 8.}56 Ὀεΐπρ 
πὰ ἀκοίη δὲ Απείοοδ, τος. 40.""..Τκ.] . 

ἱποϊυαάϊηρς Ρδαυὶ, Βαση Δ 085, δηὰ οὐμοτ Ἀπ οοἶδη8, 

ἘΧΕΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ψεν. 830-82. α. ΞΙο ἘΘὴ ΠΟΥ σσοσθ ἅϊ6- 
ὩλὶΒποἃ.--οτίαϊη τοὶ αίουβ ΒΟΥΎΪΟΟΒ ὙΘΣΘ ῬΓῸ- 
ὈΔΌΪΝ πο]ά, ψθῃ ἰ6 θ ἢ ἴοοκ Ιθᾶγθ, 88 ἱπ (ἢ9 
6886 τηθῃ(Ἰοη θα ἴῃ ΟΕ. χὶϊ!, 8. ᾿Απολυϑέντες, πο 
ἀοιυθί, ΤΟΙΟΣ8 ὈΥΪΔΥΙΥ ἰο (86 {ὺὑο ΤΙ ΘΒΒΟΙ ΖΟΓΒ 
βοῃὶ ἔγοιῃ 96 γυβδ πὶ, 88 ἐμ 6 ορἶβί]6 ταβ ῥ᾽ δοϑὰ πῃ 
ἀδοῖν πδηά8, δοοοσγάϊηᾳ 0 γϑγ. 28, δοτηραγοὰ 1 ἢ 
ΥοΣ. 27, δῃπὰ {Π6Υ δίομο οου]Ἱὰ ἀο᾽ ἑνὸς ᾿ξ, οα ἐμ ὶν 
ΔΙΥΪΥΔῚ δί Απίίοοῖ, ἰο ἐδ οοηφτοραίίοα. 8.411], 1 
ἸΩΔῪ Ὧθ ΘΔ οοπ]οίαχοα ὑπαὶ 41} (9 ἰγδυθί]ογβ, 

ΕΓ, ΒθηΓ ΔἾΘΥ ὈΥ (89 ΘΟΩρΡοβδίοι οὗ 7 ΘΥΆΒδίοσα, 
ἴῃ 86 ἔγαίετηδὶ βρὶσὶϊ, δῃὰ τῖτ δροϑοῖδὶ σοὶ χζῖουβ 
ΒΟΤΎΪΘ6Β. 

ὃ. Θεαϊδοσοᾶ ἴδο υυἱεἰττιᾶθ τοφοῖδοι.-- 
ΑΒ8 ΒΟΟἢ 88 [89 ΠΙΘΑΒΘΏ ΠΟΤΕ Σοδομοα Απίΐϊοςι, ἐμ 6 7 
ἀἰβοδβαυροὰ {μὸ ἀυΐϊ165 δϑεϊρῃηοὰ ἴο ἱβϑῖα, δὶ 8 
τιθοίΐϊης ὙἙΪΟΝ (6 ὙΠοῖΘ σοηρτορδίδου δἰἑοδοὰ: 
{86 ορἱβι}]9 νν8ῶϑ ἀο] γοσοὰ διὰ χοδά. Τὰ χοϑυὶ 
νγ88, ἐμαὶ ἰδ ΟΣ βία ογῸ οοπϑοΐουβ οὗὁὨἨ 80 
οἶος ἤδοϊηκχ8 ὑλδη ἰμο80 Οὗ 70γ, οπ δοοουῃέ οὗ [89 
παράκλησις ὙὩϊοῖΣ ἐξ σοπίδϊηθά, ἐμαὶ ἴπ, ἰ8 ζγαίεσ- 
πδὶ δῃὰ ἰσδηαυΠ[οπϊηρ Ἰδησύδσο, τ οὶ σοσα Ρ] οἰοἷῦ 
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εἐ!οποοὰ {πΠ6 ῬΒΑσβαῖο ἀθιηϑηθ ὉΥ ὙΔ]ΘᾺ ἐπ 0 
δΔ4 ὑδοῆ ἀἰϊδίυγ θά (Παϊ δον: “ἐροιηΐογχί,᾽ δηὰ ἀθ 
Ἡξΐδ βοπιονν μδί Θ᾽ ΓΔ] ΥἹΥ : “ἰσϑηα  }Ἐοὁἐαίτρ 6580- 
Τ8πο6.᾽). [““Παρεκάλεσαν, ἐχλοτίεα (" οοταοχίοα,᾽᾽ 
Βεηρο}), το ἢ ΟΟΟΌΧΣΒ ἴῃ γον. 82, 4068 ποὶ ΣΘΠΟΣ 
ἦξ ΠΟΟΘΒΒΔΙΎ ἰὸ ἰηἰογρτοῖ 6 ΠΟΌΏ ΠΟΙ: ἐχλοτία- 
ἐἰοη (Βοξα, Μίου 97), Ὁ. 86 Ἰοὐΐ6 οοπίδίῃβ Ὀαΐ 
{116 Βοτίδίογυ ταδίξοσ.᾽" (49 Ὑοί(6).---Τ Ἀ.].--- 
ΑΠΟΡ (86 Ἰοϊίον δὰ Όφοη γχοϑά, ὑπ 6 ὑττο τη 65560}- 
ξετβ, δυάδ5 δηὰ 31165 δ ἀγοββοὰ (Π6 ἈΒΒΟΙΔΌΪΥ, 88 
ἔδεγ ἰοο, (καὶ αὐτοί), 88 Μ6}} ΔΒ Ῥαὰ] δηὰ Βαγπδ- 
868, τοῦ οηάονγοῦ τὶϊ ὑπ οἰ ΟΥ̓ ῬΓΟΡΈΘΟΥ 
[5εε χἱἱ!. 1. Ὁ., δπᾶ {0 τϑίοσθηοοδβ ἐδι676.---Ἴ .], 
δηά, 88 περ Γοα τηθη, σου]ὰ αἰξὸν ΒΟΙΥ δπὰ ἴη- 
δρὶ της νοσὰβ. ἸΘῪ πον οχμογίθα (80 σοΏρτο- 
γλάοη, δηὰ βέσοη χίμοηϑα ἐπ Βοι}6 οὗ {6 Ὀ6] θυ 8 
ἷδ ἐπεὶν {δὲ ι, ὈῪ δορί ου ΒΥ προαϊκίηρς ὑπ 6 ̓ἰνΐηνς 
πογὰ. ᾿ 
γε. 88-8ῦὅ. Απ ἃ αἴϊοσ ᾿μοΥ μδᾶ ταττὶθἅ.--- 

ἴθ ἐνο ΤΩ ΑΒΘ ΚΟΥ οὗ {μ6 οοηρτοραίίοι ἱπ Ζ6Γυ- 
8816 π|, ΔΙΊΟΣ ἈΔΥΣῚ Δ δροηΐ βοὴ ἐΐπηθ9 ἰπ Απίϊοοῖ, 
ῬΟΙΓΘ Οἰδιηϊββοα ὉΨΥ ἐμὸ ΟἸ τἰβιϊδηβ οὐἩ {86 Ἰαι ον 
αἷνγ, ἱπ ογάθσ ἐο γοίασηῃ ἰοὸ ὑμ6 δροβίϊθθ.0 ΤΉΘΥ 
ἯΟΓΕ Βουΐ ΔΎΘΥ ὙΠ τοὶ σίου Βοϊοσηηἑ 95 δηὰ 
Ὑγὶ ἢ Ῥθθοθ (μετ᾽ εἰρήνης, τὶ δοι ἐπιοηΐβ οὗἁ 
ΡέδοΘ, δηὰ τί κοοά τΐ8}}68, ἐ, 4., εὶ! Ὀ]οβδὶ 98). 
[“ Τὴ δι! υδῖοπ 186 ἐο (86 ἤογιυα ὑμαὺ νγ88 οὐϑ- 
ΤΟΥ͂ δἱ μασίϊηρ: πορεύου, οτ, ὕπαγε εἰς εἰρήνην, 
ΟΓ, ἐν εἰρήνη, Ματὶς γ. 84. 1,.ὰ, νἱὶ. δ0: νυἱϊὶ. 48 ; 
Αοίϑ χυΐ. 86; 548πι. ἰϊ. 16." (Μογον).--ΤᾺ.. 1 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἐμαὶ ὈοΓΝ 9.88 δηὰ 3311Δ5 ΠΟῪ τοϊυγηοα 
ἰο Φογυβαιοι; τ ΆΘΓΘΔ85, ἰπθ οοπ͵δοίαγο ἐμαὶ 51188 
τοδὶ πο ὈρΪηα ἴῃ Απίϊοσῖ, τγῶ8 ἱπβουίϑα ἰῃ (86 
ἱεχὶ 88 ΘΑΥΪΥ δ πὸ ΔΓ δηὰ εἰχίμ οϑηϊυγίθθ, ἰο 
πθο8 Οοά. ΕΡΕχωθαι (τοδοσι ρίυ8), ΓΟ., Β66 ΔΌΟΥΘ, 
ὨοΐΘ 8, Δρροπάϑα ἰο ἴΠ6 ἰοχί.---ΤᾺ. δπὰ Οοά. 
(δπϑιδοτίς. [ὅῃ Βοζθ; .] Βοίους. [“ἼΒΘΓΟ ἰδ 
Ὧ0 ἱπΡΥΓΟΌΒΌΪΙΠΥ ἴπ βαρροβίῃηρ, οἰἴ μὸν (μΒαὶ Ῥδὺὶ 
Βοηΐ [0» 5118 Ὀδίοτο βοιϊηρ οἱ ὑροῦ ἷδ βοοοβὰ 
πιϊβαίοη, ΟΡ ἐμαὶ 51145 δὰ τοϊυσποα ἰο Απίΐοοῖ ἴῃ 
2.6 τάθϑῃ {ἰπη6.᾽ (ΑἸοΧΘμἀο61).---ΤῈ. 

ΘΟΟΤΕΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Μδὴγ αἰ δοτοπί πηοάθ8 οὗ οχἰ Ὀἱιλησ ΟΕ τ 8- 
ἐδη ἱστιὸ παν δἰ του Ὀθθη τηθηίϊοποα ἴῃ {80 
Ῥγεβοηΐ Ὠδυγδίϊνο: παρακαλεῖν δηὰ ἐπιστηρίζειν, 
ΤΕΥ. 82, διὰ ΘΟΙΏΡ. ΥὙΟΥ. 4]; οἷ. χῖὶν. 22: διρδίῃ, 
διδάσκειν, γον 8ὅ, ἀπὰ εὐαγγελίζεσϑαι τὸν λόγον τοῦ 
κυρίου, διά, Το Ἰαϊίοσ ῬὮΓΘΒο, 88 'π οἷ. χὶν. ἴ, 
21, Ἰιϑδὴ (86 ργϑδοβίηρ οὗ {86 Θοπροὶ ἰο ἐποβο 
ὙΠῸ ΔΙῸ 861}} υπδοαυδίηϊοα τὶν ΐ8 Λογύαϊ εἰ 65; 
τ ἀσδορί 68 ὑλ6 ποσὶ οὗ ταϊϑδίομαγίοβ, Ηθηοθ 
ἰδὸ βἰδίοιηιδιῃς ἴῃ τοῦ. 8ὅ τοΐοσθ ἰο δοχίδὶ ῃ ἸΔΌΟΥΒ 
οὔ Ρδὰ] διὰ ΒδσηδΌδθ, ὑδυ γ, ᾽πὶ ἴμ6 Ὀοβοιι οὗ (86 
σΟΙρτο δι οΏ, δηὰ ῬΑΡΙΎΥ, Ὀογοπᾶ 18 δοη 68, 
[δαὶ ἴδ, ἱπ 1.16 Ὑἱοῖ Ὠ1Υ οὗὨ Απιΐοοι. Διδάσκειν ἀ6- 
ΒΟΥΪΌΘΒ, Βρ6ο 141}, ἐμ δοὺ οὗ σουηπηυπὶοδίξηρ ἀο6- 
ἐγίη 8] ἰσαΐμ, τ ἢ 18 ἀοαϊσποὰ ἰοὸ αἴδογὰ 58] 
ΟἸΘΒΤΟΣ ΥἱΟ ΒΘ, δπὰ ἴο ρῥγοάμῃοθ ἃ βὲ}}} ἀθθροσ ὁ0η- 
Υἱοϊϊοῃ οὗ ἐμ γα ἢ Ἡσἢ δὰ αἰγοδὰν Ὀθθῃ δο- 
Χηον]οάροάῦ, Παρακαλεῖν, οα ἐμθ οἰοῦς πιδηᾷ, 
ἀξείσπδίοβ (89 δεΐ οὗ οχμοτγίδίζοῃ, δηὰ ἰβ δρρ!ϊοὰ 
ἰο ἀϊδοουτδβοθ τ Βῖοῖ ἰπδυθησο ἐπθ νν1}} δὰ (μ6 
ἸὴΪηα, δὰ ἤοσια 86 Θμδυδοῖοσ οὐ ἐδ ΘΆΓΟΣ 18 
Το] 19 ἐπιστηρίζειν, ἰκαὶ ἰδ, (86 δοίι8] δἰΓοπρίἢ- 
οδἰηρ οὗ εἷδ βου]. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΓΙ,. 

γκε. 8]. ΗΟ δὰ πον μα τϑϑᾶ, 
ΒΟΥ το]οϊοϑᾶ.---ΤῊ 8 διοτὶ ορὶβι}6 ογθαίϑα 1οΥ̓ 
διηοηρ ἰμο. Βυὺ ΒΟῊ πιο ΟΣῸ ΒΒου]ὰ τϑ 
τοὐοΐϊοθ ἐμαὶ γ͵ὸ ΔΥῸ ρογιιϊ θὰ ἰο τοϑὰ 50 ᾿ηΔΗΥ͂ 
οἰ δι]98 οὗ {9 δροβίϊοθὶ Απὰ πῇδδὶ ἃ βΒοῦσοθ οἵ 
ον [ἰδ οπᾶγο Β[0]6 βΒου]ὰ 6 ἐο 8,  ΒΐοΝ ἰβ, ἱπ 
ἰγυῦῃ, δὰ ορίβιϊθ οὐ ἀοὰ, δἀάσγοδβδδοα ἰὸ τηοπ! 
(Φυ68η6)}).---ΝῸ 0π6 ὁ} 80 ΖΠΥ ΘΕΪΟΥ ἐμ δοχαΐοσι 
τ οἢ ὀχθιαρίΐοη ἔσοτῃ 8.6 ἸΔῪΓ ΔΙΌΓαΒ, 88 ἐμοδο 
ἯἼΟ δὰ ΡΣΟΥΪΟΙΔΙΥ 7610 ἰμ6 Ῥγθδββυσγο οὗ (πὶ 
ΒΘΑΥΥ γοῖτο. (ΑΡ. Ῥαβί.). 

γεκμβ. 82. Απᾶ ιιᾶδδ αεπἃ 81166 - - - ὁΧ- 
Βοτῖϑᾶ [89 Ὀσχϑίδισϑς.---Τ 0 μανο πο τ ΐϊδὰ ἰοὸ 
Ὀο ἰά]6 ἴῃ Απίΐοοβ. ΗΟῊῪ ΒΒΡΡΥ ἰδ δι 8] 
ἐθϑομο τ᾽ 8 μαλχὺ 18, ΤΘἢ ἢΘ6 685 οοπάποί 8ου]α ἴο 
ἐποὸ ϑανίουυ ' ἘΠ δβΙοἰ Ὁ] βοσυδηί, ὁ {89 οὐδὸν 
δδπὰ, ἱπιαρίμοθ ἰδδὲ ἢΘ δ88 Δοσοιιρ) θῃθα 8 νϑβὲ 
ΟΣ, θη δ6 ΘΟΙ 1168 ἩΪὰ ᾿ἷ8. οἴ οὐδ] ΟὉ]} ζ8- 
ἰζοπθ, δῃὰ ζ.18]8 86 Ρυ ]ο ἀυϊέθα τ λοι το ἰπὶ- 
ῬΘΡδ υοΙΥ ἀομδπάθα. (ΑΡ. Ῥαδὶ.).--- Εσοη (ἢ 9 
ΔΡοδίο] 6 δρο, δι ἐμοῦ ῃ 16 οηὐογοὰ ἐπα ΤΟΥ ΔΙ 
ταθ8ὴ8Β οὗ οὐἱδοδίλοι ἔΣ Βα ὉΥ ὑπὸ ποσζὰ οὗ 
ἀοά, ἀϊά ποὺ ἀϊβοατὰ δοῖι δχισδοσ  ΥῪ τη 8 ἢ 8 
οὗ βἰγοη κί μϑηΐης ἰἰ8 ἔα 1. Τῆς αἸοΣΥ οὔἐμο Γοτὰ 
18 τοβοοιοα ἴῃ 686} οὗ πἷ8 βοσυδηΐδ τὶ ἃ ΡΘΟΌ] 16 Υ 
Ἰυϑίγϑ; ὑμθ 014 δὰ γ098}}-Κπόοσσῃι ὀνϑη 6 1104] ἰχυϊα 
οὔθ Τδῖοθ ἃ ῬΘΟΌΪΙΟΣ ἱτηργοδβίοσ, 86 η ἰΐ ἐδ 
ΡΓΟΟΘΙαἰηθα ἴῃ 8 ΠΙΔΏΠΟΣ ἰὁ0 ὙΠΟ τὸ δὰ ποὲ 
δ μοτῖο Ὀ66. δοουβίοπιοα (88 δὲ τῷ ἰββί ΠΔΡΥ ζ88- 
1τ4}5, θσοϊοϑί αβίϊοϑὶ ἀϊοίβ, οἰο.). (Υ̓ 11.560). 

γεκβ. 88, ΤΟΥ νσοσο οἷ δοὸ ἴῃ Ρθ806 ἔχζοτα 
86 Ὀσϑίδχθε.--- θη τὸ ἤᾶνθ {8108 7}}} ἀ6- 
Ἰὐνουϑά ἰλὰ9 πιϑϑβαᾶρο ἰηἰσιιβίθα ἴο 8, γὸ ὁ8 76- 
ΤΩ ἴῃ Ῥόδοθ ἰὸ Ὠϊπι ΨὯΟ βΒοηΐ 8; ΦΌΒη ΧΥ͂ὶ. ὅ, 
28. (ϑίαγκο).---τὖἣο δου Ἱὰ ποὶ θὸ αἰβοουταροά, 
ὯΟΥ ΔΡΡΥΘΒΘΙ ἃ ἰμδί ἃ τοὶ χοαΒ ΟΠ ΣΟΥΘΓΕΥ͂ 68 }- 
πού Ὀ6 ἀφοϊἀθα Βαἰϊβέδοίοσιν, ργου θὰ ὑμπαὺ ἐμὸ 
Ρασίϊοβ ἴθασ ἀοά, διὰ ἃσγὸ Ὑ1Π|1ηρᾳ ἰο χοσοῖγο ἴῃ. 
βίσυοίϊοη. (ἰὰ.). 

Υξε. 8δ. Ῥδὰϊ 816ὸ δπἃ Βαιπαῦδθα ὁ01- 
εἰπυθᾶ, οἰσ. --- ΚοΙΠΘΙΏθοΥ, Ὁ τ δβοὺ], (86 
ΜΟΙ ϑαγίηρ: “ἋΟο, ὙΠ θη 6808 608}18 ἰΠ66:; 
᾿ιαβίθη, ΒΘ 6 ἀγα {η66; Ὀ8080, ὙΠΘ6ΠΗ δ6 Χ6- 
βἰσϑίῃϑ {806.᾽---ἹΠθπὰ 2686ὺ8 ρσἰονῆθ5 (80 ἀδγ οἵ 
818 1806 ἴῃ ΔΩΥ͂ βροΐ, ἰδ τϑ᾽οΐοο ἰδ ΣΙΘΓΟΥ͂ δ 
τϑηίοα ἰο οΟἰοΣ8.---Βυΐ τθη Βὸ ἀοιηδηδ ὑπ γ 
ΒΟΣΥΪΘΟΒ, ἈΣ180 ἱπ βιγοη σία; ὙὯ 6. 18 γὙοΐδο ἰΒ 8ὶ- 
Ἰοπὲ ἴῃ ὑΠῪ δου Ϊ, τὰδῖκΘ Ὧ0 δίϊοιαρὶβ οὗ ἐπ ΟἾΤῃ. 
(Ζὶ πεοημαοχῆ). ᾿ 

Τῇε δοπὰ ιορλιοὶ ὠπίίες ἐλ ΟἈτνίδέλαη, σοηστεσαίζίοηδι 
ἯΘ 860 ἰΐ, 1. 1 (86 ἐδδοθοῦβ ῆ0 πΘΏϊ ἤγοσ 0.6 
οοπστορδίίοι ἐο δηοίμον τὲ ὑπο ὶν τπϑβδαρο; ΠῚ. 
Ιη 186 ἰγαΐιν, ποῖ, πιοῦν δηδηρο, 88 ὑγο- 
οἰαἰτιϑὰ ἰο 8]1 αἰΐκο. (1,1800).---Τὴκά Οοερεῖ 97 ἐλδ 
ὕες σγαος οΓ᾽ Θοά ἐπ Οὐγίδέ “έδιδ, α σοπδοϊαίοτῳ 
ἐρίεἰἰα αὐογεδδοά ἰ0 δυδγῃ οοπδοίεποα τολίολ ἐδ δεν- 
ἀεπεα ὧν ἐλ ἴαιο, γοΥ. 8].---Τὴο δἰεαδεα Ἴογπεν οὗ 
ἐλέ πιρδδοησογε ΟΥ̓ Ρέαζε, τοῖο οαττῳ ἰλε Οοερεῖ εοὐξλ 
ἐλεηι: 1. ΤΉΘΥ ΘΟΠΥΎΘΥ 6866 ἰο δΔηχίουβ ιϑαγίδ, 
γα Ρ. 81; 11. ΤΉΘΥ πηΐϊνο 6] οΥηρ 800]8 ἴῃ Ρ686ο, 
γον. 82, ΘΟ. ὙΠ τον. 24: ΠΠ|. ΤΟΥ ἀδρατὶ ἴῃ 
Ῥβδο9 ἰο {π6 τηοΐοσ-ομασο ἰὼ ὑπ ΠοαυθηΪὶυ 96- 
ΤᾺ ΒΆ]ΘΏ, ὙΟΥ. 88.--[Τὴς ρίξει οὗ ἐλε οδωτοὶ 
“εγυδαίοηι, γ6. 28-29: 1, Οοσδβίοι; 11. Οοπίθηϊδ; 
ΠῚ. βρίσὶ ἴῃ ποι ἐξ 18 πυϊϊίοη.---Τὴς εἰεοία 
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»τοδιυοεα ὃν ἰλε Ἐρίφιϊε ο7 ἰλ4 ελυγολ 97 “εγυδαῖεηι, 
τοῦ. 80, 81]: [. θοφοτίθοὰ: (6) ἰὲ δοαϊχηϑὰ 8 ῥσο- 

ΤΒῈΕ ΑΟἿΞ ΟΥ ΤῊΝ ΑΡΟΒΊΕΗ. 

(α) ἐδ6 ΒοΙΥ δϑῦσοο ἥσοει τνδίοδ ἰὲ Ῥτοσοοάοα; (ὁ) 
(6 πϑάοιι νιοὶ ροσυδάοὰ ἱξ; (ς) (89 ἱτεροείδηϊ 
Ῥνίβοὶ 195 πίοι 1ὑ οσίδΌ]ὶ ΠῚ. 1μοδβοῦδ ΟΣ Ῥοδί(ΐοῃ ἰο ἐδ δροδίϊο οὗ με Οδοπι1]εα 

ἐορύμοα ἃ νἱάοσς ἀοοῦ)ὴ; (ὁ) δοττοοίθά ἐὴθ οχ- 
ἰσϑῶῦθ τίου οὗ ϑυάφο- μνὶδίΐδηα (οχρο] θα ἐδ] οὗὁἨ οοπάυσιηρς τεϊκίους αἰδαοπδδοίομα; (δ) [δ 
ΟΥΤΟΣ ΘΟΏ τἰκιδοῦδηοθα ΟΥ̓ ΤΟΣ ΚΒ); () Ὀοποῦϊς αὐἰδίπα ἔγοι ἃ ἡπαϊοϊουπ δγοίσηι οὗ ὁ 
δα δὈ δ μοὰ ἐπ (ἀθμι116- Ομ τί βίδα ἐπ ἰμοὶν ΒΟΙΥ [ κουθγῃπιοπὶ δπὰ αἰδοῖ ρὶῖπο; (6) ἐμ υδὶηϑ οἵ (δ 
ζαϊ 1} (ἴγϑϑ βαϊυδιΐοι ἰπ Ομ γίδὶ). 11. Το οἰγοῦτι- ἰ ποτὰ οὗ αοὰ 885 ἴδ δοῦχοθ οὗ "ᾳ}ϊ δϑὰ ρτϑοθ.-- 
βίδηοοδ Ὑιὶο ἢ 68 δὈ]οὰ ἰΐ ἰο Ῥχοάτοο δυο} οὔφοίδ: ἱ 18.] 

ἰδυκδὶ ὉΥ ἰδο8ο οἼοοίο: (4) Ἐλὸ ΟΝ τ βεῖδα πιϑὰθ 

ΒΕΟΤΙΟΝ 11. 

Τ8ῈΕ ΒΕΟΟΝΡ ΜΙΒΒΙΟΝΑΒΥῪ ΧΟΌΒΝΕΥ ΟΕ ΡΑΌΙΪ, ΑΟΟΟΜΡΑΝΊΕ ΒΥ ΒΠ.Α5 ΑΝ ΤΙΜΌΟ- 
ΤΗΕΒΟἙΙ͂, ΤῸ ΑΒΙΑ ΜΙΝΟΒ, ΑΝῸ ΕὔΒΟΡΕ. 

σπάρεπε ΧΎΥ͂ 86-.--ΧΥ ΓΙ. 22. 

Ά.---ΟΟΜ ΥΒΗΘΕΜΕΝΤ ΟΥ͂ ΤΗῊΒΌΟΥΒΝΕΥ. ῬΑΌΣ ΔΧ ΒΑΒΝΑΒΑΒ ΒΕΡΑΒΑΤΕ ΟΥἨ ΑΟΟΟΥΝΈ ΟΥ ΖΟῈΝ ἘΔΒΕ; 

ΒΑΒΈΛΒΑΒ ῬΒΟΟΞΕΌΒΎΠΤΗ ΜΑΒΕ ΤῸ ΟΥ̓ΡΒΌΒ, ΑΝῸ ΡΑΌΪ, ἩΣΤΗ Β1Ὶ1Δ8 ΤῸ ΒΥΒΙΑ ΑΧῸ ΟΙΚΙΟΙΔ., 

Οπάρτεβ ΧΥ͂. 86-41. 

86 Ααὰά {αὶ ΒΟΙῚ0 ἀδγϑ δῆδσ, Ῥϑδὰὺ] βαϊ ἃ πηΐο Βασθδραβ, [χοὐ τι ρῸ δραίη [Ὁ (δὴ),  εί 
τι8 ὕυγ ὉΔ0Κ] δυὰ Υἱβὶς [ΠοΟΚ δε] οὐχὶ Ὀγούμγθη ἱπ ΘΥΟΓΥ ΟἿ ποτα [πὰ ἩἘ16}] πὸ 
δᾶγο ργοδοῃϑα {86 ποσὰ οὗ ἐλ ποσὰ, απά δὲ [οπι. πὰ 866] ΒοῪ ὑπο Ύ ἀο [Ὅ θᾶ ἰδοῖα- 

37 βο]γ98)]. ἘΔηὰ Βαγῆῶδθδαβ ἀοίθγιιϊ θα ἰο [δἀν]δοα (Πδὺ (ΠΟΥ 880} }} ἰδ κὸ πιΐι ἐμοι 
38 Δοδιη, τ ῆοδο ΒαΓΏδιηθ γδὴ Μαδιῖς. ἘΒυὺ Ῥδὰὺ] ὑἐμβουσῦ ποὺ χοοῦ ὑὼ [ἀϑοπιοά 1ὲ ̓ πὶ ποὶ 

[07 ἕακο δἷπι [(Ἐ18 οἢ6, τοῦτον] ΜΊΓῚ ἐἤθτα, 0 ἀορατίοα [πδὰ {Ἀ]]6ἢ ΔἸΤΑΥ ] ἔγουι (μ6πὶ 
89 ἔγοιῃ ῬδΙΩΡὮΥ 8, δὰ ποῦ ποὺ [Δα ποὺ σοθη9] σι ὑπθῖ ἰοὸ ὑπὸ σοῦκ. ἘΛπὰ ἰδὸ 

οοηὐδηῦοῃ ἯὙἋ8 80 5ιᾶγρ δούστοοη μοι, [ θπη06 (οὖν) ἃ ΒδγΡ οοπίθηςοη ὍΓΟΒΘ, 80] 
ὑπαὺ ὑπο γ ἀορατίθα δϑυπάοσς [βορϑγαϊθ} οπ6 ἔγοπι (86 οὔδιοῦ : δπὰ δβο [ονι. 80] Βδγῃδ. 

40 8 ἑοοκ Μασὶς [Δ]οηρῆ, διὰ βαϊϊοὰ Ὀὑσίο γρσευβ; Ἐλπὰ [Βα] Ῥδὰὶ οἴνοβο 3:12 [36 ὃ 
ΘΟΙΏΡΔὨΪΟΏ], 8ηαἃ ἀδραγίοα [ποὰὺ Οὐ], Ὀοΐηρ [ΔῸΣ πανϊηρ θ66}} σϑοομητηοηἀϑὰ 

41 [οοτμμηθη 464] ΟΥ̓ (6 Ὀτοίγθῃ πηΐο ἐδθ σζτδοο οἵ ἀοἀ [οὔ ὑμ6 1,οτὰ]Ή. ῬΔπὰ μὸ ποις 
ΠΕΣ: ὑΒγοῦρἢ ϑγεία δηὰ ΟἸ]Ἰοἷδ, οοηδτιηίηρ, [δηὰ εἰγθηρίμοηθὰ] (16 οδαγοῖιοδ 
ΘΟ ΤΘΩΔΙΙΟὨΒΊ. 

1 γον. 86. [Ἡμῶν οἴηον ἀδελφοὺς ἔγοιρ 6. Η, [6 οεοἰεἰοὰ ἴῃ Α. Β. Ο. ἢ. Ἐ. Οοά, δίη., Ὑαὶαᾳ. οἱο., δεκμὰ ἐα οοποοϊοὰ ὃν τὸ 
οϑοξ οὐϊίοτβ κθΠ6Γ4}}7.---Τκ.} 

3. Ψοτ. 87. ᾿Εβουλεύσατο [οἵ ίεωΐ. γ60. διὰ τοί! οὰ Ὀγ ΑἸ[.] 6 ἐαρροτεοα, [ ἰο ἴσυοϑ, ΌὉΥ ΟἿἹΥῪ ἔνο πηο.4] ΜΜ55. [(. ΕΒ; Ὁ. 
π.}, δὰ εσ εϑνξ 

ἐδὲ ῬοίογθΒ στἱδὶὲ ἰο ΑπίΐϊοοιΒ οοσαστοὰ ἀατὶ 
ἐδῖ6 Ῥοτϊοὰ, 64]. ἰϊ. 11 4.). Ῥδὰ] πον Ῥγὸ 
ο δοί ἕοσῖβ Ὁ δη οὶ ο Ὁ ̓ΟΌΓΏΘΥ. Ηθ δὲ ππάεε- 
ἰδίκϑα {πὸ (ΟΣΊΔΟΡ ὉΥ ἰμ6 ἀἰγχοοιΐοι οὗἩ ("6 ΒΟΙ͂ 
αδοβί, γο βροῖζθ Ὦγ 89 τουτὶ οὗἁ οογίδ ἢ ῃζὸ- 
Ῥμοίβ, οἷ. χὶϊ. 2. Οπ ιδ6 φῬφσοδϑιΐ ϑοσδδίοι, ἰδ 
Βυκροδίίοῃ ῥγοοοϑὰβ ἔἴγσοια Ῥϑυὶ, τῶᾶῶο Ἵσδοσίδ 
ΒΑΡΏΔΌΔΕ “ Ἔ Β ἐπὸ υοσὶκκ τϊὰ Ηἷπ. Ηο 
δΡθατο ἴο Βδυθ δὰ ΟΥ̓ ΊΏΔΙΪΥ πὸ ΟΥΠΟΣ ῬΌΤΡΟΙΘ 
ἐδδη ἐμαὶ οὗ υἱδίεϊπα ἐλο οοπκτοξδίίουθ Μλϊοὰ 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤΙ, 

γε. 86. ΤΊιο οοἴητηϑηοοιηδθαὶ οὗ 86 δβϑοοβὰ 
ΑἸΕΊ ΟΏΔΥΥ ἸΟΏΓΒΟΥ οὗ Ῥοὺυὶ ἰδ ποί εἰδίϑα υἱἱἢ 
ΘΕΓΟΒΟΪΟΚΙ68) Ῥτϑοΐδίου ; Σύ ἰοοκΚ ΡΪδοο βοδθ ὅδγα 
δἴτοσ. ΚΜ116δ5 δπὰ δυάδα ᾿ιδὰ, δοοογάϊηρ ἰο γον. 
88, τοϊηδὶηθ ζ70} δοῖὴ 8 ἐὐτὰθ δὶ Απίϊοοῖ, δηὰ, δἷ.- 
ον: ἱμοὶγ ἀορασίυσο, Ῥβὰὶ διὰ Βασγθδῦδθ ΟΟΠ- 
πἰπυϑὰᾶ πὰ ΑἸΓΟΟΒ, υὸρ. 8ὅ. (Τὶ ἰδ ὑῬσγοῦδὈ}θ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂. 86-4]1. 
΄-’ 

μιοὰ Βοδὺ Τουππάοὰ ἀυνίηρς ἐπ ΦΌΣΤΩΘΡ ἠοῦτστου. 
Φπ18 7κοὲ ἰδ ᾿πιρι θὰ ὈΥ 86 ποτὰ ἐπιστρέψαντες, 
(ἰ. 4.,) ΓΟ- ΘΕ ΣΙ 8 τοδὰ ἐπὶ δὰ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ὈΘ6 8 
ἰχαυο]οὰ οὐ), 88 ΜἯ}1] 85 ὉΥ ὑπὸ ᾿δηρυδρο: 
ἑεισκεψώμεϑα---πῶς ἔχουσι; ἰμαῖΐ ἷ8, {80 γχίτηδ 
ῬΌΓΡΟΒΟ γγῶδ (0 υἱδὶἑξ ΟΣ]Ὺ ἐἰο80 οἰἑἦθθ ἱπ τ Δὶδ 
δοΐπ πδὰ ργθδομββοὰ (89 ἀοβροὶ. Ἰμπογ τ ἱβθαὰ ἰοὸ 
Ἰοοῖκ δου: ἐὸ Ὀσϑίγοῃ πῶς ἔχουσι, ἑ. 6., ἴο 8809Γ- 
ἰδία ὑπ ῖν Ῥγοβοηΐ ΟΣ Δ] δηὰ γχοϊϊ κἱουδ βίβίθ, διὰ 
ἰδοῖὶγ οομα τἶοπ ἰῇ ζομΟΣ8]. [Ἐν αἷς, ὈθοδΔῦ80 
πᾶσαν 18 Ὀβοὰ 'π ἃ οοἸἸοοίίνο Βο0:80, ΤΊΧΕΕΒ. ΟἿ. 
᾿Ἱ. Τ. ἃ 21. 8. (Μογ6:).---ΤῈ.] 
κε. 87, 388. ΒΑΥΏΔΌΔΒ ΔΡΡΘΔΙΒ ἰ0 ΒδγΟ δἰ ὁΠ60 

ἐχργοδβοὰ 8 Ὑ1|1Π1 Πρ 685 ἰὸ υπϊίο Υἱ Ῥ8Ὰ] ἴῃ 
γ᾽ δἰ ἰηρ (Π 6 οΘοηστοραϊζοηβ, Ὀὰΐ δ6 δἀνἱδοα (ἐβου- 
λεύσατο, οοπδεζεγε) ἰπδὶ ὑπ δβου]ὰ ἰδῖκο 908ὴ 
Μασκ δίοηρ, 88 ὑμοὶτ οοτωρβπίου; Ρϑὺὶ τοΐαβοα 
δ15 οομβθηῖ: ο δου]Ἱὰ ποὶ ΔρῬσοτο οὗ ὑ6 ὑτορο- 
εἰ ἴσα ἰμδὲ Μανὶς βου ὰ ΘΔΟδΟΙΏΡΘΏΥ ἱμθι, 88 [89 
οοπάυσί οὗὐἠἨ ὑπ Ἰαϊξοῦ οὐ ἐπ ΤΌΣΤΩΘΥ ἸΟΌΣΠΘΥ 
βοοιηϑὰ ἰο Ηἶτπηι ἰο Ἀδγὸ ὈθΘὴ 8 ζωδ πο 1} ἴτοτῃ 
(θοαὶ ὈΟΐΒ (ἀποστάντα ἰΔΚοῃ ἷἰπ ἃ δἰτίοῖ β6π80 οὗἉ 
(80 ποτὰ). Το ἰθσῖὰ ἀξωῦν ἀοαίχηδίοθβ 8 τη ΟΣ] 
ἡπάκχτηοπέ: “ὸ ἀοο8 ποὶ ἀθβϑοσυθ ὑπδὲ πὸ βῃου]ὰ 
ἰδχο Βὶπι νεῖ 8; Β6 88 τηδ6 πἰτηβ6 17 ἘΠ ΟΣΙὮΥ 
οὔ," Τὸ ῬϑοΌΔΡ τιοᾶθ οὗἩὨ οχργοββίοῃ, "30Σ8- 
ΟΥ̓́ΘΥ, ΥΟΥΥ Ὀ]ΔΙΉΪΥ Βῆονδ ἐμαὶ Ῥ40}᾽ 8 ἱπάϊχηδίΐοι 
ΘΟ δοσουρὶ οὗἩἨ ἱἐμπαὶ οοηάιοί, γδθ δυονγοὰ Ὑἱ1} 
ὙΆΣΤΩ ΝΕ δη ἃ ΘΙΘΓΘΎ; 566 οἷι. χὶϊ!, 18, ἔχεξα. ποίο; 
(τὸν ἀποστάντα----μὴ συμπ. τοῦτον). [Ἴοῦτον, δἰ {86 
6046: “ἯῪΘ ΙΔῪ ν06}} Ὀοϊΐονο ἰμδὲ ῬΔ0}᾽5 ΟὟΤἢ 
Ἰηοῦΐ σατο οὐἱρὶπδ}ν ἐμ Θμασδοίοσ ἰὸ (δ Β60}- 
ἰδ5ο0.᾽" (Α17.}--1ὰ.] 

Υαὰμ, 89-41, ΒΑγηΔθδ8 ἀἰὰ ποῖ ἀστοο πῖϊ Ῥδὺ] 
ἷὰ ̓ άσίης {86 σοπὰποὶ οὗὮἨὨ ΜαΥκ τὶ ΒΌΘἢ βονο- 
ΣῪ; (86 Ἰαϊίον νγαϑ, Ὀθβίθα, ἷὶϑ πόρον, Οοϊ. 
ἷν. 10. [᾿Ανεψεός, οοπδοὐτίπια, ΨῸΪρ.; τεϊαίίοε, 9 
οιϊία; εουσίι, ΒΟὈίπδου ; Μογ6Σ.-- Ὲ.]. Α ὄἄἀϊδ- 
σακδίοη, οοπἀοιοα τὶ} στϑαΐ δυπιί,---ἃ ΒΈΘΥΡ 
σοῃἰθπίίοη (παροξυσμός)---οπιδαθα, ἀπὰ {86 γοβυ]ὶ 
ἯΔ5 ἐμαὶ ἰῃ 6 ἔτγχο τη ἢ ρατίθα, δπὰ ἰοοὶς αἰ οσοαὶ 
τοδῦβ. [““ἼἼΈΟΥΟ ἰδ 1111160 ἀουδέ ὑμδὺ βουοσο τγορὰβ 
ἯΟΓΘ ΒΡΟΚΘΩῚ ΟἹ ἐπ οδοδδΐοῃ. [1 ἰβ ὑπ νΐδβο (0 6 
ΟΥ̓ΟΣ-ΔΩΧΙΟΙΒ ἰο ΟἸΠαἱθ (109 ποτὰβ οὗ ϑβογὶρίῃτζο, 
δηὰ ἰο ὀχοιηρὲ ϑύθῃ Αροβὶ]οθβ ἔγοπι Ὀ]δπιθ. - - - 
ἯιἪ οϑηποὶ, ΒΟΉΘΥΟΣΙ, ΒΌΡΡΟΒΘ (μπᾶὶ ῬβῸΪ δηὰ 
ΒΑΤΏΔΌΔΒ ραγίοα, 11 ϑιῃθιηΐθθ, ἰὼ ΔΏΘΟΥ δπὰ 
Βείγοὰ. [Ιὶ ἴξ τον ΠἸΚΟΙ ἐμαὶ {ΠΥ τηδᾶθ 6 ἀ6)}- 
Ὀδογδίθ δηὰ διρΐοδῦ]θ δυτδηροιηδηΐ ἰο αἰγἱὰθ {86 
τορίου οὗ {μον γχϑὶ χτηϊδϑίοη δοίνθοῃ ἰδθπι, Ῥδὺ] 
ἰδιεῖη ρ ἐμ οοπ ἐποηία), απὰ ΒΑΤΉΔΌΔ8 ὑπ 6 50] ΔΥ, 
Ῥετὶ οὗ 6 ὑῬσοροδοὰ γἱβίἰδιΐοῃ. ΟΥ͂ {π18 δἱ Ἰϑδϑὶ 
ἯῈ 8.6 οογίδίη, ἰδαὺ (86 ΑἸΔΡΙΟΙ γγὁ8 ΟΥ̓ΟΣΤΪ]οα ὉΥ 
Βένίπο Ῥχγουϊάθηοο ἰο ἃ ροοά γοβ}}. ΟἿΘ βίγαθια 
ΟΥ̓ τ ΒΕ ΟΠΑΥΎ ΙΔΌΟΣ Βαὰ Ὀδοη αἰνί θα, δηὰ (6 
Τεξίομϑ Ὀ]οδδθὰ Ὦγ (ῃς τίου οὗ 1116 ὉΤΘ Ῥγο- 
ῬονοπΔ}}γ του ρ]οὰ. 8. Ῥαὺϊ ϑρϑδκβ οὔ Βδτγ- 
Βδῦδβ δίϊεσυγωτὰϑ (1 ΟΟΥ. ἰχ. θ,} 85 οὔ δὴ Αροβίϊϑθ 
δοϊἑ γεν ἐπεεεν: ἷἴη δ18 Μαβδίοσ᾽ Β Βοσυΐοθ. 
(οπυβ. ἃ Η.; Σύ, οἱο. οἱ δι. Ῥαωϊ,1. 270--212). 
“-ΞΊμκικο ἄἀοο8 ποῖ τηϑηϊοη (89 γο0- ἱοη τ δῖοι 
ἯΔΘ δι υδοαυθης οἰοοίοα (6ο]. ἐν. 10; ῬΒΊ]ΘΩι. 
γον. 24: 2 Τίμα. ἵν. 11), ν δῖοι πουϊὰ θ6 ὙΟΤῪ 
δατρτί δι, (85 Μασὶς τὰ ἃ αἰβαΐρ])ο οἵ ἄορ: Τὴ 

ἑπίοη οὗὁὨ ἰδοβὸ ὙΟΓΘ δογχγϑοί, γῆὸῸ 4116 66 
ἰδοὲ τι ΒΟΟΙΚ οὗ ΤΗᾺ Αστα νῶβ τσὶ (ἔθη ἴῃ ΟΥΟΣ 
ἰο βαστηοηΐξο Ρδυ] ίβτη τ Ῥοϊτὶ δια." (ΜΟΥοΥ, 
αὐ ἴος. τι. -- ΤῈ.]. Βουπῦδ δα μογοὰ ἰο μἷβ ρὰσ- 
Ῥοθ6, δηά, τοδί πιηρς Μαρὶς, ργοσδοάοα τ ῖῖ Βΐπὶ ἰὸ 
180 ἰδ᾽απὰ οὗὨἨ Ογργυϑ, μῖ8 οχσί κί πὶ μβοϊωθ (ἴν. 86), 

ψ 119 Ῥδὺὶ οἴοδβο 531184 6 δ ἷβ οοϊωρδηΐοη, ἮΒῸ 
δα, δοοογιϊης ἰο τὸν. 88, χοϊιγηθα ἰο ΦοΥΌΒΔ] σα 
[οπ {86 οτϊβδβίου οὗ υϑὺ. 84, 866 ποίθ 8, ἀρροπὰρά 
ἴο γον. 80-8δ, δηὰ ἱμπμὸ Εχκα. ποίθ.---ἘΒ.], Ὀυϊ, 
88 ἰΐ του] ΔΡΡΘΔΣ, δἴϊμοσ γδυὰβ ὀδσαθ Ὁδοῖ ἴοὸ Αἢ- 
(ο68. 9 βὲδίθιηθῃί, γυοχ. 40, ἐμαί Ῥδιυὶ γδβ 
αἰστηΐβδοα ἰῃ ἃ ΒΟΪΘ "Δ ΤΏΔΠΠΟΥ, δηὰ σοχιϊηοηἀοά 
ἴῃ [86 ᾿Ὠ ΟΓΟΘΒΒΟΣῪ ῬΥΔΥΘΓΙΒ οΟὗἩἨ ἰμ0 σοπρτορδίϊοη 
ἰο 86 σγΥβοθ οὗ 86 [ωοχὰ, ἀοθ8 ποὶ βθϑῖῃ ἰὸ ἱποϊυὰθ 
ΒΑΥΏΔΡΑΒ. 1ὺ 18 Ῥοββὶ Ὁ]16 ἐμαὶ μ6 ἀδθραγίοα βυὰ- 
ΑΘΕΩΪΥ, ΟΣ ἱπητηθάϊαίο αὐἴοσ ἰμθ ἀϊθρυίθ τὶν 
Ῥδα]; οἱ Ἰοδϑὲ λίδ ᾿ΟΌΣΠΘΥ 18 ἴὩουο αἀἰγθοὶὶγ δ6οη- 
ποοίοα ἰπ νὰν. 89 τὶ ἐπδί δοθῦθ, ἰδ ὑπαὶ οὗὨ 
Ῥαῃ]. Ιὺ ἱβ οογίδίη, μόνους, ἐμαὶ ΒΑΓΏΔΌΔΒ, 
ΔΙ͂ΟΣ ΒΑ} Πρ ἰο ΟΥρσυδ, ρογίοσιηϑα Ῥσϑοΐβϑὶυ 89 
ἴδθοσβ ποσὶ Ρδὰ] δα ῥγοροεοά, γον. 86. Ῥϑυ], 
ὁπ {89 ΟἾΒΟΡ Βαπά, ἷἰπ ΘΟΙΏΡΔΏΥ τὴ 85:11865, ὑγ8- 
γο]οὰ ὈΥ Ἰδῃμὰ, δηᾶ, ὑσὶ υγ, υἱϑιιοὰ ϑ'γυὶα δὰ 
ΟἸ οἷα, 8ο ἐμαί, ᾿ἴχο Βδαγιδῦδβ, Βθ βουρδῦ δῖβ οα 
ΘΑΧΙΥ Βομιθ, δὰ, δἱ ἢγδί, οοηδιηηοὰ [18 Ἰδθοσβ ἰὸ 
80 Ομ γίβέϊδη σοπρστοβδιϊοῃβ μος μδὰ ΔΊΥΘΘαγ 
ὈΘΘΏ οδἰ Δ Ὁ]186α, δηὰ ἩΔῚΟΒ μ6 βίγοηχί βοηϑὰ ἴῃ 
11} δηὰ ἷπ ὑἐμὸ ΟΠ γι βίϊδῃ 116. [“δθγο ν6 
ΒΏΔΙΥ 1086 δἰ σιιὶ οὗ ΒΑΣΏΘΌΔΒ ἰἱπ ἰ86 Βδοχϑὰ σϑ- 
οοτὰ.᾽ (ΑἸῦ.--ΤᾺ.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1, Ῥδὺ] βϑοῖηα, δὖ (πὸ ὅγϑὲ Ὑἱθν, (0 ΒΑΥ͂Θ ΤΠ ΘΓΟΙ͂ 
{0] οὐγοὰ δὰ ἱτρυ]βθ οὗ Βὶβ οὐσὰὶ τηϊηά, ἰὰ πᾶ γ- 
ὑδιεῖης ἐμι0 ΒΘΟΟΙ ἃ ΤΑΙ ΒΒΙ ΟΠΑΣΥῪ ΟΌΓΣΠΟΥ, ὙΠΟ γ88 
οὗ ΖΔΥ σγϑαίοσ οχίθηϊ ἐπδῃ ἰδ6 ἤγβί, δπὰ οοῆ.- 
ἀιοϊοα τη οὐθὰ ἰο ΕἸΣΟΡΟ; ΨΏΘΓΘδΑ, ΟΣ ἀἐδθ 
ΤΌΓΙΔΟΥ Οσσδδβίοη, 6 Μὰ8 αἰγοοίθὰ Ὀγ ἰμ6 ΗΟΪΥ 
Ομδοβὲ ἰο 86ὺ ἔοτί ἢ, διὰ νγὰ5 σοτωτηϊββιοηθαὰ ὉΥ [89 
σοηστορείϊοη αὐ Απίΐοοι. 8541], (89 βοοοῃὰ Ἰουγ- 
ὭΘΥ, ὙἘΙΟΝ ὙΔ8 80 ΔΌΧΠΒαΒΗ ΠΥ Ὀ]οΒδοα, γγὰ8 ποὶ 
ἐμ ΣΟΒΌΪ᾿ οὗὨἨ Βυϊηδη ΔΒ δπὰ ἱπάϊγί 8] ομοἷσθ. 
1 ν88, νἱϊμουί ἀουδί, ΤΟ 8 Β6η866 οὗ ἀυΐγ τὶ 
τοϑροοὶ ἰὸ {110 σοηρτορδίϊοηβ πὰ Αδὶα Μίθοσ, 
ΒΊΟΝ δδὰ ὈΘΟη ο8 8} 1886 ἀυτίηρς ὑπὸ ἢγαδι 
ΟΌΓΤΠΘΥ, ΟΥ, πὰ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗἁὨ ὑπ βυρροβίϊου δ 
οὗ ἰδ οοπβοΐθῃοθ, ὙΠΟ Ν 88 ΘὩ] ρθη θὰ δπὰ 
ευϊάοὰ ὈΥ {πο βρὶτίι οὗ αἀοἀ, μι Ῥαὺ] σοβοϊγϑὰ ἰὸ 
υἀπάογίαϊο 818 ᾿ΟΌΓΣΠΘΥ, δπὰ βυϊητηομοὰ ΒΑΣ Δ ΌΔ5 
ἴο ΔΟΘΟΙΏΡΒΘΏΥ δία. Ἦοσ ἀ]ά ποὺ δἱ ἐμὲ τηοτηϑῃὶ ἰῃ- 
ἰοπὰ ἴο Ῥσγϑδοῖ [86 6806], ῬΥΪΩΔΣ, ἰο Ὁποοῃ- 
γογίθα τη6η---ἰο ΘΏ 866 ἴῃ {πὸ ΨΟΣΙς οὗ ἔογοῖῃ σα ΐ8- 
δ'οῃΒ: 6 γαίμοῦ ἀοβί σπδα ἰο ἰπαυΐγο ἱπίο ὑμ6 βἰδίο 
ΟΥ̓́ΪΒο50 ὙΠΟ ὙΟΓΘ ΔΓΕ οοπγοχίοα, δ ἰο 6ῃ- 
δοῦσα θ ἰμοπι---ἃ ποτῖς 81110ὰ ἰο ἀοτηθδίϊο χταΐ8- 
ΒΙΟΏΒ, ΟΥ, 83 ἰΐ ΤΟΓΟ, (86 “ἸΠΏΘΣ ταλδβίοη ". [ἐ 
ἯΔΒ ΟἿΪΥ ἀυγΐηρ [6 ΡΥΟΙΤΘΒΒ οὗ {86 ᾿ουΣΠΟΥ ἰμαὲ 
9 Ὀδοδταθ ΘΟΠΒοΟΐΪοιΒ ἰἢδὺ ΙΏΟΓΟ οχίθηδίτο ἴδ ΌΟΣΒ 
ἯΘΓΟ δδδὶ σποα ἰο ἰΏ. ΤἘΘ ΟΌΣΠΟΥ νγ88 ἱπιθηἀοὰ 
ἰο ὈΘΔΓΡ (δ σμδυϑοίον οὗ δὴ δροβίοϊίο υἱβί ἰδίϊοῃ ; 
ἰΐ8 Ῥυχροβο ν088 : ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς---πῶς 
ἔχουσι, φμοπιράο 86 λαδοαπὲ ἴπὰ βάδ, ἄἀριοτε, δρὲ; 
πετυι υἱδιίαἰϊοπὶ ἐςοἰοδίαδίΐοια (ΘῈ 6])----8ὴ ΔΡΟΒ- 
οἷς τηοάθ] οὗ ἃ ΘΒ τ ἢ -Ὑἰδι δυο ; ΘΟΙΩΡ. 8150 ὁἢ.. 
Υἱἱ!. 14, 16; ἰχ. 82. 

2. Ῥδὺ] ρῥυδοι δ} ἀδιηοηδίγαιθα, πὶ [86 0886 
οὗ Μασκ, 411 (89 ΚΘΘΏΠ 658 δηα βουουὶ ΟΥ̓ ἢ 5 τη οσα] 
ἡυάρπιοπί. Ηδς τερδσγαϑα {86 δοὺ οὗἩὨ ἰδο ἰδίου ἱπ 
πὶ ἀγα νίης ἤγομι εἰτη δὰ ΒΑΓΠΔΌΔΒ, δηα ἔγοιπ 
ἐμοῖν δοιαοὴ ἩΟΥΚ δὲ ἐμαὶ ἐἶπιο (χ Ϊ!. 18), ποῖ 88 ἃ 
τηαῖίον οὗ ἱπα  θσ6Π69 ἴῃ ἃ ΔΟΤΑ] ροϊπί οὗ νον, θυ 
85 ὁ6ὴ6 ἩΒΙΟΣ, ἴῃ 8 Ἰυἀρτηδηί, ὈσίΣαγοα δὴ ἱποχ- 
ΘΌΒ816 τδιηὶ οὗ δά 6}}γΥ δῃὰ Οεγἰδιΐδη ϑἰθδαάΐμωι- 
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Ὧ655. Μαγὶς ἀϊά ποὲὶ δροβίδιϊζο ἔγοτα ΟἸσίαὶ Ηΐτ- 
δε] ἢ, Ὀυὶ ὕσοαι ἐλεηὶ, ---ἰ ἢ 6 ἐν ο ΠΟ ΒΒΘΏΡΟΓΡ οὗἩ ΟἈσῖὶθί 
(ἀπ᾽ αὐτῶν, γον. 88). Ῥαὺ] 4068 ποὶ δοπάοτηηῃ ἢ ἷπι ἴῃ 
οχαρεγϑί θα δηὰ ρμϑβδίοηδίθ ἰοΓΡΊ8, 88 ᾿ὅ 6 δὰ δο- 
δοτὴς δ8η ἱπδάοϊ δηἃ δὴ δηθΥ οὗ Ομ τὶβί. Βιυΐ ΒΘ 
σου]ᾶ ποΐ ρογΐὶ Μασ κ (0 ΒΟΘΟΙΠΡΘΗΥ͂ ἔμοῖῃ ὁ 186 
Βθοοπὰ ᾿ΟΌΓΠΟΥ, ΤῸΣ 6 του] οἰ μου σὶ86 δγο {808 
δοηΐογγοα οὐ ὑμ0 Ἰαϊίου ἃ ὈΥΥΥΊ]Ορο, ἃ αἰ χη, 8 
ἀϊκιϊποίΐου (ἠξίου), οὗ τῖσ Β6 Βδὰ γεπάογοὰ 
ὐτβ Ὁ ὈΠΉΎΟΥ(ΒΥ. ΒΑΡΓΠΔΌΔΒ ἀο068 ποί δοοογὰ 
1} Ῥαὰὺϊ ἰπ Ργοπουποίηρ (Π18 δίθση δοΐθῃοο, Ὀαὶ 
ῬΤΟΐοσΒ ἰὸ δοὶ ἰῇ 8 το ῖἱά, οδὶτῃ, δηἃ ον χινίης 
δρὶτῖι. Εδοὶὶ οὗ (86 ἔνγο τη θπ, ἀου 1668, διά δὰ ἴῃ 
οοπάιιοιϊης; ΜαΥκ ἰο (Ἀ6 Βαϊ ναι οι οὗ ἷβ βοὰ]; (ἢ. 
ΒΟΥΘΥΪΥ οὗ Ῥϑυ] Ἰοὰ τα ἴο Γορθπίδησο, Βυτ δ] θὰ 
δηὰ πνδγηϑὰ πἷτη, 8116 ἐμ 6 χοῃ ]Θη685 οὗ Βατπῆ- 
8868 ργοϑογυϑὰ Εἷτῃ ἴγοπι ἀθδβροπάθησυ. ϑὺὶ] ἀἰὰ 
ποΐί, Β. θΒΟαΌΘΠΝΥ, ΓΘΙΩΘΙΩΌΘΥ {πὸ ΔΗ͂ΔΙΣ ἰ0 ἷδ 
ἀϊεδανδπίδρο, θὰ τουδὶ πατὸ ζογαίνοῃ δἶπι, ἴΌΓ, 
οἰκογν δα, 6 του] ἢοΐ αγτο σουγογοῦ Μασ 8 
Κγϊθη ἀν βδ]αἰδίομδ ἰο ὑπ 6 ΟΟΪ οΒ8᾽ 88, δ ἃ γϑοοῖη- 
τοοηδοὰ ἶπι ἴο {86 οοηρτοκδίίου ((]. ἱν. 10). 
[866 ἔχκοα. ποίθ οη οἷ. χὶϊὶ. 18.---Τ 

8. Τῆ.6 βοθὴθ νοι ΒΑΓΠΔΌΩΒ ἀπα Ῥδιυὶ ὀχ ἰὃ- 
ἐϊοά, γϑσ. 89, νγδϑ τπιδτκοὰ ὮὉΥ 80 τοῦοῖὶ Βοδὶ δῃηὰ 
ΔΒΒΙΟΣ, 85 ΓΚ 88 ἯΘ 8Γ6 ΘΒ Ϊοα ἰο Ἰυάχο, ὑμπδὶ 

1ὲ σδῃῃοὲ δυὸ ἰοῦ οἰν μο Ὁ Ῥαυίυ, δὶ (89 6]089, ἴγθθ 
ἔγοτα δ ϑἰδὶῃ οὗ βἷὶῃ. [““Φθγοιηθ ΒΑΥΒ: “ῬΔΌ]Ὲ8 
βουουίου, Βαγπδῦδδ οἱ θιῃθηιίον; υἵογαῦθ ἴῃ Β00 
Β6ηδι1ι᾽: δου πάαὶί, οἱ ἰδθῃ αἰββοηϑ᾽9 δαδοὶ Δ) αὐἱὰ 
Βυπιαπ89 ὕγααὶ αἰ18." Οὐπίγα Ῥεΐασ. 11. δ22. 
Απὰ Ομσυβοβίοτα δᾶ γα : “ὁ Παῦλος ἐζήτει τὸ δίκαιον, 
ὁ Βαρνάβας τὸ φίλάνϑρωπον.᾽" ((Οὐπνδ. απὰ ΗΠ. 1. 
271. νυ. 4)--1Ὲ.}.--ἨΗ το, δραίη, μ9 νοτὰ οἴ αοά, 
ἰὴ οἷδοθ οὗ οονοσίπρ [μ6 δἰ οὗ 186 πιοδῦ ΜΟΥΒΥ 
δβοσυδηίβ οὔ ἀοἀ πιὰ (86 τη 110 οὗ ΘμαΥ Υ, ἐθ8ὲ}- 
δοδβ ψἰϊ (86 υαἱπιοϑῖ Β᾽ ΠΟΘΙ Υ Γοβρθοίϊηρς ὑπ ϑυα, 
ἴον 89 βᾶκὸ οὗ (πὸ ἰγσυὰ. ΤῈ οα86 δοσγαβ 
δηοίμον Ῥγοοῦ ἰμδὶ σ6Γο βίη δου πα8, (Π6 στ8οθ 
οὗ αοὰ ᾿ἰπ Ομγὶδὲ ἀο68 τοι πῆοσὸ δΌουπα [Βομι. 
νυ. 20], 8ο ἐμαί, δ βουὴ Β0 ΠΥ ἰοπιρίδίίοῃ8, 
δὰ βυοῖ ζτοδὺ ἐπηβγτἶϊν οὗ {μ6 86 8}} ΠΙΔΥῪ ἰμίογ- 
Υ606, 866 ὩΟνΘΡΙ ἢ 61688 ὈΤΘΒΟΙΎΘΒ, Βα μοί 08 δπὰ 
βυαβίαἰὶ 5 {μ6 οὨἰϊάτοη οὗ α6οα, [Ιπάορά, γῇ (18 
βορασϑίίου, πιὶση οουἹὰ ποί μάν οσουγγοᾶ πὶ - 
ουέ δἷπ, πουθυίμ61655 ργοἀυοοα γοοὰ ἔγαϊί8, ἱπι (ῃ 9 
οὐ τσ] ηρ ρῥγονίάθποο οἵ αοά, νΐο ἀοο5 8Δ]]} 
ἐΐηκχϑ νν6}1, δὰ σοπάυοίβ 8]}} ἰο 8 σίου ουιβ ἰββιιθ. 
Νοὺ ΟὨΪΥ ἀϊὰ Ῥαμ], πο Ἰοῦσον ἰπάογοα ὈΥ 8 δοι- 
Ῥαπίοη οὗἉ δαμδὶ, οὐ, οὐἱ αἰ ΠΑΠῪ, οὗὨ ΒΌΡΘΓΙΟΥ σϑῃκ, 
ἀονοῖορ 811 μἷὶβ ΡοΤοσΒ οὐἨ δοίϊοῃ ἵπ δῃ ἱπάθρϑῃ- 
.ἀοπὶ πιβπηοῦ; Ὀασύί, ΟΣ ον, {86 αἰγνίδίοη οὗὨ ὑμθ 
ψΟΥΚ Ὀοίμνοθη δἰπιβ6}7 δηὰ ΒΔΣΏΔΌΔΒ, Ῥγχοιηοίοα 

"186 ζοποραὶ ἱπίοσοβίβ οὗ ὑπ ὁδυδθ. Ηο μδὰ δἰ ἢ- 
ογίο Ἰδδογθὰ ἱῃ οοσησηος ΜΙ ΒΑΓΏΔΌΔΒ, ἴῃ ΟὨΪΥ͂ 
οηο ἀϊγοοίίοη ; Ὀαὺ ΠΟΥ, ἔῖσο Τα ΒΒΙ ΟΠΑΓΥ͂ ᾿ΟΌΥΠΟΥΒ 

Γι 6 γ6 βἰη Δη ΘΟΙΒΙΥ ἀπάοτίβκοη, δηᾶ, ἱπβίοδα οὗ 
.8. δίπσίε Ῥδὶν οὗὍὨ τ ϑβί ΠΥ θΒ, ἰσ0 ῬΘΙΤΒ ΠΟῪ ἸΔΌΟΥ, 
:δ ἐδ δΒθπ9 {ἦτησ, ἰᾷ ἀἰογοηί Ρ]8668. 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

Ψψεκ. 86. Τοῖ τ ξοὸ δέαΐϊῃ δηᾶ νὲαὶξ ΟἿΣ 
"Ότοτσθϑα, οἱ6.----Ἴἰ 15 ού ὁποῦ ἢ (0 Ρ]δπΐ ἃ σ0η- 
στοζαιίοι ; ἐΐ τηϑὲ 8180 Ὀ6 νγαίοτοα δπα πουγὶβῃοα; 
1 Οοτ. 111. 6. (Βίατκ6).--τὶ οδατοι-ν οἰ δέίοη ἐμαὶ 
6. ἡυἀϊοϊουδῖν δοηἀυοίοα, ἰδ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ, ἰῃ γτοΐου- 
6569 ἰο Ραϑίουβ, 88 Ὑ76]1] 88 ἴο (86 Ἀθδσοσβ. (Θ68- 
Ἐ6]). 

εξ. 89. Απᾶ 186 οοπῃϊθπίίοι Ὑγαὰδ 80 
ΒΏΒΙΡ, οἱο.--- νοι (ἢ 6 τηοδί ομϊηθηὶ βαϊηΐβ 8ΓΘ 
ποί ψιϊθουῖ {ποῖν ΓΔ 0}18, τ οἢ Βαϊ, ΒΟΤΘΥΕΣ, 
ὍΘ σΑΡΘ ]Ϊν ἀἰδβιϊ πραϊθη θα ἔγοτι ἀοπιϊηδηί δἰηβ. 
(δίδυκο).---Βαὶ ΜΕΥ ἀἰὰ ἐπὶ5 ἀὐββοηβίο οοσαν, 
8 ἃ ΨἘΠΥ ἰ8 ἰΐ ον τοσογαϑα μοσο ἢ ἈΠ 1ϊ ποῖ, 
ἀυτγίηρ 41} βυσοσεοάΐηρ δρεβ, σὶνς οὔεηοοῖ Νο' 
[0 8 Ῥγϑοῖβοῖν ἴῃ ἐπὶδ σεβροοί ἰμδὶ πὸ βοσιρίυταὶ 
Ὠδγγαῖϊγο αἰ ΠΟΥΒ ὕἤγοια πυτηδη ὈΪΟΡΥΒΡΙΙΘα. Τα 
ἔοστηον Θχ ἢ ἰὉ15 ἃ σοοά τὴδη ἰ0 ΟἿΤ Υἱονν, δπὰ ἰδὲ 5 
Ῥτγοσοθαᾶβ ἴο βίαΐο ἢ 8 }18, βῃουσίρ, δὲ [18:6 βΒδπιδ 
{ἶπ|6, {1:6 ΤΙΔΏΠΟΥ ἴῃ ΜΓ ὶοΩ ἐμ6 ΟΥ̓ΟΓΤΌΪΙΠΖ ΠΓΔΟΟ 
οὗ αοά, πονοσίμοϊοβα, σομἀοὶβ 841} (0 8 ΒΔΡΡΥ ἷ5- 
886. 6 Ἰδίίου υϑτι8}}} ἀνε ῖ} οἱ ἔδυόσδθὶο οἷτ- 
ουπιδίδηοοα, δη, πουογίο1θθα, ΟἾἾΘΙ Ἰοᾶγτο ἐδ 
ΓΟδὰοΥ ἰπ ἀουδύ τοϑρϑοϊϊηρ {μ6 ἐσθ ΘΒαγδοίοῦ 
οὗἩἨ ἰδ ἱπαϊνίἀυλ). Μαγῖκ, τῆὸ ἴἰᾳ6 δδοσπαγάς 
ἰουπὰ πδϊκίηρ ἴῃ ἐμο τὶρ οὶ δ γ (Ὁ ]. ἰν. 10), πιὰγ 
ἰᾶνο, ὁ (86 ὁ0ηὴ6 δαῃά, Ὀδο ἀθορὶν Βαπιθ]οὰ ὮΥ͂ 
186 Υἶροῦ οὗ Ῥβῃὶ, δῃὰ, οὐ {π6 οἰδοῦ, οομπογι δὰ 
δηὰ οποουσγαροᾶ ὈΥ {π6 ἱπάυϊσοπί ον οὗἨ Βεγπδ- 
88. Τμὸ ομὸ ἯᾺΒ 85 ΠΕΟΟΟΒΒΔΤΎ ἴ0 ἰἷπὶ 88 [86 
οἶμοσ. (Βἴθκθυ).---Βτη 85 οοσυρϊοα (δα ροβὶ- 
ἰΐοη οὗ ἃ κἱπᾶὰ δπὰ ροῃίΐθ ποῖ ποῦ, τ ἢ0 18 ΥΕΤῪ 
ἩΠΠΠ [0 ὁχοῦβο δηὰ ουου]οοὶς {6 ζϑα] 8 οὗ ΒΟΡ 
οἰ άγοη. Ῥδῃ] δοίβ ἰκὸ ἃ πους} ὕζαίδεν, 
ὙῸ ΔΡΡ]Ϊ68 {μ6 γτοὰ, δηᾶ δβᾶγβ: “7110 βροϊ δὰ 
οΒ11ὰ πυϑὲ 6 ἰδυρμὶ ἰο 766]. (Θοαϑτιογ).--- 6] 
ΡΡΘΑΓΒ ἰο τα οπιογίδὶ ποὰ ἃ οοστοςὶ Υἱὸν οἵ (}9 
6886, ΓΑΙ ΒΟΓΡ (δὴ ΒΑΤΏΔΌΔΒ, δηὰ αἰάδοη διχηϊδηοὰ 
ἷτη ἢ} 8 το οἱ ὈδΙοπρίηρ ἰο ἐμ ΟἹὰ ἸΤεαίδ- 
τηθηΐ, Φυάᾳ. νἱΐ. 8. Β.}}1, 1 τϑϑ ποΐ πὸ 
(δὲ ἢ6 βῃου]ὰ οομπίθδί 6 ρμοϊπὲ Ὑὺὰῖ βα 
ψΑΣΤ ἢ ; 86 τὺ πδνα ΣΟΙ ΘΙ ΟΤΘα [6 ΟΧδτι- 
ΡῈ ποῖ ΑὈγδῆδια σατο; ἀοτι. χὶϊὶ, 8, 9. 1ἰ 
Ὑ88 Ὑ6}1, Βοτγονον, ὑἰμαὺ {Π6 νγχο τὰθ βορδσχδίοὶ. 
ΤΏοΟΒθΘ ΏΟΒ6 ΘὨΒΙΘΟΙΘΥΒ ΓΘ 80 Θββϑη 1 }ν αἰδε- 
γοπί, σὴ βοϊάου δοοοϊηπηοάδέρ ὑπ ϑση Βο  τὸ8 σοδὰ 
ἰ9 0950 δῃοίβεγσ. Ἐγσϑῃ ἢ 116 ὑπ 07 Τοτωδῖπ ὈΓοίδ- 
πὴ ἰη ΟΕ γὶδί, 1ὰ 5 θεϊίαν ἰμδὲ οδοῖ δῃουϊὰ διδηὰ 
81]οπο. (ΤΠ Π}ᾳ6γ).--Ἴ|οὶ τ5 ἸΟΟΙΚ ΔΉΓΔΥ ἴγοπι ἰδθ 
ΘΥΓΟΓΒ δηά 1ηῆγτηϊ 168 οὗ ἰδ ΒαΙηΐβ, τ ϊςῖ, ΠΟ" 
ΟΥΘΡ, 6 δουρί 8 ΠΟΥΘΙ ΘΟΠΟΘΔ], δηὰ Ἰεὶ 8 
ΤΑΙΒΟΡ σοῃίθρ]δίθ ἐἢθ ὑπουυΐϊηρ Βαπὰ οὗἨ ἐδ 
οτὰ, νϑὶο συΐϊάθθ 411 ἐδίπμϑ ὑ ἃ ΒΑΡΡΥ οπὰ. 
ΤΊιθ βουθυ νυ οὗὐὁἨ Ῥδὺ]} αἰὰ ποὺ ἰπΐατο Μαγὶς, Ὀυί 
τδίθον ἱπάυσοα Ὠΐτὰ ἰο Ὅ6 ΙΏΟΤΘ 78:18]; δηὰ, δὲ 
ἃ Βαυδοαποπὶ ρογὶοα, δ} ΒΡΘδ ΚΒ οὗ ΒΔΥΏΔΌΒ8 88 
ἷ8 ἔδι {8 {] δβϑοοίαίθ 'π ἐπ νοσὶς οὗὨἨ (89 [οτὰ, 1 
Οον. ἰχ. 6.  ρο 

σεπ. 40. Απᾶἃ ῃϊ ομοδο 8,118, εἱο.---81- 
α5, ἃ Ζιυἀροο- Ἰ νἰδεΐδη, οὐυσεδίθα ἴῃ «6 ΓῸ5Δ]6Πι, 
186 δοηρδηΐοη οὗ {μ6 δροβίϊο οὐὗἩ (86 ΘΟ μι 1ε8! 
ὙΠαὶ ταδὶ δηὰ ὮΔΡΡΥ σὑϑδυ]8 (86 ΟσΟΣΤΕΒΟΘ 
τιθη θα ἴῃ τον. 1, δὰ δοοοσγὰϊησὶγ ργοὐυοοά! 
(Ὑ11 6 :).---ἰθοοιασαθη ἄϑἃ ὉΥ ἴδ9 Ὁσϑῖὶ- 
10} ὑπο 189 βτεοθ οὗ Θοά.--Τηὶ6 προοϊαὶ 
αἰϊοητοη νοι ἐμ 6 σοηρστορδίϊοη ραϊὰ ἰ0 Ῥαυϊ, 
ἱπάϊ γοῦν βίον (δὲ πὸ ὈγδίθΓθὴ τὶ Δ}}} δρ- 
Ῥτογυϑὰ οὗὨ μἷβ σουσβο, σϑδίμδν ἰδῇ οὗ ("δὲ οἵ ἐδ 
οἶμον. (Βἰοκου). 
ων τοεαζηδει, οὐέπ ἴῃ ἐλδ τπρεί 

Ολνίδιίαπε: ἵ. ΤὨδὶ ἐξ ἀοοα οχὶϑὶ 11. (ομβοϊδίοσῃη 
ὑγα 8 οὗ τοὶ σοι 'ἰπ ΤΟΌΓΘμοΟ ἰο ἰξ. (1ι15860).--- 
Τὰς οοπίεηίίοη, ὁ. ἰδα δγοίδτγοη: 1. Ὑ αὶ τγῶβ [89 
δ. 76οὐ Γ᾽ (α) Βοί διιρροδοὰ (δαὶ {π6ὺ τεσ οου- 
ἰφηάλης ΤΡ Ομ γίβῦ; (ὁ) οδοῖὰ δοπίοπαοά, ἀποου- 
ΒΟΪΟΌΔΙΥ, [ῸΡ ἰπιβοὶῦ δὰ ᾿ΐα οσὰ π|}}. ΤΙ. 
ΒΟ ὁπ6 ἯὯΒ ἰῃ ἴθ γἱρηί ὃ (α) Βοίῃ ἀεαϊτοὰ 
(δαὶ σϑῖο νγῶβ τἰ καὺ--- 9 δρὶσίξιι] ποϊέδσο οἵ 
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ἐν οστίης ταδη, δπὰ [86 Ῥτοτηοίϊου οὗἁ ἐμ κὶπρ- 
σα οὗἩ Θαοἂ; (δ) ποῖον νὰ ἴῃ ὑδθ σγἰρῖ, 88 
6δοι δἀδεγοᾶὰ ἰοὸ ἷβ οὐσὰὶ ορὶ πίοῃ, ψὶίμουν ὅὉ}}γ 
ὀσχασιϊπίπρ ὑπαὶ οὗὨ ὑπο οἶμον; (ο) Ὀοΐὰ αἰὰ σὶρσμὶ 
πῦθα ΠΟΥ γοϊπ ΔΚ δοραγαίοα, ἴῃ ὁσ ον ἰμπαΐ 
Ἰοτὸ πὶ ποὺ Ὀ6 δυδ᾽]θοίθα ἰο ΠΌΣΟΥ ἱβιθσταρ- 
ἰἰσπ8. (ἰά.).---Ἡλν ἀο ἰλε ϑδοτίρίωγεν αἰδοῖοδα (ἠδ 
φιαΐπεῖδ6ε ΟἿ ἰδλε δεγυαπίε οΓ αΟοα3 1. Τὸ τον γ 
ερ'τἰ δ] Ῥνὶᾶδ, 80 ὑπαὶ ἸΘΠ6 ΤΩΔῪῚ ὈΟΔΒΙΣΏΘΙΥ ΒΔΥ: 
“1 58}8}} ΠΟΥ͂ΘΣ 6 ΟΥ̓ΘΣΟΟΤΩΘ.᾽ [1]. ΤῸ αῇογὰα οοϊὰ- 
ἴοτε ἴα 89 τυϊάδὶ οὗ πυτδη ἱπΑνΥτοΣ(Ἶ68, ὉΥ Βὰρ- 
κεειϊης ἐπ ϑποουταρίπηρ ἱδουρλῖ: ἼΒΟΥ, ἴοο, 
ΨΥ ἤ δὴ οὗὁὨ οἷν 68}. ΠΙ. ΤῸ τϑδ ον ΠΟΠΟΥ [0 
ἐδ ἀϊνὶμο νϊβάοπι, 6} ο8Ὡ οάϊο0 8 Ὁ] δδὶπρ 
Ὅν ἢ ἤγοσα ἐπ ἔδυ ἐδ οὗ Ἰ26}.---7Ὺ6 Ζοταά ἰγιιμηρλδ, 

4 

εὐόῃ τοῆεη λὶδ δεγοαηΐε οχλέδιί ὠεακηεδδοε: Ἰ. ΙΙᾺ- 
ουύ ΗΒ σγδοθ, ΘΥ6ῃ {πο ῖγ νἱγίι98 ὈΘΘΟΠΊ6 Γ᾿] ρ; 
ἐδ τὰ] 688 οὗ ΒΑΥΉΔΌΔ5 του] μαγὸ Οὐ ΟΣ 186 
Ὀ6Θ0 ἃ ΘΔ}. ἱπαυ!ζοηοθ; {μ6 τῖρονῦ οὗ Ῥαδυ), ἰπ- 
βοχὶῃθ ΒΔΥΒΉμ6588. 11. ΒΥ Ηἰἱβ σγβϑοθ, Ὁ] βίῃ 
Βονν οὐδὴ ἔγοιῃη ἱἐμποὶχ ἔδυ: ἰὯ6 δΒυπι] δ ϊο 
ὙΠΟ ΜΑΥκ δμάυτοά, αἰάἀοὰ ἱπ χοδίουϊης ᾿ἷβ 
βιγθηρὶδ πὰ ΠΥΙΏΠΘΕΒ; ἰδ βορϑγδίϊοῃ οὗ ἰδ 
δΔροδϑίίοθα αἰνϊἀ θὰ {πὸ 7.1} βίγσϑβδια οὐ ἴθ 605}9] 
ΤΩ ΘΘΒΆρΡΘ ἰδίο 072 ὸ ὈΣΒΠΟΙ68, ἀπά ἰδπὺ8 ΤΔΛΟΥΘ τ] ἀ6- 
Ἰγ ἀἰθδυβοὰ {μ6 Ἰδὲίθγ.----Τε αἰυϊδίοπα ο᾽ ἰλε ολεϊ- 
ἄγεη οὗ Οοα οαττὺ ἰδεῖν οὐση τοηπιοάν ιολ ίδεηι: ἴοτ, 
1. ΤΟΥ βίδηά οἱ ἰΐ8 βδῖαθ ἔοιιπμἀδίίοη οἵ 7810}: 
Π. ΤΈΟΥ δᾶνθ (ῃ9 Βαιὴθ οχϑ]ιθὰ αδἷπι; 1Π|. ΤΉ ΟΥ 
ὈΟῊ ἴῃ δ τα ϊβδίοη ἰο (ἢ Βδτὴη6 οτὰ διὰ Μαδίοσ. 

Ἐ.---ΟΥ ΤῊΞ ἘΟΑΡ ΡΑΌΙ, ΑΒΒΟΟΙΑΤΈΒ ΤΙΜΟΤΗΕΌΒ ὙΙΤΗ ΗΙΜΒΕΙΡ, ΑΝ, ΑΥ̓ΤΕΈΒ ΥΙΒΙΤΙΝΟῸ ΤῊΣ ΟΟΝΟΒΕ- 

ΟΑΤΊΟΝΒ ΤΉΗΙΟΘΗ ΠΑ ΒΕΕΝ ἘΚΟΕΝΤΙΩΥ ἘΒΤΑΒΙΙΒΗΒΌ, ΤΒΑΥΕΙΒ ΒΑΡΙΌΣΥ ΤΗΒΟΌΘΗ ΑΒΙΑ ἙΓΙΝΟΒ, ΤῸ 

ΤΒΟΑΒ. 

ΟἜΠΑΡΤΕΒ ΧΥ͂Ι]. 1-3. 

1 ἙἘὩΤῇροη ολπι|6 Βα 0 οῖρο δῃηὰ [ωγβίσγα: 
ΠΕ οογίδϊ ἢ 7} ποιηδῃ, 816} [π}0] γγ͵8 ἃ 6 ν- 
τοὶ: ἜΤ ΒΙΟ. [ΒΟ] γ͵γβ ψ6}} τορογίβα οὗ ὈῪ 

πϑδιιοα ΤΊχ οἰ υβ, (86 βοὴ οὗ 8 οοσίδϊη 
2 668, πὰ Ὀα]ϊογθᾶ; Ὀαὺ ἰδ ἔΔύΒ6Γ τοαϑ 8 
8 {86 Ὀτούβγθη ἐπδῦ ποτ αὖ [Ὀγούσθη 10} Πυυϑίγα δπα ΙοοὨ θμι. 

Δη4 Ὀ6Πο]ὰ, ἃ οογίϑί ἀἰβοῖρ]6 τὰ ἔῃ το, 

ΧΗ) που]ὰ Ῥϑὺ] ἤδνο 
ἴο [ᾧῬαὰ] ἀοϑἰτοᾶ, ἡϑέλησεν, ὑμαξ {Π18 τλᾶῃ 880} 47 ρὸ ἔου ἢ ἩΙῸ Αἴ; δπα ὕοοῖκ δῃὰ οἷγ- 
οαμῃοίβοα ἴῃ θοόδυβα οὗ {Π6 6018 Ὑ1Οἢ [ὙΠῸ] ΤογῸ ἴῃ ὑμοβο απδγίουβ [Ρ}]8668] : [ὉΓ 

4 (Π6 7 ΚΗΘ 8]} ὑπαΐ 818 δίπουν [{ῸΣ 811 Κπον οὗὨ 18 [ύμοσ, ὑμαὺ 6} 8 ἃ αὝὑβακ. ἙΑηά 
88 ἴΠου ποιὺ [Βαυὺ Δ8 {Π6Υ ᾿ουτηργοα] ὑμτοσρὶ ὑπ6 οἰ168, ὑμοΥ ἀο᾽ νογοα ὑμθπὶ ὑδ6 ἀ6- 
ΟΥΘΘΒ [01 ἴο ὑπαῦ τόσο ογἀδιποα οὗ [ἀδ] τοσϑα ο ὑμθπὶ ἔον ὑμῖν ορβοσνᾶποθ {Π6 ἀ6- 60 
ΟΓΘΟΒ ὙΔΙΟΝ ΉΤΑΝ Ἰη846 ὈΥ7 {89 Δ’ΡΟΒέ1]68 δηὰ 6] ἀ618 π Ἐ]Οἢ Τότ δὺ [6] 6 γ8 1} Φ6γὺ- 

ὃ 58]6ῃ}. 
Θ ἴὼ {π6 ΖΔ, δηθὰ ἱπογοδβοὰ ἴῃ παρ οΥ ἋΔΙΪΥ. 

ουἱδ [του] ῬὨγγρῖα δηά {ππ σορίου οὗἨ Οἰδἰδίϊ 

ἘΑπᾷ βὸ [ΤῊ υ8, ἐμοη, μὲν οὖν] πότ ὑπ 6 ΘΠ το 68. [σΟηρταρδῦ0 8} οδίδ Ὁ ]]8ῃ6ὰ 
ἘΝοΥ [Βα] πιδοα {86 γ μαά ζοπο ἐΒβτουρἢ- 

6 ἰαἸαὐίδη σορίοη], δα σοῦ ἴοσ- ι 

διάάοη οὗἩ [τοβδίσαϊποα Ὀγ7 86 ΗΟΙΥ α οβὺ ἴο ἐρέϑε [τότ ῬΓΘΔΟΒ 5] ὑμ6 πογὰ 1 Αϑῖδ, 
Ἱ ΤΑΣ ΤΠ6Υ ποτ οοτηθ [0 [ἀπά δδπιθ ὑοναγ 8] Μυγβίδ, (ΠΥ δϑβαυϑα (ὸ ρὸ ἰαίο [{Π6Υ δὖ- 
ἰδιηρ ρα ἴο οῦτποΥ 07" ΒΙΓΒγηΐα : Βαϊ [δηά, χαὶ] ὑπ6 ϑ'ρ᾽τιῦ [οὗ Φ 6808] βυογοα ἔῃ 6 πὶ 

8 πού. ῬἘΑΛμπὰ [ΤΏ οὩ, δὲ] {6} ραβαίηρ ὮῪ 

1 Ψὸς. 1. [τινος δἴϊοσ 
Α. Β. Ο. ἢ. Β. Οσά. βίη 

2 Ψὸς, 4. [Ῥοτῦ παρεξίδουν, οὗ ἱοχί. γεσ., ἸΔΟΝ... 
δΒίπΒ. Το τοαδδϊηρ ὁ 
1, ς.--Ἔκ.] 

Ττορϑδὶοὰ μὰ γ 
γος. ἢ. σε ἢ Α. Β. Ο. Ὁ. Ε. δηὰ σοά. βίη., ΜἈ]οἢ ΑἸ. οπιὶ δ ἰῃ δοοογάθπορ τὶ α. Η.---ΤῈ 

γβὶδ οᾶτηθ ἀονῃ ἰο ΤΤΟΔΒ. 

γνν-., οὗ ἑδαέ, γεο., ἴγοτη α. Η-, ΤΊ Πογα, οἷο. ἰς οὐ! οὰ ὉῪ ΧζΔ0Ὰ.. ΤΊδοῖι., δῃὰ ΑἸΩ͂, ἢ δοοοσάδηοθ τὰ 
ΤΉΘΔΏΥ τα πΠ]ΘΟΏ 160, γογδίοηβ, δὰ ΓΔΕ ΟΣ.-- ΤῈ. 

Τίδοι., δὰ ΑἸΖ. 
Ρ., ἐπ ἔθ τΐΠο]16 γ6 86, γα σίοα οομδί ΘΓ ΌΪΥ ἔγοση ἰμδὲ οὗ (μο οἶον Μ83.---8ο0 ΤΤΊΝΕΕ: Οὗ. ΔΝ. Τὶ ἢ 14, 

παρεδίδοσαν, Μὶῖὰ Α. Β. Ὁ. (---δονςαν). Ἐ., δηἃὰ Οοά. 

. “ἴες. 1. ἃ. εἰς τὴν Βιθυνίαν ἴδ ΠΥ δἰἱοεῖοά [ὃν Α. Β, Ο. Ὁ. Ε. Οοά. 8ίη., [ποτ],  Ἰϑεωῶ κατά τ. Β. [οἵ ἐεκσί. γεο.} ὶα 
βαρρογίδα Ὺ ΟἿΪΥ ἔπο Ἰδίδυ τη δ υΒοΓ ρίθ [Ὁ΄. Η.---Εἰς 18 δὐορίοα ὉΥ͂ 4Δ)]ῖ ΠπΠ9 Γϑοθῃΐ δά ογ; " κατὰ ἰδ οἰ ΘΓ ἢ ΘΓΓῸΣ οὗ ἴδ9 

οεςδαϊομπθὰ ὮΥ κατὰ τ. Μ. ΜΠ ϊο ἢ Ὀγϑοθάθδ, ΟΣ ͵ἱδ Δ πιο 08] οχρίδηδίοσυ δ᾽ σα του." (Ν6γ6:).--ΤῈ. 
δΎῦετ. Ἴ. Ὁ. Το ἐεξέ. γϑ6. ἮΔΕ ΤΠΟΤΟΙΥ 

(οοττοοῖοά).: κυριον, (ογ χίη41). Ὁ. Ἐ. ἀπὰ Οοά. Β΄π., τι Κβγγτ. γΌ]α. οἷς.) ὀχ ἈΓΌΪ τὸ πν. Ἰησοῦ, τ Ὠ]ΟὮ [6 Ὁπάοι 64] 
τ ὈΥ τοοϑῃΐ οἀϊέοτα ΟΠΟΓΔΙΊΥ, δηἃ ὉΠ δε ΔΕ ΟῚ δοκηον θοῦ Ὁ Μογοσ, ἀο οίίο, ξουπίηο τοϑάϊηρ. σοῦ 

οἱα.--Τὰ.) 

ἘΧΈΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

εκ. 1, 3. ΤΏ οΟδΙθ ΒΘ ἴο ὨοΣῸΘ βδηᾶ 
Σιγοῖχα.--- ΤἸπιοίδοι [ὙΠ 066 ὩϑτΩο 16 ““Βοιμοϑίἑπιο δ 
ψετὶτδὴ ἴῃ σὺν Β1Ό]6 τοῦ δῃ ΕΠ ρ δ} οσγυιϊπδίΐϊοε, 
Ταοίλν᾽" (ΑἸοχ. αὐ. ἰος.).--π.} νδδ, νἱιπουΐ 

πνεῦμα [Ἰῃ δοοογάδποο ἩῈ 6. Η.}, Ὑ8Π06 Ἐμ9 ἔνο οἹάοβέ τλδπυβοσίρίδ [Α. Β.0 
{9 

ἀουθὲ, ἃ πδέλνο οὗ ᾿γῖτα διὰ ποί οὗἨ οΣθο, [0 Σ᾽ 
πθ ΤΟΥΤΩΟΣ πδπὶ|θ 18 {809 ποδγοδὺ δηϊθοοάθπὶ 
ἰο ἐκεῖ. ἸΤὨΪΝ Υἱοῦ 18 βυρροχίοϑα ὉΥ υστϑσ. 2, ἰῃ 
ΥΓὨϊοῖ Τγδίσα 8 δραΐπ τηθπίϊομοα, δος σῖἢ 
Ἰοοβίυπι, ὙΔ110 Θοσῦσ 18 ποῖ βδιηϑὰ. 7118 18 4180 
π6 ορὶπΐοῃ οὗ ἀο οιέο, ΤΠ ΠΟΥ, πὰ ΜΥ͂ΘΟΣ, α]- 
ἐπουρῃ, δσοοσάϊηρ (0 {1.9 1808] δυρροκίίοι (Ὑ ῖοΒ 



Ὁ5 

ΝΟΘΗΔΟΡ δ͵8ϑὸ δϑηἰοείϑ᾽ "8)ὺ), θοτῦθ ψδ5 ἷδ παίϊυ 
ο11γ.-- ἸΣΙΟ ΠΘῸΒ ῬὙΔΩΔ ΔΙΓΟΔΥ ἃ μαϑητής, ΒΘ 
Ῥδυ],1ὰ {86 σοῦγδο οὗ ἱμς ργοδϑηῃΐ ᾿ΟΌΓΏΘΥ, ΟΘΙῺΘ 
ἐο (μὲφ χοχίοι ̓  1 πιδὺ ἐπογοΐοσο Ὁθ δοβυιηϑὰ ἐμοὶ 
6 δὰ Ὀθϑῃ οοηγονίθα ἀυσχίηρ (6 ἢγαὶ πιϊββίοῃ- 
ΔΡῪ ἸΟΌΓΠΟΥ [ἰγουρλ (Π0 ΔΙΘΠΟΥ οὗ Ῥϑῃϊ, τ8ὸ 
68}16 ἷπι ἷ5 Φοη ἐπ ἐδλε Σογά, 1 ον. ἱν. 17: 1 Τίσα. 
ἱ. 2: 2 Τίπι. ἱ. 2, ρογῆδρδ ἰῷ Απίΐοοῖ ἰῃ Ριδἰαΐα; 
8060 2 Τῖπι, ἰἰϊϊ. 10, 11, (ΑἸ οτἀ).---ἴπ.]. Ηο νυδδ 
{89 οἴερτνίης οἵ 8 πυϊχοὰ τοδυτίδρο, 188: 50.0}} 80 
.: τοοίμοσ (πδιθθὰ Ἐππίοο, 1 Τίμπι. ἱ. ὅ), 88 8 
υάφϑο-ΟἸ γἰ βίος, τ ἢ 1]9 6 ΓΔΕΒΟΣ δ ἃ "Ἕλλην, 8 

Ῥδρβδι. [““ Ἰουδαίας ἰΒ δᾺ Δἀθοιϊδνο (ὅλα 111, 22), 
85 ΥὙ{6}} 85 “Ἕλληνος.᾽" (Μογοτ).--Τκ.]. ΤΟΙ 18 
πο ἰπαϊοοίΐοι τ μδίουοσ Βοτὸ ουπὰ ἰδ δὲ (86 αι 
μδὰ οπὐιδγδοϑὰ {86 ΟἸγδιϊδη τοὶ κίον; 1ξ ταδγ, οἢ 
80 ΘΟΠΙΓΔΣΥ, 6 ἰπήοστοα ἴγοιι {86 πογὰδ: ὅτι 
Ἕλλην ὑπῆρχεν, τοῦ. 8, ἰδὲ Πὸ γὙΔ88 8.1}} ἃ Ῥδζδῃ 
αἱ ἰδὶ {ἐἐπιο, δὰ ἐμαὶ ὯὨ6 δὰ ποὶῖοσ ὈΘΟΟΙΏΘ 8 
δον 188} Ῥσοβοϊ γίθ, ΠΟΥ θη οοπγοτγίθα ἰο ΟἸχὶδί, 
(μα μογ᾽Β νογβίοη: “ δἰβ ἐδίμοσς λαά ὅδε ἃ, ασϑοκ, 
ΘΟΠΥ͂ΘΥΒ 8 ἩΤΟΙΖ Β6186). 
γε. 8. αὕ. ΕΓ τὰ νουἹᾶ Ῥϑὺ] Βενϑ ἴο βὸ 

οὶ τυῖῖὰ αἰ πι.---Ῥδὺ]} τοδοϊνοὰ (γϑέλησεν) ἱμαὶ 
Τιποί θυ δι ου]ὰ Ἰοδνο {86 ΒοιΒ6 οὗ κἷὶ8 Ῥδγϑῃίδ 
(ἐξελϑεῖν), ἀπ Ῥχοοϑθοὰ π|ἰΐ ἷπη ὁ Βὲβ τηϊβϑίοι- 
ΔΓ ἸΟΌΓΥΠΟΥ. ΤΠ τηοἰΐνοθ Ὑϊοῖ ᾿ηδαθηῃοοα ἰἷπὶ 
ἷπ δβο]θοίΐηρς Ῥγϑοΐδοὶυ δι ἱπάϊνι ἀπ), στὸ ποί 
δἰαϊοὰ ἰῃ. ἥϊέτοι ἰοσδ. 186 δομῃθοίΐοι, μον- 
ΟΥΟΡ, ἰηάϊοαίοθβ ἐμβδὲ ομα πιοίΐγο, δὲ ἰοδϑί, γγ88 {Ὁ7- 
πἰδιοὰ ὈΥ πὸ ἶρ τοκαᾶτὰ (ἐ θεῖτο) ὙΈΊΟΒ 
180 ΟΠ διΐδῃδ ἰπ Γγβίσα δπὰ ᾿ϑοπῖυπὶ θαἰοτίαϊποὰ 
ἴογ ΤΙπιοίμου5---ἃ τορατὰ πιιῖοθ ἢ ΜΔ8 ἀου 1688 
δαδιϊβοα 8116 ὈΥ δὶαβ σμβασϑοίοσς, ὈὉΥ Ἀἷ8 ροᾶ]γ δηὰ 
ὈΡτχδὶ τὰ}, δηὰ ὉΥ πὲα οἰ. ΜΟογθΟΥῸΘΥ, ἰδ9 
ΥΘΤῪ οἰΓΟΘυ πιδίδηοο ὑπαὶ, ὁπ. δοοουηί οὗ μἷβ ἀοδβοθδϊ, 
ΒΘ νῶϑ8 Θαυ }}γ Δ]}[οἀ ἰο (89 79 »75 δῃὰ ἰοὸ ἐμ μδ- 
88, ἸΏΔῪ δγὸ δἰ δὰ ἱπ ἀοίογιἑπἰηρ (89 ΔΡΟδί]6᾽ 5 
ομοΐδθο. [““βυρροδίηρς ΤΟΥ (0 Βανθ Ὀθθη 
οοηγοχίοα ἀυτίπρ ΡΔ0}}8 ἄχει υἱβὶξ ἰο 1, γδίσα, Βὸ 
μδα ον ὈθΘη ἃ ἀἰδβοὶ}}]9 ὑπγθ9 ΟΣ ἴΌυΓ γϑδσα. 
(ΠΠβοκει, δα. 106.); 866, ζυτίμον, 1 Τίχα. ἐν. 14; τἱ. 
2; 2 Τίω. ἱ. θ..--Τ8.} 
ὁ. Αμπᾶ ἴοοϊε διἃ οἰτουπιοίαοῦ δἰ (Τίτο- 

οὐδιοιι8) .---}}6 Ἔχργοββίου λαβ. περιέτ. ΒΟΘΙῺΒ ἴ0 
ἱπαϊοαίθ ἐμαὶ (6 δροδί]ο ἀἰὰ ἰΐ ῬϑυϑΟ Δ ]Υ, δπὰ 
πού ἱβρουρῇῃ ἰμ 6 ΒΖΘΠΟΥ οὗ ἃ ἰμῖντα ρμδαγίν (Νοδῃ- 
νὸν . ΚΘ ΟΥΟΣΥ [Βγδο} 6, 86 8.5 Ὁ] δυϊποχίτοὰ 
ἰο ἀο ἰϊ, Τὶ τουδὲ ὨϑοΘββδΥΣὙ Ὀ0 Βαρροδοά ἐπαί 
Τιποί θυ το] απ δ Υ Υ δυδιϊι θα ἐο οἱ ΓΟ τ Οἱ βίο. 
δα νὰβ ἐπ δροβὶ θ᾽ 5 τοοϊδνο ἱπ Ῥοσίοστπηϊπρ {815 
δοὶῖ [Ι{ δὰ 6 γοίογσθῃοο ο 116 7600} οὗ ἴμ080 
αἰϊλοα, γ8ο γγ 811 Κηϑνγ ἐπδὲ ὑπ δίμον οἵ Τὶτ)ο- 
ἐμβοὺθ 88 ἃ Ῥαβᾷϑῃῆ. Ασδογϊ }]γ, (86 τηοῦϊγθ 
οδπῃποὶ 6 ἐσδοθὰ ἰο ΔΩΥ αἱδροίίἑοι ἰο γὶο]ὰ ἰο 
Ολνίδέίαηα πὶιο οηἰοτίδἰ μοὰ ῬΒασίβαίο οσ Φυἀδὶ πιο 
Υἱονθ, διὰ βὲὶ}} 1688 [0 δὴν Ὀθ]οῦ οὐ ἐμ ρῬδσὶ οὗ 
ἐμ6 δροβϑίΐο ἰδὲ οἰγουτοοϊβί οὉ 88 2 ὲΓ 86 ΠΘΟΘΑΒΩΣΥ͂ 
ἰο βαϊνδαίΐουθ. Ηοὸ γδδ ἰπϑυθηοθα 8016}]7 ὈΥ ὁ0ῃ- 
δἰἀοταϊίουβ σοῃποοίοα τὴ ἐλ6 νποοπυογίεα οδιδα 
οὔ ἰμαὲ τοχίοη, νᾷο ψουϊὰ Ὁπαυθδυξ οΔΌΪΥ ΒαΥθ 
ἑαυ οὔοηθο, δὰ ὈθΘῈ 1688 Δοοοββὶ 9, ἱζἦ Τίμ)ο- 
8608, 86 {86 δοὴ οὗ ἃ Ῥϑίζδσ, δπὰ υποϊγουπιοϊβοα, 
δὰ δοἰΐνυοιυ οηζαροὰ σὴ Ῥαὺὰ] ἰῇ ἰδ ψοσῖε. 
[Ῥδ0] δοπἴογταοα ἰο ἐλ ῥεϊποίρὶο βιδίϑα ἰπ 1 Οον. 
ἶχ. 20. (ἀθ Ὑοἰἱ6).---1π5.1. Βεδίἀθβ, ἃ δονοδα 
Ἧ͵Α5 ποὶ δὶ ἸἸθοσίυ, δοοοράϊωρς ἰοὸ δἰγίοὺ ον δ 
Υἱθθ, ἴο ἸΒΔΣΥΥ 8 Ῥδίϑῃ, δῃὰ (89 ομ  γο 80 
ἬΟΓΟ ἐπ ἰδ8090 οὗ διυυοῖι Τηδυυΐϊδροδ, ὙΘΤΟ γοργὰ θὰ 
85 Ὀδδίαχαἀβ; δβοοὸ Εψαϊά, Οδεοῖ. ἀ. α. Ζ. ν. 44ῦ, 
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διὰ, Ὀοΐον,, ΠΟΟΊΒ. οἷο. πο. 1. [1 στο ΣΎ 9 
τὶ! ἐδ οδίδιοηι ντ88 τοϑἰδᾶσυ Ὁ (δ)ὸ Ἰον (866 
θουὺ. Υυἱῖ. ἃ; Εξσδ σχ. 2, 44: Νοῖῦ. χὶδἹ. 28); δαὲ 
ΒΟΙΩΘ ΒΌΡΡΟΘΟ ἃ αἰδέεϊποίξοη Ὀοιοθῃ δίγαπσε τῖρες 
διῃά 8 λιαιδαπάς, ἰοαπἀθα ὁπ. ἐμ6 σ65058 οἵ 
Ἐδίμον διὰ Ὥσγυβι}]δ (οἷν. χχῖνυ. 24).᾽"" (ΑἸοχασῖοσ, 
αά. ἴος.).---ἘἙ.] 

γκκ. 4-6. α. Απᾶ δα ἰδοῦν ὑοὰλϊ Ἐτοῦ κὮ 
[86 οἱξίθα.---ῬΔ}} ἀοϊἱνοτοὰ (86 ἀθοόζϑοῦ οὗ 96- 
ΤΌΒΔΙΟΣΕ ἩΔῚΘὮ ΟΤΘ ἰο 6 οὐβαγυϑὰ, Ὑμ θοῦ δ χΘ- 
Υἱδὶϊοὰ {μι οἱἰἦο6 οὗὅἨ Ρίδἰάἶα, 1, γοδοιηΐα, δδὰ Ρδε- 
ΡῬὨγ1Πὸ; ΒΒ γῶδ ἰοά, ὁπ ἰδῖ16 οδοδδίοε, 
Υ 8.166 διὰ ΤἰτηοίπουβΒ. Τμοδο ἀδοτθοξ δπὰ ἐδ6 
Τοπονγοα ἐηίογοοῦγδο οὗὨ 86 ἱοτ υἱ ἃ 
(89 δροδίϊε, σίγουκίμβοηοὰ ἰμ6 Ὀολίονοσα αρίτὶ- 
1.8}}γ, δπὰ ρῥγοιηοίοα ἐμοῖν ὀχίοσῃ δὶ χτονίϊι. Βοῦ- 
ξοὶ Βαχ6 προ {86 ὮΔΡΡΥ Σϑιθδιὶ: γαγκε ἡποσο- 
αὐ οὶ ΠΗΉΤΟ δίπει οἱ φγασιει. 

ὁ. Τὸ Ρδσίν οοηϊπυοδὰ ὑπο ἱν ΤοἸΒΒ  ΟΠΔΤΎ 700 :- 
ὭΟΥ; ΔἵΙ͂οσ ᾿οδυὶπρς Ρίβὶ δ, πο σγοββοὰ ἰδ9 
τοουπὐδὶῃ σϑῆρο οὗ Ταῦτα, δπὰ, Ῥσχοσοοάϊηρ ἴῃ 8 
ΒΟΣΙΒΟΥΪΥ αἰτοοίλοι, ποιὺ ἕο {89 τη ϊδπὰ αἱδίτιοὶδ 
οἔὐ Αδἷδ Μίποσ. ἸΤμον υἱεϊίοὰ ῬΒεγρῖα (ἰδ 
Ῥλτυρία Μαον οὗ (λ9 δῃοϊοπὶ σϑοβσαρῃεχβ) δὰ 
Οαϊδεα; ἰμ6 Ἰαίέου τϑοοϊτοὰ 15 Ὡδιὴθ ἔσγοσζῃ δὲσ- 
ἰδη αδυ ἶδὰ οὐ Οοϊιλα ἰσὶθθα, τ οΒ, ἀυσίης [80 
(ἰτὰ θαι Ὀοΐοχο {89 ΟἸχἰδίάδη σα, μὰ Ἰοῆ, 
ΤΏγδοο, δηὰ, δέος ἱπυπάδίΐηρ Αδὶα, δὰ οδἰδὺ- 
Ἰἰδοὰ ἐμβοιοβοῖνοα ἴῃ (Βῖ8 γορίου, [Εον α6ϊἰδεία, 
800 ΟΟΝΥΒ. ΑΝ Η,., Ζ οἵο. οΓἹ δι. Ῥαμὶ, 1. 282. 
Ποπάοῃ. 18δ4.---ΤΆ.1. ΑἸ ουρὮ ἐμδὸ Πδυτϑίτθ 
τα Θμ ἐἶ0}}8 {}λ086 ῬΥΟΥΣΠΟΘΒ ΟὨ]Ὺ ἰπ ἃ ΘΌΣΒΟΣΥ 1285- 
ὍΘΡ, ἯἨΛῸ ΟΔ, ΠοΥοσίοΐθθβ, δδδθο ἐἰιδί, ἀυσίηκς 
80 Ργϑδοηΐ ξουση Υ, Ῥ8Ὲ] δὶ δ ἰϑ θὰ ἐμοδὸ δοῦ- 
τοζαιϊουβ 18 ΒΟΥΟΓ] Οδ᾽δίΐδη οἰἰθδ, ἰο ὙΈΊΟΒ, 
δρουΐ ἐπ6 γθδν δῦ Α, Ὦ., Βα δαάἀτοβδοα 8. ἱπ- 
Ῥογίδηϊ ΕἸ δβί]6. φῶ: ΥΟΣΥ͂ ΘΌΥΣΒΟΤΥ ποίϊσο οὗ 
δ ᾿ΟΌΓΏΟΥ ἱπ νὶοῦ τὸ ματὸ σοδϑοῦ ἰὸ ἐμὶν 50 
ΤΑ ἢ ΒΔρροβοὰ (866 οἷν. χυξὶὶ. 28; 64]. ἐν. 18 4), 
ΒΟΘΙΏΒ (0 ΒΟΥ ἰδδὶ ἰδ ὨΔΣΤΙΟΣ ΨᾺ8 Βού 
ψὶ τὰ (Ῥ80}) ἀυσίπρς δὲ ματὶ οὗ ἰμὸ τουΐϊε; 
Δ ἱπίογθηοθ ὙΒῚΘῚ 18 ΣΟΙΔΘΙ ΚΘΌΪΥ οοσβχτηθά ὉΥ 
[86 δϑυάάρῃ σϑβυϊρίίοι οὗ οἰγουτηδίβη!ϊ81 ἀοέαι 
ἢ ὑπὸ πδὸ οὗ ἴδο βγθὲ ροσβοῦ, δὲ υϑσ. 10." 
(Α1..)---18.]. 

γκκ. 7, 8. Βυξῖ 80 Θρὲτὶὶ παδοχοᾶ ἔδοσὰ 
ποῖ.--- Πα] ἱπιοπάθα, 88 1 βϑϑῖωβ, ἰοὸ ῃτγοοοοὶ δὲ 
569 ἔγοτῃ (δ]δίϊδ δῃὰ Ῥιησυαία, ἴῃ δ τοδί ΣῪ 
αἰγοοίξου, ἰο Αδἷα, ἑ. 4., 4εα ἐδ, ΟΥ, ἰο 
(μ9 ψοδίοσῃ οοδϑὲ, Ὡϑιδοῖυ, ἰο Μγεΐὶα, ἵγάϊο, δὰ 
Οδσία. Βυὶ Βὸ διὰ μἷ8 δἰίδη δι δ Το σὸ τοδί σγαϊποὰ 
ὈΥ (89 ΗΟΙΪΥ αδοπὲ (ΌΥ δβοῖηϑ ἱπιϊπιδίοη ΟΣ ἰδίθ- 
ὯΔ] αἰγορίΐοι) ἔγοτα οπϊοσίης ἐμπὶβ σορίοη, διὰ 
{86 50 Ῥγοδοιηρ ἰδ9 Θοαροὶ, ὙΒΘΩ ἐμ ο Ὺ δ, 
ἐδβογοίοσο, σοδομοὰ (89 δδδίθχει οι ἄδσυ οὗ 180 
Ἰαϊίον, ὑπ οοπιϊπυορα {ποῖ ΟΌΣΠΘΥ ἱπ ἃ πουίι- 
ΟΥΪΥ αἰγϑοίίοη 88 ἴδ 85 Μγαΐβ, ὙΒΘΡΘ [δ18 ποείδ- 
γγοδί δηρὶο οὔ Αδὶδ Μίπος ἰουσοῖθα Βινπ γπὶδ δὰ 
ἐμο οοδϑὲ οὗ ἐδὸ Βοβρβοσζιβ διὰ ἐμ ΒΙδοκ 868," 
ἰηϊοπαϊης ἰο οῃίοσς ἰδ Ἰδίίοσ αἰκίσιοι; αὶ, ΒοτΘ 
δκαΐη, ἐΠΟΥ ΟΤΘ ἑστηοϑὰ Ἀδοῖς ὉΥ πὸ 8δρίτὶὶ οὗ 
7ο805 [800 ποίθ ὅ, δρραπάοά ἰο {πο ἰοχί.---ἴ.}, 
δηὰ γγογθ τοδίσαϊποὰ ἤγοπι Ῥσγϑοδοίηρ ἰδο Οοδροὶ 
ἰμοσο. [““ὕπάαον ἰμ680 οἰγχουτηβίδειοθ8. ἐμ ῸΥ ΡΘΣ- 
οοἰγοά ὑπαὺ ἐμ 6 το ἀϊγοοϊθα ἰο Ρχοοθοὰ (ὁ ἐδ8 
ιοοδί, ἰο θγοθοθ, δηὰ ἰἰ τῶδ ἐλί οοῦγβο πε οὶ ἐδ 9 
ϑρὶ υἱὶ γϑδ} }ν ̓ ἱπάἀϊοαιοα.᾽ (ον υ).---Ἴ .].- ποι 
γοβροοὺὶ (9 (89 φγδιρηδίῖοαὶ οοποισυοίίοι, [80 
ταοϑὺ δὶ τ 19 τηοί βοὰ βϑϑῖῃβ ἴ0 08 ἰο Ὀ6 ἐμδὲ αἵ ΣῸ- 
κενάϊηρς ἰδ0 ἰδσοθ ρασίϊοϊ ρλοὰ ἴῃ τεσ. ὅ, 7, 
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ἀμλϑόντες---κ.ωλυϑέντες---ἐλϑόντες, δ ΟΧΡΥΘΒΒΙΚ 
δ᾽ τότίδ᾽' πὶ δδαθθηοο ἴῃ ἰδ ΟΥΟΣ οὗἉ {ἰἰπ|6; δῃὰ ἰμ 8 
ἱπίοτργοίδι οι ̓ 8 6150 (86 τιοδὲ πδίιταὶ, ἰἢ ἃ ζ60- 
κτλ Ρ ν168] νοΐϊηί οὗ γον. ΤΟΥ ΟΥΘ, δοσοραηρὶγ, 
ἱπάυσδα ἰο Ρ688 8Ιοῃρ ὑλὸ ὈοΡάοσυβ οὗ Μγαεΐδ, γυογ. 
8, ἡ. 6.. ΒΙοπς ἐπ βου ἐπ ΘΡ ὈΟΤΟΘΥΒ οὗ Ἀγεία Αδτίποτν, 
δηὰ ἀοτῃ ἴδ6 οοδδϑὺ οὗ ἰδ Φόροδῃ 868 (0 ἐμ 
δεοω-ροτὶ οὗ ΤΤΟΔ5, ὁ ἰδ6 δου οὗ ἐπ 6 Ργοϊηοπίο- 
Υ οΥ̓ δίκωυ. [“2͵6 Μγεῖὶα Ὀοϊοηροὰ ἰο 
ΒΙΙΒγηΐα, στοαὶ Μγεὶα, ὁ [86 οὐδὸς απ, Ὀ0- 
Ἰοβεοὰ ἰο ἐμ Ῥγουΐποθ οὗ Ααϑἷδ.᾽ (ἀθ ὟΝ οἱ 9).-- 
Ὡ ΤΡΟΔΒ - - - 85 8ἃ αἰδιτϊοὶ, Ἰπουχὰ σΟΟρΓΑΡἷ- 
ΟΔΠΥ ἃ Ῥδιί οἵ Μγεΐδ, δπὰ μοὶ ἰΐο8}}}γ ἃ ρασὶ οἵ 
ἰδ Ὀσχουίπος οὗ Αδίβ, γγαβ8 γοῖ Ὁδ18}7 δροϊζθῃ οὔ 
85 ἀἰκδίϊ σου ΐϊδη θα ἤγουι Ὀοΐδ. - - - Τη5 ΡΙΟΙΘΙΙΥ͂ 
ἰγεδία ἐὺ δὲ ἀϊδίϊποὶ ἤγοη Οτεδὶ Μγεία δηὰ [,1{{16 
Μγεῖβ. Ἦο ο04}15 ἰλ αδἷβο Ὦγ ἰ86 πδιὴϑ οὗ [{116 
ἀν ον (Οοαγ Ὁ. δπὰ Η. 1. 800, ἀπὰ πο. 4.-- 

ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1, Το οἰτουτηδίδηοο ἐμαὶ Ῥδὺ] βῃουϊὰ δανθ 
οτουμπιοϊδοὰ Τὶτοι ἢθα8, πὮ1106, 85 ἢ6 δὐπιθοὶ 
βἰδίο ἴῃ 64]. ἰΐ. 8, Β6 νουϊὰ ποὲ, ὮΘἢ ἣθ γγδβ ἰπ 
δοτιδδίθιη, ρογεϊὶ δἷα διϊοπάδηι Τί (9 Ὀ6 οἷτ- 
ουτηοῖδοα, 88 κίγϑι ὙΟΥῪ ρτοδὶ οἴθηοο 0 ΒΟΙῚΘ 
ποθ. ΤΉΘΥ ΒΌΡΡΟΘΟ ἰδαὶ ἱΥ ἐδο βίδίϑιηϑθηὶ ἴῃ 
ἐδ Ῥνοδθξ βδϑβαρθὸ 66 ὑγὰθ, (16 Δροβί]ς νου]Ἱὰ 
δυο Ὀοϊγαγοα τοδί ΘΔ ἸΚΠ.968 δα ἱποοπΒ Βίθ ΠΟΥ 
οὗ οδδγδοίου, πὰ ὑπὸ ἐμοτοΐοτο δϑβογί ὑπαὶ ἐδ 
Ῥτεδοπξ ΠΔΡΥΔΕΙΥΟ 8 ΔΌΒΟΪ 6} ἱπογοά!Ὁ]0. (ΒΑσΕ, 
Ῥαμίαφ, Ὁ. 129 Δ΄. ποίο; ΖΕ,,ΕΚΝ, 4 οείφεεολ., Ῥ. 
280 δ.). Βαὶ τ ἔνο οῶδϑοβ αἰβδον βὸ πὶ 9}γ ἱπ 
[οἷν ΒΒ ο1]9 πδίυτο, ὑπδὺ ΠΠΟΥ οδηποὺ ΡοΟΒδὶ ὈΪΥ Ὀθ 
Ρ᾽δορὰ ἴῃ ἐμ ββῖὴθ σδίθζοσυ. [}ἢ Ζ26γυβδίθ, Ῥαδι] 
ἰοαπὰ Φυάδαϊκίερ ΟΠ ε δι η 5 Ὀδίοτο εἶμι, ἰο ὙΒΟΤὰ 
..6 νᾶϑ ποί δὶ Ἰἱδοσὶν ἰο γίοϊὰ ; δϑγθ, οῃ ἐδ ΟΥΘΣ 
δηᾶ, Βὸ πδιὶ γοδρϑοί ἰο 89 υποοηγοτίοα ὅ6ν18 οὗ 
Απβὶα Μίπονυ, βοτὰ 6 ἯΔΒ ΒΡΡΥΘΒΘΗΔΙΥΘ οὗ σθ- 

᾿ΐης, ἰἔ δὴ ππσίγουτηοὶβϑα σα βϑΙ ΟΠΔΥῪ δὶ δϑίδης 
διοοά δὲ 818 δἰάθ, Ὀυϊ ἰο τβομ ἐδο οἱτουτα- 

οἷδίοῃ οὗ ἐπο Ἰδίίου παϊχΐ Οροα δ αὐϑηῦθ ΤῸ (ἢ6 
θοβροὶ. Μοσϑουθὺ, οἱγσυπιοϊδίοη νῶϑ ἀδπαπαοα 
ἦπ [89 ΤΌΣΤΩΘΡ 0886, 88 ἱπαΐϑρθη88}16 ἰο βαϊγδίϊοι ; 
10 ἰδησυδμο δι ρ]ογοὰ, δαἀσεϊ θὰ οὗὁἨ πὸ ΟἰδοΣ 
δοῃδίσιοιΐοη, ὕπάον δ ἢ Οἰγουμηδίδη68, 11 Ὀ6- 
δδπι0 8 ἀυίγ ποῖ Ῥδὰ] ονοῦ ἰο {86 ὑσαϊς οὗ ἐπ6 
Θοδροῖ, ποῖ ἰο γε, Βυὶ ἅεγ6, {π9 τηοὐϊνα τΒΙΟΘἢ 
δοϊυδιεὰ ἴτο Ῥτγοοοοασα ἤγοτη 86 Ῥϑου δι οἱτ- 
θυπιδίδ 608 ἰπ ὙῚ0ἢ ἢ6 τῶ8 ρ᾽δοθά, δῃὰ νδδ ῃοὶ 
ἀονίγοα ἤσουη ΔΩΥ͂ βυρροδοὰ τοὶ χίουβ Ὡθοϑοββὶίγ. 
ἰνῶν. ΤΩΥ ἢ161 8} 4οϑέ. ε-. . Ζεοιἑαϊίετ, 

εα, ν». 419. ποίε 1). [Τ}ῖ8 ποίθ οὗ 8 δϊδοσ, 
ὀχ δὶ οἱἐ5 {π6 Τοτοροίηρ υἵουγβ, δὰ ἴδ οὨἸΘΗ͂Υ οοοῦ- 

οὐ τῖῖ Γοσμδυῖβ οα ἰδ οὈ]θοίΐοπα οὗ ΒΘΌΣ διὰ 
ΕΓ.--Τὰ.. ΤῸ δογα Οὐποοτάμα (Ὁ. 792, 

οἀ. Κεελ.) αἰτοδὰγ οχρὶδῖπα (πὸ ἀἰθιϊησίΐοι τι 
ΔΟΘΌΓΘΟΥ Ἢ--- ΟἹγουπιοίδίοποτε Ῥαυζμ αἰέας (ἐπ ἰἐδον- 
είς ἰαπιεν ελγίἐἰίαπα δἰ ἐρίτ μα) οὔδεγυαγο αἴόχωο- 

βερεδεαγία ἐδ48064) ὡγφογεπέ, ἐαχιο αα εοηϊγτηπαπάμηι, 
ΦΌηΙ ΟΥΤΟΤΟΗς ἐπὶ ἀπένεϊδ ημηι αδιμογεπίωγ, ἐπ- 

ἐ Ῥαιΐίων, πα αα λογαπι [614]. ἰ΄. 
δὴ φωὶ ἐρεῖς οεδεετίί, μὐ υὐτίίαο ουαπσοϊέὶ φαγία 

Φ 

2. Ῥαυὶ νδὲ κυϊἀοὰ Ὦγ {πο Κ'»]τὶι οὗ αἀοά, πο ὰ 
μο ἀϊτοοϊοὰ πο δίθρα ὕγοια 86 ἱπίοσίοσ οὔ αδὶδ 

209 

Μίποῦ ἴἰο {μ6 βοδιοοδϑί, ορροαδῖΐ ἰο ΕἼσοΟρϑ. 
Πνεῦμα ἅγιον, (γον. 6) οδπποὺ τθδῃ ἐδ 9 ΒΟΙΥ 80 1- 
τὶϊ οὗ Ῥυυάοποθ τ ΔΙΘΝ ἡπάροα ΘΟΥΤΘΟΙΪ οὗ (δ 0 
οἱγουϊηβίθη68 (ἀθ Ὑ εἰϊ6), Ὀυὶ ἀοαϊχηδίοβ, ἰῃ δο- 
οογάδπορ ἱΐὰ ἐμὸ ἀοοίγῖμο δηὰ Ἰδηχυδζο οὗἩ ἰῃ6 
γγ8016 Ὀοοῖς, ὑπ6 οὈ)θοϊϊνο ϑΡίχὶἑ οὐ αοά, γμο89 
ΘΟ ΪΟδἰΐ 08, ΠΟΎΘΥΘΡ, ΔΙῸ τοοοὶγθὰ τἰνΐη 
ἐμὸ Βρβοσὸ οὗ 89 υμδη δρίσὶὶ, δὰ 0 68 8}- 
ποῦποθ Ηΐ8 11}, Ηἶδ αἰνὶπθ δηὰᾶ ἢ οἷγ ἀδίδσταΐπα- 
ομ, Ῥοβι νοὶ Υ ΟΣ ποφαιίυου, ἰο (6 βοὺ]. Τὸ 
καϊάδηοα οὗ ἐμο ΗΟῚΥ αδοβὶ 15 ποί, ἴῃ ἐμ ρσοβοῃΐ 
6886, οὗ 8 Ῥοδὶιἷνο πδίυσο--- 6 ἀοο8 ποὶ 601)- 
τηδηᾶ, (48, [ὉΣ ΘΧΘΙΏΡΪ]6, ἱπ ὁ}. χὶϊ!. 2, 4); ΗΪ8 
ἰπθσθηοα δϑϑυχηθδ ἃ πορϑίϊυθ ἔοσια--- 716 λίπαεγε, 
ζεερ8 αἰσαν ὕὥσρπι, (κωλνϑέντες---οὐκ εἴασεν αὑτούς); 
ἐμὸ Ἰδαίου δοὶ ΒθϑΊῺ8 ὑἰὸ βδύθ ὈΘΘΩ ΟΥ̓́Θ ΙΩΟΥΘ 68Γ- 
ποδί δηἃ ὀῃοσ κοί ϊο ἱπ Ομαχδοίοσς ὑ88ῃ (10 ΤΌΥΓΩΔΘΣ. 
--Το ϑρίσγιι 5, πὶ ἃ δἰῃρὶθ οἂβο, υοῦ. 7, [8606 
ποίθ ὅ, Δρρομαορὰ ἰο ἐδ ΡΠ ΤΕ, ΒΒΙηΘα τὸ 
πνεῦμα Ἰησοῦ. ἴπο δρίτιί οὗὨἨ ἐμο ρἱογιβοα Κ6- 
ἀθοσιον, ἯῸ ΣΌΪ ἰνὸθ δηὰ χοΐζηβ, ἀἰτϑοίν ἰη- 
ἰοσροβϑὰ ου ἐδιΐβ οοσαδίοη, θὰ ὑπ 6 α08ρΡ6ὶ] νδϑ 
ἰο Ὀ0 σαγτῖοὰ Ὀσδγοπά {μ6 Θομῆπμ68 οὗ 0596 αὐδχίοσ 
ΟΥ̓ πο ρ'οδθ, δηὰ Ὀσγουρηΐξ ἰο ΕἸΣοΟΡο; Ηθ ζσο- 
βιγαϊποὰ ὉΥ ἷ8 ἰσυϑβὶβί Ὁ1]6 ἐπ ϊπιαι:οη8, 80 ἐμπδὲ 
ΟἹ ὐπιδίϑὶ Υ ὯῸ Οὐκοσ σουΐθ σοχιαϊ πο ρθη, ὀχοθρὲ 
[86 ὁπ9 Ὑΐο οσομπαποϊθα ἰο ἰμ6 δΒ08-οοϑδί, δὰ 
ἰμθηο6 ἰο ΕΌΓΣΟΡΘ. 

ΒΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ,. 

κε. 1. ΘΕ οδιὴὼθ Βθ ἴο Ὦθιρο δᾶ 
Τιγαῖχα.---Τ}8 ὙὋὸῪ8 (86 801} ψιοῖ Ῥαὺ} μεαὰ 
τηοἰδίοηορα τὶ Ηἷβ Ὀϊοοά, οἰ. χὶγν. 19: Ὀυὲ ΒοῪ 
δυυπάλης τόσο ἰμοβὸ ἔτγυ δ οὗ δὶ βιιδουίηρδ, 
ὙΒΐοΝ αοα δὐἴοσ νΥ ἀθ Θπδο]οὰ ἷπι ὑο τϊΓΠ 688 
τὶ} 107. Ηρ Βοτὸ ὅπ ἃ πυχηῦοχ οὗ αἀϊδοὶ 168, 
Ὑδ 6 δ γονΐδὶ ἐδ ἰδ6 δροί, μὰ διροης ἐπ θη, μὲ 
οὔσηι Τἰπιοί 608---ἰ 6 ΓΟΡ168 οὗ ἷ8 βυβοσίηρ, 
186 5689 οὗ 18 ΔροΘΙ ΒΡ. (ΑΡ. Ῥαϑί).-- - στ ο- 
ἴδοι, ἴμ9 δοῃ οὗ - - - ἀτοοῖε.---ἴο οου]ὰ 
δᾶγο οσρϑοίθα βυο 8 ὈϊΪ βίης ἤγοπι {818 ὩΠΘα 04] 
Ιρδυυϊαροῖ [{ 15 ῬΡγοθΔΌ]6 ἰδδὶ ἷα Τί Ὸ Σ οἱ 6 Ὁ 
νι δἰ γοδὰν ἀοδὰ οὐ μαὰ Τ9ΤΟΥβδίκοη ᾿ἱβ πιο, 80 
{πδὲ 116 Ὀ6᾽ ον ΣΟ ΒΟῸΣ οὐ ογ θὰ [80 ΙΏΟΓΤΟ ἔγθθ- 
ἄομ ἰπ Ὀγὶπρίπρ ὉΡ ΒΟΥ δου ἰπ ἰῃ9 Κποπνϊοᾶρο οὗ 
86 ΗοἿγ βοτίρίυτοβ. 5816 δὰ μοὶ, οπ (86 οἱὸρ 
Ἰδπά, Ὀ6οῺ δΌϊΪο ἰο οδοοὶ δὶ8 οἰγτουπηοϊδίοη ἱπ ἷ8 
᾿πίδῃου. Ησονν ΏΔῺΥ Δ ΟΥΡδΔΏ ταϊχαΐ 9 ἐουπὰ 
ἐπ ἐλο που]ὰ, θοδονοὰ πὶϊ πὸ 098 78 οὗ ἃ ἀογουΐ 
τιοῖβοσ, διὰ ρτυονίῃρ ὉΡ 88 8 ρἷδπί οὗ ὑπὸ Πορὰ ] 
ἰβαν σρὰ τατῷ 6 ἰσχυθ΄ ἀἸδοῖ }]98 διὰ βοσυδηίβ οὗ 
688, ΔΘ ποὺ ἴῃ ΘΥΘΟΥΥ 0880 {16 80η8 οὗ ἰοαγποᾶ 

δηὰ ἀογουὶ δ  Β618.---ἰ{ τγ88 Οἴἴθη ΟΕΪΥ (Π 9 ῬΓΔΥ- 
ΟΣ ΟΥ Ὀ᾽οβϑίηκς οὗ ἃ ΠΟ0Ἃ]Υ πιοί 9 Ὁ ΟΥ στδηατηοί ον, 
Ἡ1ΟῺ ταί οὐκὶ βα]οα {86 Ά8πηη6 οὗ ἃ ᾿ἰνίηκς ον - 
Ἰοάρκο οὗ θβιιβ ἴῃ ἃ γουϊιζ} μοαχί. (ΑΡ. Ῥαβϑί.). 

γκβ. 2. 011] τοροσι θᾶ ΟΥ̓ΌΥ ἴδ8ο Ὀσϑίδσϑῃ. 
-- Τϊδ8 8 ἴδ τ τόσο ΒΟΠΟΥΘΌΪΟ (ἤδη 6 ἐδεέπιοπίμηι 
ἩΙΘΝ. 8 οδπάϊάδὶθ οὈἱδίηβ ὈΥ ἸΟῪ διίβ ἔγομι ρΡ60- 
Ρ]Ὸ οὗὨ 80 νοσ]ά. (Ἂν. Ῥαβί.).-- - Τὸ Ομ] 76808 
ἱπογοδδοὰ ἴῃ ἴδύοσ ποὲ οὔ τῖϊῃη ἀαοἄ, Ὀυὶΐ 8]530 
τ παη [[ὰ. 11. 627; 80 αοἀ οἴνθῃ ῬΥΘΡατοΒ ἷ8 
δαθηΐβ ὈΥ {80 ζοσιηδὶ ὑθδυϊ τα ον ἩΜ16 8 ἃ γουῃς 
ΤΩΔῊ ΣΘΟΘΙΥΘΒ ἔγομι οἰ ογ8, δὰ ἩδοΣ ΟΥ̓ ΟΧΟΓ- 
οἶδο8 ἃ σγϑδί ᾿πῆὔσοποθ οἢ 8 αίυ 9 σΆΓθοσ. (Ε16- 
56}. 
τς 8. ἘΠτὰ υτουἹᾶ Ῥαὺ] ἢανο ἴο ξο ἔοσῖ ἢ 
τ δὲπι.---Βοδίἀθβ ἐμθ ἔδυοσ]9 ὑθθυ τ ΟὨΥ οὗ 
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οἰδοτα, Ῥαὺ] τπῦσδὲ ἢν δὰ ἃ ργοδϑης τη θηῦ “ἰδὲ 
μΒοὸ που]ὰ βηὰ πο ὁπ6 ὙΠῸ 858 80 ΘΗ ΓΟΙΥ͂ 111κ6- 
ταϊηἀοὰ 65 Τί πιο μοαβ᾽" [ΡἈ]]. 11, 10, 20]. (Βἴο- 
[51).--- θη τὸ ἀΘΩΥ͂ ΟΌΤΒοΪν 65, δη ἃ ΘΟὨΒΘΟαΌ ΘΠ 
δόϑῖι ἰο βυπίδίη 8 ἴοββ, ὈὰΣ ἩἙΘῺ ΟΌΡ Τηογ7ὸ8 8ΓΘ 
Ῥυτο, αοἁ Ῥγουΐἀθ8 8 ὕϑοορθῃδο ἰῃ δποίμον δὰ 
ἃ Ὀοίίον οὈ͵οοί. δῈ]} ἀθοϊ  ποά, ὕγοτι ἃ ῬΌΓΣΟ τὴο- 
ἐὖνο, ἴἰο ἰακο Μωσὶς υὶὶὰ εἰτα; αοα ΠΟῪ καἰνοβ ἷπι 
Τιπιοίμβουδ, Ὑ8ὸ 8 ὈΟΐῺ τῃοΓῸ δοιῃροίοηϊ, δπὰ 
ΤΆΟΥΘ βίοδλϑὲ. (Βίδικο).---ΟἸτου με οἰαοα πὲτα, 
Ὅθϑοδαδο οὗ ἴ86 ϑοντα.---Τἷκ δοὶ τγδϑ οὶ σοη- 
ΑΥΘΥῪ ἰο (80 δροδίο] 15 ἄδοσθο οὐ Φοσυβδθτῃ, [ῸὉΣ 
ἐδ ἰαίίοτ ΟὨἹῪ ἀοοϊατοὰ ὑμδὶ οἱγουπιοΐβίοη δμου]ὰ 
ποΐ Ὀθ ἡογοθὰ ΟὉ ΔΗΥ͂ 0Π0, 88 ἰΥ ἰὺ ὙΟΙΘ ΠΟΟΘΒΒΔΙῪ 
ἰο βαϊγαίίΐοῃ. Ῥβϑῃ] δοίϑα ἱῃ οδοῖὴ!: αβϑὸ βο] 6}. ἴῃ 
(86 ἱπίοσεδί οἵ ἰ86 αοβροὶ. Ἤδη πα δὰ γϑϑβο 
ἰο ΔΡρυομποῃὰ (μαι (πο Ἰδίίοτ σου] βυυ ον ἱπΊΌΓΥ, 
89 τοβἰβιϑά ἐπ αἰϊδιιρί ἰ0 ΘΌΪΟΣΟΘ (86 ἸΔῈ οὗἉ οἷτ- 
ουχιοϊδίοι; πὲ ὙΜΠῈΠπ 86 Βοροᾶὰ ἐμαὶ ἐδ σβθδο 
οὗὁἨ (89 αοβροὶ πουϊὰ Ὀ6 Ῥχοιηοίϑαὰ Ὁ ἱξ, 6 
οουἹὰ ἀΐτοοῖ δηοίπορ ἰὸ Ὅθο οἰγουϊηοίδοα: δηὰ 
ἦπ ΟΥΒΟΥ γοδρϑαὶβ 8180, Βὸ σου]ὰ Ὀβθοοόπιθ ἰο ἐδ9 
δονβαβ δον. Ὑβμὸ δοί οὗ δὴ ἱπάϊνϊ 8] ΤΥ 
οὗἴθη βϑοὰ ἰ0 Ῥγοοοοὰ ἔγοϊῃ ΟΣ Δ] τίβαάοπι, ΟΥ 
Ῥγουοῖκο ἰδ οἰδῦρο οὐ δοκίοηοδδβ, δη ἃ ΙΩΔΥ, 
ὨΘνοσ μοῖο588, ἢδγο 66: Ῥοσίοστωθά ἰἱῃ δοοοσὰ- 
866 ὙΠ (86 δὴ ὈΥὶμορ]6 οὗ ἔδιι ἢ ΟΥ ]ΟΥ6. 
(Β ὁ κο:).---Ρ δὰ] οἰσουπηοἰβοὰ ΤΊ οἴ ΒΘ08, ἴπ ΟΥΔΟΥ 
ἰο ΔΌοΪΒἢ οἱτουπιοὶδίοι,᾽ ἰΒαὺ ἐπ, ἢ: ΟΥΟΣ ἴἰο ορϑι 
81 ΔΥΘΗΙΘ Ὁ. (86 Οοπροὶ ἰὸ ἐμ9 ὅογβ. (ΟΒ1γ- 
Βοδίοιλ)..--ο 1 15 δἰ 88 17 1 βου) ΠΟῪ [0 διμοῃβ 
ἀμ6 Φὸονγβ ἰπ ΟΥὰους ἰῸ Ῥσγϑδοὸλ ἰδ Θοδροὶ, διὰ 
βΒῃου]ὰ ἤὅπὰ ἱμδὶ ἰδοὺ ΟΣΟ ΘΔ; 1 τϊσοΐ, ἴῃ 
ἐμαὶ οββα, Ὀ6 ὙΠ ᾽0 δυθταϊὶ ἰο οἱ ΓΟΌΣ οἰ ΒΊ0Π, 
δῃά ἰο ϑαΐ οὐ ἰο δυβίδίη, οὐδ 85 ἰμὸγ ἀο. Βαϊ] 
σου ἀο 811 (μι ἷβ 'π πὸ ΟἾΘΥ 6880, δπὰ ΠΟ ἸΟΏΒῸΡ 
ἐπδη 1161 σου]ὰ 6 τυ ῖκἢ (δε δὰ ἰδ ΌοΥ (ῸΣ [86 
6)ο5809].᾽ (μαιμογ).---Ἴ πα, ἰπ ΟΌΡ ΟὟὩ ἀδΥ, αἴϊι:- 
148, (ἢ. τα ΒΕ ΟΠ ΔΥΎ, ὈΘΟΔΙΩΘ 8 Οἱ π686 δΔιλοῃς [μ0 
ΟΒΐποδθ. 

γκεε. 4. ϑδο! νοτοᾶ ἴδϑε [86 ἄδοσϑοβ ἴοσ 
ἴο |.66} .---β,]υΐ ΑΥ ἀϑόσθθδ δηὰ ογα ΔΒ 68 
δου] ὰ Ὀ6 αἰ σοι οὈβογυθά, ΟΥ 6189 {δ 60γ ΤΘ- 
80 Ὁ]6 ἃ Ὀ6}} πὶ Βουῦ ἃ οἴδρροσ. (βίδγο).-- -Ηθ 
ῬΘΟΘΠῚΘ 88 ἃ 7007 ππίο ἰδ 96 ν»85 [1 Οὐοσ. ἱσ. 19 8], 
ἀπ }} 7161} 88 δινγακοηθὰ ἴῃ ὑπ 61} Β00]5:; 86 ἴοο0 
ἃ ἄθορ ἰπίοσοβὲ ἴῃ 8 Ὀοϊἑονίηρς θη ]ο8, 8η- 
πουποορὰ ὑμοὶν ρογίοοι ὕγοοάοπι ἔγοσῃ ὑμ6 ον δὲ 
ἴδνγ, δηὰ ἀϊγοοίοα {μοὶγ αἰϊοηίοι 80] οἷν ἰοὸ (9 
ἔτδοο οὗ (πὸ [ογὰ 6808, ἀπ ἢ} ΒΘ βαν Ὀοΐμ 2600}08 
δηὰ Οομ 1165 απϊίοὰ ἴπ {6 β8πι6 βρὲ εἰ οὗ δ: ἢ. 
(ΑΡ. Ῥαβί.). 

ΒΕ. δ. Αρ)ᾶπο νγοσὸ ἴ86 ΟΒΌσΟΙΘΒ ΘΒ δΌ- 
ἩἨπμοᾶ ἴῃ ἴ86 δαί. .---ἰ ἰδ ΟΥ̓ΘΏ ΟΠἸῪ ΠΘΟΘΕΔΑΣΎ 
ἐπδὶ ὁ βἰηρὶο αἰ ΘΌ(Υ βου] Ὀ6 τοϊηοτοά, ἴῃ ΟΥ- 
ον ἰο 8690 ἐδ ἀἰνὶπο Ὀϊ]οβδίηρ υνἱάο}γ αἱ 564. --- 
ΤΟ ῬΤΟΙΤΟΒΒ οὗ ἰ᾿ὸ ἀοδροὶ νγὰ8 σμβϑοϊϑα, 88 Ἰοὴς 
88 ἐμ ἀγοδά οὗ ἰδὸ Ὀυγάξδηδβοηθ ἰὰνν οὗ Μίοδοβ 
Ῥσγουδὶ]δὰ διιοης ἰδ οοηρτοραίίοηβ. ΤΏΘΥ οχϑὶ- 
δἰιοὰ ἃ νἱχοσοῦβ βτονίδ, ΔΒ Βοὺῦ 88 δὺ] ζο- 
τηογοὰ ἐμῖ8 οὐβίβδοϊθι [.0ὺἡὁ υ αἰ σον ταίθὴ 
ΟΥ̓́ΘΡ ΟΡ σοπρτοραίξομδ, μὰ δβοοσίδϊῃ ἰδ 9 ῬΔΓ- 
ἰἰσυϊαν [8186 ορἱπὶομ, ΟΥΣὨ (86 Ῥγουδὶ ς ΓΟ] ΟΥ 
δἷη, ἱῃ ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ οΥ̓͂ ΨἜΙΟΒ ΟἿΣ ΒΟΓΊΏΟΏΒ Β6ΘΙῚ 
ἰο Ὀ6 υπαιἱοπαϑα ὮΥ ἃ Ὀ]οβδὶηρ.--- ἃ ἑηοσχϑαδοᾶ 
ἔῃ ΔθμθοΣ ὅδ 11γ.---Α τὰγο ἱπόγοδβο---ἶη πυτ)- 
ὈΟΓΕ, δὰ, δὐ (86 βϑῖὴθ ἰΐπηθ, 'ἴπ ἐμ6 τηθϑ δῦ οὗ 
ἴαλι. (Βϑῃκο]). 
γε. 6. Απᾶ νοχο ἑοσί ἅδῃ οὗ 806 ΕΓΟΙΥ 

ποεῖ. .---ΑἸ δουρὶ (86 στο οὗ αἀοἀ ἀπ ΘΟ γἰβὺ 

οδυβ ἰδ ἰπὶθη θα [07 81] τὴοη, δ Βδ5, Ὡδυογίδο- 
1685, Δροϊηϊοά ὁ Ῥδσίϊοι]δὺ ἀδγ οὗ υἱαιίδιϊοι [05 
ΘΥ̓́ΘΥῪ ΟΟἸΔΒΙΓΥ͂, ΟΘΥ̓ΘΙῪ ΟἿ, ΘΥΟΙῪ ἰπάϊν 81 .---Ἰ 
δ, Ἡαράο να νὴ ΟἿΣ ἀυΐγ, ἰο δυῦτηϊί, ἐπ 8}} μυ- 
ΤᾺ] δηα δι, (89 δρροϊπίπιθηί οὗ [8:6 Βαϑδ0ῃ8 
οὔ (86 δυ7χδιϑῃῖηρ οὗ ΘΟΌΠΙΓΙ68 πὰ ποίΐοπδ, (ο ἐΐπδ 
μὶβάοτῃ οὗἩ αοἂ ; Ὀαὶ 1ἰ 8 4180 ΟΣ ἀπίγ, ἴῃ οὐῦ 
Ῥασίϊουϊον οῇῖοα, ἰο ῬΑ ἷπ (Π6 Ἀδὶδ ἴπ πίοι 
αοὐ γχοοθ8 Ὀοΐογθ ὑ8, (μπαὶ ἴδ, ἰο Θομ δι ἀοΥ ὙΠ ΒοίμοΣ 
ἴμοσθ Ὀ6 ποὺ δοπῖὶθ 800] ΠΘᾺΣ τ|6 ἰδπδὶ βρϑοΐδ ιν 
ποοὰδβ ΟΌΣ διά οὗ; οχμοχίδίϊοηβ, δὰ δϑοοχίδϊη (86 
Βροὺὶ ἰπ ὙΔῚῸδ γ͵ ΤΩΔῪ ΙΔΌΟΥ ὙΠΠΕ {πὸ ρτοδβίεδὶ 
δυοσοδ8. Απὰ γοὺὶ γὙὸ δῖὸ ποῖ ἰο 6 συϊἀοὰ ὃγ 
ΟΡ ΟὟ ἩΠ28Π65, Ὀὰΐ ἰο ΟὟΘΥ͂ (6 αἰγτοοίΐοπε οἵ 
(86 δρίτίς οὗ αοα. (ΑΡ. Ραβί.).---Ηϑτβο ἰδ το- 
δβοϊνβὰ οἢ δυσοοοάΐῃρ, ἰῃ ΟΡΡοδΙ ΐοα ἴο {π6 ἀγαν- 
ἱπης οὗ αοὐ, ἀπὰ (9 68]] οὗ ιἷ8 ϑΡΙΣὶ , ΘΧ Ι ἰκ5 δὰ 
ἱπαϊβοσοοὺ δοι νυ, τ ῖο τοδῪ οἵϊοι γαοεῖνα 86 
ῬΓαὶβδο οὗ τβϑθη, Ὀυὶ τ ΒΙΟΒ ἰδ οὗ 1658 δι δὶ] Ὀδίοσο 
ἢ βοδσομίηρ ὁγ6. (ΒΪ6ρ61).--- 0 Θροδί]θ πᾶϑ 
ϑγὸ τοδίσαϊηοὰ ὃγ ἰδ6 ΗἩοΐγ αποκί: δὲ δῃοίδοσ 
ἐἶπιθ, Β6 νγ88 ἱπάοχοα ὈΥ Βαίαῃ, 1 ΤΏ οεβ. ἰὶ. 18. 
ξμοθ, ΒΥ ὈΠΉΣ] ἢ ση.6 85 Ἡ ΒΙΘΙ ΤΩΔῪ Ὅ6 7ο] ἰο 
Ῥγθδοῦ (6 ἀοδροὶ 'π ἃ ρδγίϊσυϊασ ρἷδοο, οδπηοὶ 
ΔΙνΘΥΒ 6 ἰγβδοοὰ ἰο ἰδ ὥρὶτὶ οὗ Ὗαοὔ, (ΑΡ. 
Ῥαδβί.).---τὔῷ 18 ὙΟΥῪ ΘΟ ΓΔ 16 (μὲ 4}1 ἰ.λ Ῥσγεβδοῖ- 
ΘΓΕ δὰ οδηάϊἀδίθβ ὸσ (ἢ 6 τηϊπἰβίσυ, δ ου]ὰ εἶτα 
μιοϑὰ ἰο (80 γεδίγαϊπίδ διὰ ἰο ἐδ ἐπίεπεαίέοπς οἵ (86 
ΗΟ Ομιοδῖ; ἰδ σἔυγον πουϊὰ {μϑυ οδίδίπ (80 
ΒΟΣΥΪΟΘΒ οὗὨ ἱἐμὸ στῖριί θα ἧπ {86 σὶρδί γοἷδοςδ. 
(Βε6886:). 

γεε. 8. Δπᾶ ἴδον - - - ἴο Ἐτοβε.---Τις 
γεείγαῖϊπέ ἰο ὙΒΪΟΒ, ΔΡΡΣΘΒΙΪ, ἰδ οδῦδο οἵ 
ΟὨτὶδί νγδϑ βυ δ᾽θοίοα, τὰβ ἐδ τη θδῃ8 οὗὁἨ Ῥτοπο- 
ἐἰης 118 Ῥτορτοδα δον, ΔΙ ΠΒουρ ἢ {86 ΤΩΘΠΠΘΟΥ ἴπ 
Ψ ΪΘὮ Β00}} 8 ΓΟ] ουἹὰ θ6 ῥχοἀιλοοα, νὴϑ8 58ι}}} 
ὈΠΚΗΟνΝ ἴο ἰμθηι. Τμ18 οχδοὶ βίιδιοιωθπὲ 18. οὗ 
ΒΡΘΟΙΔῚ ἐπιροτίδποθ ἰὸ 08 ὙἢῸ δΔ΄Θ ΕἘΌΓΟΡΘΔΏΒ. 
10 ΔΡροδᾶσγα δαὶ ἰδ δοὶ οὗ ἰσαπβρ  δηϊϊηρ ἰμ6 αο8- 
Ῥ6] ἰο ον ῥδτί οὗ ἐμ νου]ά, τσδᾶϑ ποί ἴῃ οὐῃ- 
ΤΟΤΤΑΪΥ ἰο 8 οἶδ ἀουϊποα ὉΥ τθη, δῃὰ ομα τ δῖ ἢ 
πὸ [ογὰ δ ΧΩΡΙΥ Ροχτϊι θα; (86 ὩΡΟΒΙ]65 ἭΕΓΕ, 
ΟὮ [86 ΘΟΠΙΣΆΓΣΥ, ἱπιρο6]] θα ἰο ἐξ δισοϊηκὶ ὑἱβοῖσ οὐ 
Ῥυτροβο---ἰ ρῬγοοοοαρθὰ ἴῃ ἃ αἀἰσοοὶῖ ΠΟΥ ἔγοτα 
{89 δΔυϊμογί(δίϊνο νν}}} οὗὨἨ ἐμ ἵκοχὰ. (Ὑ111 σοτ].-- 
ΤῊο πὴ Ἔσοβα (ΤΎΟΥ) Γοταΐϊπ ἀβ ὰ8 οὗἨ ἴδ ἤχεὶ 
ἴδιηουβ οσουίοδί Ὀδθίτθοη ΕΌΣΟΡΘ διηιὰ Αεῖὶδ, ἴν 
ΒΟΔΥΥ δῃιαυϊέγ. Ετοια ἰΠ6 ρΡ͵86 68 ὙΔΒ6ΓΘ [86 [ι6- 
ΤΟΘΒ οὗ αμσϑϑθοῦ ὁποῦ Τουρδί, ἰδ δοϊάϊοτ οὗ Ομ τὲ 
ΠΟΥ κο Τοσί ἰο (16 ΒΟΙΥ ψϑσ, ἐμ οὈἾοοξ οὗὨ π Ἀἰοὶ 
8 ἐὴ 9 σοπᾳιοδὲὶ οὗ αγδθθοο δηὰ ἰδθ ψ0]6 ᾿ττοσ]ὰ, 
(Βε8β89:). 

ΟΧκ ΤῊΞ ΜΉΟΣΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΥὙ6 Ὁ. 1-8.--- Τρκοίλεμξ 
α πιοαεὶ, ας α ψοιι(ἡ ὁπ τολοτε σγάσε λας δέει δεείοιεά: 
Ι- ΤῊΘ στδος θοϑίον ϑά ὉΡΟῚ ἶτη : (α) δ18 ταοί Βα, 
ἃ ἀενουΐ Ομ βίΐδῃ, τοῦ. 1, (δ) [8 δδδβοοϊδίεξβ, 
δεϊλονΐης ἀϊβοῖ Ρ]68, γον. 2; (6) ἱ8 Ἰθδοόβοσ, Ραὰ] 
{89 δροβίϊθ. 11{.- Τὴ σβδηκο συουρδὺ ἱπ μὲτὰ ὉΥ 
ἄτϑοθ: 6 ὈΘΟΔΙΩΘ (6) ἰδ6 70Υ δῃὰ σογιήοτὶ οὗ Β18 
τοί ΒΘ Ρ, 85 σοπίχδαϊδίϊη κυϊδιιοὰ ἤγοιη ΠΕΡ Ὁπῦ6- 
Ἰϊονίπς Βυθθδπα, υοσ. 1.; (Ὁ) δὴ ογπδιηθηΐ δὰ ἃ 
Ὀϊφαβίηρ ἰο ἐμὸ ΟΒΌΓΟΙ, 1 δηὰ 2 Τίπι.; 2 ΟὐΥ. ἱ. 
19; ΡΒ], ἰϊ. 22; 1 ΟοΥν. χυὶ. 10; (6) (86 ΒΟΡΘ 
δὰ δβυργροτὶ οὗὨἨ δε δροβίϊο, 1 ΤΉ βββ. 111. 2; 2 
Τί. 1. 4. ῬὨ1). 12. 20 '.---Τὰε διίξεείπσ λιτὰ αἵ- 
ἱεπάς τνεϊέσίοη ἐπ ἰλεὲ ψοιη9.--- Τὰς εἰευαίεὦ »οείδοι 
9. ἀευοιῖ πιοίλετε ἐπ δε κέπσάοπι 97 Θοά: (Βαπηδμ, 
(86 τοί Ὁ ΟΥ̓ βαιλθοὶ; βδ]οσμα, ἰδ6 τοῖο ῦ οὗ 
Ζουοαθο᾽ Β Ομ] άσοα; Εππηῖοο, ἰδ 6 τηοῖδ ον οὗ Τ]τοο- 
ἰδοῦβ; Μοπίοα, (86 τηοίμος οὗ Αὐρυδύηο, εἰ6.).--- 
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Τῆς πιοίλογ᾽ 9 βγάνει, ἰλὲ συαγαΐαῃ, ἀπρεὶδ Ὁ λὲν 
εἀλμάτεπ.--- Τιπιοίλεις, (λα τοοῖξ ἰγαϊπδα ὩΡ φ0π, οΟΥ, 
Τὰε )οχζμὶ λανυεεί τολίολ 7οϊϊοισς αὐ67 α πιοίδετ᾽ ἃ 
(εαγε: ἷ, ΗἨΪΐδ τοὶ μον 5 ἰθ8γ8, πὸ ἀουδί, δονγοά (α) 
1110 686 οεἀυσείοα δἷτη, δὺ ἃ ἰἶτὴ9 θη 86 ΜῶΒ 
τβάογ ἐμ Θοῃ το] οὗ 8 μβεαίμϑῃ δι βου; 4) ὙἘΘΉ, 
88 ἃ γουϊ, 6 ἀορατγίοα ὕἴσοσα ΒΟΥ ἴῃ ΟΥΘΥ ἰο 6ῃ- 
ἔῶᾳο πῃ α ἀδηβοσοιδϑ ΙΒ ΟΏΔΥῪ θοσυΐοθ. Βυϊ, 
Ϊ,Α )ογία! μεαγνοϑὶ δυτνοᾶ: (α) ἰμ9 ομϑοσῖηρς 
ῬΓΟζτ 85 ὙΓΒΙΘῚ ΒΘ τηδὰ8 δ Ββοτλο, (Υ6 Ὁ. 2) ἴῃ δἿ8 
ΘΟΥΪΥ γο8γΒ; (δ) 818 βιυ δβθαιθηὺ ΠΟὉΪ6 σιρθηΐης 
ἴοσ 89 βργυΐοθ οὔ ἐμοὸ [οτὰ.---αμὲ απαὰ Τῆποίλοιϑ, 
ΟἹ, ΤΆ δἰεεεεα δοπὰ «τοὐϊοὺ ὠπέίεθ α ποδί ἐδαοσΐεν 
απάὰ α {αἰ λίωϊ αἰδοίρίε: ἰὰ ἰδ Ὀϊοδδοά, 1. ΕῸΣ ἐδ6 
ἀϊδεῖρῖο; Π, Ἐοσ (86 τηδϑίου; ΠΠ. Εον ἰμ6 ψοσ]ά, 
--ἂν ͵ολαῖ πιεαηξ ςαΉ τϑ, ἐπ ἰλε δεγυΐοα ο ἰδὲ ἀϊυΐης 
ποτὰ, δὲ ἰαιοζιεῳ πιαάο αἷΐ ἐλέησε ἰο αἰ πιεπ [1 Οογ. 

Ο .--ΟἸΥΙΝΕῈ ἹΝΤΙΜΑΤΊΟΝΑΗ ΟΟΝΌΤΟΥ ΤῊΒ ΑΡΟΒΈῚΒ ΤῸ ΕΠΒΟΡΒΕ. 

ἶχ, 22]) ον. 8. 1. οπ ΜΔ ΘΔΥΘΙΌΪΥ δοιϑὶ- 
ἄοΣ ἰλ6 Βρ᾽ γί] νγϑηΐβ οὗ {6 ΒΘΌΓΟΣΒ ὈΟΐΌΓΘ 18: 
Ῥυΐ 4180, 1. ΝΆ ΘΩη δυμηδη οομπϊἀογαίζομβ ἀο ποὶ 
δυο 08 0 Ὀ6 ὉΒίΔΙ 1 ἰο ἀϊνίηθ ἰσυί. (1ω18- 
60)..--ὐϑδαδοηδ 97 φταξο ἵπ ἰδὲ κίησάοπι ὁ,Γ7 Οοα (ἴο᾽ 
πϑδίϊοηϑ, οΘουρτοβδίίοηδ, ἱπαϊνιἄυ8] δου]8, τϑσ. 6, 
7): 1, 18 οοτοΐηξ οὗ βυοϊι ΒΟΔΒΟΏΒ, ποί μδϑιθη θὰ 
ὈΥ ἐπ Ὑ11 οὗ δῆ; 11. Νοὶ χοίαγάθαὰ Ὁ δὴγ 
ΡΟΤΤΟΣ οὗ Π8Ώ. ----“ ΤῸ εὐεῦν ἰλίπρ ἰλέγε δ α δεαδοη᾽} 
[π᾿ 11]. 1], ᾿Π]υδίγαίοὰ ἰπ (δ6 Βἰδίοτυ οὗἨ ἰῃθ 
ἰησάοτῃ οὗ αοα οπ Θασίῃ.---- Οὐπιρυϊδίοη ἐδ Οὗ πὸ 

ασαϊΐ ἐπ Ὺλ6 κέηράοηι οὔ ἐλε δρί; 1,.--- ἀρρατεῃί οδείαοἶεα 
ἐη ἐλ6 κίῃσαοπι 9.7 αὐ, ἵπ τεαϊέίψ ἰδ πιοαπὲ ὃν ιτολϊολ 
8 φγορτεδε ἴδ ῥρτοπιοίδα.---- Ὁ Α τὰδπ᾽ 8 Βοαγί ἀδυϊβοί ἢ 
δἷ8 Ὑ62Υ: Ὀδυΐ ἰμ0 Ιογτὰ ἀϊγϑοίθιδ 818 βίθρβ.᾽" 
(σου. χυὶ, 9; χχὶ. 2). 

ΒΌυΟΟΘΕΒΒΡΌ, ΟΟΝΥΜΕΝΟΒΜΕΝΤ; Β08- 

ΤΙΣΙΤΊΕΒ ΑΝῸ ΓΜΡΕΙΒΟΜΜΕΝΤ; ΒΌῚ ΑΙ,80 ὈΙΨΙΝΕ ὈΒΙΙΥΒΒΑΝΟΣ ΑἹ ΡΗΙΠΡΡΙ. 
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989 Απᾶδ γ᾽ βίοη βρροδγοᾶ ἰὸ δὰ] ἴῃ [ἀπτίηρ, διὰ} 86 εἰρη: ΤΆΘΓΟ βίοοᾶ 8 τηδη οὗ 
Μαοοάοηϊα [8 Μδοθαοῃΐδῃ τη8η], δηὰ ργαγοὰ [Ὀϑβουρβ) 

ἘΑμὰ [Βυ] δαἴον μθ δὰ βϑϑὴ [86 ΥἹΒΊΟ, 1τ- 10 ονοὸν ἰηίο [0] Μδοοάοηϊΐδ, δηὰ μ6]ρ τ. 
πι, Βαγΐηρ,, Οὐπλθ [ΤΟΒΒ] 

τηοαϊδίο Υ 6 θη ἀθανουγοα [βου ρ 0] ὑο. ρῸ [0 Ἰοῦτηου] ἰηΐο [0] Μδοθάοῃϊδ, ἀβϑσοα νυ 
ϑϑι βουϊηρ [88 γὸ σοῃο] 647 ὑπαὶῦ 86 Τωοτάϊ μδὰ οα 6 τῷ [μ᾿ 06 Σ, προςχέ.} ἴοΓ [0 

11 Ῥγοδεῖ [86 φζΌΒρεὶ ππίο θα. ἘΤΠογοΐογο ἰοοβίηρ' [881}1}0} ἔτοπι ΤΎΟΔΒ, γγ6 οδῖμθ ὙΠῸ ἢ 
[Ὁγ] 8 βέγαῖρ μι σοῦγβο ὑοὸ ϑδιρο γδοῖδ [βδιβοί ῃγα06], ἀπὰ ὑπ ποχὺ ἄαν ὑο Νροδρο]β; 

12 ἙΑπὰ ἔτουι [θη06 (0 ῬὮΙΙΡΡΙ, 16 ἢ 18 [86 οἱοῦ [06 ἢγθι7" οἷν οὗἁἨ ἐμὲ ρδσὺ [οἱ οὗ 
[86 ἀϊδϑίσ!οι] οὗ Μαοοάοηΐδ, δυὰ [οηι. δ} ἃ ΘΟΪΟΏΥ: ἃπὰ Ἧο τ616 ἴῃ ὑπαὶ [{}}18] ΟἸΟΥ 
δὐϊάϊηρ οοτίδίη ἀδγπ. 

13 ἙΑηὰ οἱ {86 ΒΑΔ ἢ [ἀΔΥ}} τὸ ττσοηὺ ουἱ οὗἔὨ {86 οἸΕΥ̓͂ [πτϑηΐ οαὐ Ὀοΐοτο (μ6 χά6]: 
ὉΥ 8 ΓἾΥ͂ΟΡ 5116 [(0 (89 ΥἹΤΟΓ], ὙΈΘΙΘ ὈΥΔΥ͂ΟΥ 8 ΤΟηὐ ἴ0 06 τηδὰθ [6610 ὕδι6γ0 ὙΓ8 
ΘΟΙΙΠΊΟΏΪΝΥ ἃ ρἶδθθ Οὗ ῬγδΥ6Γ]; δὰ γὸ βαύ ἄονγῃ, δῃὰ βρδὶζο πηΐο 86 ψοιμθη Ὑ1οδ το- 

14 βοτίοα ἐλύλον [το μιδὰ πρηλολ νι 
[ἀθδ]ογν 18} ῬΌγρΙο, οὗ 186 οἷνγ οὗ ΤῊΥ 

ἘΑΛπά ἃ οοσίδίῃ ΟΊ Ὠδιηθ4 1, γα ΐδ, ἃ 561]16Σ οὗ 
δύϊγα, τ ΒΙοἢ ποσβρροα [π80 ζδαγϑα] αοά, Βοδσγὰ 

ἀδ: ὙΓ0Β6 ποτ {86 μοτὰ ορθηῃθά, ὑπδύ 886 αἰξοηἀοα πηΐο [86 ἐδιδβε ὙΠΟ ἢ ὙΓΘΓΘ ΒΡ0- 
ο 16 Κοὴ οὗ [7] Ῥαυ!. 

8:6 ὈΘϑοῸρΡ 
ἘΑΛπὰ [Βυ] πθῃ 8586 ψᾷϑδβ βαρύϊσοά, δῃὰ ΒΟΥ 

ὑ τ, βαγίηρ, [ἢ γ0 βάν ἡπάροα τὴθ ὑὸ ΡῸ ἔα Ὁ] ὑὸ [7υαροᾶ 
86 }014 [ΠουΒ6], 

ὑμαῦ 1 δι 
οη6 ἐμιδὺ Ὀο] ον οί 18} (86 μογά, οοτὴθ ᾿αΐο ΤΥ ΒοῦΒβ6, δια δρϊὰθ [οοῃίλη6] ἐλεγε. Απὰ 

16 β[ιο ϑομδβίσαϊ ηϑα π8 [0 δηΐθσ]. ῬΆΔπά [Β{] 10 σδῖμθ [0 438, ἃ8 Ἧ6 Ὑϑηὺ ἴο ὈσΆγοΣ, [ἴ0 
[86 γΪδοθ οὗὨ Ῥγδυϑσ, 5} 
αἰντ παύου [Ὑ{0 ῬΟΒ86588 

ΔΥ͂Β. 

ΒΟΌΓ. 
19 

ἃ σογίδϊη ἀλτη86] [ἃ ἴδπλδ]6 8809] 
(ἔχουσαν) ἃ Βοοί ϑαγτης ΒΡ εις τηθῦ 8, ΜΒ ΙΟΒ [ὙΠ0] Ὀτουρ 

17 ΒΟΙ τηδϑίθγβ τ᾿ 00}} σαΐη ὈΥ͂ Βοοί βδυϊηρ: 
8, Δηἀ στα, βαγίηρ, ΤΊ.686 ΤΏ δ. ὑδθ βοσυδῃηίβ οὗ 

18 [το Ῥγοοϊδιπι] αηΐο τ8 [γ01]} ὑῃ9 ὙΔΥ οὗἁ Βα] γδίϊοῃ. 
Βαὺ Ῥδαυὶ, Ὀοϊηρ ρτιονοα [ἀϊΒρ]688041, ἱαγποὰ δηὰ βαϊα ὑο (89 βρίτϊϊ, 

1866 ἴὰ ἐδ ἢδπ)6 οὗἔὨ “6808 ΟἸτἰβὺ ὑο ὀοσαθ οαΐ οὗὅὨ Β6Ι. 

ἘΑπὰ [Βὺ{] ΜΈ θη ἈΘΓ Τηλβύθτα ΒΔῊ ὑμπδὺ (9 ΒΟρΘ οὗἩ ὑΠ6]" μαίῃβ [ρϑΐη 
(ΠΟΥ ὀρ ὺ [861264] Δα] δηὰ 8.188, δηὰ ἄγον [ἀταρσχοα] ἐΐεηι Ἰηΐο [00] [6 ταδυίκοῦ- 

20 γἷδοοῖ απΐο ἐδ συ ]οσβ, ΚΑ πὰ Ὀτουρδῦ {μ6πὶ [0 

ἃ πὶ ἃ βρίὶ τὶ οὗ 

818 (οη6)] ἐ]οποά Ῥδϑὰ] δηὰ 
6 πιοβὺ δὶρῃ (οἀ, ΜὮ]1ΟᾺΒ ΒΗΘῪ 
ἙΑμπά {818 ἀἰὰ 8ὴ6 {{1| ΤΑΔΗΥ͂ 

οοϊμτηδῃἀ 
Ἀπ ἢθ οδιηθ οὔ δὺ ὑδ6 ΒΑΘ 

ἘΤΉ6. 5816 [ 

17 ἮΔΒ ΖΌΏΘ, 

1 0Ὁἢ.6 τηλρ δύγαῦθβ [ΘΟΣΩΙ ΔῊ ἀθ6781], 
ΒΥ ΪΠς, ΤΉ86 τηθΏ, θοϊηρ 9608, ἀ0 Θχοθθάϊ ΡΥ ὑγοῦ]θ Οὐ Οἱ [1686 τηθῃ ογοδίϑ ἀϊ2- 



κἷ- 

802 ΤῊΕ ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟἙΤΙΈΕΒ. 

21 ἰυγρδησοα ἰῃ ΟἿΤ ΟἾΥ; ὑΠΟΥ 810 9}}5], ΓΑ ἰοδοῦ συδίομῃδ, τ 6 ἢ ἀτὸ ποὶ [ὙΠ ΘΒ ἱξ 
22 ἷἰβ πο0} ΑΓ] [ῸΓ π8 ὑο τϑοϑῖνθ, Ὠϑῦμο ο ορβοῦνθ, θοΐηρ [88 γ 8.6] Βοιιδῆβ. ΦαΑηὰ 

{Π6 τη] 46 ΤΟδ6 ἘΡ ὑοροῦμοῦ [δὐ ὑπὸ 88 π|6 ὕ1π|6 ΤΌῸ86 ΠΡ] αρδί δύ ὕπθῖα; δηᾷ (ἢ6 πιΣ- 
ἰδύγα 68 γοηύ οὗ ὑΠ61Ὁ οἸού 68, δῃηὰ σοτιπδηδοὰ ὑο Ὀοαὺ ἑδδηι [δηἃ {86 σοιμτδηάοτα 
ἰγθοίθα ὑπαὶ ὑμοῖν οἷοῦβϑβ βῃουἹὰ Ὀθ ἰογῃ οἕ, δὰ (πδὺ ὑπο γ βμβουϊὰ Ἀὰ Βεοδίϑθη πιὰ 

28 τοἀβ]. ῬΑληά πβθῃ ὑΒ6Υ ᾿δὰ Ἰα]ὰ [1η81664] τηδηγ βίσρεβ [Ὀ]0 8] ἀροῦι ἐμόσω, (μον 
21 οκϑὶ ἐλϑης ἰαΐο ργίβοη; ομδυρίπρ (86 7116. ὑο Κϑθρ ἔβιϑιι βαίοίΥ : ἘἾΚ Βο, βανίῃηρ; τϑοοϊνοὰ 

ΒΟ Ὦ 8 ὁμασρο [σδοϊῃηηιδηα], (μγυδὺ ἡπον πἰανε Δαίο {86 ἱΠΏΘΙ ῥυΐβοη, δηᾶ τηδαδ ἐδ εὶν 
2 ἴδοὐ ἔλδί ἴῃ {16 βίοοκα. ἘΑΛΔπὰ δὖ [Βαῦ δρουί] ταὶ σὺ Ῥδὰ] δηὰ 8:1δβ ρταγοά, δηὰ 
20 βδηρ ὈΓδῖβ65 πίο [8ηἀ ῥγαὶβ64] αοἀ: δηὰ {86 ῬΥἸΒοΏ ΓΒ μοδγὰ []Ἰβιϑηϑᾶ [0] ὑμδαι. ἘΑπὰ 

ΒΌΆΔΑΘΗΙΥ ὑπθ 70 Ὑ7Ὲ8 [Ὁ0ΟΌΣτ 4] ἃ στοδὺ θδσίβαῦδίκθ, βὸ ὑδμδὺ (86 ἔθαῃἀδίίοηβ οὗἩ {86 ῥτί- 
808 ὙΘΙΟ ΒΏΔΚοη : δυὰ τη] θα] ίοἷ γ 41} 8:6 ἀοοῦα ασο οροπθᾶ, δῃἃ ΘΥΟΥΥ οὔθ᾽ ἃ δδηὰξ 

21 [186 Βαπὰβ οὗ 811] σγογὸ Ἰοοβοὰ []οοβδουθὰ}. ἘΑ πὰ [Βυ1] {86 ἰζϑαροῦ οὗ {86 ρτγίβου [7416] 
ΔΥΓΑ ΚΙ ουΐ οὗὨἨ Βα ΒΙθδρ, δῃὰ βϑοί;ρ [80 ῬΥΐβου ἀοΟΓ5 ρθη, Ἀ6 ἄγον οτῦ Η]8 [ορβῃ, 
ἀγον 8] βποτά, διὰ που]Ἱὰ μδνα Κἰ}16ἀ [Ἰπιθηἀοά ο 1κ1}}} ΑἸπιβο δ, Βα ρροβίηρ ἐμδὶ 86 

28 Ῥτγίβομοσβ δὰ Ὀϑϑθῃ Βοὰ [δα ὁβοδρθά]. ἘΒαυὺ Ῥδὰ] οτἱοά [ο4]|64 ὶτ ἢ ἃ ἰοπὰ γοΐοα, 
329 βαγίηρ, θο ὑπ γβοὶ ἢ πῸ ἤδτπὶ: ΓῸΥ ὙΘ 816 811 βοσθ.0 ΤΤΒθα μα οδ]]οὰ [ὉΓ ὁ Ἰἰέσδε [τ 

ἸΙρι, (φῶτα, »1.}], διὰ Βρτδῃρ ἴῃ, δῃά οᾶπηθ ὑγϑι] ηρ, πὰ 1[6}] ἀοτη Ὀεΐοσο [δὲ (ῃ9 
80 ἔδοί 017 Ῥδῃ] δπὰ 3118, ἘΔ πὰ Ὀτουρλύ [104] ὑμθπὶ οὐ, δΔηὰ βαϊὰ, ϑ::τβ, γμαὺ πισδὶ 1 
31 ἀο ἰο 6 [ἀο, ἰπ ογάογ ὑμδῦ 1 τηδυ Ὀ6] βαυοὰ ἢ᾿ ἘΑΛπὰ {86γ βαϊά, ΒεἸῖονθ οὐ ἐμ [ωτγὰ 
82 Ψεδβυδ ΟἸ τα [οπι. (τ ]β01", δὰ ὑμοὰ βμδ]ὺ θῸ βανϑὰ, δηὰ ὑπγ βουβὲβ. Ἐληὰ ἐμ γ 

ΒραΚο υπίο δἷπὶ (Π0 πογὰ οὗ (86 [μογτά, δῃὰ ἰο [(οροῖμον τι0}}]5 411 (δὲ τ γα ἴῃ δεῖ 
838 Βουδο. ῬΑπά Βο ἴοοῖκς μοι [4]0Πρ] (86 δατὴθ [ἴῃ 1880] Βουγ οὗ ἴ86 πἰρδιῦ, δη ἃ πδδβοὰ 
84 [0866] ἐλεῖ» βιχσὶ ρ68.; δηὰ γγδϑ Ὀδρίϊξοα, ἢ6 δὰ 11 Ηἷ8, εἰσαι ρύτσαγ. ἘΔπὰ τ βθη Βα μδ 

τουρδύ [164] (Π6 πὶ ̓πίο ἢ 18 ἤουβθ, ἢ6 Ββαὺ τηοδὺ [[004] Ὀαῖοτο ὑμοια, δὰ σϑ)οϊ θα, ὑα. 
Ἰϊονίπρ ἰὼ αοἀ πι 41} δῖβ ουδο [το]οϊοοα ΠῚ 41} 18 βουδβα (μαὺ ἣθ ΠΟῪ Ὀοϊϊενϑὰ ἴῃ 
ἀοά 

8ὅ γιὰ {Ὁ 80} ΧΠῸΝ 10 γγὰβ ἄδυ, [8:6 πιδρΊβέγδίοθ [σοτηϊη Δ η ἀ6γ8]} Βοού {86 Βοτ)οδηίθ [Π6- 
36 ἰ018], βαυ της, {8686 Ἰη6ἢ ρῸ [ΘΠ 158 ὑ8ι686 πιθη]. ῬΑμπά ἐδθ ΚΟΘΡΘῚσ οἱ (86 ῥτίβοη 

(ο]ἃ 18 βαγίηρ [086 7611ὁγ τορογύθα {Πι680 τοτὰ8] ἴο Ῥϑαὶ, ΤῊ6 τιδρ᾽ϑύγαύθβ [οοϊημιδη- 
ἀ6γ6} αν βοηῦ ἰὸ ἰοὺ γοῦ ρῸ [ὑμδὺ γὸ ΒΒουϊα δθ ἀἰδβηλ8804}: ποὺ ὑμϑγοΐογο ἀδ 

87 δηά ρὸ ἴῃ [80 ουί, δηά ἀορατύ 1] ροδοθ. ἜΒαυῦ δὰ] βαϊὰ ὑπο ὑμθῃι, ΤΉΘΥ μανὰ 
Θἢ 18 οροηΐν [ρῈὉ]16]γ7γ] πηοοηἀθιμποὰ [πλμοαυῦ τῖρῦ οὗ {114}], θοΐπρ' [ΔΙ ΒΟαρ ἢ ΜῈ 816} 
Βοιιδηβ, δὰ ἤανο οαδὺ ιι8 Ἰη00 ὈΓΙΒΟΏ; δηαὰ ΠΟῪ ἀ0 [7}}}} ὑΠ6 0 τὨτυδὲ [6851] τ5 σαΐ 
ΤΙ Ὶγ [Βοογοῦ] Υ] ἢ ΠΔΥ͂ ψαν [ 07; θαὺ ἰοὺ ὑμϑι [(ὮΘΥ 588}}} οοπιθ ὑἐβδσηβοίνοβ δυὰ 

38 ἐδίο0ἢ μὰ 8 ουὐὐ. ΤΑμπὰ [ΤΏ θη, δὲ} 086 Βοη͵θδαῖθ [ΠἸοίογΕ] (ο]α [ταρογίθ] ἐδιοθϑὸ 
ποτὰβ πο Π6 τηδρὶβίγαύθθ [οουλτηϑη ἀ018] : δΔηά (Π6ῪΥ ἴδαζοα [ὙΓ6ΓῸ δα! ΑἹ, πθοα (ΒΟΥ 

39 Ποαγὰ (μα (πο Υ σοσο Βοιιδηβ. ἘΑμὰ (ΠΟΥ οδη6 δῃὰ Ὀϑβουρμῦ μουα, δὰ Ὀσουρμ 
40 [1647 ἐλεπι ουῦ, ἀηὰ ἀοδίγοὰ [48Κ64] ἑΐεηι ἴο ἀδρατί ουῦ οὗὨ [86 οἰγ. ἘΛπὰ [Βαὶ εἴ 

[617 [πο ψϑηΐ ουαὖ οὗ ἴΠ6 Ῥτιβοῦ, δὰ [ργίβοῃ, ὑπ 6 }] ϑηὐογοὰ ἰηΐο ἐδς ἄσεδε οὐ [πειὺ 
(0]}} Τυγάϊα: διὰ πβθη ὑμ6 0 δὰ βϑθῃ 89 Ὀγοίμσθη, ὑμ6 Ὺ οοταίοτίοα [Θχβογίθα] ἔδθπι, 
δὰ ἀεοραγίοα [Ἰοὺ (86 οἰεγἢ. 

ον. 10. ὁ κύριος [οὗ ζεχέ. γο.}, {π6 τελάϊοε συ πὰ ἴῃ Οοά, Ὁ. Ο. Η.-, ἰπ δουοσδαῖ οτίοηΐδὶ τογαίοῃδ, διίπογα, οἷο. [6 ΡΟ 
ἴογϑΌϊο ἴο ὁ θεός, 86 ἔδπο Ἰαΐξον σου] μανο οαδίν ὕθθη βυὐδι υἱεα ἴον [6 ἔογπιοσ. [ὁ θεὸς [6 δἀορίδὰ Ὦγ 14... διὰ Τμοδ. 
ἤγοτα Α. Β. 6. Β. Ουά. Βίη., γαυ]ᾳ., ΔΕποτα; ΑἸί. γοϊαίπϑ κύριος, Δ γοκογὰδ θεός 66 ἃ μ͵οπα.-- τὰ. 

8 γον. 12. Πἔοσ ολέψ᾽, ἴΠ9 πιαγκίη οὔεσο γεί, Ὡς ἰδίίον Ὀοί;ᾳ α ἐξοχαὶ υεσείου οἱ [πὸ οτἰκίθδι. 860 Ὀοῖον, συ. δο 

Ἔ ναι Ἴδε [ΤῸ πιαγχίη δυτηϊεῖοα [9 (0]] ον πα : “ ΒΑ ΌΡΘΙΝ : αν. ρα δαίλ- αν" (θϑμονα; ἔδο Ἰδξῖον ἰδ ἃ ἴλης οἵ 
ΤΉΟΤΟ [ἐξογᾺ] το δογίπρ οὔ {πὸ οΥἹ Δ] (ἡμέρᾳ τῶν σι τῶν), ἰδ 16 οὔθ ἩΝΙΟΝ [196 ἐσγαβαϊδίογο ἐπδογιοα ἔπ (88 ἰεσχὰ. 

Βἴη., Τ]κ.. οἷο., δηὰ ἰδ ἀἀὐορίοα Ὁ. 1ΔΟΝ., ΤΊίβοδ., πρλα μὼ ΑἸ7.--Μ γα, Οἢ ἐδὸ ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΒΥ: “τ. πύλης ἰδ ἃ ραίοδι, πλοΣ 

Τπ Π)0 δατὴο τϑγϑα, [ἢ ρἶδοο οἵ ὀνομίζετο, [ΔοΒ. ᾿δοεὶδ ἐνομίζομεν, πὶ Α (οοττοοξεὰ). Β. Ο. Τπο δοσυδδείνα, προφευχέ, : 
φι ΡΟΝ θμῶς ὉΥ 1Δ6}..}, οοσυγα ἰη Α (οοτγοοῖθά). δῃηὰ Ο., πὶ ποῖ ἰη Β. Ὑὴὸ Υυ]ς. (δέ νἰδεδαίμν οταξίο εεδε,} δεουγὰν 

ῳ ΝὮΪςΟ 
βἰδηά!ης οὗ πο οτἰκίμαὶ αι. . Β[π., 

ὃ γον. 16. [10 τοαγρὶ ἔπτη δῆ θα [86 ὩΠΟΝΊΡΕ. 
ἔῃ δοοοσάδηορ τί σόνοξγα! ΜΒΗ. [Ὁ, ΕΒ. 6. Η], πὶ! ὁ ἐμὸ οἸάοσί ΜΑ8. μ᾿. Β. Ὁ..; σοά. Β΄η.; δ᾽εο Υυῖς.] οχβῆε ἐπα δοοὺ 
βαιίνο πύθωνάὰ, Ὑ᾿ὩΟΣ ἐὮοδ6 ΘΟΡΥ  δ᾽8 [ν8ο δι δεϊτπἰοὰ (δ6 66 ῃ.] ἄο Ὡοΐ ΔΡϑασ ἰο δύ υπδογαείοοα. [116 δοσπακένο ἂ 
ργοίοιστο Ὁ ᾿., ΤΙ δοὨ., ΑἸ τ Ω Ν. Τὶ Αςίς χυί. 16, ἔχ. πν. Πύθωνος, λαυὺ πὐτρ με ψ' Ῥγίλοι, ἱ. «., α μευϊεαγίαρ 
αεποη." (ἴα. Πόρ, αἱ τὐνθῆ: 8ο δ'δὸο 8}. 8.9 Ὀοΐον, Εχεπα. Βοίο οἱ τες. 1 Θεηονα: ᾧ αἰούκοξίοι; ἘΠαΐκι ὶ 
α Ῥγιλοπίοαϊ ερίγίϊ.---Τπὰ.} 

4 οΓ. 11. [ὑμῖν ἰδ αἀορίοά ὈῪ Ι1,δοῖι., ΤΊΦΟΝ., δορὰ ΒΟΓΏ. ἴγοτα Β. Ὁ. Ἐ. δἱδο, σοά. Β!η., Ψαϊς., οἵο., ψ᾿ 16 ΑἸογά, ἰδ δοουσᾶ" 

δῦςθ ψῖτἢ ΜΟΥοτ ὁ ορίηἴοῃ, τοδὰθ ἡμῖν, Δ6 ἰοπηὰ ἰπ Α. Ὁ (οοττοοῖϊοά), ΘΟ. Η., ἑδέμαγα, οἱο.--Τὰ. 
ἴγ6:. 19. ὁ τοῦ κί Ἕσ δἰ δ ἔδο ζΟ] ον Ὡς : “ πα κοῖ-Ῥ]δοθ; οὐ, οὐμγί.""--ἰ  ᾿Αγορά Ν. Ἐ΄ ἃ »ίαοε, νιαν χα ρίαοα, 

ὥόνγιμα, οἱ. (Β08. ζεν. ΜΝ, Ζ.). Σὰ [}}0 Θ]ὁοΥ δ βδδδδβοα 'π Ἡ 8ο ποσὰ οοσοζε ἰῃ ἴδο Ν. Τ᾿ 1 ἰδ, πίε ἃ αἰτιρὶθ Χορ» 

͵ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 9-40. 808 

ΠῚ Ὶ Ὲ ΤΙ δΟ, ἐἼΘΕΡΡΕ") ΠΒΌΝΕΗΟ ΒΙΘΓΕΙΡῸΕ φιαγζεί-ρίαοε, ί. α., ἃ υἷδοῦ οὗ Ρηῦ]ο τοδοσί..- γηὰ. Οτδηπι., ΘοΏονα, 
Θ8.-- 

γος. 81. Το ἐεχέ. νέες. Χριστόν, ἴὮ δοοοτάδιιμοο ὙΠ τηρεῖ οὗ ἴπο ΜΆ. [Ὁ. Ὁ. Ἑ. α. Η.7: ποτογίμοῖοδδ, {86 ποτὰ 
μιοα!ὰ ὃὉὈ9 «Δηὴςο! δὰ 88 δρυγίοιιβ, δοοοσαάϊης ἴο Α. Β. [αἰδὸ Οοὰ. βίη., 7υ}ς.), δὰ τιϊ6 δα6 Ὀδδὴ ἀ006 ὮΥ ΓΔΟὮ., δηὰ ΤΊ ἢ. 
ιδϑὰ ΑΜ}. 

» οὐ 28 κεπυΐῃθ; καί ν)2ὼ8 βυῤειἰτυἱοὰ [ῸΣ 
γϑ., ΟΟΓΌΓΒ ἰῃ Κὶ. 6. Η.--ἴκ.] 

Ὅγος;. 84. Τπο ἐπι|ροείϑοϊ, ἡ 
διμὶ οὐ ΓΒ αἷδοὸ ἱπ (σά. Οδηϊδο 
ΠΡΒΕῚ Ρόπϑο, ὃν ἘΓΕΙΡτησι ἴο [89 δογίασϊ ἡγαλλιάσατο. 

. δ΄π., δῃὰ ἐβ δἀορίοα ΌὉΥ 1,ζΔΟ ΠΤ ΔΠῈ.--- 
γεν. 40. [ΕῸΣ εἰς τὴν Λνδίαν, οἵ 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ,. 

γεβ. 9. Απᾶα νἱ βίου “᾿- - πἰκπῖ,---αὶ νἱδίοι 
ἴπ ἅν πῖριιξ ἀϊτοςῖδ 86 ΔροΞϑι16 ἰο ρσοσθοὰ ἰο Μδ- 
οεοηϊδ; (ὄραμα 18 Ὡοὺ 8 ἄγεδϑῃ, οὗ ψ ΒΟ ὯῸ 
ἴγδοθ ΡΡΟΑΓΒ, δηα ΨἘΪΟὮΝ 8 ΌὈΥ ΠΟ Ἰγ68}8 Π6068- 
δαυὶγ πα ϊοαίοα Ὀγ (86 πογὰβ διὰ τ. νυκτός). Τ6 
ΔΡΡΟΒΙΔΠΟΘ 88 οὗ {δ)6 ζ0]]Ὀὁὶηκς ἀοκοτὶ ρθη: ἃ 
δὲ δίοοὰ Ὀφέογο ῬδῈ], ὙΒΟΒ6 πΟΣὰΒβ τδαθ Ὠΐπὶ 
Κπονπ 88 8 Μασοοδοπίδῃη, δα 88 ἃ γοργοβδοηίδίνθ 
οὗ Ἀ18 πδίΐοῃ (Μακεδονίαν---ἡμῖν). ῬΟΥΒΔΡΒ δ]δοὸ 
ῬΔᾺ] δβοϑγίδϊποα 18 οτἱχὶμ ὕγοτα 1118 πδίϊοη δ] 
ἀγοδ8; ἰΐ ἱβ ἰσὰ 9 ἰδδὺ δ6 δὰ ΠοΥοσ γοὶ Ὀδθὴ ἷἰπ 
Εύσορο, Ὀπὶ ἢ Τὺ ΒΑΥΘ ἔγθαῦ δ! ] Υ Βοθ Μδοο- 
ἀοηΐδη δεϑίρθι ἐμ δγδαβ, εἰ ὈΪγ Β-᾿Ἶδοθ, τ οὶ 
ἨΔ8 ἃ δου ΒΕ ΟΟΙΩΠΊΟΣΟΙΪΔ] οἱΐγ. Τ δ ἸΔῺ 
δηἰτοδίοα δῖπ), πῃ ἐπ Υἱϑίοπ, ὑ0 ΟΥΟΒ8 ΟΥ̓́ΘΥ {86 868 
ἰο Μαοθάοπῖβ, δῃᾶ δοοόσαα ἴοὸ ἰδ αἱὰ οὗ ἐδ ἱπη δ ϊ- 
ἰδία. [71᾿ ἀϊϑίδποϑ ἔγοτῃη ΤΎΟΔΒ ἰοὸ Μαοοδοπία, 
05 80 Ορροδὶίϑ βἰάο οὔ π6 Ζκοδῃ 8.68, νν88 Βοιωθ- 
ὙΠιδὲ ἸΟΥ0 ἔμ 8} 086 Βυηάτοα 1μ1]68.---Τ.].-Ἱ)ὼ 
ἐδηποὶ ὃθ τηδἰπίαϊηθα ἐμδῖ δὴ δη 6] ΒρΡρεδσϑά ἰὸ 
(16 δροδί]θ, ἧπ (}}Ὸ ἴόττη οὐὔὁἨἩ δ Μδοοάομπίδη (το- 
[18}; ἰξ 16 85 11{{19ὸ ὨΘΟΘΑΒΑΥῪ ΒΟΥΘ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
δὶ ἀοεϊσηδίοδ βοπιοί εἰηρ οὈὐ͵οο να ΟΥ̓ ΤΘΔ], 
86 ἰΐ 18 10 {80 6886 τηοηἰϊοποα ἴῃ οἷ. χ, 11, 12, 17, 
19, νβδῃ Ῥοίοσ, ψἢ11]6 οἢ ἃ Βουδο-ίορ ἴῃ ΤΟΡΡϑ8, 
ΒΔῊ ἃ Υἱδίοῃ, [“1ἰ τγδϑ δὴ ὠηγεαὶ δρραυιι οι." 
(4Α11.).--ΤᾺ.] 
χε. 10. αἅ. Διπϑὰ εαἴϊος 6 μδᾶ βϑϑῃ {86 

ψ βίου .---ΔῸ} δπὰ 815 σοτραπίουβ δί ὁποο ἀθ- 
οἰἀοὰ, ἐπ σοπβοαῦοποθ οὗ (818 νἱδίοῃ, ἰο ρῥσχοοθοὰ 
ἰο Μεοοάοπΐα, δηὰ δβουζιὺὶ (ἐζητήσαμεν, εἰ6.} [ῸΣ 
δὴ ΟΡΡΟΣ(ΌΔΙ(Υ ἰὸ ξ8}} ἐπι ΒΒ 6 Ὁ; ΤῸΣ, ὁπ σοῃβιἀοτ- 
ἷπς 81} (86 οἰγουτηδίαποοβ οὗ {86 ο88δὲ ἴῃ ἱμοῖσ 
οοπῃροίΐοι, (μὸν Ὀθοδῖη6 οουυϊπορᾶ (συμβιβάζοντες, 
ΘΟΏΡ. ΟἈ. ἰχ. 22) ἱμαὶ ὑἰμὸ Βοάφοσηοσ οδ θα {ποτὶ 
ἰο Μαοοάδοπίδ ἴῃ οτὰθσ ἰοὸ Ῥσϑδοὺ {86 6105ρ6] ἰο 
ἰδεὶ πδίϊοῃ. ὙὍ86 οομπαϊ οταίϊουβ ἩΒίοΝ, ἴῃ {μοῖν 
ΘΟ δἰ πδίΐοι, ζ0}}} οδἰ Δ Ὁ] 8 6α {πότ ἴῃ (π18 ορία- 
ἴοῃ, ΟΤῸ 86 Το] πίη ς:---α, Τπὸ βρ τὶν οὗ Φ68ὺ8 
μὰ τεδισαϊ ποὰ ποτὰ ἔγοτα Ῥσϑδοβίης {Π6 τοχὰ οὗὮ 
αοὰ ἱπ {6 τοδίοσηι ταδυϊ τη σορίοπ οὗὁἨ Αβία 
Μῖπον (ἡ Ασία, γετ. 0). ὁ. ΒΟΥ ΓΟ χοκίχαϊποα, 
ἦπ (16 ΒΔ 16 ΙΒΏΠΟΡ, ἤχγοσω Ἰδουΐης ἰὼ ΒΙΓὨγπΐδ, 
γον, 7. ὁ. Απὰ ποῦν, ἢ. δυυϊνϊηρ δἱ Ττοδβ, δὰ 
[88 τοδοβίηρ (Π6 οοδϑὲ οὗ 89 ἴχοδῃ 8εα, (Ἀ9 
Υἱκίου ἱηυϊοβ ὑποπιὶ ἰ0 0888 Οοὐϑν ἰο Μαοεάοπΐα, 
Βαϊ 81} {8.56 οἰΓου Ππιδίϑη 668, ἰδ δ 0 ἃ ΒΘαΌΘΠΟΘ, 
ἐδηηοΐ ἤλυθ ὈΘΘῺ ΙΏΘΓΟΙΥ δοοϊἀοηίδ) ; 186 ΒοὶΡ 
ὙΠΙΟὮ Ῥ6] ἴα δαεκοὰ ἰο Ὀχίης, ἰδ, ΒΌΓΟΙΥ, ΒΟ οἶον 
ἴδδη (δαὶ τ πῖοι (86 ποτὰ οἵ αοά, δὰ {Π6 βαυίῃς 
ἴδοο οὗ ΟἸχίδί, αοὔογσά. “Ἂ"ἀπὰ ἰἐδογοΐοσθ᾽ ---δὃβ 
{80} ΠΟΥ σοποϊπάο---ἰϊ ἰΒ Ηδ Ηἰτηδβο} 7 το 668]15 
Ὧ8 ὉΥ ἰ89 γἱδβίουι ἰο Μδοοάομῃῖα, δἷϊοσ μαυΐηρ ὑγ6- 
ΥἱουΔΙΥ πἰπἀοτοὰ υ5 ἤγοϊῃ ὑσοδοβίης ἰδ 6 ἀ08ρ6] ΟὉ 
(δο Ὀοτάοτ οὔ Αδὶδ Μίποσ. . 

Α. ΒΟ Ὁ. Ἐ. α. Η. ὁοὰ, δίας γαὶϊς. (αἀ.)}) 866 

Φ΄ΎΥ͂ρε. 82. σύν ἰ6 συρροτίοὐ ὮὈγ ἀφο θα] ἐδὸ ᾿ὐῤμεμα Ὑαἰκδὲ οὗ δυῖ Βοῦγ [Α. Β. 6. Ὁ.; αἰβϑο Οοὰ. Βίῃ., σ}4.}, Δηὰ δῃου]ὰ 
Ὦ 86 ἃ ΠΊΟΓΟ βίσ ]θ ἐκηρένοαι [σύν, ὈὉγ [Δοὶι., Τίσςἢ., Βοτ., δηὰ Α](.---καί, 

ὅτο ἰηραψαας ὉΥ Τίδον. δβῃηὰ ΑἸΓ] Ἄρροαγα ἴο βδυθ ὕθεῃ ἴΠ9 οὐ [54] τοδάϊηρ, ἴῃ Οοὰ. Ο. 
αἰομδὶο [}.], 8 τὸ} ὧδ ἔπ 1}16 γέώτς ὑ οὗ ΟδΒγγδοδβίοσω, Οδουπιοηΐυδ, δηὰ ἘΒοΟρΡηγ]δοῖ; ἱξ 

6 δοσίδοϊ, Ὦο 

γες., ((ππὰ ταῖς ἰὰ ἃ θ᾽ το Ό800}66), τοοϑοΐ οὐϊοτο δυρδεϊ πἰο πρὸς τ᾿ Α. ἰπ 
ῬΊΚΕΕ, γαδι. ὁ 40. α.--Τὰ.} 

ἼΓΟΥΟΣ, οὗ ἐεχί. γεο. ἴ6 Τουσπὰ ἰῃ Α. Β. Ο (ἅγεϊ οοῦτθο- 

ὃ. Ἱταταοᾶϊαῖο!ῦ γσὸ δ ἄθανοσϑᾶ (δουκαι). 
--ΤΒ Ῥσοποὺπ ““ὑὸ,᾽ δῃά ἰδμὸ γϑῦῦ ἰπ {Π6 ἢγδὶ 
ῬΌΣΒΟΙ, ΔΙῸ ΔΌΓΟΌΡΙΙΥ ᾿πἰσοάυοοά, ἔγοτῃ τ οἷ τ 9 
ἀἰβοουοσ ἰδαί ἐἶΐ6 ΠΑΥΥδίοσυ 18 8ὴ ογδ- νη 688, δΔηὰ 
{μὲ Βο δοσοιηρϑδῃϊοα Ῥϑὺ] ἔγομι Τ͵ΊΟΘΒ 88 8 ἰγδ- 
γ ]]ηρς σοι ρδηΐοθ. [1 88, ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΕΥ, ΔΙ ΔΥΒ 
Ὀ66Π δββυϊηοϑᾶ ἰμδὲ [0 δα οϊποὰ {86 ΘΟΙΏΡΘΔΩΥ 
αἰ ΤΤΟΔΒ, ΟΥ, ταί ποσ, ἰμδί Ῥϑδὰ] μαὰ, δὲ [δαὶ ρμοϊπί, 
δδβοοϊδίοα δἷτὰ ψὶϊμ δἰ 86} 7, ΟΥ̓ ἰμἷδ οἰγουτι- 
Βίϑηποθ ἢ6 ΤΏ Κ68 ΠῸ χηθηιϊΐοι Ἡδδίουοσ, ὈΘΟΘΌ 850 
ἰλ ττδβ, 1ἶϊκο δΐ8 ῬΘΥΒΟΙ 8] οὶ δ ο}}8 ἐπ βΈΠΟΓΑΙ, α]- 
τοδν πον ἰὸ ΤΒΘΟΡ 08 δηὰ ᾿ἐἢθ οΥ κἱπ Δ] 
τοδάοσβ, ΤᾺ ορ᾽ πίοῃ ͵ἰβ ὈΥ Ὧ0 ἸΏ 688 Αἱ ΣΘΟΙΥ͂ 
τηοὶ πὰ ἀϊβργουθὰ ὈΥ (86 οὐ] οἰοηΒ ὙΒΙΘΝ ὮδΥΘ, 
ἐπ ΤΌΤ σοοθπὶ ἰἰπιθ8, Ὀθοη δἀγδηοορά δραὶμδὶ ἰἰ, 
ἴοῸΣ ἴ0:6 ΡῬΌΓΡΟΒΕ οὗ δαδίαϊηΐης (86 Πγροίοδὶβ ἐπα 
086 ΟΥὮὨ ἰμὸ οὐδοῦ δἰϊοπἀδηὶβ οὗ (86 Δροϑίϊθ 88 
(89 τΥΐίοσ οὗὨἨ (μῖ8 παυχγδίϊνο οὗ ἰγαυοὶ (Ὀοςί πηΐϊηνς 
αἱ γόσ. 10), 88 νγ76}1 88 οὗ 811 {8 οἴβοσ βεοίἱ οἢ8 οὗ 
ΤῊῈ ΑΟΤ18, πὰ ΒΊΟΝ ““γὸ᾽ ΟΟΟΌΓΕ (πδιηοὶν, Τὶτο- 
(μοὰ5, δοοοσάΐης ἰο ϑοΒ] οἰ οστθθομ ον, ΒΊΘοῖ, ἀ9 
Ἦ οἰΐο--τοῦ 81168, δοοοτ πα ἰοὸ ὅδ 6. υϑη 66). 1ι 
πουἹὰ, οα ἰἢ6 ΘΟΠΙΣΑΤΥΥ͂, Ὀ6 ὙΘΓΣΥ͂ δίῃρυϊαν, δὰ, 
ἰπάφοὰ, ἱποχρὶ 819, ἰζ (86 τυὶίον, δῖον μαυίη 
ῬΘΟΠ ΓῸΡ ΒοΙη6 ἰἶπηθ ἰῃ Ῥδυ}᾽Β ΘΟΙΏΡΘΏΥ, 808] 
ποῖρ ΟὨΪΥ ΘΙΏΡΙΟΥ ἰμ6 δτδὶ βδγϑοῦ, 1165 Βδυΐῃρ 8]- 
τοδὰγ δοοοιῃρδηϊοὰ Ῥδὺ] ἤγοχα Απίΐοο, δπὰ Τϊτηο- 
(οὺ8 δἱ ᾿οαϑὲ ἔγομπι ὕγδίσα. Απὰ (86 ΟὨΪγΥ αἰ 8- 
ουδίν νιΐοῖν 888 Ὅδαπ ΒρΘΟΐΘΙΥ ἤοαπα ἴῃ τ89 
Ῥτγοβοπὶ Ῥϑβ8Ά 46---ὩϑΙΟἾγ, ἱπδὺ (ἢ 6 γᾶαγὶ βοὴ 
9 ὩὨΔΥΥΔΙΟΥ ΡΟΥΒΟΠΔΙ]Υ ἴ00Κ ἰῃ ἰδ 6 ἀοΙ ὁ ΒΟΥΘ(ΪΟῺΒ 
ἐπὰ υἹεϊπιαῖο ἀοοϊδίου, ἴ5 υπϑδυϊίοἀ ἰ9 956 80 δὰ 
7υϑι Ἰοἰποὰ {86 δοα ρδῃν .---ἶδ ΔΙ ο ΘΙ ΒΟΥ ἐπα απο συ. 
Ὴ Ῥϑῃϊ πιοί νὰ ΓΚ ΒοΥτΘ ἰῃ Ἶχοδα, δὰ, 88 
οὯθ ὍΠὸ μαὰ νἱίμβουλ ἀουδὺ ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ὈΘΘῺ 8 
Ομγἰβιΐδη, αἰἰδομ θὰ ἴτῃ ἰο {0 ΘΟΙΏΊΡΔΗΥ οὗ ἰσδ- 
τ Ί]ο ΓΒ, ἰε 88 αὐίθ Δρρσορτίαίϊο ἰδὲ 86 βιιου]ὰ 
σουπδοὶ δὰ ἀοοϊάο ἱπ οοϊησηοι ΜΠ Μ1185 δὰ 
Τἰποίουβ. 

γκε. 11. Τποσχϑίοσο Ἰοοαίηᾷ [86]}}06} ἤσοσα 
ὍῬτοεα.---ΤὴῸ δβοοοπὰ ρμαχὶ οὐ ἐδὶ8 το ΒΒ ΟΠΔΣΥ͂ 
ἸΟΌΓΒΘΥ, ομ δοῖης Μαοθάοπϊδ, Ὀορῖηδ τὶ (86 
οι δ τ Καίΐοη οὗ {π|6 ΘΟΙΏΡΔΩΥ, ἩΒΐΟΒ ΠΟῪ οοΟμδἰδίβ 
ΟΥ̓ ΤΟΌΣ Ρδσβοβ. ΑΙἸΟΣ ἃ σαρί ἃ διὰ βυσοοδϑίῃϊ 
γΟΥ͂ΔμΟ ἰῃ ἃ ἀἰτοοί σοῦγΒΘ (εὐθυδρομήσαντες), {ΠῸΥ 
ΤΟΔΟΪ {86 ἰβ]απὰ οὗ δδατα οῖδχαοο, ἰπ ἴμὸ  ζοδῃ 
868, ἴο 86 ποτίἢ-νοϑὶ οὗ ΤΎΟΔΒ, δπά ΟἿ 88 Βο- 
Τὴ Τὐΐο68 ἔγοιῃ ἐμ9 Τηγδοΐδη οοδδί. ΤΏΘΥ ῬΣΟ- 
οοοράρά, οἢ ἐἰδοὸ ποχί ἀδυ, ἰο ΤΙ ΘαΡΟΙΒ, ὁ βεδ-ροτί 
οὗἩ ΤΉγδοο, δἰἰμαἰοὰ ὁ ἰμ9 βιγγιρουΐο αυ]ΐ, (Π9 
τοοάθγῃ πδῖῆθ οὗὐ ὙδὶοΣ ἱθ Βδυδα [ΟὉδγδ}]ο; 
Οοπυδ. απὰ ΗἩ. ζύε οἷο. οὗ δι. Ῥαωξ 1. 800.---ΤᾺ.]. 
ΑΒ 86} ψογθ δθγασο ὑπαὶ ἀυΐν οδ]]6 ἃ ποτὶ ἴο 
Μαοεοάοπῖα, ἰμοΥ σομίϊπποὰ (δ ὲ ̓ ΟΌΓΏΘΥ πὶιΒουὶ 
ἀοῖαγ, 0πὲ}} (λῸ ν τοδομοὰ ἐπΠ6 Μδοθάοπίδῃ οἰΐγ οὗ 
ῬΒΙΠΡΡὶ, δϑουὶ 10 τοῦ]ο5 [Οὐηνό., οἰο.} ἀἰβίδηξ 
ἔγοιι Ν αΡο]1 85, ἰο ἐμ ποσί: νοὶ. Τὰ ἷδ οἷν γ88 
Ὀυΐ!ὶ διὰ ἐοτιϊβοὰ ὉγΥ (86 ἔδίβοσ οὗ ΑἸόσδηᾶοῦ 



80έ ΤῊΒ ΑΟἹΤΞ ΟΕ ΤῊΕΒΕ ΑΡΟΒΊΤΙΕΆ. 

486 τοδὶ, οα ἰδ αἱίο οὗ ἃ Υἱ]]ρὸ 6810 Κτοπῖάθα, 
ὁ5 {πὸ ΤἈγδοΐδη Ὀουπάδγυ, δι δοοοσάϊην Ὀ6ΔΓ8 
δΐα πδιβ8. [0,1 ἀοβοσῖῦθβ ἰὲ ἰῃ ἃ ἐπ ΟἿὉ]ἃ τη 8ῃ- 
ὯΘΣ, (α) 88 ἴδ Κταϊ οἰΐγ οἵἉ ἰμαὲ ρατὶ οὔ Μδοϑάο- 
πἷδ; εἦδ 85 Δ ΟΟΙΪΟΙΥ͂. ΤΙ Ἰαίίον ἤδοΐ 18 δοῦ- 
Βυτηθὰ ὉΥ οὐβὸσ δοοουῃίβ, βοοοσάϊης ἰὸ ποῖ 
Οοἰανίδηυκ [Αὐρτιδίθ8] εβἰ Δ} 5 ϑἃ {86 Ῥδγίβϑῃβ 
οὗ ΑπίοΩΥ ἱμοσο, ζαγο ἰμο οἵ 86 ΘΒΑΥδοί ον οὗ ἃ 
ΘΟΪΟΣΥ͂, διὰ ἱμυοϑίοα 1 τι σο]οπἶδ] Ὀσὶυ 1268 
2. Πιαϊίσιεπι). [Οἱ ἐπὶ5 δυ )εοῖ δβθ6 ΟΟΚΥΒ. ΑΝ 
,.1. 818 8.---Τὰ.. Βυὶ 10 ΤΌΣΙΩΟΥ ΤΟΙΔΔΥΪς Β88 

οσοδίοὰ υδγίουβ αἱ βῆήου) 8. ΤῈΘ ψΟΣὰβ πρώτῃ 
τῆς μερίδος, οἰο., ταῖχδί αἱ ἄγει δυρροδβί ἐἰμ6 ὑἱβουρδὶ 
δαὶ ῬΒΠΙΡΡΙ δ ἱπίοηἀοὰ ἰο 6 ἀοβουϊ Ὀδα 88 186 
ΘΔΡΊϊ8] οὗ ἐμαὶ ἀϊείγὶ οὶ οὗ Μαοράοπῖα. Βιυὶ ἰδ6 
οἰδδββὶο υυὶἐοΣ 8 ΓΤ 5} (ἢ 6 Π81168 οὗ {πὸ ὁΔ}01{8]5 οἴ 
(86 ἴουγ ἀϊδινγιοὶβ πο σ] οι Μδοράομϊδ ν88 ἀϊ- 
γΥἱά θά, νῖῖ χτοδὶ ρῥσθοϊδίοῃ; ῬΆΣΡΡὶ ἰ8 ποῖ το ϑῃ- 
ἐἰοποά ἰπ 86 116, Ὀὰξ ΑἸΩΡῊΡΟἷ18 τγ88, ὁπ (ἢ 9 60}- 
ἴΣΔΓΥ, 86 οδΡΪ 4] οἵ (λδὲ ἀϊδίσϊοί ὑἐοὸ οὶ ῬΒΠΡΡΙ 
Ῥεϊοηχοὰ (Μαεσεάοπία »τίπια)ῆ. [ΤἈΘΒβΔΙ Ομἶσα τγ88 
ἔμο “οἰϊοῖ οἰἐγ᾽" οὗἨ ὑμὸ τολοϊδορτουΐπες οὗ Μδοο- 
ἀοιΐδ. --- 8.1. Αοσογάϊησιγ, ἡρώτη οδμποὶ 6 
ἰδκθῃ ἴῃ β 0} 8 86:80 [88 οὐίξΓ εὐ, οαρτίαἴ], ἀπὰ 
δι}}} 1088 οδῃ ἰὰ ὍὈ0 δβυρροδοὰ, πὶ} Εννδ]α, ἐμπδὶ 
ῬΒΠΙρΡΡὶ μδὰ Ὀθϑῃ πιδάὰβ ὑμ6 σδρὶίδὶ οὗ 86 γ}}07]9 
Ῥτονίῃμοθ οὗ Μδοοάοπία, Ὀϑοδιδο (86 Ἐοζηδῃ ρον- 
ΘΥΏΟΥ ΡΟΓὮΔΡΒ χοϑι ἀοα {πο δ (ἢ δὲ ἐΐπιθ. ΕὙτίΒΟΥ, 
186 ἱπίογργοίδιΐοι ἐμδὶ πρώτη 18. ἃ {1116 ΟΥὗὁἨ ΒΟΟΣ, 
του σὶης ἴ0 ϑροοΐδὶ Ὀσίνι!οζοδ σγδηἰοα ἰο (δ Οἱ(Υ 
(Ηυς; Καϊποο)), σδῃ οἷδίὶπι Ὧ0 σοῃβί ἀδγδαίϊομ, 88 
ὯῸ ἴδοίβ δὺὸ ὁπ σοοοσὰ ἩἘΪΟΣ βυβίδϊη ἱΐ. ΤῈΘ 
ΒΔΙῚ6 ΣΟΙ ΣΝ ΔΡΡΙΐοα ἰο (π π6 σοπιδ᾽ μϑίϊοη οὗ πρώτη 
πόλις ἰϊὰ κολωνία, ἱ, 6.,ὄ (6 ἄτπί, (ῃ 6 τηοϑί ϑικὶ- 
ποδί σΟ]ομΐα] οἰἱγ, οὗἨ (86 τοίου (ΔΘ 67); (ὉΓ 
86 δυσδηκοιηθηΐ οὗ (6 τογὰβ οογία ΠΥ βυρ οβίβ 
ἰμαὶ κολωνία ἷβ ἃ Βοοοῃά δπὰ ἱπάοροπαεπὶ ρχοαϊοδὶθ 
ἐσάεπιχια οοἱοπία, ΑΝ ἨΒΝΟΕΙ,: Οὐπη. ἐπ ρ. αὐ 
λ.). ο οδῃ, ἱμογοίοτγο, δάορί 80 οὐδ πιο μοὰ 

185 ἰο ἰδῖκο πρώτη τῆς μερίδος ἴῃ ἃ ἰοροστΓαρ δαὶ 
ΒΘΏΒΘ, ΥἱΖ., “ὙΠ ΙΪΟᾺ 18 ἐλ γαὶ οἷΐγ οΥ̓͂ ἐι 6 ῥἈτο- 
Υἶποο οὗ Μδοθάοπίδ᾽ [“ἴ0 τΒΙΘμ γ6 σδτλθ ἰπ ἐπὶ 
αἰκισγίοί,᾽ δδ ΝΘ8}00118 ῬγοΟΡ ΥΪΥ ὈΘ]ΟΏ4Β ἰο ΤΉΓΘΟΘ. 
(Α11,).--.Ὄ]05.]. Μογοσς οὐ)εοοὶβ ἰοὸ {18 υἱοῦ [δαί 
1υκοὸ οαπποὶ Βατθ δὰ ΔΗΥ͂ οοποσί δ ὉΪο τηοίΐνο | ( 
ἴον ἀορδσίίης ἔγομι ἰδ υβ08] τηοίμοᾶ, ὈΥ τηδκίηρ 
βΒιοὶι ἃ ὕγϑοΐβθ ζΘΟΘΥΔΡὮΪΟΔΙ βἰδίθμμθηί, Βυΐ δὴ 
οχδηλἱηδίϊοη οὗ {μ6 σοπίοχὶ, Ὀαρίπαΐπς τὶ υοσ. 
8, {π9 ἸΏοΟτΘ σΘΔΓΘΥΌΪΙΥ ἐΐ 18 οοῃάυοίοα, νν1]} {86 
ΤΔΟΓΘ ΒυσοθΒ8Ὁ}}7 χϑιιονο (8 ἀἸΠΠουΥ, δ 8150 
Σϑοοτηηθῃὰ ΟἿΣ ληϊοχρχοίδιοη 85 (89 ΟὨΪΥ͂ 056 
{μδὺ 18 δογτοοίῖ, ΤῈ δροβίΐθ οἰδαυὶν ὑπἀοχβίοοάα, 
ΔΙ͂ΟΣ δὸ μαά βϑοὴὺ ἰῃδὶ υἱβίοι ἴπ ἰδ πἰρδί, (μδὶ 
16 ΒΘάΘΟΙΩΟΣ οδ᾽]οὰ Ὠΐπὶ ἰο Ἠκσοεαοπία, ἴθ. οτὰὰ ον 
ἰο Ῥγθϑοῦ (86 αοδροὶ ἰμοσθ. ἘΕσοσὰ ἰδδὺ χηοτηθηΐ 
Βο δηὰ δὲ ΘΟΙΏΡΒΏΪΟΙΒ γοδοϊ νά [0 δοπίΐπαο ὑπ οἷν 
ΤΑἸΪΒΕΪΟΏΔΥΥ͂ ἸΟΟΤΏΘΥ ἴῃ ἃ ἀϊγοοῦ δουγθο ἰο Μδοο- 
ἀοηῃΐα, δηα ὑπ 6 0 ἐτατηθά δίο Υ βουχιί 0 (86 θδΓ- 
Ἰϊοδὺ Ρρογίυ εν ἰο Ῥγχγοοοθα ἰο ἐμαὶ δουῃίγγ. 
Αἴϊοῦ (μον Βδὰ ἤουπὰ ὁ βιὶρ δηὰ ϑιοθαγκοα δἱ 
ΤΓΟΔΒ, (ΠΟΥ τρί ἀὶγ ργοοοοαρά, τῖϊῃ ΤΔΥΟΓΘΌΪΘ 
τὶ (εὐϑυδρομήσαντες), Ῥαᾶϑὲ ϑατηοίμγδοθ, ἰο 
ΝοδΡο118. [“Οῃ ἃ Ἰδαίου οοοεδϑίου (οἢ. χχ. 6) το 
816 ἰο]ὰ ἰδ ὅγο ἀδγ8 ὙΟΣΘ Βροηΐ ὁ (88 ρΑββδρο 
ἔγοτα ῬΒΠΠΠρΡΡὶ ἰο Τγοϑα. Οἱ (16 ργοϑθηὶ οοσδβίοῃ 
ἐμ6 88:26 γόγϑᾶρθ, ἰῃ ὑπ Τρροβὶίθ ἀϊγθοίϊομ, νγᾶβ 
[86 ἴῃ ὑπο." (ΟὌΝΥΒ. ΑΝ Η.1. 800.---ΤΕ.]. 
Νον Νοδροὶὶβ γὰϑα ΤὨγδοίδη οἱἵγ, Ὑθογ δ 8 (ΠΟΥ͂ 
δὰ Ὀθθ8 ἀϊγτοοϊθὰ ἰο χο ἰο Μδοοάοηϊαβ. Ηδθμςοθ 

186 τιδαθ πῸ ἄοἶδυ, Ὀαΐ σου πυρὰ ἐπ οῖν 7ουγηε 
ἘΠῚ} (Δὸν τοδοιιοὰ ῬὨΣΠΡΡΙ, “ΒΟ Ὦ 8 {86 ἔγα 
οἷν [ὑ816 8 ;͵1ὸ ΤΟΒΟΒΟΑ] ἰῃ ἰδ6 Ῥχουΐῃοε οἵ Με- 
οϑαοπίδ.᾽" Αοοογάϊης ἰο (μα ἐπίογρσοίδίϊου ἤτὰς 
τοί δίτα ἰΐβ 5680, 88 ἱπάϊοδίϊηρ (86 τοοίδτε [τἰΣ. 
ἰο σϑδοῖ αεσεαοπία, ἈΠῸ ΜΟΥΟΙ πὰς οβίβ, δὲ ἰδ 
τηοὐϊγο ἱπαϊοαιοα ὮΥ ἥτις, (86 ἀϊϑιϊποίἧνο Ομ αΥβοίεῦ 
οὗ ῬΒΣΠΙΡΡΙ, 88 ἰὸ νιοδέ ἱπεροτίαπί εοἰοπιαὶ εἰΐῳ αἵ 
(86 ἀϊπίγὶοί.---ΤῈ.7; δπὰ οὰγ ὀχρ] δυδίϊουι 15. οοη- 
ΠΠΑΕΣ ΟΥ ιλο δ ἐμδὲ 1 185 ΠΟῪ οβί δ] βδοὰ 
βίποθ Βοιεϊς ΡΒ] Βμοα 5. Θιυαεί. ΡῬλήίρρεηξει, Ὁ. 
Ε΄. 1881), δὲ Ν᾿ 8 }00118 δοίι 8}}γ 6] ουισοά δὶ ὧδε 

ἔτη ἰο ΤὮΓΣΔΟΘ, Δηἃ τγδδ τοὶ δἰἰδομβοὰ ἰο Μαοοίο- 
πἷδ 1π}} ἐμ ταΐχῃ οὗ Ὑ δβρββίβϑῃ.--- Ετϑταῦβ μιδὰ 
ΔΙΥΘΟΔΟΥ ρίνοη ἰδ Τ]οτὶ τς ἱπίοσρσείδεϊοπ: εᾶ 
οἷυϊίαα οοἷοπία, ργίπια οοοιττί α Νεαροῖὲ »είεπαδι 
Μαοεδοπίαπι, ἀτιὰ γϑοθιὶ ἱπίουρσϑίοσθ μανο δἀορίοὰ 
{πὸ βϑῖη8 υἱϑυ,, 6. σζ. ΟἸββδιυβοῖ, ἀθ Ἢ εἰΐα [1860 Α]- 
ἴογὰ ; ΟΟὨΥΡ. διὰ Η. 1176, οἷο. οὗ 85.. Ῥαυΐϊ, Ρ. 809, 
διὰ 811, ποίο 9.---ΤῈ. 

Ὗ8εε. 12, 18. α. ῬΈΣΠΙΡΡΙ, ὙΒΙΟΒ 18 ἐδ 
οΒίοἕ [86 ἤτβι7] οἱ ἘΥ (ὁ, ε., ἰη ΕΌΓΤΟΡΟ, ἴπ Ὑἡπϊοῖ 
89 ἸΒΟΒΒΘΏΔΟΓΒ ΟΥ̓ 726518 ΟΝ τὶδὺ μαυϑοᾶ, δηὰ 
ῬΤοδοβοὰ (ῃ0 608ρ6]).---Ιτ νῶϑ οὐἱὐ ἃ ΒΑΘΌΔιΣ 
ἩΒ6Σ {18 ἄγοι οοσυττοῦ, ἀπ οα ἐπα ὍΔΗΚ οἵ ἃ 
τίνοσ, δὶ ὁ δροῖ τ δῖοι δὰ Ὀδθη δϑϑί σης δυά 
οοηϑοογαίθα ὉΥ ουβίοτῃ (ἐνομίζετο) ἴο τιροϑεϊηρ8 ἴοῦ 
ῬΤΆΥΟΣ (προςευχήῆ, α Ρίαεε οὕ Ῥταψεῖ, 85 ἃ βι δα 1 ἐπίδ 
ἴον 8 βυπδρορυθ). [“ΤΏΟΥΟ ὙΔᾶ5 ΠῸ ΒΥμΔρΟρΡΌΘ 
δὶ ῬΈΣΠΙΡΡΙ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ οπὸ οὗ ἰῃοβα δυϊἀΐηρε 
οΔ]16ὰ γοδειοΐε,, τ ἈΪΘὮ ΟΓῸ αἰεὶ κυ οα ἴσοπι 
(8Ἀ0 τορχυϊην Ρ]Δ668 οὗ δον 158} του ΒΡ ὈΥ͂ θείης οὗ 
8 ἸΩΟ07Ὸ 51,5 { δηὰ ἰθτηρΟΥΔΙῪ δἰσυσίαχο, δηά ἔἴτο- 
ααοπ Ϊγ ΟΡ ἰο {86 Βκγ.᾽ (ΟοηΥΡ. δηὰ Η., 1,78 
εἰο. οὗὨ 8ι. Ῥδὰ], 1. 818.)---Τπ.. Ὑπ18 Σῖνϑὲ δε 
δ’ μόνο Ῥθθα δαρροβοα ἰο 6 ἐμα βέγγτωοι, δοὰ 
δον ἷβ ὑμ6 ορίπίου οὗἩὨ Νοδηᾶοσ, ἂς Ἧ εἰΐδ, διὰ 
Μογοσ, 2ὰ οα. υἱ ΜΟΥΘΟΥ ΠΟῪ 58 γα, ἰῃ ἴδ 6 
8ὰ οα. 1861: “«Νοῖ {πὸ Βίσγγταοι - - - Ὀυἱ (δ6 
8118} δίγοδιι αὐδηραβ, ΟΣ Βοῖὴθ ΟἾΒΟΥ 0160 - - -.᾽ἢ 
--θ[κ.]1. Ὑοδο σι τοτβ 8.ΓΘ, ΒΟΎΘΥΕΙ, ἴῃ ΟΥΤΟΣ, 
ἴον (πὸ ϑΣγτΩοΣ δ ἸΏΟΣΟ ὑἰπδὴ ἃ ἀδγ Β ἸΟΥΓΣΒΕΥ͂ 
αἰβίδηὶ ἔγοτῃ ῬΆΣΠ ΡΡὶ, ἰο {λθ΄ νγοϑὲ [““ΤῈ6 πολτεδὶ 
Ῥοϊηί οἱ (89 ΒΕΓΥΙΩΟΣ ὙὙ88 ἸΏΘΔΕΗΥ τὴ 108 ἀϊδίδηί.᾽ 
Οομ Ὁ. οἰο., 88 αυοίοα Δθον6.)---ΤἙ.}. Τλε υιᾶθ 

Ῥἱαΐῃ οα Ὑ ἰδ ἢ ἐμπὸ οοἸοὈταίοα Ὀδι}16 τγδ8 ἐουξδέ, 
ἴπ ψ σὰ 86 ΔτΥ οὗ ὑπ ΓΟΡΌΒΙ 168 η5 π)δϑ ὅ6- 
ἤεδιίοὰ ὉΥ Απίουν δπᾶ Οοἰανίΐαε (Β. Ὁ. 43), ἰδ ΚῪ 
δεΐνοοι (ἢ ἷ8 συν δηπὰ {Π6 οἰΐγ. Αποίμοῦ σἶτοῦ 
τηυδί, σοπδοαυθηίγ, 6 τηθδπέ, τυ ἰοἢ δονοῖ μϑδὶ 
{86 οἱἐγ δὲ 8 ἀϊβίδηοσο οὗ, δἱ τηοβί, το οἵ δὶσ βίδάϊε, 
(μαὺ ἰβ, Δ ΒΒ Ὀδίδ ἀδγΒ ᾿ουγπου. [1{ ΜΆ8, Ρετ- 
Δ Ρ8, ἴδ δἰγϑδπὶ σὰ ΑΡΡίδῃ 68118 (86 Θδηρλδ 
οΥ αδηρίίθβ. Ὧν. Ηδοϊκοιὶ, (86 βαῖὴθ Απλοσίοδη 
αἰνίηθ ὍᾺὈῸῸ ττοίθ 8 ΟΟΙΠΙΘΠΙΑΤΥ͂ ΟΠ ΤῊΣ ΑΟΤΒ, 
ζουπὰ, οῃ ἃ υἱβὶἑ ἰο {86 ρΐδεθ, ψ Ἀ ΘΚ. 1 18. {Ὑπ6, 
οσουγτοᾶ ἴῃ {86 πὶηίον (Πα. 18, 1858), ἃ οσπεί- 
ΘΓΘΔὮΪΘ δίγεαπι δονίης οὐ (86 οδεὶ αἷὰβ οἵὗὨ ἴδὸ 
ταϊΒ οὐ ῬΕΠΙΡΡΙ. [Ὁ γν. Ἡδοϊχεϊὶ, τυ ϊ που τοΐεσ- 
της ἴπ (86 ᾿δβὶ οαιίίοη, 1868, ἰο ΗΪ8 Υἱδῖς, γδ- 
ἸΠΆΤΚΒ: “Ἴῃ ΒΌΤΩ6Ρ ἰδ6 αὐδηρμαβ 18 δἰτηοδί ἀγγ, 
Ὀυΐῤ ἱπ πίηίοσ ΟΥ δὴ σϑί;β τπδὺ 6 ὯῺ]] διὰ 
Β. ΓΟ] 6η.᾽ (Οὐηι. δἱ χυὶϊ. 18).--- Ὁ.. Νον ἰξ τς 
ῬΤΘΟΙΒΟΙΥ οὐ {π6 ὈΔΏΚΒ οὗ ΥἾΎΟΤΒ, ΟΥ ὁπ ἐ80 968- 
ΒΒοτο, ὑπ. δοίβ οὗἩ του 6 6 ῬοΥΤοττη θα ὮΥ ΝᾺΥ 
ΟΥ̓ ΡΥΘὕθσθῃσθ, βῖποο (86 νγαίοῦ βοοδεὰ ἴον πδοτοᾶ 
δΔΌΪΟ ΙΟη8, 88 ἐπ ΤᾺ ΓΠΙΒηοα δἱ ἢ 6 βδιηθ ἘΣΘ 
[88 1 νγδϑ συβίομηΔΥΓῪ ἰ0 ἩΔΒᾺ {80 μδηἀβ Ὀ6ίΌΣΘ 
Ῥτγαγοσ." (Μεγο:).---ϑόβορθυβ (4π|ς. χίγ. 10, 
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28) αυοίε8 ἔτοιι 8 Ρυ]19 ἄθοτθο: “ΠΟΥ͂ ΠΛΔΥ 
ἸΏΔΚΟ (ΠΟΙ ῬΓΟΒΘΌΘΙΘ δί {86 β68- δ᾽ 6, δοοογάϊηρ 
ἰο ἐμο συαβίοπιδ οΥ̓͂ ἐμοῖν ζοτο ΔΕΒ 618."---ΤᾺ.]. 

ὁ. Απᾶ οἱ ἴδ δα ὈΌΔΙΕ, οἱἰο.---ΤῊο ἀδν δά 
(86 ρἶδοο δῖ κο βΒῇον ὑπαὶ (ἢ6 δροϑίϊοὸ δηὰ δἷ8β 
ΘΟ ΡΘΗἾ0Π8 Βδα [6τ86] 166 ἀπὰ ῬΥΟΒΟΙ γὺθΒ ὑυὶπιδ- 
ΤΥ 1 τἱονγ. [10 βοϑιηϑ, ΠΟΎΤΟΥΟΥ, ὑμπδί ἴΠ6 70 ὙΘΓΘ, 
δί (πδὲ ἰΐτηθ, πὸ 7 υΤΊΒΒ το π ἴῃ ἰδ9 οἷγ. [“ΤῊΘ 
ὨΌΠΙΌΟΣ οὗ ὑπὸ 76 }0ν8 δὶ ῬὮΣΠΡΡΙ νγᾶ8 8δ1}8}}1,. ΤΪ8 
ἷ5 δι Π οἰ ΕἾ δοσουπίοα ΖὉΓ, ὙΒΘΏ ἯΘ ΤΣ ΘΙΏΙΘΙΩΌΘΓ 
(μδὶ ἰἴ0 ψγὰ8 8 τῷ] ΔΥΎ, δὰ ποὶ 8 τρογοδηΐο, 
εἰἰγ." (ρηψδ. απά Ἡ., 1. ν. 81ὅ.--Τ]Ὰ.]. Ῥδα] 
διὰ δἷ5. σοι ρϑηΐοηδ σου] δροϑῖὶς, ἐπ ἰμδὲ συγ] 
Ρΐδοθ οὗ ῬΥδΥΟΥ, ΟἿΪΥ ἰοὸ ἐμ ψΌσθη ὙΠῸ ι8ἀ 
ἴλ6γ0 δββοι ]ο ἃ. Απὰ ουθῇ ὑπ 60 ΤΔῪ ΒδΥΘ ὈΘΘῺ 
ἴεν ἴῃ ΠΌΤ ΌΘΥ, 88 (16 ΒΡΘΘΊ ΘΒ οου]Ἱὰ ποὶ ἀΟ ΟΡ 
δ άγοββϑδ, θὰ ΟἿΪΥ ΘΏμχαρΘ ἐὴ ἔδυ} ΘΟΏΎΟΥΒ8- 
ἰἰοπ: καϑίσαντες ἐλαλοῦμεν. Τμ18 ΘΧΡΓΘΟΒΒΙΟΣ, 88 
οοπγ δα ἰϑιϊ ρου ΐϊβοα ἔγοιῃ λέγειν, διαλέγεσϑαιε, οἷο. 
ἀδβοῦὶ 068 ἃ ΘΟΙ ΡΥ νον ἤγοο δη ἃ οοηυογϑαίζοῃ δ) 
Ἰοίθγοουτδο; δὰ ἐμ οἰχουτηβίδῃποο (μδὲ ὑμον ἀϊὰ 
ποὶ δἰδῃά, θαΐ, ταί ον, δ8ῖ, 116 {8 6 ΒΡΟΚΘΟ, ἱπὰϊ- 
οδίοβ ἐμαὶ (ΠῸΥ αἀἰὰ ποῖ τὴδκο ἐμοὶ σϑλδυῖδ ἴῃ 
(8 ΤΌΣΙΩΔ] δῃθα ΒΟἸΘΙῚΠ ἸΏΔΏΠΟΥ οὗἩ 8 ρυδ]ῖο ἀἰδ8- 
ΘΟΌΣ80θ. [ΟοηΥ. δηὰ Η, (1. 817, δηὰ ποίο 1) 
ΒΔΥ: “" ἴησ δὲ ὁη69 ἐδ6 δἰ οὗ ἐοδο 6 γ8, 
(867 “8δὲ ἀονι, οἰο. Οοτὴρ ἐκάϑισαν, Αοἰβ χὶϊὶ. 
14; διὰ ἐκάϑεσε, 1,ὰ. ἱν. 20."--ΤΆ.] 
γεβ. 14, Διηὰἃ ἃ οοσῖδίῃ Ὑτόσηδσι, οἰο.--- 

ΤθοΥΘ ὸὴἧ8 016 οἵὗὨ (86 ΒΘΔΓΟΥΒ ὙΠ10 ἨΩ8, ἰπ 8 δρ6- 
οἶδ] ἄοχτος, ρθῆ ἰο ἰ 6 ἱπῆυθηοο οὗἩ (6 ἰχαία, 
δι ψὴὸ ᾿ἰδἰθηοὰ σι οδτηθϑὶ δἰξοπίϊου ἰοὸ 4]} 
ἰμδὲ Ῥδὺ] βαϊᾷ, " (Διανοίγω εἰ κυ ΐβ68 ἰο ορεη, ἰο ορεη 
᾿υϊψ ἀπά υοἱάεῖν.). [5 1λλκο Υἱονβ (Π]8 βυδοορίϊ- 
ἘΣῪ οὗ (6 σγοϊάϑῃ 85 Ῥχοάιιοσοα ὉΥ ἐμὸ ἰπδιυθηοθ 
οὗ (86 χα! θά ΟἸἩ γί (ὁ κύριος), το ρτοπιοίοβ ἐμ6 
ἰηἰεγοδίθ οὐὔὁἩ Ηὲβ Κίηάοτη, δῃά χβο ορϑιϑᾶ ἰμ6 
Βοασί οὗ ζ.γἀϊ8, διήνοιξε, (καὶ ἰ6, στουκμὺ ἱπ ΒΟΥ 
μος τῇδ] δοιΐοθ ἃ οοσγοβροπάϊηρς ἀϊδβροδι(ΐοη 
διὰ δἀδρίδίϊοη." (Μογου).---Τπ.]. Β᾽9 νγῶβ δ 
ῬΓΟΒοΪγίο [““σεβομ. τ. ϑεόν, 8600 οἷ. χὶϊ!. 16" 
ΕΠ ἐγθε)ν Β.], δῃὰ ἃ ἀθα]ονῦ ἐπ Ῥύγρ!ο, ΚΠΟΤΤΙ 88 
γάϊα, οὗ ἐμ οἱίγ οὗὁἨἩ ΤΉ γαῖίτα.--- Τ ἷθ οἷἐγ Ὀ6- 

Ἰοῃφεὰ ἰο 4 ἀϊδβίχσϊοί οὗ Αβδὶ Μίῃοσ οδ]]οὰ 1,γάϊα, 
ἰο ἐδ9 που οἵ βδγάΐδβι [1 γάϊ νγὰβ ἃ ρατί οὗ 80 
ῬΓΟΥ͂ΣΏ6Θ οὗ Αἰ εἰα; 800 ΔΌογο, οἷ. χυὶ. 7, 8, Εἔχβξα. 
εἰς., δπὰ σοιρ. Βον. ἱ. 11; ἱϊ. 18.---Τ.]. 1ἰ 
8 φυϊΐο ΡοββίὉ]6 ἐμαί β Ὅοτθ (86 πϑῖηθ οὗἉ “ἐ}6 
γάϊδη ποτηδῃ ἢ ἰῃ ῬΒρΡὶ, ΟὨΪΥ ὁπ δοοουπὶ οὗ 
ΒοΣ οΥὐἱκίῃδὶ Βοθ; {π8 πδῖὴθ οὔ ζγᾶϊΐϊα τ 88, 
ΒΟΤΘΥΟΣ, ΥΘΙῪ ἔγεαυ θη Υ σίνθη (0 ὕθπι8168 ἴῃ 8η- 
οἸδαὶ ({π|68.----Το οἷν οἵἉ ΤΊ γδίϊτα νὰ οοϊ Ὀχαὶοά, 
δἰ Δ ΥΘΤῪ ΘΑΥΪΥ Ῥογϊοά, τὸ. ἐΐϊ8 ραγρὶθ ἀγοβ δὰ 
ῬΌΤΡΙο δΌσγὶοβ, δηὰ ἰπ8 πὸ οἰτουπμαίδποο ἰμαὶ 
886 ἯΔ8 ἃ πορφυρόπωλις, ἃ ἄθεϊοῦ 1 οἹοίβ ὑπαὶ 
Βεά τοοεϊγθὰ ἃ ργρ]θ ἀγο, αζυϑοϑ τνἱτ μὸν ἀθ- 
δοεῆί. [{““ΤῈΘ6 ῬΌΤΥΡΙΘ ΟΘΟΪΟΥ, 80 Οχ ΓΑΥ  β ΠΥ 
δυο ΌΥ (86 δηοθηίβ, ἱποϊυαἀϑὰ τηΔΏΥ ΘΠ 868 ΟΥ 
Ὠη(8, ἔγοϊῃ σοβο- το [0 βθϑ- β θθῃ ΟΥὁ Ὀΐὰ6. [γ- 
ἴδ᾽  οοσιιρφίϊοῃ τὺ βανυα Ὀθ6θῃ ἐμ6 8816 οὗἉ ἰδ9 
ἀγο ἰἰδ6]7, Ῥγοσυτοὰ ἵἔγοια ἃ 8}}6}}- 838} (ρωγρωγα 
δ ΤΕχ), Ὀὰζ ΤΏΟΤΘ ὈΓΟΌΔΌΪ πδδ ἰδὲ οὗἨ οἱοίῃ. οὗ 
οἷοί 65 ἀγοὰ στ 1, οἱο.᾽" (Α16χ.)---Τ.]. Απάὰ 
88 ΤὨγδιΐτα ἰἰ86}7 γὰθ α Μδοοάοιηΐδῃ σΟΟΩΥ, 
(ϑίγδῦο), τὸ ἸΏΔΥ ἴῃ Ἰῃοτὸ τοδα νυν απδογϑίδπα 
ἰδαὶ οἰγουταδίδηο8 δοπηθοίθα τι (ἷθ ὙΟΤΏ Δ ἢ 8 
ἰγοάθ, Ὁτουρμὲ ΒῈΓ δἰ (μϊ8 εἶπιο ἰο ῬἈ ΠΡΡΙ. 

Υεμ. 1δ. Απᾶ 6} 8δδο τσα85 Ὀαριὶκοᾶἅ --- 
ΑἩΒΟΌΡὮΕ ἴδ 18 ποὺ ργοῦθ]6 ἐμαὶ ἐπ Ὀδριίΐβῃι οὗ 
 γάϊα τς Β6Σ δι Υ Μγ5 ροσίοσιηϑα οἡ [86 Ββροί, 

1 οοσσαγτοά, πο ἀοσδί, οχ. 8 ΘΑΓΙΥ οσσαβίου. ΚΒ80 
{βθὴ ὈΣΚΘΠΟΥ ἰπνϊιοὰ ἰἢ6 ΔΡοΒι1]9 δπὰ 4}} ἢϊ5 
ΘΟΙΏΡΘΩΪΟΏΒ ἰ0 ΘΟ Σ᾽ ΒΟΡ ἢουδθ, δπὰ γοιηγδῖη ἔμ 6 ΣῸ 
88 ΟῚ συοϑίβ. Παρεβιάσατο, 86 οοπδίσαϊ! 
ἔῆοτα ἰο σοηθ; 6 ϑδῖη9 ἩΟσὰ δρδίη οοσυγβ ἴῃ 
[κΚῸ χχὶν. 29, 88 ἀδβουὶ ρέϊγο οὐἉ γί θη ἀ]γ δηὰ Γο- 
Ῥοδίρα γοαυοϑὶβ δηᾶ ἱπιροσί πὶ θα; ὁ ἀο685 ποὺ, 
ΒΟΎΘΥΟΣ, ᾿υϑ 1 (86 ἱπίογθησο ἐμαὶ ἐπ 6 τιϊββίοι.- 
8γἾ68 μδὰ δἱ ἢσβί γοβἰϑἰϑὰ (Βϑηρεὶ ; Βδυτηξαγίθῃ). 
ΤὨΐβΒ ὑγυοδοτοά Βοβρ (ΔΙ ζυσχηδιοὰ ἀϊτοοὶ οΥ]- 
ἄδηοθ οὗὁ ΒΟΥ ἴοτο ἰο 86 Βοάθομιοσ, Ἡ Β1οἢ Ῥγο- 
οοοαοθα ἤγοτῃ δὶ δηα τ Ϊσ ἢ τηδη δια ἰἰ861} Ὁ 
ἀϊδίπιογοδίθα δπά κι πὰ δἰἰθηϊοπβ ἰοὸ ΗἾΒ πλθθδβθῃ- 
ξετ8. 5389 βυρρογίοα ΒΡ ΡὉ]08 ὈΥ ΔΡΡΘΑΙ ης ἴῸ 
19 ἡπαρταοιΐ ψὩ οι ΤΟΥ δὰ ἐβοιάϑοῖτοθ ῥγο- 
πουησοα ἱπ ΒΟΥ Οδ80 (κεκρίκατε), διὰ σε πουὶ 
ὙΓΪΘᾺ (860 ποῦ] ππαιοϑιϊο Δ ΌΪΥ ἢν ἀοοϊποά 
ἰο ὈδΡ 26 ΒΟΥ; {ποὸγ δὰ ἀθοϊασγοὰ ἐμαὺ βῃὴ9 γ88 
ἃ ὈΘΙΊΘΥΟΓ, ἴῃ ΤΟΙΌΓΘΩΟΘ (0 {86 Ιοτά, πιστὴν τῷ 
κυρίῳ, ΜΪΟΝ ἄοθ5 ποὶ τζϑδῃ ““Ἷ}ἋΑ118 70] ἰοὸ {80 
1οτά, ἔοὸν βιοἢ ἃ Ἰυαάρτηοηὶ του] Ὦδγο ὈΘΘἢ Ἰμ8}- 
ΕΥ̓ΘΒΕΥ Ῥγοοϊριίδίθ. Τμαὶ (80 ΤΟ ΒΒΘΏΚΟΣΕ οἵ (89 
(108Ρ9] δοοοραρά ἰο {μὸ γχοαυοδὶ οὗὨ ζγάϊδ, ἀπά 6ῃ- 
ἰογοὰ ΒΟΥ Ὠουδο 88 κιυρσδβίβ, ΏΔΥ Ὀ6 σοι ΘΠ 7 
ἈΒΘΒΌΙΩΘΑ, (ὉΡ παρεβιάσατο ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ, 8ἃ5 ἴῃ [ὺ.Ψ 
Χχχῖν. 29, πού τβϑυοὶν ἰδ οοπαίωδ, Ὀὰὺ 4180 {86 ἀο- 
ἐω4.--- [8886 σσὰβ Ὀδαρεποᾶ, δᾶ Βοῖ Βοιιβο- 
Βο]ά. --- Τὸ Γ68] βίσοηρίι οὗ 6 δρυτηθηὶ (ΥἷΖ., 
ἐμαὶ 88 πουβομοϊὰβ ἱποϊαθ οὨ ἸσθΏ, γγθ ΒΑΘ ΠῸ 
τὶ ἐο ὀχοθρὺ ἐμ οπὶ ὕγοχη 89 ΧΘΠΘΓΙΑΙ δίδίθση θηΐ) 
1168 ποί ἴῃ ΒΩΥ 056 6886, αὶ ἰῃ {πο Τοροδι θα τη6}- 
ιἴοηῃ οὗ σοῖο Ἀουδ08 88 Ὀαρίϊ:6α.᾽ (ΑἸοχΧ.).--- 
“«ὯΠο οδὴ Ὀο]ΐονο ἐμαὶ ποὺ ὁπὸ ἱπέβμς 85 ἔουπὰ 
ἦπι 411 (8.680 78 π|11|}ὲ98, δηἃ ἰδαΐ 9618, ἀοσυδίοϊησα 
ἴο ἐπ οἱγουτηοϊδίοη, δηὰ αοπ 1108, δοουπδίοτηθα ἰο 
ἀμ Ἰυδίγαιίοη, οΥ̓͂ ἰπύδηΐν, βου ἃ ποὺ δΥο 8180 
Ὀγχουχμὺ ἐΐλόπι ἴο Ὀδρίΐβιη ἢ (ΒΘ. 66]).---ἼῈ9 
Ῥτϑοιΐοο (οὗ ἰηΐδπηί- Ὀδρί 81) ἄοοβ ποί σϑδϑδὲ οὰ ἐπ- 
“ἄγεποε, αὶ οἱ ἐλ6 οοπέσιμέψ απὰ ἑἀεπίξίν ὁ ἰλὲ οο- 
υεηαηξ 97 φγτασε (0 ὕει απα Οὐγίεἰΐαη, ἰλε δίρπ οπῖψ' 
οὗ δἀταϊββίοη θοΐπᾳ δ] θγοὰ.""---(ΑἸογὰ).-- -τῈ.] 
γε. 16-18, Απᾶ ἐξ οατδ ἴο 0888, οἱο.----- 

βοῖλθ ἀαγ8 δ΄ϊπουγαγάϑ, δηὰ ποῖ οα 86 Βδλ6 58Ὁ- 
δαὶ (Ηοίσῖομ8 δὰ Κυΐποοὶ, Ὑβοῖὰ ΜΟΥΘΥ Β85. 
τούαϊθα), οσσαγγοὰ (Π9 Θχρυ]δίοη οὗὨ (89 Βοοί δα γ-.- 
ἱηρ Ββρ᾽ τὶ! ὕγοιῃ ἃ ἤδτμβ]ο βανο [παιδίσκη ἷπ ἰμὶθ. 
Β6η86, ἴῃ (89 Ν. Τ΄; 860 ΒΟΒΙΝΒΟΧ᾽Β ζε2.---ΤᾺ.]. 
889 Βα ἃ πνεῦμα πύϑωνα, διὰ φῬγδοί,Ββοὰ ἀἰϊνὶηδ-. 
ἰἴοπ (μαντευομένη), δῃά, ἰηδοθά, Δ8 ἃ γοη ΥἹ]Ἱοααϊβὶ,. 
88 ἰὑ ΤΑΥ͂ ὍΘ ἱπίογγοα ἔγοιῃ (86 Ὑοσὰ πύϑων. Ῥν- 
ἔλοπ τδ8 {86 ἤδη οὗἉ ἐμ βογρϑῃΐ δὲ θεϊρεὶ, τυ ΐοδι 
ν88 Κἰ]1οἃ ΌΥ ΑΡΟ]]0. Τὴ) ΠΑΙῚΘ ὙΩΔ8 ΔΙΊΘΥΥΔΊΑΒ' 
εἶνϑῃ ἰο ΔΠΥ δοοί βαγὶπρ δαιμόνιον, διὰ ΗΘδγοἶθ 8. 
Βροοΐ}}γ βίδίοβ ἐμαὶ πύϑων τ 88 ἃ Ὑϑῃι]οαυΐδί,. 
ἃ Βοοίαγίης νϑηἰγὶ]οαυΐδί. Ῥ]αίδγοῦ 8180 πη 6 ἢ». 
(ἰοπβ ἐποϊ θη  Ιν [226 ἀε΄. ογας. Ῥ. 414. Ἐ.--ΤῊᾺ. ἢ 
ἐμαὶ, ἴῃ ἷβ ἀΔΥ͂, ἰ86 πη πύϑων νγὰ58 σίγϑῃ ὃν 
056 ἜδΟ, δὲ δὴ θυ ον ρογϊοὰ, δὰ Ὀθοῃ ἰογηθ 
ΔῊ ἐγγαστρίμυϑος, οΥ εὑρυκλῆς. [“ΤῈΘΊΧΧ. υρὰ- 
ΔΙῚ Το ἀο Ὁ ΣΝ ὉΥ ἐγγαστρίμυϑος, υεπίγίϊοφοέϑί, 
δηα ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ; 81π66 ΔΙΠΟῺ (6 δηοϊθηΐβ ἐμπὶ8 
ῬΟΨΟΙΡ οὗἁἨ γὙϑῃϊ!]οχυΐδιη ὙγὙδὋ8 οὐϊδῃ τηϊϑυβοα [0 
{89 ρύτροβο οὗ πιδρίο." (ΒΟΒΙΝΒΟΝ᾿ Β Πεδν. ἴοχ. 
Ρ' 20). Οοαρ. 1ον. χὶχ. 81; χχ. 6, 27, οἷο. 
ορί. δηὰ βοὸ ΒΟ ΕΌΒΝΕΕ: 7246. Ρ΄ Τ', αὐ υεγῦ. 
ἐγγαστρίμυϑος.---- 9 ΑἸσαδβέϊπο 68118 (μΐ5. κἰνὶ ἐυθη- 
ἰγ]οαῦσα ζοοπιΐπδ᾽, 226 Οἷν. δεῖ. 11. 28. (Οοα νυ. 
δηὰ Η. 1. 822. πα. 1.)---ΤᾺ.]. ΤΏΟδ6 Ῥουβοηβ γῆ Ὸ 
Ῥἰδοθὰ οοηδάθῃοο ἱπ ἔδο βοοϊιβαυίηρ οὗ {ἴδ ὕο- 
Τ.8]6, ῬΥΟΡΔΌΪΥ Ὀο] ονοά ἐμπαὶ ἃ χκοὰ πὸ Ῥτγορῇθ- 
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εἰοὰ ἀποὶῦ πὰ μον, Ὀὰὲ ῬΔῸῈ] στοσοχηϊσθα πὶ ΠΟΥ 
ὍΠ9 ὙΠῸ 88 Ῥοδβοβϑβοά Ὦγ δὴ Ὁποϊοδὴ βρὶ Υἶί, ἐμδὶ 
ἦθ, Β8Ὠ0 γδ8 ἃ ἀδιηοπΐδο. Κ8.|Ὸὸ ττῶβ (89 εἷδυο οἵ 
ΒΟΥΘΥΔ] 701 -ΟὟΟΓΒ (οἱ κύριοι), ῈΟ δυδὶ θα 
ἐδ ομ56 1 γ 65 οὗὁ ΒΟΥ Βοοί ϑαγίηρ δτὶβ 88 ἃ ΒΟΊΧΟΘ οἴ 
Ῥτοᾶϊ, διὰ σὰο ἀογίνϑα Ἰδτρο χαϊῃβ ἥτγοπι {86 τιο- 
ἘΘΥ Ῥδϊὰ ὉΥ (86 ΡῬ6ορ]θ ἔοὸ  ὯῸΡ αἰνἱπαι 088. --- 
ΤῊΪ8 ῬΟΥΒΟΩ τηδὶ Ῥδὺ] δηὰ ᾿18 οι ρδῃΐοηβ, Οἢ 8 
οοσίδίη οσοδδίου, 88 ἰἤΟΥ Ὑ6Γ6 βοΐηρ ἰο {86 ΡΪ͵Δ00 
ΟΥ̓́ΡΓΔΥΘΥ, Τϑῃ δΔοΣ ἰμοπὶ, δὰ, αἱ {1:6 βδζῃθ {ἰπ|6, 
οτίοὰ ἰο ποθ ψῆο ραδβοὰ ὉΥ, ἰδδὶ ἰ8:986 6} 
ὍΟΣΘ βοτυδηίβ οὗ ὑδ6 πιοδὶ δἰ αοά, ψῆο βμονϑὰ 
ἰὴ6 ΜΔΥ οὗ βαϊγαίίΐοη. 8.0 δοσοογ ἱρὴν Βροΐτο 
ἐδ ἰσϊα, ΌὉΥ πηοδῃδ οὗ ἃ οἰδίγυουδηοθ δηὰ ρἶζι οὗ 
ἀϊνϑβιαίίοι τ ὰΐϊοῖι δὰ Ὀθ66η οοηΐοσγοὰ ὉΡΟῚ ΒΟΡ ἴῃ 
8 Βυροχπαδίυσαϊ δηποσ. [ΠῚ που τοβονιίηρ, ἴῃ 
ἰδΐ5 ραγίΐουϊον οδδ6, ἰο υϑη ]οαυΐδτι ἀπ Δ η1π)8}" 
Τοδαηο ΐβτα ΤΌΣ δὴ οσρ  δηδίϊοη, τ] ἢ ἰδ ΠΟ ΤΠΟΣΘ 
ὩΘΟΟΒΒΔΥΥ͂ ΒΟΤΟ (85 ἴῃ (ἢ 9 ΒΔΙΟΟΙΒ οΔ868 7ὉΣ- 
πἰδβιοα ὉΥ ἰδο αοδροἶβ, 6. 5., ἔυκο ἱν. 84, 8δ, Με. 
Ἡούβου τοτρδυκδ: “1 ἷἰβ ὁμουρὶ ἰο δ ἰδὲ τὸ 
Β06 Ὧ0 ΤΟΩΒΟΙ ἰὸ ὈΪδΔη6 {86 ορίπίοῃ οὗἨ {μόδα 
ἩΣΪΟΥΘ, 80 Ὀοϊῖονο μὲ ὁ πῖοκεὰ ερί εἰ) 
δέθπΠΟΥ Μ88 ΤΟΥ ὁχοσίϑα ἰῃ 86 ργορμοίΐο β8πο- 
ἰυατῖοα δηὰ ῥτορδοίΐο Ῥϑύβοδίθδ οὐ {86 Ποδίἢ 6 
πουνϊα.᾽" (οη. απ Ποιοεοπ᾽ 7 {ε εἰς. ο7 8. Ῥαυϊ. 
Ι. 821.--ΤῈΒ.}]. ΑΘ (80 ποδῃ υἵαη τορθαθὰ 
ἐδο δοί, Ῥδὺὶ ἔοϊὶ νουπάρά (διαπονηθείς), Ὀθοδυδ9 
Ὧ6 οουἱὰ ποὶ δΔοοορί οΥ̓ ΔΩΥ τοοοιηϊηθηἀδίΐου δηὰ 
ΒΌΡΡοτί, ΟΥ ΒΔΩΥ͂ ΠΟΏΟΥ ἤγοιῃ ἃ δρίσὶϊ τ πο νγδ8 
ποὶ οὗ οἃ. ἢδσηοσ, ΒΘ βιιάθην ἰπγποᾶ ἰο {δ 
ψοπῖδὴ 20 τῶν (ο] οί κἰα), απὰ οομδηάοα 
{8 αρὶ ἰξ, ἰὰ (86 πδπὶθ οὔ ὅθβυ8, ἴο δοηλο ουὐ ΟΥ̓ ΒΟΥ. 

Γπε. 190-21. Δπᾶἃ 86Ὲ Βοὲ δδῖοσα Βα, 
οίο.----ΤΠδ ΟΟΟΌΣΤΘΙΩΟΟ οτοδίδα ϑῃϑτοΐθβ, δὰ ουθῃ 
Βα ͵]θοίοά Ῥαι] δηὰ 8118 ἰὸ δΡ ΠΟ τΕΕ, Ῥυπίβε- 
το δηὰ ἰο ἱπιρτϊδοπθί. [“ΤΠὶ5 8 (86 ταί 
Ῥογβοου(ίομ. Ῥσοοθοάϊηρ ἴγοτι ἃ ρωγεῖν λεαίλεη 
ΒοῦΤΟΘ, οὗἩ ν ἰο ἢ τ πᾶγο δὴ δοοουηὶ.᾽" (Μόν οΥ). 
--Τκ.]. ᾿Ἰδόντες οδὰ Βοδσοου ἱπιρὶν μὲ (86 
ΟὟΠΟΙΒ οΥ̓ (6 εἶδγο ἬὝΘΓΘ Ῥγοδοῃΐ δὶ (8 {{π|6 
νπθη ὑπο οχρυϊείοπ οὗἁ (86 δρίτὶΐ ἰοοῖὶς Ρ]8ο9, δαί 
ΤΑΙΌΟΥ ΤΟΙΌΥΒ (0 8 δΒυθοοαποπίὶ ἐΐταθ, Βδη {Π6Ὺ 
Ὀδοδῖλο σουνὶποοά ἐπαὺ 586 δὰ Ὀδθη γοβίογοὰ ἰὸ 
{86 ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ Ρδυοδίο δβίδιθ, ἐμδὺ (86 δοοι βαυΐπρ 
δρὶ τὶς πδὰ ἀορανιθὰ ἔγοϊῃ ΘΓ, δπὰ ἱμπδὶ, οοπβθ- 
4αθηίγ, πὸ Ῥτγοβροοί οὗ δα ἀϊτοπδὶ Καΐπβ οχἰ βἰοά, 
(Ἐξῆλϑεν [δρρΡ᾽ 164 Δ|1κὸ ἴο {86 ἀοραγίιγθ οὗ (88 
δρίσὶ!, δὰ ἰὸ ἐπὶ οὗἩ (88 δΟΡ6 οΥ͂ Καϊῃ, γον. 18, 
19.---1κ.}, 6, ἰπ θη ΠΑ υπβοὰ ἴῃ ὁ ἀουδ]θ 
86ῃ86.). δ ̓ -ἰ πἰοτοί πὸ σοδαοα ἐπ οπλ ὁπ ἰ0 βϑοῖς 
ΤουθΏο, δπα (ΠΥ δοοογ ΠΟ ἿΥ δοϊσθὰ {Π 6 ῬΘΥΒΟΠΒ 
οὗ Ῥαμϊ δηὰ Ξ11645 ἱπ ἃ υἱοϊϑῃῦ ϑηπορ. (ΤΊπιο- 
ἰοῦε δρᾶ [μ|6, Δ βυδοτάϊδὲθ δοῃ Ρδηΐ0Π8, το γ 
ποῦ τοοϊοδίοα.). πὸ γο το πότ ἀγαρκοὰ ἰο 
ἐδ τοαῦϊκοί- υἷδοθ Ὀϑίοτθ (ἢ9 ΣΟΥ (οἱ ἄρχοντες, 
θη ἃ ζΖοηογδὶ ἰθστο), δὰ φγοβοηίθᾶ, δ δοσιδοᾶ 
Ρθνϑαα, βρϑοίδ! ἶν 0 [86 στρατηγοί. Ἰμ6 ΒΟΠΟΥ- 
ΔΌΪΘ 1116 οὗἨἁ στρατηγός, φααἱναϊοπὶ ἰο {μ6 ΒοΟΙΙΔῺ 

δίοτ, Ὑ88 ΚΙΔΟΙΥ δοοοριθα ὈΥ {μ πὶ ρἰιοδὶ πιδρ- 
ἰδίχαίθα ἐπ Ποπιδη οοϊοηὶδὶ οἱ[166, ΔΙ Βουρὴ (ΠΘῚΓ 
ΡῬΓΟΡΟΡ {116 νῶ8 ϑιυμηυέγί (5 ΘΌτα οοίογ δ ἴῃ 60]10- 
εὐ ἀμωπιυΐγί ΔΡΘΙδηίασν, Εἰ 86 ργδοίοτϑβ ἈρΡο Ἰδτὶ 
σνοϊοθδηί." ΟΙΟΕΒΟ: 22ῶὲ Ζεσε Ασταγ. «. 84.). 
“Ἴη)6 σοΙαρ᾽ αἰ πδηΐβ τυδὶ Ὦ6Υ6 ἴοϊέ βοῖηθ αἰ8[- 
συγ ἐπ βἰδιϊηρ ἰμοῖν στίονθῃοθ.-- ΤῈ ἰὼν Βδὰ 
Ο ΤΟΒΘΟΥ͂ ζῸΣ ῬΓΟΡΟΣῪ ἀοργοοϊδιίθὰ ὉΥ ΘΧΟΥ- 
οἶδ. Το ἔσυρ βίδίο οὗ μ6 σδδὸ Ἧῶδᾶ ὑπο γ ο ΓΘ 
οοποοδὶοὰ, οἰο.᾽" (Οὐηνὸ. απὰ Η. Ῥ. 828.---ΤῈἪ.]. 
ΤῊο σθδῦζο, δορατοηρ δ ῬοΪ 0841 σμδυδοίοσ, σθ- 

ἔοστοα ἰο Ρο  ἶο8] ἀϊδίαΣ θδΏοο5 Ὑδλοῖι, 65 ἰξ τῶϑ 
Δ]Πορο4, δα Ὀ66ῃ ογοδίθα (ἐκγάρασσειν, ρετίωτδατε), 
διηὰ ν88 ἰουπηοα οἱ 86 οἰγουϊηδίδηοο (Πδὶ (8688 
Τη6ῃ, Ὀοΐης ὅοτσδ, διἰεχηρίοα ἰο ἱπίγοάποδα ουδίοπιβ 
τΓΙΘὮ (86 οἰἐἴσϑηβ, 85 Βοϊαδῃ δα) εο β δῃὰ οοἷο- 
πἰϑίβ, Ἧ6͵ΙΘ ποὲ ροστοϊ θὰ ἰο δάορὲ διὰ ργδοίΐδε. 
[ον 86 δυι μοῦ οβ σοϑρθοί πα 86 ᾿ῃίοϊοσϑησα 
οὗ (86 ΒοΙηΔΏΒ, 866 Οὐηνό. απάὰ Η. 1. 824, πούδϑ, 
--[κ.]1. ΤῊΘ ὕδῖὴθ ᾿Ιουδαῖοι 18 ποῖ τηρεῖν ἰδθ 
δη ο818 ἰο Ῥωμαίοις οὖσι, ἃΒ ἀϊδιξησυϊκηΐπα 
ἀπὸ οἵδ ῃδίϊοῃ ὕσοτῃ {86 οἱβοὺ, Ὀπὶ ἴα, δἱ (δ 
Β8η6 ἰΐτη6, ῬΥοπουμορα ἴῃ ἃ ὈΐϊἐοΥ δηὰ σοπίεπιρί- 
ὉΟῸΒ ἸΔΊΟΥ, δὰ 8 ἱπέθπαοα ἰο τοῦδε {86 δΌΖΤΥ 
Ῥδββίοη8 οὗ (ὃ ΒΘΔΤΟΥΒ.---Ἔϑη ΟΟΟΌΥΒ ΠεΤΘ [88 
ἷῃ νἱ. 14] ἴῃ ὁ νιὰθ βϑῆβο, ἱποϊῃἴρς συδίοπιβ 
οοῃηῃθοίοα τὴν ῬΌ1|1]6 του δ ἷρ δηὰ {πὸ το κου 
116.---ἴὸ τᾶν Ὧ6 δἀάοά, ἐμαὶ [686 βοσύβογβ Βεὰ 
ποῖ γοεὺ Ἰοασηϑὰ ἰο ἀἰϊδιϊηρσυ δ ΟἸ Υ  βε δ: γ, 885 
βαοῖι, Ὀυὺ 8ι1}} δοηοππάοα 1ὲ πὶ Τυἀαΐδτη. 

γεε. 22-24. Απᾶ ἴδο ᾿οε!τταδο σοδὸ ὕρ 
κτοκοῖβοι.--- ΤῊ τυϊεἰαἀθ, ΔΙΘΣ μανυΐτις στρ 
Βοι]οὰ, δὲ οὔσο υῃϊἱοὰ ἩΠῈ (80 τηδδίοσ οὗ 
δἰ 5ἴαυο, ἵπ 8888} πῆρ [86 ὑτψὸ ΟΕ γ βι 85 (συνε- 

πέστη), ῬΥΟΌΔΌΪΝ ὈΥ ἰυταυ]θουβ οσὶεβ δηὰ ἀθ- 
τηδηάβ. Αμπὰ ἴδ6 ἀωυμπυέγι, ἀου Ὀ 1658 διαγπθά, 
δπά δηχίουβ ἰοὸ τ τρήσα ὑπὸ οχοὶ θὰ Ῥϑορῖς, τῷ- 
ταοα αίον Ῥγοοσοαρά, νιϊπουῦ ΔῊ Ῥγουΐουβ ταὶ 
ον υά!] οἷΔ] ῬΥΟΘΟΒΒ, ἰὸ 1πηῆἔῖϊοσὶ ἃ ΘΟΥΡΟΣΘΒ] ρῬαπίπ- 
τηθηΐ, ὈΥ̓͂ Δάχτῃη ἰδίου, ἸΏΘΣΙΥ͂ Ὀΐονγα οτι. (80 
παϊκοά Ὀοάΐοβ οὗὨ ἰμὸ δοσυβοᾶ; (περιῤῥήξαντες τὰ 
ἱμάτια, οοαρ. ἴτν. 1. ὅ. 8; ἐσεεγαπίίδιι σεϑίαα 
ζείοτίδια). ΤἘ6 δοί νγδβ ἀπατθδὶ ΟΠΔΌΪ ποὶ μεῖ- 
ἤοστηθα ὉΥ͂ (Π6 στρατηγοί ῬΘΥΒΟΠΘΙΪΥ (Βοηκε]), ναὶ 
ὉΥ {8ὸ ἰπίοσίον ΟἤΟΟΤΒ οὗ ἡπβίϊοο ({πὸ ῥαβδοῦχοι, 
γ0. 86 διὰ 88, (80 ἸίοίοΣβ), πὸ ἰηῆϊ᾽οιοὰ ἐδ 
ὉΙοσα ψῖτ ἢ το (οὐγσίς ἐράετε). [5 Ἀἴσπῃ εἰγίρει 
--ἰλογο Ὀσὶπρ πὸ δύσι ταθγοὶδα] τοβιτί οἰϊοιι ἐπ (86 
Βοχιδη ῥγδοίΐθθ, 85 ἴῃ ἐπὶ οὔ (86 ον (3 Οοσ. χὶ. 
24), ΟΥἹ Ταίμορ ἴῃ ἐδμὸ ἴδν οὐ Μοβεβ (θευΐ. ΧΧΥ. 
8).᾽" (Α16χ.).--ΤᾺ.]. Το Ραμ βμταθοΐ πα8, Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ, οτάοτοὰ δπὰ ἰπβίοιοα τῖτμ δα ἢ μαϑίθ δπὰ 
Ῥδδβίοι ἐμαὶ πὸ ργοίοδὲ δραϊπϑὲ ἰξ οουὰ 6 δυάϊ- 
ὉΠ τδᾶθΘ. Αδον τἷκ βοοηα, ποῦ Ῥτγοσοάεδα ΔΗΥ 
ἕοττη οὗὨ ἰσίδὶ, (λ6 ὑνχο δίγδῃ βοσβ ὙΠ σο σοτητεϊἐο 
ἰο ϑδεναι διὰ βρϑοΐϑὶ ογάθσβ γοσο ρίνθῃ ἰο (δῸ 
αϊϊοῦ ἰο βεσυσο ἴθπὶ οασογ. Ηο οδεγοῦ ὮΥ 
οοπδί της ἰμοῖὰ, 85 ἢ ΠΟΥ ΕΓ 
οἰ πιΐῃ 818, ἰο 8 6611 τ ΒΪοΙὶ τγῶϑ εἰϊαδἰοά ἔδσ τὰ (86 
ἱπίοσίοσ οὗὁἨ {86 Ῥγίϑομ (ἐσωτέραν), ἀπά, 860, ἘΥ͂ 
αϑιθηΐης ὑμοῖν ἴϑοῖ ἰπ ὑπ βίοοκβ (τὸ ξύλον, κέ 
ΤῊϊα ἱπδίσυτηοῃὶ γγἃ8 8 ΠΘΔΥΥ μΐοϑοο οἵ ποοὲ 
Βοῖοβ, ἑηίο νυβ οἷς 86 ἤδοῖ οτο ῥἱδοοὰ ἴῃ πῦοβ 8 
ΤΏΒΠΏΘΣ (δαὶ {ΠῸΥ ΨΟΤΟ ἩΐὰοΙΥ ἀἱκιοπἀδὰ; μεῆσδ 
ἰδ 88 δἷβδὸ 8 ἰτωρϊ οι θηΐ οὗ ἰοτ ΓΟ. 

γεκκ. 26-.28, Δ αἰ τ πὶ κἘτϊ.-- Τλε πιύσσοι- 
ἰοια αἰὰὐὦ, ὝὮΪΟ Ῥαυὶϊ δὰ 8115, ἐπ (μπὶϑ ἱ 
ταϊπίουβ δηᾷᾶ ραίηδιὶ εἰἰπδιΐου, τότ ποτεσίβοϊεβδ, 
οπβαροά, δὲ τοϊἀπίχδι, ἰπ Ῥγαγίηρς ἰο Θοὰ, κδὰ 
Ῥτϑί δίς δἷπι [δἰ ρίηρ ἈΥΤΩΠ5 ἰο ΒἷΒ Ῥγββθ, ὕμνοεν, 
--ΤᾺ.] νἱοὰ Ἰἰουὰ τοῖσθδ, ἰῃβοτηυοῦ μὲ ἔπε οὐδοῦ 
Ργίβοπογ Ἰἰδίοποα ἱπ νομᾶοσ, (86 ἡουηδαίξουϑ οἷ 
ἐμ6 δυϊἀΐηρ τοῦτο βιδίκεῃ ὉΥ ἃ υἱοίϑηι θεγίδ- 
4θδκο; 8}1 [89 ἀοοῦβ τόσο ἰδτόνῃ ορεῦ, δ ποὶ 
ΟἸΪΥ͂ πΟΥα ὑμοὶν ΟὟ ἰοίίοτβ ἱπαίδπιν ] 
Ὀπὲ αἴ6ο ἱμοβο οὗ 8}} (πάντων) {8π6 ΟΦ Ρ ὈΓΙΞΟΒΕΓΙ, 
ΤΏ 6: 1ον, βυὰθη}γ δινακίηρ, βυρροδοὰ δἱ βυϑ, 
σ θη ἢ Τουπά (6 ἀοοῦβ ορεπ, ἰΒδὶ μὲβ ρυΐβοβοῖβ 
μδὰ οβοδροᾶ, δηὰ ἰπιοπὰϑὰ, διιϊὰ Ἰου ἃ οτἕϑϑ οἵ ὅ6- 
βραΐν, ἴο σοιηταὶξ βυϊοϊάθ. Αἱ ἐμαὶ τοσάπδοὶ δεῖ 
68116 ἐο δἷπι, δι ιὰ οδἰπιο Εἷτη τι (ἢ ΔΕΘΌΤΕΝΟΡ 
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ἐδιδὲ 81} ποσὸ ἱπογο. [““Βγ 86 Βοπιδη ᾿δυν, ὑμ6 }41}- 
ΕΣ γὰ8 ἰ0 απάογρο (π6 Βδῖλ6 ΡῃΠἰβῃτθπὶ τ Βἰοἢ (86 
Ἰρδ] οἴδοιοσθ ὙΔΟ οδοδροα ὈΥ ᾿ἷβ πορΊ 6 η60 ὙΟΥΘ 
ἰὸ αγτὸ δυβογοᾶ.᾽ (Ωγ. δὰ ΗἩ, 1..8329. ἡ. 2.-- 

]1.--Τὸ οὗον Ῥγίδοποῦδ μδὰ 11ϑἰθηβᾶ ἰο {86 
ΥΕῈΥΒ οὔ ἐμ ἔτγο χθῃ, δηὰ μη {86 ὀΑτι Βα Δ ΚΘ 

οὐσαττοᾶ, τι ῖσἢ οροηῃοὰ (Π6 ἀοοχϑ δηὰ Ἰοοβοποά 
811 Βοπά8, {86} {61} (9 ρονγον οὗ αἀοά, δά, ἀθ6Ρ]Υ 
ἱπιργεββδοὰ Ὁ ἐμ χαΐσϑοῖθ, τοιαδί θᾶ τοί 0}1988 
ἴῃ (Πεἱγ 6611. 

Υεε. 29-4. ΤΏΘ ἘΘ Οδ]16ἅ ἴοσ 8 ἸἱκἘ1ϊ.--- 
Τῶι εἴεοί ῥτοάμοεα ὃν ἰδλε πεγαοῖο, ἐπ (δε εαδε 9 ἐλ 
γ7αἰϊν. Ηδ Ἀδϑυλϊγ οπἰοτοὰ τὶ ἃ Ἰἰζμὺ ἱπίο ἰμ0 
ποῦ ῥγίδοι (εἰςεπήδησε), δπὰ, 8]1.ὰ πὶ ἴθαν, 
δηὰ ἰγοπιϊης ἔσο δηρυΐϊδὴ οὗ σΟ;ΒοΙΘΏΟΘ 
(ἐτρομοῦ), ἰλγον ἰταβοὶῦ δὶ ἰμο ἴθοὶ οὗ δὰ] δπὰ 

1.145: ἴοσ ἢ6 ΒΒ ΒΟΥ ἱδογου]γν οονὶποορα ὑπαὶ 
{80} ᾿ΟΤΘ Βρ6οΣδ}]γ Ῥχοίοσίοα Ὀγ ὑπ Πεῖϊγ. Ηδ 
ἰδεα 1οὰ ἐμοσι οὐ οὗ ὑμ6 ἐσωτέρα φυλακή, (γ6Σ. 24), 
δηὰ οοπάυοίοα ἰθοπὶ ὑο δ ἴππον οουτὺ οὗ ἰλ9 
Ῥγίδου (προαγ.---ξω); ΒΟΙΘ Ἀ6 ΣΕΒΡΘΟΙ ΠΥ δὰ- 
ἀγεββοὰ [βοτὰ (κύριοι), δηἃ δβιοὰ πιδὶ δ απρδὶ 
ἰο ἀο, ἰπ οΥάου ἰο οὐίαϊη ἰμδὺ 86] γαϊΐοῃ Ὑ 16} 
(δογ ργεδομβοὰ (τοσ. 17). [Ἴνα σωϑῶ; ἰιθ0 Τοΐδ 8 
ἰο ἰδαὲ σωτηρία, ὑπαὶ ὁδὸν σωτηρίας, γογ. 17, Ὑ ΕΊΟΘΝ, 
85 δ0 δὰ ργϑυϊουβὶγ μεασᾶ, {μλ6 0 Βον θα (0 πηθὰ ; 
6 ἯὙ88 ΒΟῚῪ σομλυϊμοοα ἐμαὶ (ΠΟΥ ΒΡΟΚΟ [89 ἰσαίὶ. 
(Μεγε:).---ΤΒ.. ὉΒΟῪ γοαυΐτο ἐδ ῖ ἢ ἴῃ 088 88 
ἰδὲ [οχὰ, δπιὰ δϑϑυγο πἰπὶ (μαΐ ἰμυ8 δὸ δηὰ 81} 89 
ἰππιδιθ6 οὗ μἷβ ουδο νουἹὰ 6 δαυθά. ΤθοΥ Ὀ6- 
εἶπ δὲ οὔοθ ἰὸ Ῥσχοοϊδῖτη βισοϊμοίυ [0 Εἶτ δπά ἰὸ 
81} ψίῖο Ὀοϊοηρ [0 δἷπι, ἐδ 6 νοχὰ σοποθγπίηρ 6808 
Ομ τδὶ [καὶ ἐλάλησαν]. Τὸ σοδυ]ν 88, ἐπαὺ Βο, 
ἰοροῖβον πὶ 189 010 Βουδο {(πανοικέ ΒΟΔΙΟΟΙΥ 
ΟΟΟΌΣΒ ἐχοορέ ἱπ ἰδ6 ᾿ἰδίορ ασϑοϊ), Ὀο]λονοα ἐῃ 
Οοά; (λ0 οχργϑβδβίου πεπιστευκὼς τῷ ϑεῷ ἰδ δἀορί- 
εὰ, Ὀδοουδο 6 δὰ ὈθΘΩ 8 ρΡαζϑὺ διὰ ρο]γίμοἰβί. 
Ἐδ απὰ 411 ὲα σψόγο Ὀδρίϊτοὰ ἀυγίπς 0.6 Βα πὶ 
πἷσαῖ; ἰὴ τὶθ ταβϑ Ὁπαυθβιξο Ὁ} δαπιϊηἰδίογοά 
ἴω (89 οοατὶ πὰιιμὶῃ (6 ΘΠΟ]ΟΒΌΓΟ οὗ ἰδ ῥγίϑοι, 
δ ἃ π0}} οὐ ἰδεῖ, Αμπὰ τἯλ ΣΏΔῪ ἰῃΏοσ ἔγοσλ ὙὍΓ. 
88, ἐμδὲ Ηἷα Ὀαρίΐβπι οοσυγχοά ἴῃ ἐπιπιοαΐαὶθ 60η- 
ποοϊΐοι 1 ῖ8 οσσῃ δοὶ οὗ ψδϑδίπρ {πὸ ὈΪΟΟάΥ 
ἸΟΔΥκ5 τηθἦθ ὉΥ͂ {80 τοάβ ὁπ 8. 6 ῬΘΣΒΟῺΒ οὗ Ῥδὺ] 
διὰ 8118. [Οὐπειτυοίίο ρτσπαμδ ἰὼ Αοὶβ χυὶ. 88, 
ἔλουσεν, οἴο., ἑ. 4., λ6 τοααλεά ἀρὰ οἰοαηδοα ἰδοπι. 
ἤχοτα ἐδε δίοιον, ἱπαὶ, 18, ἔσομι ἰδ 9 Ὀ]οοά ψλὶὰ τσ ἢ 
(67 ψάσγὸ οογοσγοὰ ἴῃ δοηβθαιθοο οὗ {86 Ὁ]ΟΥ͂Β. 
ἯΙΧΚΕ: ΟΥἦ. Δ΄. Τί καὶ 41. δ. Ὁ. διὰ ἢὶ 60. 2.--- 

1. ΤΟΥ χοίυτηοά ἰδὲ οὐ Οὗ ]ογ9 ὈΥ͂ Δηοί ΒΘ Γ, 
ΝΒοὰ ὑπο ὈαρίϊΣοά δἷτη δὰ ἷβ ἔδυλὶν δἱ (μ6 
δδς δίοσ. [“ΝοΙΒίηρς ΓΟ]]ΟΒ δὲ ἰο 18 ᾿πὶ- 
ἸΘΓΒίομ, δ'ποθ Ὀοΐδ Δοϊυϊ, οη8 Δ Βῶγθ ὈΘΘῊ 
Ῥαοσίοσιηοά δἱ ἐπ τωουΐὶι οὗ 8 ἀθορ Ὑ6]1, ΟΥἨΎ ΟΥΘΏ 
χὰ ἃ Ὀοτϊ οὗ ταίοσ Ὀγουχμὶ ἰπ [ῸΥ {86 ῬυγροΒο.᾽" 
(ΔΙοχδαπὰθυ). Α νὁ}} οὐ. οἰδίθγῃ:. ΠΊΔῪ πδΥθ 80}- 
Ῥοά ἰδς Ὀον] πῖῖ τδίου; [8011 168 10. 8} ἰπὶι- 
τοοσδίου οουἹὰ βοδγοοὶν δᾶγθ Ὀθοη Τουπὰ ἴῃ ἐμ 
ἰμίοσϊοῦ οὗ δῇ δποΐϊοπί Βοδῃ Ὀυ βου. 1, οἱ 86 
οὐδὸν βαπὰ, Ῥϑυὶ μ8α βιθδ ῖῖγ ζοπο ἑοσί ἀνσὶος 
ἐδ πἰχδί, ἴῃ οτὰοσ (0 ἱστοσαθ σας (80 26 1]ῸΣ ἴῃ 6 ποὶρὶι- 
Ὀρσίης δίσεδι, μον οου]ὰ κθ, 86 δὴ Βομποδί τηδΔ, 
νδγο, οὐ ἐδοὸ ποχὶ ἀδν, ἀϑοϊαγοὰ ἐμαί, αϊος βαυϊηρς 
Ὀφεσι εἰρρσωσ κημὸς οοπάμυοίρα τι πΐη {80 ᾿χΐβοη- 
ἮΔΙ6, Ὧ0 ὑσοι]ὰ ποὶ ἰοαχσθ ἰῃ6πι, π801] (86 τὰκ δ8- 
ἰχδίδα ῬΘΥΒΟΏΘΙΥ ἰοὰ δἷπι ἔογί1ῦ---Ὲ.. Δηὰ 
δον ἰδ 6 6116 Σ ῥχουϊ ἀρὰ ζοοά πῃ ΗΒ οὐ ἀν  ]ης 
ἴος ἰλο πὸ τηθ, ῈΟ ΓΘ οχπδυδίοα Ὀγ ἰδο 
ὁστεὶ ἰσοδίπιθαν ὙΔΙΘΒ ἰθογ μαὰ γχοοοὶνοα, ἐδθ 
δοουγαίησ, δὰ (86 ϑϑύθχσο οομπβποθηί. (ΤῈ6 

οχργοββίοῃ ἀναγαγών---εἷς τ. οἷκον, ἀοθ08 ποὲ ᾿π Ρ]Υ, 
88 ΜΟΥΘΥ ἰπίογρτοίβ 1ἰ, ἐμαὶ ἐμ 6116 γ᾽ 5 δ οἂθ νγ88 
8 ΒίοΟΥΥ ἰχίιοσ (μδη ἰμ6 Ῥυΐβοη, δας ΤΊΘΓΘΪῪ ὑμαὶ 
ἱῤ τγαϑ ἃ βίογυ ἰχθοῦ ἰδδη ἱμὸ οουγὶ οὗ ὑῃ9 
Ῥτίβου, ἰὰ ἩΒΙΟΝ ἴλ6 δ᾽]υἰΐοη οὗὁὨ ἰμ6 ῬΓΪΒΟΠΘΓΙΆ, 
διὰ δὶ οὐ Ὀαρίϊδηια δὰ οσουγγθα). Παρέϑηκε 
τράπεζαν 'θ ὈοΐῺ 6 ΗἩδῦτον, δηὰ ἃ Βοιπδῃ πιοὰθ οἴ 

ΘΧΡΣΘΕΑΒΙΟΏ; τὸν Ὁ 7 » Ώ,͵ Ῥα. χχὶϊὶ, 

δ, ἀρροφμῖὲ πιεκδαηι, διὰ ΟΟΟΊΣΒ ἰῃ αχθοὶς 85 ΘΟΣΥ 
88 ἰῃ9 δρ0 οἵ Ηοπιοσ. (0ἀ. Ε. 98). 
γε. 8δ-40. α. Αρἃ ΒΘΩ ἐδ τᾶ ἄδγ.-- 

Τὰς λοποταδίς ἀϊεηιίδείοη 97 ἐδ μγώδοποσε. Οὐ (ἢ6 
ποχί τοογεΐῃρ, ὑμ9 ἀσυτανσὶ, πὸ δὰ, αἴας ἔν - 
ον τοβοοίϊοῃ αἀυτνίηρς ἰμ6 ἰπίοσυδὶ, ρογοοϊνϑὰ 
(δὲ ὑπ δα δοίοα νῖ ἢ ἴ00 πιυσὶ Ῥχοοὶρ ἰαἰιίοι, 
διὰ πο δα ῬΣΟΌΔΟΪΙΥ χοοοϊγοὰ ὑἸάϊηρβ οὗ ἰδ9 
ΟΟΘΌΣΓΘΩΘΘΒ ἴῃ {80 Ῥτίβου ἀυσίηρ ἰδ6 πρὶ, τ ΘΓΘ 
την ἰο ἀΐδροδβο οὗ (π9 τ ο]6 στρδίΐοσ δὶ 0Π06, 
ὈΥ αἰδιοίεϑίης ἐλθ Ὀυίβομθσθ. ΤΒΘΥ δοοογαϊ 
δοῃΐ δὶ ΟΥον ὉΥ ἰδ6 Ἰίοίοχδ ἰο ἔπ 4116, αἰγϑοὺ- Ὁ 
πα εἶμι ἴο ἀϊδταΐβα 8080 Ῥθορὶθ; ((μ6 ογάορ 8 
οχργοαδβοὰ ἰπ ΠδΌΔὮΙΥ δηὰ οοπιοειρίμουδ ἰοστηδ, 
τ. ἄνθρ. ἐκείνους). ΤΠι6 76.119. δΘοτιπιιπίοδίοα {89 
Τα Βϑδρο ἴο (9 ἔνχο τλθει, δὰ δαρροθοὰ (μὲ {πὸ} 
γ»γου]ὰ ποῦν Ὀ9 ται θοα οἡ γϑοοουοσίηρ ὑπο ὶσ ᾿ἰῦ6Σ- 
ἐγ (ἐξελϑόντες), δηὰ Ὀοίῃᾳ ἰἰἰοὰ ἰο οοπέϊπαθ 
ἸΠΟΙΣ ᾿ΟΌΣΟΥ Ὑὶμουΐ τηοϊοβίδιοα (ἐν εἰρήνῃ). 
Βυὶ Ῥαδὺὶ] οὐ᾽οοιοα 0 δυοῖνβ ὁ οουγθθ; ΒΘ ΣΕΡΤΘ- 
βΒοπίοα ἰο ἐμ οΥ̓οἷ418 Ὀθίοχο πἷπ (πρὸς αὑτούς, 1. ., 
80 74.16Σ διὰ ἰδὸ Ἰἱοίον δ), ὑμβαὺ πὸ ψ80}]9 Ῥτο- 
οϑάυγϑ μα ὈΘ6Ω ΘΟὨΙΣΑΙΎ ἰ0 αν. Ηθ δϑδὰ 8116 
δὰ, ἴῃ υἱοϊδίϊοῃ οὗ ουσῪ βοηθοὶ οἵ ᾿υδίϊοο, 
ὍθΘη Ῥυπίδμοὰ πιϊμουῦ ὁ ἰγὶδὶ δμὰ Ἰυάρτηοηὶ 
(ἀκατακρίτους); Ὀθδίάἀο5, (9 δὰ Ὀρίδ, δἰϊ βου ἢ 
88 Βοταδῃ οἱἐίξθῃβ, ἔμβου οουἹὰ ποὶ Ὀδ δβιιθ)οοιοα 
ἴο δ} ἃα Ρυπίδῃχηθπί, Ὀ60 ἢ Βοοῦγροα νὶϊ σοάβ, 
ἰῃ ορροι οι ἐο ὑἐμ!6 Βοιαδπ ἰδῖν, δα, ΤΟΓΘΟΥΘΣ, 
Δ. Βαά ευδογοά ἰπ ρυ]1ο (δημοσίᾳ), Ἡ οἷ οἷγ- 
ΘΙ Βίϑη60 88 8 Δα ἑϊΐοηδὶ] δραταυδίϊου οὗ (89 
ἰδήυνγ. [ΒΥ ἰλ9 16χ Ῥαϊετία, Ῥαδϑοὰ Α. ὕ. Ο. 
284, ἀπὰ πὸ 16. Ῥοτοία, Α. ὕ. 6. δ06, Βοιιδῃ 
οὐ ῖΣθἢ8 ΟΣῸ Θχοιαρ θα ἔσζοπι βίγῖροδ διὰ ἰοσίυσο: 
ὉΥ ἐμὸ ΖΌστηοσ, {11} δὰ δρρϑδὶ ἔο ἔπ Ῥθορὶθ νγῶθ 
ἀοροϊά οὰ,---Υ (86 Ἰαίίον, δοβοϊυίοὶγ."" (ΑἸέοτά,. 
Μογθ.). “Το γτἱοϊδιϊοῃ οὗ ὑμὸ στἰχδὶδ οὗὨ οἱ ἐ- 
Ζ6ΏΒ, ἯΔΒ γοχδχάθα 88 ἰγϑδβϑοῖ, διὰ, 88 βύοΣ, 
ἘΘΥΘΓΤΟΙΥ ἡ ἀρύωυ α (Μόγοσ, οἢ υϑ νυ. 88).---ΤᾺ.]. 
ΤΌΟΥ δαὰ {Π6}---Ῥδ8}} οοει 1 68--- ὍΘ 6 ἱπιργ18- 
ομϑά. Αμπὰ ΠΟῪ ἰδὸ τηδρὶϑιχαίθα τυ δὴ 0 ἰθστηΐ- 
πδίϑ {0 δϑαῖν ἴῃ 6 βϑογϑὺ ἸΏΔΏΠΟΣ (λάϑρα, (Ἀ9 
ΔΆ Θ 618 ἰο δημοσίᾳ), ὈΥ αγὶ τίς ἰμο πὶ ΔΌΣΟΡΙΙΥ " 
ἔτοτα ὑδ9 ῥγίβοι, 88 ἰδ. 8.6 δίγοδαν ἀοίης (5764. 
ἐκβάλλουσιν), ἃ8δ ἴα δὲ ἰὺ ἀθροπὰθ ὁῃ ἰμθηι. 
Ῥδυ]}᾽ 5 τιϑϑδπίηᾷ δ: “Α11 ἐμ} ἰδ ἩΣΟΠΚ ̓̓  Ὠ6Π66 ἢ6 
ΡΟΣ τ ΡίΟΥΙΥ ΥΘἔΌΒ68 ἰο βῸ (οὐ γάρ ;---γάρ ἱπιάϊοαίο5 
{μδὲ ἰδς ἀϊτοοῖ πορϑίϊνο, οὐ, οοπίδί ΒΒ 6 ΓΘΘΒ0Ὼ 
ἴον ἐδ ργϑοοϑάϊΐηρ ᾿πάϊσηδπὶ αὐοδίϊου [“΄8πὰ ἀλλά 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΙαΒ δἀνοσβαίίυοὶν ἰο οὐ." (Μογοῦ). 66 
ΝΙΝΕΕ: Ογ. Δ. Τ. καὶ δ8. 8. ἃ. ποίε 2.---Ἴ. 7): 
Ηθ ἀδιμδηαβ ἐμαὺ {86 ἀσυτονῖτὶ βου ]ὰ ΘΟ Π6Γ- 
ΒΟ} (αὑτοί, ποὺ ΙΔΘΓΟΙῪ δοπάϊης ἰμ6 ἸἸοἰ 018), 
ἴον (89 ΡΌΓΡοΒΟ οὗ "᾿σοηἀυοίηρς ἰμοῖν οσ  Β ὕγοια 
6 Ῥυΐϑοῦ, ἈὮΥ οΟὐμὸσ οουγδθ τϊαιξ ΠΔΥΘ Βυρ- 
αοδίοὰ πὸ ὑμβουχμί ὑπαὶ {πὸ ὨχΊΒΟΒΟσΒ δα ποὶ 
Ὀοθαι Θη ΣΟ ]Ὺ ἴτοο ἔγοτα αὐ], πὰ Ῥαι}᾽ 5 ἀθρδγ- 
ἴυχο πιϊσμέ, αἱ ἃ δυδδοαιθαῖ ροσὶοα, μῶν ὈθΘἢ 
ΤοΟργοδβοηιοὰ 85 8 οβοδρο, ἱἤ μὸ δὰ νι πάγονῃ 
ἷὰ 1.8 ἱπίοσεδὶ δἀπὰ αυΐοὲ πϑπθοσς σΐϊοῦ δὰ 
Βόθὰ Ῥγοροβοά. [Ῥουδ 1688, ἰοο, 9 δρρτομοπὰ- 
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οὐ ἰπαὶ βῦο 8 βίδϊπ οὐ δ'ὶβ ΟἾὟῊ τορυϊδίΐοι, 
τοϊχπὶ Ὀ6 ργολυἀϊοἷ4] ἰο ἐπ 6 ΒΟΙΪΥ͂ οὐδε 7Τ0Υ Ὑ δῖ ἢ 
Ὧο ᾿Δρογοα.---ΤῈ.].--- Ηο (Βογοΐοσε ἰδδιϊδοδ ἰμαὶ 
δὸ δυὰ |]|88 σοσθ ἤἄοπιαπ οἰξίζεπες (ἄνϑρωποι 
Ῥωμαῖοι). ἴπ {0 6680 οὗ 31165, (16 αοὲ 15 ποὶ 
Κηόνῃ ἴΥΟπι ΟΥΟΡ ΒΟΌΓΟΟΘΒ, Ὀυΐ γὙὁ ἃτο ἰηἴοτσιη θὰ 
ἴῃ Αοἱδ χχὶϊ!. 28-28, ὑἐπωὶ Ῥαὺ] ροββοββοὰ (6 
ΠῚ τες ΟΥ̓ Βοΐθδῃ οἱἐὐσθηϑὶρ ἤγοιῃ ἷβ Ὀἰσίῃ. 

αἱ δὲ ἀϊὰ ποί δοαυΐτο ἰΐ 85 ἃ πδϊϊνο οὔ ΤΆσΒυ δ, 
88 ΒΟΙΠΘ ᾿ΔΥ͂Θ ΘΓΓΤΟΠΘΟΊΒΙΥ Βυρροβεὰ (Β6η46}), 
Ὀδοθυδο ἰΠπαὶ ΟἿ ἯΔ8 δὴ μγὸϑ ἐΐδετα. [πδὶ ἰδ, 
ἦν νγ88 ποῖ 8 οοϊοπία ΟΥ πιωρπίείρίωπι, Ὀὰϊ δὰ ΟὨ}Υ 
τοοοϊγνοα ἰδ τὶ ἤγοια Αὐρυδίαδ, δὐθου ὑπὸ οἷν] 
ΑΓ, οὗ Ῥεϊηρ χογογῃθὰ ὉΥ 18 ΟὟ τη ρίβίγαΐθβ, 
1116 1ὁ δοκπον]οχοά {πὸ Βοτδη βουθγοϊ σὨΐγ ; 
18 οΟἰἐἰ20 8 ῬὍΓΘ οί οπἀδονοὰ τ ῖϊ {86 Ῥσὶτὶ- 
Ἰοχοθ8 δἰἰδομίπρς ἰο Βογιδη οἱ σθπθμῖρ. (ΜΘ υοΥ). 
-Τκ.]. Ηδποο Βἷ8 ΤΊ ΒΟῸΣ, ΟΥ̓ ῸΠ6 οΟὗἨ 18 8Ππ668- 
ἴογβ οῦδί δυο γϑοοϊγοὰ {Π6 Βοιηδη οἱ σοηδ 
88 ἃ Σονδγὰ [ὉΓΣ Βοσυΐϊοοδ γοηἀογοα ἰο {89 Βίϑδίθ, ΟΥ 
Βαᾶτα δοαυϊτοὰ 1 ὈΥ ρύτοδ86. [860 ἔχκα. οἰο6., 
ποίΐεβ ὁ οἷ. χχὶϊΐ. 24---9299---Τπ.] 

ὃ. Απλὰ ΠΟΥ͂ θδσχϑᾶ.---- ὙΠ ὴ ἐπ δυϊμουὶῖο85 
οἴ (86 οἷν χϑοοϊνο (86 τοροστὶ γοβρϑοίϊηρ Ῥδυ}5 
βἰδί δι 8, (ΠΟΥ ὙΘΥΘ δ᾽αγπιϑὰ (φοβηϑέντες), Ῥδγ- 
Εἰου ]ΑΥΪΥ 85 ἰδ ὈΥΪΒΟΏΘΥΒ Θηὐογοα {86 τἰμχὶδβ οὗἨ 
Ἀουλδῃ οἰἰἰζοη8θ. ΤΟΙΣ 1110 ..8] ργοοθϑαϊΐηρδ 'η [ἢ 6 
6886 οὗἁἨ πηθὴ ἰηνοδίθα ΦΙΊΔΒ (18 οπαγδοίοσ, τσὶ 
ΘΔ 51}γ δα] θοῦ (Βθῖὰ ἰο0 ἃ ἰγὶδὶ δῃὰ ἰο Ῥυῃὶϑῃταοπί. 
ΤΠΟΥ 6ΓῸ σΟΠΒΟα ΘΗ ἱπάμοοα ἰο ργοσθοὰ ἴῃ 
Ῥόσβοι (0 {86 Ῥσίβοι, δηὰ δά άσοδβ (86 Ῥσέθομ τ 
ἷῃ ἰθττὴδ οὗἩὨ δηίγοδίγ (παρακαλεῖν υπάουδίθαϊγν 
ἐπ} 168, ἴῃ (85. Θοῃπροίϊο, ἐμδὶ ὑπο ν τηϑἀδ Δῃ 
ΔΡοΪΟΩΥ͂, δὰ δαἰγοαιθα ὑδο Ἰδίίοσ ἰο Ὀ6 δαι188. 66); 
ἈΠῸΥ οοπάυοίοα ἰδποῖὰ ἴῃ δ ΒΟΠΟΥΔΌΪΘ ἸΏΔΏΏΘΥ 
Ὀογοηα (88 ΡΥΐδου Μν81}8 (ἐξαγαγόντες), δια οουὺγ- 
ἰθου θῖν σοαποϑίθὰ (ἠρώτων) ἐπδὶ {πον πουϊὰ το- 
Ἰυπίαυ γγ ἴοατο {μ6 οἱίγ. Ῥδ] δπὰ 811848 δοηι- 
Ῥ]οά, νὶιμοαυΐ, Βονγουον, χ ἰ δι πρ στοαὶ μδβίο; 
ἴ8ογ Βτπὶ υἱβί θὰ 86 μουβθ οὗ ὕγάϊ8 (ἐξελϑόντες 
---αἰςῆλϑον), πὰ ἐμ γὸ βανν, οχῃογίοα [““παρεκάλε- 
σαν, (καὶ ὑπο υ βου ]ὰ ποὺ δ ΥῸΣ ἷπ ὑδοῖν ΟὨΥ] δι δη 
οομἤοβϑίο.᾽" (Μ6γ6).--ΤῈ.}, δὰ δίσοη κί οιϑὰ 
86 ὈτΘΊΒΣΘΙΩ, ἰ. ε., ὈΟ( {μποὶν ὕο]]οὐν-Γ 6110 ΓΒ, 
Τἰπηοίμουβ δηὰ [Κ6, δηὰ 6͵80 (δ6 πον δοηγυοσίβ. 
--- Ἐξῆλϑον Υοΐουβ 8016} ἰο Ῥδὺϊ δηὰ 81188, διὰ, 
88 σου γδαϊβιϊ συ βοαὰ ὕγοτῃ (86 86 οὗὨ (06 ἄγει 
ῬΘγδου (ΥΟΣ. 16 8..), ᾿τ 1168 ἐδαἱ αἱ ̓ Ἰθαδί [α]κο, δηὰ 
ΡΠ 8.5 8180 ΤΊ σοι μου, Γοταδί μ6α Χ07 {16 ῬΥΣΟΒΟΏΐ, 

πη ῬΒΠΙΡΡΙ. [““ἸἸοίβουβ βοὴ ἰὸ δαῦο σο- 
λοϊηοα Ῥαὺ] δῃὰ 81168, 17 τοὶ δἱ ΤῊ οββδ]οηΐοϑ, δἱ 
Ἰοαϑί δἱ Βεογθδ (ἈΑοὶβ χυϊὶ. 14). Βυὶ νψὸ ἀο ποί 
8090 3:|. ΓΚ δρδῖῃ ἴῃ (π9 ΑΡοΒβί]θ᾽ Β ΘΟ ΡδῺΥ {}}} 
(9 ἐγ ΓΤ ΒΒΙΟΠΔΥΥ ἸΟΌΤΣΠΟΥ δηὰ ἰδ βδϑοοπὰ 
Υἱδῖι ἰο Μαδοὰδοπὶδ (Ασἰβ χχ. 4-6), πἤθγο μα Βταὶ 
Ῥοσβοῦ, “ἯΘ᾽ ΣΘΔΡΡΘΑΣΒ.᾽" (σου. διὰ Η. 1. 
884.---ΤΆΒ.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ,. 

1, ΤῊΘ ὑγδῃβιἐἷοι οὐὁἁἨ ἐμ Οαο5ρ6ὶ] 40 ΕυΣΟΡΘ 
δι Κη ῖγ 1]υδίχαίθδ (86 ποτὶς δὰ 86 ᾿κϊῃρσάοιι 
οὗ Ομ γῖβί ἴῃ ὑμοὶν ἱποὶ ρίϑηί βίδί, τ ἢ ΠΟΥ ΘΥΘ 
ΔΡΡΡΑΣΘΕΙΥ 66 0]9, ἀπὰ 88 ἱπδί χοἰ δοδηὶ 88 8 τουδ- 
ἰαγὰ-δϑοϑοὰ. ἤθη [86 δροβίϊα Ὀθοδπὶθ δοηδοΐουϑ 
ἰδὲ Βο δά χοοοϊγοα ἃ ο8]} ἰο Μδοθάοιηϊΐδ, μὸ δὰ 
.ὶβ σοΟΙΡΘηΐΟΠΒ ζουηὰ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΔ1]γ, οα σοδοβίης 
{86 τι οἷΐγ οὗἁἨ ὑμαΐ σου τυ, Ὡ0 ΟἾΒΟΣ ἈΘΆΓΘΓΒ 
οὗ ἰμ6 βανΐηρ ἔχῃ τσ (ΠΟΥ Ῥγοοϊδίτηϑά, ὁχ- 

ψμιε- πιαυυύτοαταστος κεουκοιιατττς το οντακττττησ ττι ἰστυσαοντστηκικενα σπστο - τπομεσπαπααυιθνταασακαπαε ματα εσαασσσσμ γενεπ ταησν τα γα πσκευπαναει σι ζπαπνσαυωκτο παν τας πταρηκαυ κεκκυ σοι κτπας απο κασκπα χορ σάνε πάξακε αευκτνετ ϑμκττηςπρ ιρεργῆνε της βεθμοκασνεφνξκα, Σκααςετιπρεασηεσεων. μὴ ἀῶ, αι ατρῶπαταιταπασπτονυν-- αν - κρ αμην. κατα, ππτμαναακτίωςαρι κνοπῃσιιονα παστοσπονλρηρασσσσσης ι σα ρας βαρετσιευμωιξυ πο δυξ εν’ υῆμξεσσσσυσν γε σε: ατεων. σταχτῆκακιωκαε τ ξν ραν υμοιρεσηνγκμτωντ τό φαΣαξώμε τσ -ἀηεττ τ ττττατεατ᾿ σπευεν γτσττστισνοσε κενόν ττττυκραρε τον το ταρντωστσπαπο οὐατοκπιαε κοκαλαυ σοστασαι ττωρκον να ορεμείπως, καπωνίρ,, βφονα γε ζννικονσινσν παρε υσεσοοσέλημ) ϑφεδπγαρενωνζων παξρενυναδσςι-αμυπτσσρη. σατο συ τσῶλιυομ τα  πμτητ ασσσησσσατο ἐστε Ωνα νσησ υτι  ρεααατ ιν ππταμαστ αι Ερηνσορμσασααν ιιμμησ αν τυσκαυπ ησεσσαῦ. 

ΤΗΕ ΑΟΤἿΒ ΟΕ ΤῊΗΞ ΑΡΟΒΤΊ ΕΒ. 

οϑρὺ βοῖὴθ γενμαΐδβ. Νονυοτίνο θεβ, ἐΐιθθο βοσυβηίϑ 
οὗ Ογἰβδὲ ἀϊὰ ποὶ γοργὰ βυσἢ ἃ Ὀδρσίππίηρ 88 ἴῃ- 
δἰσοϊδσαεηί. “6808 Εἰτδ6 17 δ’ὰ οοηγναζδοὰ πὶ 
8ἃ βαιιδυῖίδηι ἩΟΏΔῺ δὲ ἃ Ὑ6]1, δηἀ {86 δοὶ δ01- 
ῬΥθϑα μἷβ ἀΐ801}}98 (ὅοδπ ἱν. 27). ΤῈ δροδίϊοα 
οΥ̓͂ (86 αδῃ 195 ἰμυϊδίθ ἐβοῖν Μαδδίοσ. ΠῚ ἰδο76 
σδηποὺὶ δά ἀγοθϑ παπν ὨΘΟΓΟΣΒ, ἰΠ6Υ Δ.Θ ὙΠ} ν ἰο 
Βροδὶς ἰο ἃ . ΑἸΙΔουκὮ ὑπο ῖν ΘΟΙΙΣ ὉΠΙ 6 [1058 
οδηηοὺ ΔΔΞΌΙΩΘ ὑπὸ ἔΟΥΊα Οὗ 8 ΒΟΣΊΏΟΏ ΟΥ θ᾽} 
ἀϊδοοῦγβο, ὑπ 6γ ΔΓ 8(1}} ΔΡΡΥ ἐδδὶ ἐμὸν διὸ δὺ]ο 
0 ΒΡ6δ8ᾺΚ οἵ “2 6808, ἴῃ ἃ ἴβδιὺ ΟΠ βδιϊος, ἰ0 
(Βοδο ὕον βου δ. Απαὰ γοὶ (815 ΔΡΡΒΥΘΙΙΥ ἱπεὶς- 
ἰἱδοδηὶ δορὰ, Ῥχγοἀποορά ἃ στἷοθβ δηὰ ργϑοϊουδ 
μιεευθαὺ---ἰδ6 βουτίδῖηρ οοπστορδίξου οἱ Ἀλὶ- 
Ἰρρὶ. 

2. ΤΏΘΡΟ τγὰβ οὔθ ἱπάϊν: 8] διηοῦρ ἰδ6 [ΟΝ 
ἤδιδ]ο ἈΘΔΓΟΣΒ, Ὑ8Ὸ ἰοοὶς ἰο Βεοασί ἰδ6 ποιὰὶβ 
ὙὯ16ἢ Ῥαπΐ ΒΡοΚο, δηά Ἰ:δίοποὰ τ ἀογουῦὶ δἱ- 
ἰοπίΐοη. Ηδὺ βυβοορ ΠῚ ἐ 8ο] 7 ττδϑ ΙΓ ΒΥ δὴ 
οἴεοὶ οἵὕὁ στδοθ. 186 1οτὰ 2668 ΟἸσίβέ ἰμδὰ 
08116ὦ μιῖβΒ Τηοϑδθηροῦθ ἰο Ἀαδοοάοηϊα, δπὰ ἰὰὺ τῶ 
Ης πο οροῃϑὰ θὲ μβοασὶ. ΟἾσὶβί μαϑ ἐπ6 ΚΟΥ οἵ 
ϑανϊὰ; δ6 σδῃ 80 Οροῖ, ἐμδὲ 20 τῶϑδῃ οδὴ βιυὶ.. 
Βον. 111. 7). Τὸ Βυτῆδὴ δολγί ἴδ οἱοβοὰ δηὰ 
Διγϑὰ ὈΥ δβἷῃ, 80 (παῖ αἰνΐηθ ἰχὶῃ οδηποί ΘΌϊΕΓ, 

ΘὨΪ χὨύθη ἐμὸ τἱπά, αἀἰγοοί {πὸ π|11, ἀπὰ σοπον 
ἐδ ἵππον Ὡδη. ΟὟδο6 ΟΡΘΏΒ ἰδ Ὠεδσὶ δηᾶ οὐῦ- 
γοσὶβ ἰὺ ἱπίο χκοοὰ ρφτουηά, ἴῃ οι {16 866 688 
Τοιλδίη, ἰδ κὸ τοοί, δὰ στον. Τμπο ποσὰ 18 ἰδ 
δ8δῖη6, Ὀθσὶ {86 Ποαγΐης ἰ8 ἱποζοϊὰ : θα (86 
Ιοτὰ οροπδ ἔμ ἢοϑδεὶ, οοπυογβίου 18 φοεεδίς ἴἰὸ 
δ8η, Ὀυΐ ἰὰ ἷἰθ αεἰμαϊ 4} εοἰδαα ΟἿΪῪ ΜΒΘῺ πολ 
Βἰτβ6]  δ18ὸ σοοοῖγοθ ἐμ ποτὰ πὶ τΠΠΙπσηοδ8 
δηὰ αἰἰοπίϊοη. ΟἸχγβοβίοιῃ Βα: τὸ μὲν οὖν 
ἀνοῖξαι τοῦ ϑεοῦ, τὸ δὲ προςέχειν αὐτῆς, ὥστε καὶ 
ϑεῖον καὶ ἀνθρώπινον ἦν. 

8. Βαρίΐδτα 'β δὐτοϊηἰκἰοτοὰ ΟἹ ἐνγο ΟΟΟΘΒΙΟΠδ 
ἐπὶ δζὸ ἀοβογί θα ἴῃ ἐπα Ομ δΌΐοσ, πὰ οδοδ Εἰ8}6 
8 ΘὨΟγῈ απ δ Ὀδριϊκοά---Ἰ γάϊα δηὰ μὲν 
Βουθομοϊὰ, νον. 1δ; ἐὴ6 Δ 1Εἶςς»; δηὰ “81 δ ες 
γον. 88. ΤῊ ΐΒ ἴα {86 δγαέ τηϑπίΐου το [ΚΘ 
ταδῖοοδ ἴῃ 15 ὩἸΔΥΤΘ ΤΟ οὗ [86 ΤΑΪΑΒΊΟΠΔΙΥ ᾿ΔΌΟΣΒ 
οὗ Ῥαυϊ, οὗ ἰδ6 Ὀδρίϊδπι οὗἩὨ ἰ86 σομνοσίοᾶ; δπὰ ἢ 
8. ἃ εἰ κεἰ δοδηὶ οἱ Τουτηδίδησο, ἴῃ Ὀοΐδ οὗὨ [16 ὁ8868 
ἀοβονὶ θοα ἴπ {86 Ῥχγοδαηΐ ομδρίοσ, ἱπδὶ αἱὐ τὴο δ6- 
Ἰομῃφοὰ ἴο ἐδ ἐνγο Ῥ ΥΒΟΠΒ πδπιϑᾶ, όσα Ὀδριϊσοὰ 
δος Ἡΐὰ (μοπι. ΒοΙἢ Ῥαβδαροβ, γοσ. 16 δῃὰ 838, 
Δ΄Ὶ0 δαάἀυοοὰ ἴπ ἤδυοσς οὗ 7η  ηἰ- δαρίϊδει, 85 κι 
ΔΡοβίο] σαὶ Ῥσϑδοιΐοθ, οὰ 1:6 δυρ οι οι {μα {110 
οΟὨΣἸ ἀγδ ΓΘ υπαουθίθα]ν 8150 οουπίθα 88 Τ261- 
ὍΘΓΒ οὗ (86 ΤΑΠΑΣΪΥ ; ἃ ΒΘηροὶ 65κ5: Οιῶὲ στ- 
ἀαί, ἐπ ἰοἱ 7αγεϊεέ ποωδίωπι ζωἶδδε ἑπαπίεμι") [ΐ ἰδ 
τυ (μα νγϑ οδῃποὶ ὮΥ͂ ΔΩΥ͂ ΤΛΕΒῊ5 τηδἰ ἰδίῃ (οὶ 
818 δὲ (λὸ ἔδοί, νι δ ἢ} δομπδάοσπορ 88 ἰὸ 
υοίο ὶὲ δϑουίάθποο. ἮΤδο ταοβὲ ἱτποροσίδπὶ δδίστο 
οΥ̓͂ (86 πΒοῖο βυ)οσί, Βοτσουον, ἰδ ποῖ οοπποοίοὶ 
τι [00 αυοδίϊοηβ ἩΒοίΒοΣ ὑπο τ ΣῸ οὨΠάγοι 
ἴῃ ἰδοδο ζβι1}198, ΟΥ Ἠδδὲ (μοῖρ ΤΆΔῪ ἰδ γὸ 
Ῥοθῃ. [Ιἐ ἷβ σδί μου 86 ἱπαϊδρυΐδ]6 ἔδοὲ, ἰδδί ἴῃ 
δοΐ οδ869 ἐλὲ εὐσλοῖε Ἀοιδελοϊά, οτ 81} νδο Ὀαϊοπ οὶ. 
ἰο (86 ὕληι 1168, ΤΘΡῸ ὈΔρΡΕΣοά τῖϊ (80 ΚΟΘΡΟΟΙΣΤΟ 
μοδᾶθ, πίοι ᾽β δότὸ οὗ ἃ ἀδοϊβῖνθ οβδσϑδοίοσ. [ἱ 
ἱμυοῖνοθ 86 οοποορίΐοῃ οὗ ἃ Ολγίδίαπ {απιῶν, 8 
Ομ τλδιΐδη πουβομοΪἀ. ῬΘΥΒΟΏΔΙ 856}- ἀδέογτοῖπϑ- 
ἰΐοπ ἰΒ ἱπάδορὰ 6 ἸΟῪ ρυίγίϊοχο; δἰ1}}, 1 ἰδ βοὶ 
οοηϑὶϑίοηὶ τὐλα πὸ ἰσαΐϊ ἐο ἰδοϊδίθ ἐμ ἱπάϊν]ά- 
4]: (86 ὕπ] οὗ [86 ἴδιον ἴῃ Οχὶδὲ, 86 οοῦ- 
Βοοσδίϊοηυ οὗ ἰμ6 λοιϑολοϊά ἰβτοῦρ ρταοα, [86 
οἰ ἶγο Βυ δ᾽] οι, οἢ οὗ 4]}1 ἰο ὁπ [μογά---ἰδ 686 5661) 
(9 ᾽τ8 ἴο Ὀ6 ΒΕΙΘ τοαυΐϊγοὰ ὉΥ {86 πὶ] οἵ Θοὰ. 
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Απὰ ἱὲ ἰκ 8, Το δ  Ἶ 8019 ἕδοί ὑπαὺ {18 δδρϑοὶ οὗ 
βαϊναϊΐοπ 18 Ῥχοταΐ ϑΏ }Υ οχἰ ἱιοα πῃ {}|0 δροδ- 
ἰο]οαὶ πἰδίοσυ, δγαὶ οὗ 4}}, οὐὰ Ξωγορεαη στοιηά. 

4. Τίια δροϑδὶϊθ οὗ ἐμ6 βϑάθθισεσ οηυρζᾶροθ ἰπ 8 
δοΒ σὲ 1} ποδί Βοηΐδηι 0. ἃ Μδοοάοπΐοο- 6] οηΐοὸ 
δοὶϊ. Τῆς ἃσχίδβ οὗ αἰνἱ παι ου δὰ ὈΘ6Ὼ Οχι ἢ Βίυ οἷ 
Ῥγδοϊβοὰ δυὐϑσ βἷποθ ἔμὸ Ῥϑὶορομῃθβίδηῃ ἩΔΓ. 
Ῥοϊγιδοῖδηι ῥσουδὶ]ϑὰ; ἰμ6 Ῥγιμίδη ογδοὶθα δἰοοα 
πη ἰμ6 ο]οδοδὺ δσοῃμϑοίϊοη ἩΠῈ ἰὴ6 τΟΣΒΒΪΡ οὗ 
ΑΡΟ]].οθ. νοι ἐπ δοιρδσγδίδνο ρυτσὶυ οὗὨἨ τ 0 } 
(86 ψΒΟΪ6 ϑυβέθιμ στὶς ὐ ῬΟΒΒῚ ὈΪΥ Ὀοδδὲ, σγδάυ}}γ 
ἀϊδαρροαγοά, δῃὰ ὁ βιρουβιϊ ἰοῦ ἔοτιι οὗ δβοοίἢ- 
δαγὶῃ ς βυσσοοαοὰ ; ἃ οα]ου αἰ 861 πο88, διὰ 
ἔτοδδ ΟΥ γί] ὕγδυὰβ το γὸ ἰουπᾶὰ ἱῃπ ΘΟΙΙΡΘΩΥ͂ 
πὶ Θυρο γι 0. ΑἹ (686 ἰραϊυγ68---Θ6880}- 
Εἰ Βοδι ΒΘΗΪΔὮ 88 (ΠΟΥ ΔΥ0.---  γ0 ΤΟΥΘΘ]οα ἴῃ 
8 ἰάοουδ σοι ἱπαίζοῃ, ἴῃ (86 6486 οὗἩὨ ὑμὸ βοοί- 
Βδυϊηρ ἔθπιδ]ο δἷδσο. Τὴ τηοϑὶ βουΐοι δ ̓πήυγὶθ8 
ἰπηδιοίθα οἡ (86 δροβίϊοβ Ῥγοοοοάθα ΖΊΟΙΩ τη 6 ἢ 
ἩΐΟ80 ἰηίοτοδίθ δὰ δυδοχοὰ. Ἐ16 οὐἰγουτηβίϑ 99 
ἀοφδ ποί, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἡ. 01}Υ {π6 Ἰπΐογοποο ἰμδὶ (δ 0 
ἩΠ|016 δ᾽ νϑϑ ποι δίηρ ο'80 ἰδ Δῃ πη ροβί ἐἱ0ῃ, 
δβἷποθ, ὁ {π8 δυρροδίίΐοι, ὑμ6 Θχοϊδηιδίλοι οὗ [86 
δἷανεο, τεοοσάϑαά ἴῃ τον. 17, νου]ὰ Ὀθ δἹλοχοί μον 
ἱβοχρ] οαῦϊο. ἴοι ΡΣΟΌΘΌΪΥ δββάπιθ ἐμαί {μ 6 
0880 ΟΧΒΙΙΐ8 ἃ κὶηὰ οἵἃ οἸαίγτογαποθ. Απὰ ἰδ 
ἐλαί [8 δροβίϊο σοσοφηῖζοϑ 8 ἀθτηοῃΐδο8ὶ ΡΟΎΘΊ, 
δηὰδ ΟΧΡΟΙΒ 186 δρι σὶς ὈΥ͂ 8 ρονογίαὶ οομιτηδηᾶ 
ἑδδυϑὰ 15 [π6 πϑηιο οὗ εδυ8. Βοηροὶ ΓΟΙΔΓΚΒ: 
ναὶ ερσείνιδ ποπ ὁ ρέδϑοίηιϊδ; φιΐα ΟΉ οἱξέιδ οοπι- 
σιοσὶϊί Ῥαμέίωπε; δεα ἰαπιεη ἐχροϊα ἀἰσηδ. ΑἸΥ͂ ἰο16- 
Σου οὗἩ βυσἢ οχοϊδιηδιϊ 0η8, δη, 0} ΙΏΟΓΟ, 
ΔΏΥ Δ1δὴοθ τὶ δυσὶ δρὶτῖ8, οουἹὰ μάν πδὰ 
80 Οἰδοῦ οἴδοοὶ ἰδδη ἰδπαὶ οὗ ἀἰδμοποτίης {86 608- 
Ῥοὶ, δη ἃ ἰπάονίης ἰμ6 στδοο δᾶ συ οὗ 6οά. 

δ. Βαὺ (86 Ἔχρυ]βίοη οὗἉ ἰδ βρὶ σιν ἱῃ {86 ῬΟΥΤΟΣ 
οἵ Οσὶβὶ, δ 0) 6οἱβ (86 δροβίϊοβ ἰὸ ἃ ροὐξίίοσαὶ ἀοου- 
Βδιΐοη, [ἡ ΨΥ ΒΔΊ όσα, (6 οδὐθμβί 16 στουηᾶ [00 
89 ροσβοουϊ:οῃ8 ἰὸ ψΒΐοΣ {πὸ ΔρΟΒΙΪ68 (1Υ. 2, 7; 
γ. 28) δπὰ ϑίδρβοι (νἱ. 11-14) τότ δχροβοά, 
ποὰ Ὀδοπ ὉΠ ζοστΪΥ Τατηϊβιοα ὮΥ το ρου. Τδ9 
δΒυϊοτοτα ὙΟΣῸ δοουδοὰ οὗ δαυὶης ᾿Ἰηνδαρθὰ 86 
τ κδίβ οὗὅὨ 86 ΒἰοΥ Υ ἢ Ἶ 68] ΟΙἾΟΟΥΒ δηα ἰθδοὮ ΟΓΈ, 
διὰ οὗ βαυϊηρ υἱλογοὰ Ὀ]ΔΒΡΆ ΘΗ ΪοΒ δροϊηδὲ αοὰ 
διὰ Μίοβοβϑ, [86 ἰδρ]ο δὰ ὑμ9]ατν. [ἢ ῬὮΡΡΊ, 
ῬΟΤΒΟΟΌ ΣΟ. ΔΕΒΌΠΙΘΒ 8 ΡΟ 1168] Ομαγϑδοίου ; Ῥϑυὶ] 
διὰ 1165 δσὸ ομβδσχοὰ νῖϊ μανυΐηρ ογοδιθὰ ἀἴ8- 
ἰαγῦδποοσβ, διὰ δἰἰοειαρίοἀ ἰο ἰπίγοάμοθ ουδβίοταβ 
τὴ ἩὉ͵Θ ΘΟΠΙΓΑΡΥ ἴἰο {86 οπιαη οὐ βίοιμῃβ. 
Ῥογβοσυς 08 μδὰ ὈδδῺ ῥσγουϊουθὶν οπἀυγοά οὁἢ 8 
Βοδίβθ 5011 (ἰὰ Απίιΐοοῦν οὗἉ Ῥίδί δ, ὁ... χὶϊὶ. 14, 
δ0, ἱπ Ιοοπΐυπι, διὰ ἱπ ζγεῖγα, οἢ. χὶν. 4, 19), 
δυΐ εδ16 ἰδ ἐπ γαὶ ἱπβίϑδησοθ, ἰὰ ὙΔΪΟΙ, Ὀοδι 68, 
(6 χηοἰλνοδ οἴ (16 ῬΘΥΒΟΟΘΌΪΟΥΒ ΤΟΒΗΣ Ῥτοοοοάρὰ 
ἔἴτοα ὃ Βοδί θη ἢ ΒΟΌΣΟΘ 81086. “Τ6 ΒοΙΏΔη 
δυϊδογί(65 οὗὨ (6 60] 0:18] οΟἱΥ͂ οὗ ῬΆΣΠΡΡΙ, ἴτὰ- 
Ῥε]οὰ Ὀγ ὑπὸ δονγοίουδη 88 οὗ οοτίϑίη ἰηἰν 8}5 
π80 δὰ βυδίδιηϑᾶ ἃ 1088, δπὰ Ὦγ (Ἀ οχοϊίοα Ὀυὲ 
διππὰ Ρδαδίοπα οὗὨ ἴδ Ῥορυΐδοθ, μδδι}}γ δἀορίοα 
16.581 πὰ πη͵υδὶϊ β  Ὁ]6 ᾿ηϑαδυγοθ. 16 τ} 0}6 
ὉΘΟΌΓΤΘΙΟΘ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Υἱοινγοα 88 8 Ῥγοσηοιῃ οι οὗ 
811 (ἰ8οδβὸ Ὀϊ]οοὰν ροσβϑου:οηβ ἰὸ ψΐοῖ (ἰ6 ΒοϊηΔῺ 
ἀορίγο γ͵δϑ δρουΐ ἰο βυ ᾽ϑοὺ 186 Ομ γιδδηβ ἀυ- 

ἴᾷ ὑνγὸ σοπίατῖο8 (ΟΡ. ΒΑΟΥΜΟΘΑΛΑΆΤΕΝ, 11. 1. 
Ῥ. 210, 211).---ἰπαοοά, (μὸ δυδοτίη χθ οΟΥὁ ΟἸσὶδί 

ἱ Ταχηΐδὴ {8 ῬΤΟΡΟΣ ἰγρθ οὗ 411] ἰμ6 ροτ- 
ΒοΟΌ ΓΙ 0η58 Μὶσἢ μδνὸ Ὀεδ4]]6ὴ Ηΐθ οδυσοι. ΤΆ δ 
ἦδ προοΐδ Π} (86 ὁ886 ἰῃ 50 ἴδστ 85 Η νν8 ἢΪπ186] 
τοῦ Ὀεΐοτο ὈΟ( 76 ἰδὲ δ ἃ ΒΘ μ ἢ ὑσὶ θΌΠ8]8, 
δη δοπἀοτηποά, ὈΥ ὑμ6 σον δὰ ΕΙΘΙΔΙΟΩΥ [ῸΓ ἰσ- 
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τοὶ κίοη, δὰ ὃγ ἰμ9 Βοπιδῃ Ῥγοσυγδίοσ, [ὉΓ ἃ ρ0- 
11ε168] οὔδηοο. Τμ6 οὀχρουίθηδο οὗ δὶβ ἀἰβοὶ ρ]68 
ἦθ ὩΟῪ ἰδ ϑ81λ0 ἰῃ Ὀοὶδ ΓοΒρθοὶδ: {ΠΟΥ Δ. 80- 
ουδοὰ, δὶ βγχϑὶ, οὐἤἨ οἴθιδϑβ οὔ ἃ δου ᾽ο8) δηὰ 
τοὶ σίου, δὰ, οἴου ατάβ, οἵ ἰδ οθ6 οὗ 8 ρο] 66] 
ὨδίογΓο. 

θ. “ΒΥ βυσουχηθίηκ, τγ͵ο ΘοΟΒαυον᾽", 18 ΠΟΥΘ 
δζϑῖη (Π6 πδιο- ποσὰ. ΤῈ ὑνο ἐπιρτὶβοηδὰ γγ]ὺ- 
Π68868 οὗ ΟἸγχὶδὶ δγο ϑυδογοα ὑμο ἀροροϑί ᾿η)ὶ- 
Ἰϊαϊίοι ; ἐμοὶν ἔδοὺ ἃγὸ 1αβϑίθηρα ἱπ ἰἢ6 δίοοκβ; 
{πο ῖν ὍΔΟΚΒ δ.ο Ἰδοοχσαίθα 11} βίσροβ; (Π6Υ δ. 
οδϑὲ δος ΘΟΙΏΤΩΟΏ ΟΥἱΐΠ818.. ΤΟΥ ΔΓΘ, ΠΘΥΘΥ- 
{861688, 80 Ἰουῆι! δηὰ ἈΔΡΡΥ σι θ ἰμῸΥ ΟΥἿΟΡ 
ῬΓΆΥΟΣ ἰο αοά, ἱπ (89 τὰ 19 οὗ {86 πρὶ, ὑἐμαὺ 
(Π6Υ βίης ΥΩ οὗ Ῥγδαῖδθ ὙΠῈῊ Ἰουὰ νοΐσοϑ. 
ΤΌυΒ μὸ ΒρΊγϊῦ ῬΥΘΥΔῚ18Β ΟΥ̓ΘΡ ἐμ 68}; ὑμ 8 7810} 
δη ρδίΐβῃησθ ῬγΟΥδ 1} ΟΥΟΡ ἐσ] υ]δίϊου. Απά {116 
Τα Γ80]9 ὉΥ̓͂ σι {πον ὈομάδΒ 6 γ0 Ὀαγδὺ δϑυῃ- 
ἀον, δῃὰ ἐπ ἀοοῦβ ορϑηθά, 18 89 δδιγοσ οἵ αοὰ 
ἰο {8 6 ῬΓΘΥΘΥΒ 8δη4 ὑΓδὶβοβ ΟΝ ὑλον οἰοτγοά ἰο 
Ηϊ). Το Ῥσίϑοῃ 18 οοῃνοσίθα ἰμπίο ἃ σμυγοὶ---Ἃ 
ῬΪδοδ βυλίοα ἴον Ὀδρίΐϑιω, Ὁ σϑηΐ]θ ταὶ βέγδὶ 008 
ἰο {86 δυβοιίπς (γὸΣ. 88), δηῃὰ 70. ἃ οἰιδουῖι 
ἄσαρο (νον. 84). 

7. Το ᾳαυρδίξοη δπὰ πὸ ΔΗΒΎΓΘΡ ἴῃ Ὑ6 Ὁ. 80, 8], 
δΔ1Ὸ ὈΟΙΉ, 88 ἰΐ ὝΘΓΘ, οἷα 8810). Βοί βίσὶ Κα ὑγθ- 
ΟοἰΒΟ] Υ (86 οομίσγαὶ ροὶῃΐ δἱ στ ῖο ἢ} ΠΟΥ ΔΙῸ δἱτηθὰ 
-οἰλὸ σδηίγα) ροϊπίὶ οὗὨ (89 Βοδσί, δῃὰ α͵80 ἐμαὶ οὗὨ 
[86 Ρ]δῃ οὗ Βαϊγαίίΐοη. ΤΊ συσδίίοη ῬὉτοσοοὰβ 
ἔτοτα ἰ86 Βοαγί, διὰ γοϑοῦοβ {86 Βοατὶ. Οἱ {86 
ἀδγ οὗ Ῥοῃίεοοβί, ἰβοϑὸ 99.718 νο86 μοασίβ δὰ 
ὈΘΘῺ 80 ἀΘΘΟΡΙῪ τηογοα ὈΥ͂ Ῥοίου' Β ἀϊβοουγσβο, 6Χ- 
οἰαἰπιοαὰ : ““Βγοίβτοη, δὶ 85884}} ψὸ ἀο} (Ἰϊ. 
817). ἘΒέετθ, ἰπ ῬΒΡρΡὶ, 86 6 11θν, νο Βδᾶ Ὀθ6ῃ 
ῬΟΘΥΤΌΪΥ αϑοοϊοα ὈΥ 86 ὁσοῦγγθηοο ὑμπδὲὶ πδὰ 
(Δ θη 0Ϊδοθ, δῃὰ ψγῶο νγ8 ἰγου δ] ἴῃ 18. 6ο;- 
Βαΐθῃςο, δϑκθὰ, :ὼ πηοβὺ ΣΟΒΡΘΟΙ Ὁ] ὑθστηθ: “' Βίγβ, 
πἰδὶ ταυβί 1 ἀο ἰοὸ ὍὈ60 Βδαυοα)" Η8 βδηρυΐβῃ οὗἁ 
οσοῃβοίθῃσο, (ἣ9 ἴθδασ οὗὨ αἰνίῃϑθ Ῥυπὶβῃτηθηῖ, δπὰ 
δὴ δεθεί ἀοδῖγ [ὉΓ βαϊγαίΐ οι, σοι ὈΪπ9 ἰο ῥτοιωρί 
ἃ ᾳφυοδίϊοη ΟΣ ΡΥ ΘΒΒῖΥΘ μοί ΟἿΪΥῪ οὗ ἃ Ὑ 188 [ῸΓ ὕΓδο- 
ιἴο8] ἱπδίσυοίίομδ, Ὀαΐ 4180 οὗ δὴ ἱπηπταγὰ Ἰουρίηρς 
ἰο Γοδοὶ (Π6 ᾳοδὶ (σωϑῆναι). Τὴο Ἰδίίον ζοδίατο 
18 ποὺ δθθῃ ἷπ οἷ. ἰ:. 87; Ὀᾳαΐ (80 ῬΡαζϑῃ, ΒΟδ0 
πδίυχΑ] ὙΔῪ τἨδ8 ἀανὶς δὰ οοηἀυοίοα ΠΟΙ 6. ἴῸ 
Ῥ6866 πον ἰο Κπον]θᾶρο, 88 ποχδίυου ὑσοραγϑά 
ὮΥ ἰμῖ8 ΥΟΥῪ οἰγουμηβίδησθ [ὉΓ δδκίηρ β0} 8 
υοδβίΐοι ; ̓ ἰ ῥχοοοοάθά ἤγοτῃ ἐπ ἀθρίἢ8 οὗ ἃ Βοασί 
Μ ΟΝ ͵δ8 σομβοίουδ οὗἁ 1ΐβ ΟὟ ΘΙ ρ  π688, δηὰ 
γοὶ ἐμϊτβίοα δἴϊον ἀοαὰ δηὰ ἐμαὶ βαϊνδίϊοῃ τ οὶ 
ἰ8Β ἰὰ αοἀ. Βαὶ δο ἀ068 ποῖ ΙΠΟΓΟΙΥ ἀοβῖσο ἰο χσϑ- 
οοὗνο ΟΥ ἰδῖκο---- 18 8130 τ] δηα γοβοϊνοὰ ἰο 
ἀἄο (ποιεῖν) 8}} ἰμδὺ δ δοαυΐβὶίθ, πὰ ογά ον ἰ0 σθϑο ἢ 
86 ζο8]. Απὰ ἰδ 8 δοῃδβοϊουβῃ 6885 οὗ Κ18 ΤἸΒΟΤΎΥ͂, 
8 ἀοδβίστο [ῸΣ βαἰνδίΐοη, ἃ ὑμίσϑὲ δου Κπον]οᾶχο, 
διὰ 4 ὙΠ] σηθ 88 ἰο ἀο 88 ἀν ῦ, 8.6 81} ἐου πὰ ἴῃ 
σοι Ὀϊπδιΐοι ἱπ δὶ 801}: δηὰ “ουὝὲέ οὗ (ἢ 6 ΔΌυ.ἢ- 
ἄδησο οὗἨ πὸ μϑασί {86 τηουὶὰ βρϑαϊοίμ.᾽᾽ [Μ|, 
χὶϊ. 84]. ΤΊ οδ86 ἃγϑ, ἱπάθοά, {86 βοπιϊπιθηίβ οὗ 
8 ἰγΌΪ διυγακοηθὰ βουϊὶ, τ οἢ δ ποὶ ζδγ ἔγοπι ὑμ6 
κίηράομι οὗἩ αοὰ, νι ἰοῦ Β88 Ὀθ6α ἈΔΡΡΙΪ τοαομοὰ 
ΌΥ Ῥγουθηίιἑης χύδοο [σγαίζία ργαυεπίο 8}, δηὰ 
ΜΈΣΟΝ ΒΘ Κ8 δΔηα ἸΏ 00Κ8Ε.--- 6 ἀπδιρον οὗ 80 το 
δοσυδηίβ οὐ ΟἸσῖδι 8 ψοσίγ οὗὨ ἰδ αποϑίϊοη. 
ΤΟΥ βίδίθ (86 τη 68ῃ8 δπὰ (86 ΔΥ ἰὸ τ 816} (86 
ηυθδαίϊοη Τοΐοστοὰ, ἴῃ Ὀσγϊοῦ ἀηὰ δρρσγοργίδὶθ 
(ΘΓ ΠΙΒ; Ργοσοοϊηρ δί ὁποο ἰο {86 τηαΐῃ ροϊηΐ, (ΒΟΥ 
ΤΟΡΙΥ: ““ΒοΙῖονθ οἡ ἰμ6 ορὰ 468805 ΟἸτῖβί." ΤΈΟΥ 
ΘΧΑΣΌΙ ἰο {18 δοαοϊεη ς βουϊ 86 έγδοη οὗ Οὐτὼ, ἴα 
ὙΌΣ ΔΙΌΣ Θ ὑθδγο ἰ8 δαϊγδαίίοη, δὰ δά ἃ πὸ ιὑπ- 
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τοθδηΐηρ ῬὮσδδοϑ. Τηογ ἀεδιμδπὰ ἃ ζαϊίδι οἵ πεῖς} 
Ἡΐ Ῥογβοῦ 8 {πὸ οδῆ]ϑοί---Ὡοι ες Ἰλοτο μα 
͵7}αἰδ, διὰ ποιδίης 1.88. ““1Ἰας εοἰα᾽" Βδὰ δ6- 
Θο9 ἰδο πδίο- τσογὰ οὗ 89 δροβίϊο Ῥϑυ], δηά, 
'π δοοογάδηοθ Ἡῖ ἢ Β18 ὀχϑιρὶθ, γὼ8 δΔοΥ Τ 8 
δαἀορίοὰ ὮΥ 6 ἘΘΙΌΥΙΩΟΘΥΒ ὧ5 ἰδοῦ σι. ΤΠ 
αῖ]ον τδὸ τἰ]πρς ἰο ἀο (ποιεῖν) 8}} ἐμδὲ δου]ὰ 
ὈΘθ δεϊοὰ: πουογί"͵θδδ, ἐδ 9 7 ἀοιιδη, ἢοἔ τυ ὶ- 
Ἰϊοὰ βοσυΐοοδβ, ἰδῦοτθ, διὰ πόουῖκα Ἡσοῦρηὶ ὉΥ 

ἐπιδεῖν, δαί 8016} δῖ 18, ἰδὲ 15, ἃ οογά 8] δεοορὶ- 
8006 Δι δρρχγορσίδιΐϊοῃ οὗ (6 Ῥουβοῦδὶ ϑανίουν 
Ηϊπ δε, πδῚ ἡ ρ]οἷέ οΘομδάρησο ἰὼ ἤη. 8111, 
ἐμο ἔαϊί ἰο τ Ώ 168 ἐπὶ τϑῃ δίϊδί ϑά, προ ]]οὰ 
λεῖπι (0 ΣΟΠ6᾽ 81} ἐμὸ δογυΐοθθ ὑπο πταιυᾶς 
διὰ ᾿ονϑ οουἹὰ δυχροδί, δὰ υβὶοῦ ἢ οου]ὰ ΡδΣ- 
ἔοττα ; δ6 δΟΙΠ ΡΒ ΟὨΔΙ ΕἾ δϑιοὰ ἐμ οὶγ βίγρο68, 
διηιὰ Βυρρ  ᾽οα ποθι, ἰῃ ὑμοῖν δίδίο οὔ δα βδυδίϊοῃ, 
πὶϊ 1006.---Ηο δὰ ἀοεὶσχοὰ φαἰσαίίοη, δὰ ἰο {185 
ἐπαυΐγγ, ἰοο, {6 τ δΒΘΏ ΧΟ ΓΒ ΓΟΡΙΥ. ΤΟΥ͂ ἀ0 ποὶ 
ἀοίδίη εἷπι οὰ ἰδὸ τοδᾶ, Ὀυΐ δὲ οποὺ ἀϊγοσὶ 18 
δἰἰϑηί οι ἰο ἰδ 6 βοδὶ]ϊ. ἴπ ἐδὶδ 6886 ἀρκϑίη, (86 

800 οἵ αοὰ, νὰο ἱδ. ΔΌ]9 ἰο ἀο οὁχοθοάϊηρ δϑυῃ- 
ΔΗ δῦουο 4}} ἐμὲ γγο δϑὶς ΟΣ υδαὶ, Γέρ, 1. 

20], Σδββοθηὰβ ἰΠ0 ἀοδίγοῦ οὗ 28}. 9 74 ,ϊοτ 
Ἀδὰ δροΐκουι ΟἿΪΥ ἰπ γϑίθγθῃοθ ἰο Πἰπι86} (σωϑῶ); 
9 Δδνον ἰ5: σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου---δαῖνα- 
Εἴ0π 8}}8}} οὐπιθ [1}ἑϊκὸ χὶχ. 9], ποΐ ἴἰὸ Ηἶπι δοῃθ, 
Ὀυΐ δἷκο ἰο ἷα τῖμοϊθ Ὠουβομβο]Ϊα. Τ1|6 Ῥδίοσῃαδὶ 
Ἰονο οἵ αοἂ ἱπ ΘΟ γίοί ἱ6 δο δρυπάδηϊ, ἰμδὲ δα σδπ' 
ετδηὶ ραγάοῃ, βαϊγδίΐοη, δῃὰ μβοδοθ ἰὸ πεμεὺ δὶ 
(8 δ8π16 ἐΐπ|6, δηιὰ Ὀοδίον ἰδ ζτδοο οὐ (86 Μγῖ.0}0 
ἴδια, Δ8 ΜΘ] δ οὐ ἰἰ8 βοδὰ. Ῥδὰὺ] δηὰ 831189 
δΔοσογαἸρῚΥ οομιϊπυρὰ ἰο Βρθαῖὶκ {μ6 ποσὰ οὗ (ἢ9 
Ιοτὰ ἰο {86 76116Σ, δῃὰ ἰὸ 411] ἰδαὶ σσούὸ ἴῃ δὶβ 
Βουβ9, δὰ ἰδθη Ὀαρίϊτοά ἷπὶ δηὰ 41} ὲδ.᾽ 

8. 189 ομδῆρο οὗ ορίῃπίοι οὐ ἰδθ Ῥδσί οὗ ἐΐ9 
τηλρίδιταίοδ, (86 Τοῖθ886 οὗἩ [86 ῬΥΪΒΟΏοΥΒ, δὰ 
(6 ΤοΒΡΘΟο 1] δηὰ ΒΟΠΟΡΔΌΪΘ ΤὩΔΏΠΟΡ ἷπ ὙΠ 1οὴ 
{Π0 ἔοστηον δοῃὰυοὶοὰ ἐπ9 ἰδίου ἠογί ἃ ἔγοτα (μ9 
τίθομ, Δ΄ΓΘ Ῥχορβμοὶΐο βίχζηδ οὗ ἰμο νἱοίοτίουβ δηὰ 
πο όξένῖς ἰογιαϊπδίΐοη οὗ (86 δυπιϊ] αὐ λοηβ δηὰ 
Ῥοτεοουϊίομδ ἰο το Ομ τ δεϊδηὶγ του]ὰ Ὀ6 δΒυὺ- 
)οοἰοὰ ὉΥ (86 Βοτηδηῃ Επρὶγτο. Τὰὸ δβυβοσίη χε 
δηὰ {π60 οτυοϊβχίοι οὗ ΟἸχὶδί σσόσὸ ζ0]ονοὰ ὉΥ 
5 χκἰογίουδ σοβυγτϑοίίϊΐοῃ. Απᾶὰ ἐμ ΟΠπαγοῖ οὗ 
ΟἸμεϊδὲ, ΟΥ̓ΟΣ ψιλοὶ {Π|6 ἫΝ ἐν οὗ ἐδ:ὸ ΟΥΟΒ6 18 860}, 
ΤΩΔΥ͂, ΟΥ̓́Θ ἰῃ Β6880Σ8 οὗἩ πυτηϊ]Ἕαἰΐοι, ἐπ δὲ ΒΘΘΤὰ 
ἴο σοπάποι ἰο ἀοἴδαϊ ἀπὰ τυΐῃ, Που Υ ἢ 61688 ΔΙΎΤΑΥΒ 
οχροοὺ δὴ Βδϑίου Ἱβοσηΐηρ, 8δη4 ἃ σἰογίουϑ υἱοίουγ 
--Ῥτονυϊοὰ ἐμαὺ 886 10]1 ον 'ῃ 18 ἐοοίδίορβ, διὰ 
ὭΘΥ͂ΘΥ ἀθηῃ 68 ΗΪπι. 

ἩἨἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

νει. 9. Δῃᾶἃ ἃ νἱπίοῃ δρρϑαιϑᾶ ἴο Ῥαδὺϊ 
ἴῃ 86 ὨἰΚὮ1.--- ΔΊ. ἢ 2] δογυδηίθ οὗ Ψ6808 νγαὶκ 
88 ἰῃ (ἢ6 ῥγϑβϑῆδο οὗ αοα δομυϊυ}}γ, ὉΥ αἰαὶ 
ΔΒ Ὑ6Ὶ1] δ ὉΥ ἀδὺ, δῃὰ δοῃίοσῃ ἰὸ δῖἰ8β ν}]}; 
ὙΠ ΘῈ ὑΠ6Ὺ ΔΎΓΔΙΚΟ, ἐμΠΟΥ ΔΙῸ 8.}}} ψ ἱ ἷπι. (8. 
οσχχίχ. 18). (Αρ. Ῥαβί.).- --ΟΟἿὯ 9 ΟΥΟΣ - - - 
δ 89]Ρ τΔ.---ἬΒοη ἃ ἰθδοῦον ῬΓΟΡΟΣΙΥ͂ 6ΟῊ- 
βίάοτ ἐδ 6 πηουγηΐου οοπαϊἰίου οὗὨ 86 ππσοπγονιοα, 
ΟΥ̓ (86 δῃχίουβ ἀϑδίγεβ οὗ δου 8δο0]8, Βμουϊὰ 
ποΐ ἷβ οραυὶ 6 ἀθορῚῪ τρογϑᾶ, δὰ ἐτηροὶ Εἷπὶ ἰοὸ 
μαδίθῃ ἰο ἐδποὶν σ}] 1610 Ηδὰ ποὶ ἐδ [ογὰ Φ96808 
οοτηρδϑδίοη οἱ ἰδ πηυ]εἰλάθ, θα 86 δὲν ὑπ 612 
88 8600 νὶίμουΐ 8 Βορβορα ἢ (Αρ. Ῥαδί.).--- - Τὰ 
φγεαΐ πιϊδειοπατῳ οαἷδ: “4 Οὐπι6 οὐεν ἀπά ἠεὶρ με᾽": 
Ι. Αἀάγοϑϑοὰ Ὦγ ἐμ μοοίμοῃ ποσὰ ἰο Ομ σἱϑίθῃ- 

{π6 Βεδίβϑῃ, δηὰ (δ) ἰο σουβθ ΟἿΌΣ δοίδνα ἰοτθ; 
1. Αἀάνοβδοὰ ὉγΥ Ομγιβέθῃηομη 0 ἰβδδυδῃ, ἱπι- 
Ρἱονίης ἔμ ογὰ (4) ἔο ΒΟΥ 8 ἐδο χρδί τὸν 
(τον. 10 8..), δηὰ (δὴ) ἐο ορθη ἐμὸ δρατγίβ οὔ 
Βφδίμ6μ8 (γον. 14).---Οὐὐπιὲ οὐεν, ακπὰ λεῖρ τώ! 1. 
ΤῊΪ8 68}} 0. μοὶρ νγδαϑ ὁπὸ0 δἀάγοβϑϑοὰ Ὁγ ἰδὲ 
Ρδζδη Ἧ εδὲ ἴο ἐπὸ Ομ γϑιίδη Εδϑι; 11. 1 18 ΩΝ 
δααγοββοὰ ἰοὸ Ῥοδίοση ΟΠ τ δ δὴ ὉΥ {πὸ Εδϑί, 
ὙΙΟΝ ᾽88 τοϊδρδοα ἱπίο 18 ΓΌΤΤΩΟΣ ταΐβοσγ; ΠΠ, 
ΤῊΪΒ ΟΥΥ ἴον τοὶ οῦ ΤΩΔΥ, Ῥοβδί ὈΪγ, Ὅ6 υἱἱοτοὰ οἱ 
ΒΟΙΔ6 ζυΐαγο ἰϊπὰς ΟΥ̓ ἰδπὰβ ἐμοὶ 8.1}} 6 )ῸΥ ἰδ 
Ὀ]οβϑίη οὗὁἨ 89 οϑροὶ, σἄθῃ ἐμοῖν ᾿ηστοίιαὰθ 
.)ὼ8 οδυδοὰ {80 οδηα]οδιῖοκ οὗ 186 (οδρεὶ ἰο ὃὉ6 
τειηονοά, δηὰ τ θη 186 ποτὰ οὗἁὨ ἀοἀ (““1}0 μ8ε85- 
ἴῃ ΒΏΟΥΟΥ᾽", 85 [κα Π 60 ἰΟΣΊΩ8 11), 88}8}1} δ8γφ 
ρΡαβδβοὰ Ὁγ: Υ̓β. Ἰβοσοίοσο, ἰο- δ ἴ γε υἱ} 
ὮΘΑΙ ἷ5 γοΐοο, βαγάθῃ ποὶ γοῦν ποατίδ [Ηεῦτ. 
111, 7, 81. 

γεκ. [0. Τυησηοᾶξαῖον τὸ οπ ἄἀοανοτσοῶ, 
οἱο.---αἶκο ἱπίγοάμδοβ Εἰσηβοὶζ, πὶ δὶ8 Πδυτδίΐγα, 
ΐπ ὑμ15 αὐἰοί, ᾿ιοἀοδὶ, δηἃὰ ουοπ χεϑοσγυοά, τηδῆ- 
ὯοΡ. ὙΒΪ]19 86 ζ8σεβ δὲ ὑπ6 σγοδὲ δροδίΐίβ, 86 
οπεέτοϊν ον ζοίβ δἰ βοῖῦ; δὰ πῃ ἰδ ᾿οτὰ δὰ 
ΗΒ σδδο σοτλθ ἰηὶο ΥἱΟῊ, δ6 0968 κἰχμί οὗὨ 4]} 
ῬΘΥΒΟΏΑ.---Αἀπυχοαϊν μκαϊμοιίηπκ ἐμαὶ τδὉ 
Τιοτᾶ Βα οὐ] υ4.---Ηκδποα (9 Τοτὰ 'νγ88 δἷ- 
γτοδὰγ ἴῃ Μδοεαοηΐβ, δῃὰ ἐδ υἱβίοη ἰδυρδὶ ἐμ απ 
(δδὺ Ηἷ8 Ῥγοδθῆοθ ἔδβοσο δὰ ρχγοοοάθά {δοπι, 
(Βοϑηκ61).---Αϑ ΒΟῸΣ 85 ἯΘ ΔΙῸ δϑβῃχγοὰ οὗ {δὲ ἀϊ- 
Υἱὴθ ὙΠ, 10οὐ ;8 ΘΒΓΏΟδΙΪΥ δηάσαυον ἰὸ ΟὔδῪ ἰΐ 
πὶ δοαυὶ ἀοἴαγ. (Ουοδδο]). 

γκβ. 11. Ὅ͵ο οἂτλο υνἱῖ ἢ ἃ βίσαϊ ΚΠ οοῦσδα. 
-- δι (86 γγγ8 οὗ ζδῃ ρ6δϑα αοὐ, ἰ8}6 πὶπάβ 
δηὰ (6 Ὑοδίθου 8Γ6 οἴϊθῃῃ της ἰδ 6 δρδηί τ ΒΊΟΣ 
8δδϊϑὶ ἷπι. (βίδυκρ).-- - 6 ῬΤΟΒΡΟΥΟυΒ. τόογαξθ 
ἱπογϑδϑοϑὰ ἱμοὶς οοπδάθποο. “0{ἴ8 δῖθ ἰγ0}γ πεὶ- 
Θο10.,᾽" δδὶὰ ΕΌσορο. (Βϑῃροὶ). 

γεβ. 12. ῬΆΠΙΡΡΙ, ΟΝ 165 186 οδίοί 
οἱτγ.--Οσὑτδδὶ οἰκο 5 ΔΙῸ ἔγϑαυ τ γ τολυκοὰ ὮΥ 
Κιοδὶ νἱοθβ; 8.1}}}, τγὸ σδὰ οἷο ἀο φοοῦ ἐδεγὸ, 
ΒΟΟΙΟΡ ἤδη γΦΘγ0 οουϊὰ ΘἸΒονγ 6 ΤΟ. 

Κγεβ. 18. Διῃ)7ὰ οἱ [80 δα δ: τγ͵ὁο τϑῶῖ 
οὔ οὗ ἴδο ΟΥἿΥ ὉΥ ἃ τἶνοσ αἱᾶθ, οἱο.---Ῥδὺ] 
δηὰ 8 δΟΙΡΘΏΪΟΠ5 δὰ τοϑοοϊγοὰ ἐδἷπ οχίγδογάϊ- 

ἄοια, δὰ ἱπίοηἀοὰ ἡ [0 ΤΟΥ͂Θ 8] ἐμὸ ποΐδβοσγ οὗ 

ΠΒΥῪ Δηα αἰνγὶπο 68}]}] ἰο ῥτοσοϑὰ ἰο Μαεαοεἀοηΐα:. 
Ὀαΐ ΠΟῪ ΟΌΒΟΥΥΘ ἐλ 86 ΔΙΓ1088 δῃηἃὰ β᾽ τ Ρ1θ ΤΆΒΗΒΟΡ 
ἱὰ Ὑ ΐ ἢ ἔθ 6 Θοτατλθηοα ἐμοῖὶν Ἰδῦοτβθ. ΤΈΘΥ ΓΡ- 
τοδῖη δίοπα ἀυσίης ἃ ἴον ἀδγβ. ΤΏθη ἐμπογ Ὁ 
οοϑὰ, 119 οἰ 675, ἴ0 8 σοπιζζοῃ ΗΪδοθ οὗὨ ἡΚΑῚ 4 
δα σοπίθηί ἐμογλβοῖνοα, 1ΓῈ δροα κίε ἰπότο ἰ0 8 
ἴον ποθ: ΠΟΥ͂ ΔΙΘ Ο08]πὶ, [Ὁ]1] οἵ ἔαϊὶν, δδά ᾿ 
ὙΠ ἰο ΤΟ] ον (ἢ 9 Ἰοδαϊηρα οὔ αοἂ, ΤΕΥ οχ- 
ΒΙΌΪ, Ὧο ἱπιθιηρογδίθ Σθ8}; (ΠΟῪ όσα πῸ ἸΟΩ͂Υ ἐδ 
βίχῃι. Μααν (δ [υογὰ σοῃάυσὶ 8 4130 ἴπ βυδὶι 3 
ταϊΔα19 οουγβο, Ὀοίνγθοη δὴ οχίγαυαρδηὶ ζϑαὶ 
(τ ὶο πδίαχο, δὰ ποὶ ζγϑοο, δ κἰ 165) οἢ 89 
056 δδῃὰ, δηὰ βἱοίῃ δῃηὰ πορὶϊβθηοα, ὁπ ἰδ 
οἴδον; Ηΐδ Ὀ]οβδίπρ ΜΠ} Ὅθ σταδηϊοὰ δἱ ἐπ6 Ῥγθ- 
ΡοΣ πιο. (ΑΡ. Ῥαβί. επρ λϑρὴν ΟἾδοο ἴβ βυϊιεα [δ 
ἰχὰθ ῬΤΑγΟΣ--ἰιο δο]ά, αφη. χχὶν. 68: {80 5ε8- 
ΒΒΟΥΘ, Αοἰβ χχὶ. δ; ἐδ ρυίβοῃ, οἷ. χυὶ. 26; [δ 
61]Υ οὗ ἃ β8, οι. ἰΐ. 1, 2; ὑπὸ βουγ ἔσσηδοθ, 
(89 Ῥσδυοσ οὗ ἀσξαγὶϑβ) [1.80 Φροουυρδδὶ δ άϊεοι 
ἰο ὕδῃ. 111. 28, δα θὰ πὰ ἐμὸ ἘΔ ΑΙ ΘΕ ἰΣΒΏΔ.: 
“76 βοπρ οὗἉ ἰδθ ἰΒγϑθ οὨΣ] σοι, οἱο."".--- "κ.]; 
1 Τίπι. 11. 8. (Βίαυκο). 

γεε. 14. ὄ Α - - σόοσδε πατιηθδὰ 1.7 ἅϊ8, - - 
ὙἘ1ΟΕ τψοσδϑϊρρϑᾶ 6οἁ. ---ὙἼ ὸ ἀο ποὶ 800 ναϑὲ 
ΠΌΙΩΌΟΣΒ ὈΘίογΘ 08 Ὦ6ΓΘ, ὙΒόοῖα (ἢ 9 16580μ8 οὗ (δ 
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Δροδίϊοθ ΤΟ ἴοὸσ ἐδο οδίδο οἵ ἰδ αο8}961: ἴ,γάϊι 
εἰδεὰβ Δ]Ίο5ῆο. ἩΒοα (86 Κίπράοιῃ οὗὁἨ αοὰ ἔτγεί 
ὁοαι68, 1ΐ ΤΟΘΟΙΏ 66 ἃ τδίη οὐ τωυδίδτ -δοοὰ. Τμῖδ 
ΠΘῊ Θοηγοσί, αὐ ἤγπὶ ἃ ΒΟ. ἸΔΥῪ ΟΣ ΔΩ, ΒΟ00Π κ᾽ 8 
δαβδοοίδίθϑ: ἐμ ΠΌΙΩΌΟΥ ἰΠΟΥΘδ868, δηα (Π6 γοδβυϊέ 
8, ἐη 6 οδ δ} τοί οὗ ἰμαΐ ποῦ σοπρτοραίΐο δἱ 
ῬΒΠΙΡΡΙὶ, ἰο τ ΐο Ῥδὺ] δ άγοβδοα δ5 ἰσϑΌϊο 
Ἐρίδβι10, δη ἃ τ] ἢ 6 6818 8 “«οτόνγῃ ᾿". [ὈῬΒΠΠ. 
ἦν. 1]. (Αν. Ῥαβί.).-- -ἰ  γὰϊδα νγδϑ ἱῃ Ῥγϑοΐθοῖυ {δαὶ 
ἔγϑιοσθ οὗὨ σταϊηᾷ, ἴῃ σὶο 896 Μδοθρἀοπίδη τωδὴ 
βοοιηϑὰ (9 6, ἩΒοΙΩ ῬΘῺΪ δΔῪ ἰῃ {86 Υἱεΐοῃ. 
([014.)..----ΑΔ 66116Σ οὗ ΡΌΣΡΙΘ.---8:9 γα 8, 60Π86- 
υοοιγ, ἃ τοῦδ ὙΠῸ δὰ ϑηραροὰ ἰῃ ἰγβάθ, 
δὰ νῖο 8. οΘοτίδὶπ διπουηί οὗ Ῥσοροσίγ. 
ἯΣἋ οδὴ ΤἿ0Δ8. ἀοὰ δηὰ Ἰογὸ ἷβ ψογὰ, ἩΒΟΙΒΟΣ 
ἯΘ 8΄6 οοσυρίοα πῖϊῃ Θοταμιοτοὶδὶ δϑαῖσβ, οὐ μοϊὰ 
ΔᾺΥ ΟἾΠΟΥ Ῥοκίξίου ἴῃ δοοϊοίγ. Ηθασο Ῥαὺϊ ἀο68 
ποὶ δανίβο 1 γάϊα ἰο δρδπάοῃ ἣοσ οοσουραίΐοῃ. 
8111, ον Ὀυδβίηοδβ δι δὶ σβ δ΄Ὸ ΠΟΥΟΡ (0 ὈΘ ἰηδυ- 
Θοοοὰ ὃγ πη δε]ϊοῦ, οογοίοτιβηθ8θ, πὰ ἐμ δα ο8 
οὗ ἰδἷα που]; [(8ὸ ποτὰ οὗ αοὰ τηυδὲ Ὀ6 ΤΏΟΓΤΘ 
Ῥτϑοίουβ ἴθ ΟἿΣ ΟΥ̓́68. ἐμὴ 48}} {86 τοδὶ ἢ οὗἉὨ ἰδθ 
τον]. (Βοραίςκγ).--- 86 Ποαῖὶ τ80 Τιοχᾶ 
ορϑιϑθά.---ΤῊο [ΘΟ ΠΟΥ δά ο8868 {}.6 ΘΒ. ἴῃ υδΐῃ, 
Β᾽668 Θθοα ΟΡΘιΒ ἐπὸ ποδρὶ, θὰΐ δὴ τουδὶ ὀοηϑεηΐ 
(δδὲ ἰξ βῃου]ὰ 6 ορεποᾶ. (ον. ἰἰΐ. 20).--- 95 
ἐδ Θοδροῖ γοδοθθβ ἃ Βϑδυδῦ᾽ β Ββοδυί, {8:9 οἱ ΓοΌΣΩ- 
δίδηοθ Ῥγοόυδδ, ποὶ ἰμδὶ {86 ΒροδῖτοΥ 18 Δ 6ΧΟΘ]- 
ἰεπὶ ργοϑοθοσ, Ὀαὶ ἐπὶ (μΠ6 1οτὰ ΗΪτΩ 56] βίδα 
Ὀοΐοτο (86 ἄοοσ, δηὰ μ85 οροποὰ (89 ἱπέοσῃη δι Θ8 σ. 
ΠΉΡΈΡ Ε) 

Υγεβ. 1δὅ6. Βο Ὀδβουκδὶ ὑ8, δα γίηκ, οἱο.-- 
ΑἸ! ὲ πόογὰβ δηὰ δοίϑ ἀθιηοπδίγαίθ (86 βοποΐπο- 
Ὧ658 οὗὁὨ Β6Υ ΓΑΙ: ἰὰ 18, 1. ἨΌΠΌ]6, δυθταϊἰΐης 
ἰο [86 λυάρτηοηὶ οὗἨ οχρογίϑμοοὰ ΟΝ τ βιϊδηβ: “7 
γὸ αν ἰυάροι, οἱο.᾽; 11. Εδζορ ἴο Ἰθασῃ, ἀο- 
εἰτῖπρ ἱπογοαδϑὰ ρόοῦοσ; 1. ατγαϊοξῃὶ ἰο αοά; 
ΤΥ. ΑΙοὶ ἴπ νοσῖκβ οὗ Ἰοτο (4}} (μιῖ8 ἷ5 ἰμαϊοδιοὰ 
ἰδ (Π0 τγογὰβ: ““Θοπι6 ἰπίο ΠΥ Βουβθ, δῃηὰ δοϊάθ 
[Βεγθ.᾽; Υ. Ιηδυσπίῖδ) 85 δῃ ΘΧϑΙΡ]6: “865 
δ!6 τϑβ Ὀδρίϊσοά, δπὰ Ποὺ μουβθο]ὰ."--Α πᾶ 
8Βθ6Γ ΒΟΌδ68Βο)] ἃ. ---Ὑ[πδὲ που]ὰ 1,γἀϊα Βαγνοὸ βαϊὰ, 
{τὸ Ῥγθϑοθοτβ οὗὨ ἰδ9 Τογχὰ 9 6805 δὰ ἀροϊτη θὰ 
ἰο Ὀδριΐσο 86 1116 ΟὨ ἄγοι οὗ ΒῈΡ Βουβοβο]ὰ 
886 ψουἹὰ μανὸ Ὀοζυπ ἰο πιϊδίγαδε ΒΟΥ οὐγπ ζαἱἐἢ 

““-Ἰἰδδὶ στδοῖουβ σἹΝ οὗ Θοά ! (Βο6δ889:). 
(---- εκ. 9.---1Ἰ6.). ΤᾺ ἥτεί ρίαπιέῃρ 4 ἐλ ἀ- 

οἶκε τοογὰ ὑπ ΟἿ ρατί οΥ (Ὺλ6 τοογα: 1. ΤῊ,Θ ΤΔΏΠΟΥ 
ἣ ἩΠΊΟΝ ἰξ τγἦδβ οδοοίϊοα, γον. 11--18: 11. ΤῈ6 

Οὐ [86 ΟΣ, τοῦ. 14, 16. (1,1560).---Βἴεεε- 
ὦ αγε ἰλεν ἰλαὲ λεατ ἰλε ὡοταῖ ὁ, Θοά αμπᾶ δέρ ἐί 
μ᾿" χὶ. 28]: 1. Ηον βῃουἹὰ νγὸ μοᾶγ {7 (α) 
ἢ ὁ πιϊπὰ πὶ άγαννη ἔχου ἐμ δδίτβ οὐἤἩ (ὴ9 

ποιὰ; 1,γαά 8 δὰ γεϊϊγοὰ ἕγοιυ {μ6 οἰΐγ; (ὁ 
π|1}} ὁ ποασὲ οοπδοογδαίθα ΟΥ̓ ῬΡγαγοῦ; [γάϊα δὰ 
ξθὴθ ἤογέβ ἰ0 Ῥγδυ; (9) τ δὴ ϑασηποδὲ ἀθδίσο 
ῸΓΣ 411 (πη στδοὺ ἰπαί Θοὰ ἰβ τὶ!]ἕἶΐπα ἰο Ὀσδίον ; 
180 Ἰοτὰ οροποὰ (η0 Βεατὶ οὗἉ 1,γάΐϊα. 11. Ηον 
Βθου] ἃ τὸ Κορ {7 (4) Νοὶ ὉΥ Ὀοΐηρ βδίϊβδεὰ 
ΙΔ ἰσδηκίθδι διλοίϊομβ, Ὀὰὺ ὈΥ πίστη ἰπΐο ἃ 
ἴ: ὁ σοπημη ποι οὗ ᾿ἰ 76 τὶς ἐμ Τογὰ; ζγάϊα τοὸ- 
θεἰνοὰ Ὀωρέξεπι; (6) ὉῚ δῃἀεδυοσίηρ (0 οοτητιυπὶ- 
ὁδί6 ἰο Οὐ ΟΥ ΟΡ ΠΟῊΪΥ δοαυϊσοὰ ζαΐί ; 1 νὰ 185 
Βουδοιοὰ 15 Ὀαριϊσοά τεῖι 8 μον; (6) ὉΥ σπάδδγοσ- 
δε ἴο ΡδῪ Θὰ ἀϑθδὲ οἵ στοαί ίυδθ ἰο (πο οτὰ ἴῃ 
δείδ οὗ ἀἱπἰ πίοτεσι θα ἰουθ ἰο οὺὔν ποίρμῦον; [,γἀϊα 
Θοηδίγαΐ 8 ΒΕῈΡ Ὀοποίδοίοσθ ἰο γοοοΐνθ 6 γ Βοβρὶ- 
(60]ς βουυΐεθβ. (ΕΤοτς [,18ς0).---7λε εαγίΐεϑί Ῥτεαοῖ.- 
κ᾿ ράδΝ Θοερεὶ ὧι ΟἿΣ »ατί οὕ ἰλε τοονϊᾶ: ἵ. ἯΟ 

ἀδ (86 ὑχεδόδεσῖ 11. ἮἯΖΔο 5 80 ὑχοδοδονῖ 

ΠῚ. Ὑο ἰδ ἐδ Βοδτοῦ ἢ (Ο. Βεοκ: ἤοπι. Κερ.).--- 
7λε συίάαπος οΓ Οοα απαὰ ἰλε ἐπίεἰ έσεπος ὁ πιαν, 
εοπιδὶπεα ἐπ ἰλὲ τοοτὰ οΓ αχίεπαϊησ ἰλὲ ζίπσάονι οὐ 
Θοά: 1. αἀοἂ κτδηίδ ὑπο υἱβίου ἰο Ῥϑαϊ], δῃαὰ ορϑῃδ 
(6 Βοαχὶ οὗ [,.γάϊα; Π. Ῥδὺ] υπάἀοτείδηαβ, δπά 
πιο}  Ὺ ΟΌΘΥΒ ἰπ9 αϊνίηθ 68]}1, δῃὰ νη ϊϑοὶν 
ΘἤΟΟΒΘΒ {89 ἰἰτηθ δῃᾶ ἐδ ρἷδοα οὗ δἷ9 δσοὶ αἷ8- 
οοΌγβο δὲ ῬΆΣΠρρὶ. (10.).---ἰνάϊα, ἐλε βγεὶ ΟἈτὼ- 
ἑΐαη 90, Επγορε, α ἰυιηρ ἐἰϊδίγαίοη, ΟἹ λό ἩαΉΠΟΥ 
ἐπ υλἱοὴ Οοὐ οροπ α ἄοον ον ἠδ ϑροτά : 1. ΒΥ Ἰαπὰ 
δ ὉΥ 506. δ} ρϑϑβᾶζο ἰο ΕΌΓΟΡΘ; [89 ἀἷ8Β- 
ἐγ985 οὐὁἩ ἐπ ψουϊὰ ο84}15 Εἶτα; (ἢ 6 Ἰογο οὗ Ομ τὶδί 
σοηδίσδ 8 εἷτῃ ; 80 Βαμπὰ οἵ (80 ᾿ογὰ 16Δὰ8 δΐπι. 
1. Το {86 ΦᾺΣ διὰ ἐμ βοασί. Ῥδυ] 8 δγϑὶ ἀΐδβ- 
ΘΟΏΓΡΒΘ ἷπ ῬΆΣΠΡΡὶ; ἰ8ὸ 1,οξὰ ρῖγοθ αἷπι 8 ΟΡ ΟΥ- 
ἰοὐγ ἰο Ῥγοδοὺ (86 πογὰ, δύ ο 5 ΠΟΘΥΘΥΒ δγουηά 
Εἶπε, δα ΟρϑῃΒ ἃ ποτὶ ἐμαὶ γοοοῖτϑθ ἰδ ΓΒ. 
1Π. Τὸ [86 ζΣΩΣΙΥ δὰ ἐμ ομυσοῖ. ΤΠ6 ἔγυλδ 
οὗ ,γάϊα᾽ 8 σοπγοσαίου. Τὸ Ιοτὰ ΟΡΘΩΒ ΒΟΡ 
τυουϊῃ ΚῸΣ ἃ Ρυ Ὁ] 6 οΘομἔθϑδίοι οὗ Ηΐτ---ἰπο ὨοαΥὶ8 
οὗ ΒοΥ δι} 1} ἴῸ γ᾽ ἃ ἀθτουὶ ἱπιϊ δίΐοη οὗ ΒΟῸΣ ὀχϑῖ- 
ὉΪ6---ον Βαπὰ ἴον οὔ 668 οὗἉ χταιἐπὰθ δη Ἰογ69.--- 
Τῆς ἀεοϊεῖυε οἱοίοτν αὐ Ῥλίϊρρί. ΤῸ Ὀϊοοάγ δα.- 
416 οΥ̓͂ ΡΕΣΙἑΡΡὶ, ἃ σΘΕΓΌΤΥ Ῥτουϊουδῖν, μΒαὰ Ἰδίὰ 
ἰμὸ Τουπάδίίοῃ οὗὨ ἰδ9 διιρίγο οὗ Αὐρυδκίυδ; {86 
Ὀ]οοά]οδ8 νἱοίοτγ οὗ Ῥϑὺϊ πον ἴδ γ8 (80 ἠουπάδίϊοπ 
ἴον 186 Κίπχάοπι οὗἉ ΟὨτῖδὲ ὁπ ϑδυίμ. 

γΚὲεβ. 16.ὡὈ. ὍΣΟΝ Ὁσχοῦκβὶ ΒΟΥ τρδαδῖοσο 
ΤῸ ΟἿ Καὶ ΌΥ͂ δΔοοῖ δου ἰΕ.---Ἰἰ ἴθ 8. ΘΟΙΏΤΩΟΣ 
Υἱοθ οὗἩ τὰϑ ἱδαὶ ἰμ00Ὺ ρσἷὶγθ ἸΔΥΖΟΙΥ ἴὰ τηδίίο 
ΒΟΉ ἄἀο ποί Ὀοϊοης ἰο ὑδμοὶσ Ῥσουίθοο, Ἡ8]116 
{86} ὙΠ] ποὶ ὀχρεπὰ 6 ἤδυϊ ἰὴ ὁπ ὑμ6 ἰγὰ0 ΜῸΣ- 
ΒΡ οὗ αοἄ δῃἃ οὐ ὑδοῦιϊ ἱπδιϊἰυἱΐοπα, (Βιδνο). 
Ψε. 17. Οτ δᾶ, δαγίηᾳ, Τ:6866 ΣΏΘ6Ὲ δτὸ ἴ86 

βοσνυδῃῖδ, οἱο.--- θη βείδη 8 ΓΔ: δίοστη θα ἰηἰο 
ΔῈ 86] οὗ Ἰἰκιὺ [2 ον. χὶ. 14], ἢθ ἷἱβ πιοοί οἴ 
8}} ἀδηρογοιιβ.---Π6 ἀονΐ} οἴη ῬΤΘΔΟΪ ΘΒ [86 8 ̓ - 
ἰἴο19 οὗ ζαΐ (ἢ οοποογηΐης αοα, Ὀυὺ δΔρΡ᾽ 65 ἰΐ ἰο 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ εἷβ οὐῃ. (βίανϊο).---ΘΙΡΊΠ 6 ἀοΥ ] 
σδηῃοί δοίῃ δ} δυγοδὺ {19 ῬΧΟΡΤΟΔΒ οὗ {Π6 Κίῃρ- 
ἄοαι οὗ Θοά, δ ΘῃάοδΥο ΓΒ, δἱ 1θδϑὶ, 0 συ αἷς 6 ΘΟ ὰ- 
ΤῊ 08 6886 ὙΪ( ἰΐ, αμα π8 ΔΙΗ͂χ ἃ Βἰΐᾳπιδ ἰο ἰΐ. 
Βυὶ (80 Ιογτὰ Ζ268605, νὶϊ ἢ ἷδ Βοσυδηίβ, 88 8]- 
ἯΔΥΒ ΑΥΤΟΝ χυδνγάοα αροϊηδὶ βασι ἀβηροῦβ. 
Γαΐ Βου, ἤογς ἰμβίδῃοο, Ἰοδυποὰ ἴσοι ἷβ ὀχροσὶ- 
6πο0, ἐμαί δἰϊοιιρὶβ δύο οἵἴἶδῃ τηδὰθ (0 ἰπδῆδγθ 
ΙΔ} ὉΥ δΒαι(οτίηρ πογάὰβ. (ΕἾΘ 61).---Αα ἐβγθοζο]ὰ 
αι ἱδο9 οὗὁὨ [δ9 ἀονΐ} ἰ5 μΒοτθ οοῃοθαϊθὰ: 1. Ηθ δἱ- 
ἐοτωρίοα ἰο οχοῖΐθ ὑπὸ 860]1{-σοἹ ΡΙΒΟΘΠΟΥ͂ οὗ ἰδ 6 
ΔΡΟΒΙΪ68, δὰ ψοδοι μον 26] ΤῸ 9818. ὮὉΥ 
ἩΟΥ]ΪΥ ρῥγαΐβθο. ΜΒΩΥ͂ δὴ Ὀρυϊρῃὶ ἰθδοθοῦ ἢ 88 
ΔΙσοβὰγ ζδ8.}]6ὴ ἱπίο ὑμΐβ θῆδγο. 2. Ηδθ διἰοιηρίοα 
ἐο δαιίεῦ ἰβότα ὉΥ (86 νοσὰδ οὗ (.:6 ἴδιη]6 δῖαυο, 
8Βὸ ἐδπδὶ {80} ταΐχῆϊ ἸΟῪ ἷπὶ ἰ0 Τοίαΐη Ῥοϑβοδδί ἢ 
οὗ ΠΟΙ, δὰ οοπίΐηυσ ἷβ ποσὶ οὐ ἀδοοὶ, 8. ΗΘ 
ἀοδίκποά ὈΥ {8686 πηϑδὴ8 ἴ0 Ῥϑγβιιϑὰθ {8:6 Ῥ60}}9 
ἐμδὲ {π6 ΔΡροβίῖοβ τγοτὸ δἷδ ὕγίεπαβ, δηὰ ἔδι8 ἱπ|- 
Ῥδῖν (86 δἰσϑηχὶδ οὗὨ ἐμ Ομ σίδιΐϊδῃ τοὶ κίοη. (ΑΡ. 
Ῥαδί.). 
θα 18, Βαϊ Ῥδυϊ, Ὀοίΐηκ ατὶονθᾶ.---ΟἸγτὶεὶ 

ἄοοδ ποί πεδοά ἐδὸ ῥγχγαΐβο οὗ {πὸ ἀου], εἰπὸν ἴῃ 
Ἡΐδ οσὰ οἢ Δ, ἦ, οὗ ἱπ δι οὗἉ ἰδ βεουσυδηίβ. ΤἸσχῦο 
ΟἸγτἰ δ ΐδηβ διουϊὰ γοχασὰ ἰἴὸ ὑγδΐβο οἵ π|οϊκοὰ 

ΟΡΪ]6 τὶν βυδρίοίοη, δηὰ ζϑοὶ {πδὶ ἰΐ 5 αὐυθῃ 8 
ἢ (ΐης. (Βδίασκο). (Τὸ ανγϑοίΐδῃ δβδβᾷθ 
δοκοά: “Ἦδδνι 0856 ἐπίπα πδυοὸ 1 ἄοπο, ἐπδὶ (Πΐβ 
ΤΩΔῊ ῬΓδίδοδ ἴ26}), ΤΠο Ιογὰ ρτδηΐ 5 Ρυγίγ 
οὗ δοηϊπιθεὶ, 88 (86 ον οὗ Ῥγδΐβε 80 Ἔριν Ὁ6- 
βεἰ8β υ8!--Ἰ οοτατηδηἃ 866 - - - Οἂἵ οἵ Βοτι, 
--Ἴο γόνοσ οἵ 76] βομβοοὰ, Ὑ8Ί6 δὰ δ γα γ 
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δοαυΐϊτοά δυο ἰηἤθθησο, {80 τοἰδο τ δ ὉΪ6 ΘΟ 0} 
οἴ ἐμ εἷδυο, 80 τοϊριὶ γοί Ὁ βαυδά, δῃὰ ἃ ποὶ]- 
ουπαθαά δρρτοιοηρβίοη ἰμδί ΟἸ τ δι δ Υ̓͂ ταῖἢΐ 6 
γΤορχδγάϑα 88 4180 ἃ τιλρὶο δσὶ, (μδὲὶ δηνοϊορεὰ 1ἰ- 
Β6 17 ἐπ ἀδυῖζηοδδ, σοι Ὀϊποὰ ἰο τ ροῖ Ῥδ}] ἰ0 δροδκ 
8δηα δοὺ νῦν] ϑυ 0} οδγπθδίηπθθα. (1067). 

(---- εβ. 16-18). 7ΤΑς δεγυαπίθ οΓ (λὲ Ηοσί 
Ἡΐσὰ Οοά εἤεῖν ἰλὲ σαν ὁ δαϊυᾳέίοη (τον. 11); 
ἐπ18 τὶ} 658 18 ἰσὰς, ΔἸ Βου ἢ ἰὑ ῬΓΟΟΘΘΘΟΒ ἔγοιῃ 8 
Ἰγίπς πιοῦν: 1. ΠΟ ὃτὸ ἰδὸ βογυδηίδβ οὗ σα 
ΤΏΟΒΟ ὙΠῸ βόσυθ αοἀὐ δηὰ ἢ νογὰ δίομοϑ, δὰ 
ποὶ {86 ἴμ]586 βρὶσγὶί οὗ {πὸ ποῦ], 860]{-ἰηἰο τοδί, 
πὰ ῥγχὶάο, γον. 16,18. Π. Τᾶμδὶ 19 {1|ὸ ὙΑΥ͂ οὗὨ 88]- 
γδίΐου ὙΔΊΘΝ ὑμοῪ ἰοδοῦ! ἢ ΤῈ6 ΒΗΒΎΟΙ ἴῃ ΥΟΥ. 
81. (ἔσοιῃ [,Ϊ860].---Τῇ 6 ΟἸτίείἰαπ᾽ 6 οοπάπος ιυοἱτὰ 
φεερεοί ἰο (δαί ολϊελ ὧς Ἰοοπεν γε, ιολέη ἐλε ἰαέίον 
πεῖίλεν ἈῬγοςεεάβ ὕτοπι ἰλδ Ῥοισεῦ οὗ 7ζαἰἦ, ΠΟΥ͂ ἰδ οοη- 
πεοίεα υὐἱἱὰ τ: 1. ΤῺ ΔροΒι16᾽ 8 τηοὰθ οὗ δοίίοι ; 
Π. ΤῈῸ τὸ] στ ποῖ ἴἰ ατεβιιοδ ἃ 8. (ΒΟ Β]οὶ- 
ΘΥΙΩΔΟὮ6Υ).--- ὸ αἰίαπος δείκοεεη (ὰς ζίπσαάονα οὗ 
ἐγιιλ απὰ [αἰδελοοά! 1. Τῖιο Κη κάοτι οὗ ἰχαὶμ ἀ068 
μοὶ Ὡθ604 ἰΐ; 1. 1ὲ ΔΒ ΠΘΥΟΣ Ὀσηοῆίοα ὮΚ ἰί.--- 
Ῥάιγιαί, Ο Ολτιίαπ, ἰδὲ ρταΐδε οὗ (λὲ τοτία! 1. 
7: ἀοϑῖίγοδ ἰο Θχοῖὶθ {8 γ νηὶ ὈΥ͂ πιθδπδ οὗ ἱπαί 
ψΓΠΙΟΒ ἰθ ποῦ (ΠΥ τηοῦὶὶ, Ὀὰϊ ἃ τσόοτκ οὗ ατδοο; [Π. 
Τι ἀϑδῖτγοθ ἰὸ σῃϑοῖς (γ᾽ ξοδὶ, θη αἱ γοοιθα δρδίηκί 
811 υῃρο]ΐηοβα; [Π1{ 1ὶ ἀοβῖγοβ ἰο δ᾽ το 8:66 
ἔσοτα (δ βοσυΐοθ οὐ (πῃ γ ἀοα, δῃηὰ σοῃδβίχη ἰμ690 ἰο 
86 Ὀοπάδμρο οὗ πιδῃ. 

ψεβ. 19. ἔδβαυνν τδαῖ ἴ86 ἢορο οὗ ἵδοῖσ 
καϊῃβ να ΚΟ" 9.--ΤῊὴο Οὐδρ6] ἀοοβ, μα ροά, 
ΒΟΥΪΟυΔΙΥ ἰηϊοτίοσο δἱ ὑἶἴπλθβ τι {ἰπΠ6 (515 οἵ 
ΤΏΘΏ,, 5ῖησθ ἰΐ ἔοτὈ 48 δΔη ἃ ΘΟ ἀΘΠῚΠ8 ΔῊ Υ Ῥτγοδίδ- 
Ὁ]6 αγίβ, δῃηὰ ἵπυοϊνοδ τι8 ἰῃ ἸΏΒΗΥ τὶ}. δηὰ ἀ18}- 
συ} 1658. (Βίδτε κο). 

γεβ. 20. Τοδο Σ29Ὲ - - - ἄο οχοθϑᾶ- 
ΏΚΙΥ τσοῦῦ]9 οὖὺ οἱῖγ.-- Τὴ οθο το ἀϊθίατὉ 
10 ἦΔ1]50 Ρ6806 οὗὨ δ τα, ΔΓ Θ 080}}}7 ἀοπουτιοοα 
85 ἀϊδίυΓ θ6 ΓΒ οὗὁ ἰῃ6 Ῥυ ] 16 ρθδοὺ; 1 Κίημε χυὶϊὶ. 
17; Απἱιοβ Υἱὶ. 10. (Βιαυκο).--- ρις ἐπ ζαδιἕία! 
ΤῊ Ἰαπιῦ ἰβΒ δοσιυβοὰ ὉΥ ἐπ το] οὗὁἨ δανίης ἰτου- 
δΙοα {πὸ ταίορ, δῃά γοὶ 86 Ἰαἰΐοσς ἀγϑηὶς Εἰ ΡΟΣ 
ὋΡ ἰπ (80 Ὁτοοῖ. 
γε. 21. 188666 898} Ὀδίηᾳ ὕονσδ - - - 

ἴθϑδοβ οὐδῖίοϊῃδ - - - Ὀοΐηᾳ ἘϊΟΣΩ8ΔΗΕ.--Τ6 
Θἤατο δραϊπεὶ (Π6 βευυδηίθ οὗἩ Ομ γτίδι ἰ5 ἔγαιηϑὰ 
νεῖ ρστοδὺ οὐὔπηΐηρ; ἰδ6 δοουβδοῖβ δρρεδῖὶ, οἢ 
80 οη0 μδῃά, ἰὸ ἰδ ἤοπιαπ πιο, {Π6 δἰχμοδὲ 
θδάρο οὗἁ ἀϊειϊποιΐοι; {ΠΟΥ ΔΓΟΊδ80, Οἢ 86 ΟΥΒΘΥ, 
86 Παιγοὰ οὗ {86 Ῥ60}19 διαὶ πδὺ (ἢ 6 ΔΡοΒί168, ὉΥ 
ΔΡΡΙγΐης ἰο ἰμ6πὶ (86 Ὠδπῖο ΟΥ̓ ὕεῖσα, ὙΠΟ τγδ8, 
δί ἰμαἰ ἰἶτηθ, ἃ ἔθτπὶ οὗ Τοργοδοῖ. (( 4] Υ]η).--- ΤῈ 6 

. ἀον} δα ὈοΥγπο τ ϊίπ6885 ἐμδὲ {Π6 Υ Ῥτοοϊαἰτηοὰ {πὸ 
ὝΔΥ οὗὨ βαϊ γυδίΐοῃ, δηι ἃ πον ὑμῖν ἰοδοδί:ς 18 Το ρ- 
γτόβοπίϑὰ 88 οὗ βυοὰ αὶ παίυσο ἐμαί ἰξ οου]ὰ ποί 

βουσυδηΐβ ἰὺ βυ 8} ἱπρυδουστηθηΐ ΤῸΣ δ18 βαῖκθ 
(διδυῖκο).--- οἱ υ1ϑ γα {πὸ γι (η σ8 οὗὨ ἰΠ6 δροῦ- 
116 86 πιογὸ δἰ ΚἘΪγ, οὉ δοοουπὶ οἴ ἰδ ““ λοπογα- 
γέμηι" σΙσ 6 τοοαϊγοῦ, (Β68867). [1Ποποτα- 
γίωπι, ἡ. 6., (δ6 ῬΔῪ ἴὉΣ ἴδὸ δοΥυ 68 οὗ δυίδοσα, 
ΡΒ ϑ, οἰ :5, οἱο. (Η9γ860).---ΤῈ.] ᾿ 

γέεκ. 24, ὍΈΟ, ξανθὰ τοοοὶνϑᾶ δυὸ ἃ 
ΟἾΔΙΚΘ - - - ἴδο επἰοοῖκα.---ΕἸ Δ ΟΙὐ γ ̓π ἀϊδ- 
Θμαγκίπρ ὑπο ἀυίϊοα οὗἨ δὴ οὔδοο, θύῃ Ὑἱδὺ πῃ- 
ὙΓΪΒΟΙῪ Θχ ἰ ἰϊοά, ἀοοδ ποὺ ἰπάον, Ὀπὶ τηδγΥ, δὶ 
ἐἶἴπη68, ῥγοιηοΐθ ἰπ6 ΘοΏγοσδῖος οὗ τθθῃ. (Βιίδεκε). 
--ἰο Ἰἰπιῦβ ἀο ποὶ ἴϑοὶ {86 δἰοοῖςα, Ἡμοὴ ἰδο 
μοαγέ ἰβ πὰ βοδύϑῃ. (Τοσία 1 8}).---Ἴ8ο [οεἱ οἵ 
{Βο886 τὙκῸ Ρῃ ] 6 ἢ} ῬΘ806, Δ.Θ ὩΘΥ͂ΘΣ ΤΠ0Γ0 Ὀεδαίὶ- 
ἴὰ] [184]. 111. 7], (δὰ τ βδη ἸΔΟΥ͂ ΔΊὸ Ὀουπὲ ἰὰ 
[οιοτϑ δηὰ ἴγοῃ. (6 08816}). 

γεν. 2δ6. Δπᾶ δῖ τοϊδηΐϊσϊ Ῥαῦ] δὰ 
Ε.118Δ6 Ῥτγαγϑᾶ, οἰο.--- τα ΟΕ ΤΙ δέΐδη5 οδη, Ὁγ 
πον ῬΥΔΥΟΥΒ δη ἃ Ἀγτοπδ, δοηγοσ ΟΥ̓ΘΒ 8 ὁουτί 
οὗ ἀοδίνν, δηὰ 8 γψαίϑ οὔἩ μοὶ, ἰηίο ἃ βαποία δι δοὰ 
ἃ (6 οὗἨ Ββοδυθῃ. ἡ ττον ἡσα εσυ ΡΪδοθ ἀοδδ ποὲ 
ΒΔ ΠΟ ΣῪ {μ6 Ῥεγβοῦ, Ὀὰΐ (ἢ 6 ῬΟΘΙΒΟΣ δβαῃοί  ἤε8 ἰμ6 
Ῥὶδοο. (Θυθπηδίοα!).---ἰἰ ἷ8 πὸ ἀπ σα] τὶ ἰο εἰς 
ῬΓδῖδοβ ἰὴ ἰΠ6 δχίοτηδὶ σὨυΣΟΝ, ὙΝΘῺ 1ξ 18 ποὲ 
ΟἾΪΥ ἰοϊαγαιθά, Ὀπΐὶ ουὐϑὴ ρῥγοίθοίθά, διὰ πδεὶ 
ΠΊΟΠΘΥ͂ ἰδ ραϊὰ [07 δυοὶ ὈΓδὶβϑοβ; Ὀπΐ ΠΟ οδδ, υὩ- 
1655 δ 18 ἃ ἰγο ἀΐβοὶρ]ο οὗ 76ϑ5, διὰ οπάοποὰ 
πὶὶ χτδοϑ, σδπ Ῥγαΐδο δὴ βἰηρσ ἴῃ 86 ὑγίβου, ἰ8 
Ὀοπάδ, διά δῖϊονυ δανίης Ὀθθη δοουγροά, (60ε85- 
Π67).--7λε τοοΆἀεΥΐ οογελΐρ 9. Οοά αἱ πίρλέ 
ἐλο »νγώοη οὁΓ Ῥλςρι: 1. ΤῊΘ ππυδα8ὶ δοῦν οἵ 
ῬΓΑΥΟΙ---τοἰάπὶ καῖ; Π. ΤὨΘ εἰπρΌ]αν ἰοτυρὶο--ἃ 
Ῥτγίβου; ΠῚ. Τὸ γον καῦϊθ ΔΡῬΟΔΥΔηΘΟ οἴὨ (δ 080 
Ὅ0 οοπάιιοί {6 ΒΟΣΥΪ666--- 80] δπὰ 831168 ἴῃ ἐδ 
βίοοκεβ; ΙΥ. ΤῊ βίγδηρο οοηρτοβρβϑίίου---ἰ 6 ΡΓ15- 
ΟΠΟΥΒ ἴῃ ὑδοὶν 06}14.---αμξ απ ας, εἰποῦν, 
»τγαΐδεςε ὃν πίσλέ, οὐ, “ἼὮ18 15 ὑπὸ υἱοίοσυ {μδὶ 
οΥ̓ΘΣοοπίοί ἢ ἐμ9 που], οὐδὰ ΟἿΣ ἔα. [1 905 
Υ. 41.---Τὴε »ταψεν ἕπ ἰδὲ ὑτίδον αἱ πίσλί, απὰ ἰδ 
ΑΜΕΝ ρτοποιμησεά ὃν λεαυεπ (16 Θαυ Βαυδ κα). 
γε. 26. Δ δεαυδάθεηϊν [ΒΘ τῸ τγ88 ἃ βτοδϊ 
Θδσ: ΒαΌ Ιεθ, οἰο.---ἰἰ τγῶ8 (9 ΘΩΒΎΓΟΣ ἰο0 ἐδμοὶγ 
ΒΥΤΩΏ8 Οὗ ῬΓαΐβο. ((Π088}61).--- ἘΠ 6 ῬΤΑΥΟΙΒ οὗ (86 
Βαϊ: 8 ΤΠΟΥ͂Θ ὨΘΔΥΘΗ δηὰ οδσί. (βιδυ]6).---ἰὶ τ 88 
8 τοδὶ τηΐγδοΐο, ἤθη 8}} (86 ἀοογβ τσοσὰ οροποὰ 
δηὰ ὑἐμ6 Ὀδηὰπ Ἰοοδοὰ ἢ Θοηβοαυοῃοθ οἵ ἐἰο οαΣί ἢ- 
αθδῖο; Ὀυὶ ᾿ὺ τῶ ἃ β.}}} σγϑδίοσ τὐΐγδοὶθ τ868 
{Π6 Βοδνίβ οὗ ἐδ δ 1οσ δηὰ οἵ 4]} ἷ8 πβουβεμοὶὰ 
ΘΓ οροποά. (14.).---ΕὙΟΤῪ ἀ 6] γόγδποο ἰμδὶ ἴ5 
ἐτϑυίϊθα αἱ ΔΩΥ (ΐτηο (0 (86 Βοσυδηίδ οὗ ἀοὐ, ὈεΑΓΒ 
ἃ οεγίδίἢ ΓΟΒΟΙ ὉΪΔη66 ἰοὸ ἴ86 π4] (δἰ ἰγθύδηοθ, 
ὙΒΘΏ, δὺ 86 βουπὰ οὗ ἰδ δαί ἰσχυπιροὶ, ΟΥ6 ἢ 
86 ῥυΐίβοβϑβ οὗ (6 αγαυοδ γὰ1}} 6 οροποὰ δηὰ [89 
Ὀδηάβ οὗ δογγυρίΐζοα 6 Ἰοοποὰ, διὰ νΐθπ [80 
800]. οΥ̓͂ τη, τηοϊἱο. 055 δα ἰΐ ἼΟΓΟ, ἘΠ δ χ- 

ΥΪ Ῥτορσϊοίν Ὧθ τοοοῖνοα! ῬοΥΎΟσδΘ ὙΟΣΪΑ! 
ι(ΑΡ. Ῥαβί.).-- -Ζσο τοεῖ-Πομπαεα ολαγφες ἀασαΐπεί (δὲ 
ἡ 88οη σεῦ οΥΓ ΟἈγίδί, δαίονε ἐλ ἰγιδυπαὶ ΟΓ ἰλ6 τοοτϊὰ: 
Ι. ΤΟΥ ἀϊδίαγ Ὁ ἰμ6 οἰςγ, ὦ. 6., δγοιδο {86 ΒΟΥ 
ὕγοιῃ Ὠἷβ {8186 Τροϑο; 11. ΤΏΘΥ δτὸ 6978, δηὰ 

Ἰουδὶν δυσὶν {80 ὑπΐπρ5 {μδὲ 58}8}} δοιὴθ ἰο ρΡε88. 
(1 61).---Τὴε πάπισλέ αἱ Ῥλώίφρι, 
α πιέγαοῖς ὡτοισλὶ ὃν ἥττηαι ιολο ὄγεαλε αἱἱ δοκάε: 1. 
Ηδ Ὀυγδίδ (9 Ὀοπὰκ οὗ «δλ|ιοϊίου, τιδη ἰδ οἰδεῖ 
ΟΥῪ ἀδΥ πὰ πἰρμὺ παῖο μἷπὶ {1π. χνὶϊ!. 7], (Ρααὶ 

ἐθας ἢ οσυβίοτηβ ὙΔΊΟἢ ἀο ποὺ ποσογὰ πῖ(ἢ ἰῃοδ86 οὗ 
"86 Βοιηδῃ8δ, ἑ. ἐ., {Π60Υ Βυπι}]9 (86 Ῥσῆο οὗὨ (}9 
, δαί γα] τϑη. 

γε. 22. Ἡδϑεὶ ΟἿ τοῖν οἱοῖ 685, δ ἃ οοσ- 
ἀιαπ σα ἴο ὈθΘαϊ ΤΒΘΙῺ.---Ἴἰ 18. Ὀσ(ΟΥ ἰ0 Βυ 8: 9 Ὁ 
ἴον (86 βακὸ οὗ 768υ8, ἐμβδὴ (ὁ ὯΘ ρῥγαϊβοὰ ὮΥ {μ6 

.ἀονὶ]. (ΑΡ. Ῥαβί.). 
νεβ. 28. ΤΟΥ οδεῖ ἐμϑῖ ἰπἴο ὈΣ]ΒΟὩ --- 

δίποο Ομ νῖβε δἰ 56 }}7 τὸβ παδοτοὰ Ὑἱϊὰ (6 
ἰὐϑηβργ ΒΒ γ [186]. 111}. 121], 1} 18. δὴ ΒοποΥ ἰο ἷκ 

δηὰ 51168); 11. Ηθ Ὀγϑδὶκβ (πὸ οβδὶπ οὗ αἷπ, πϑδεῦ 
(86 δοὺ] ἐμαὶ 'ἰβ Ὀουπὰ, βἰᾳ))β δίϊοσ Ηΐπι ((δ9 
78116.}; ΠῚ. Ηθ ορϑῆβ ὁ ραίδ ἴον Β|5 πονὰ διὰ 
κπράοτῃ, δι πουρὰ (86 πΟΥ]ὰ τθδῪ δἰἰεπιρὶ ἰὸ 
[οιΐον τμθπὶ (ἰ86 πογὰ οὐὔἤἨἩ Θοὰ ἴβ ποὶ δουπὰ [2 
Τίαι. ἰϊ, 97}; 1. Ηδ Ὀσγϑὶβ ὀρθὰ 86 ῥγίβοῃ οἵ 
(89 ζταυο, 86 η [6 ΒΟΌΣ οὗἉὨ οἰϑγηδὶ γοὰοπιρί!οα 
αυτίνοϑ.--- Τὰε νεάπισλέ λοὰν ἐπ ἐλε Ῥγῶον αἱ Ρλδ 
ἱφῳρέ, απ ἔπιασε ὁ. (δὲ δοίσιεπ λοὰν 97 ἰλὲ Τοτὰ 
Το που] βἰϑορα, ὃυν Ὀοϊΐονοσα δπδὶς ἰΐ 
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γεϑι ΟΕ 01} 6585 ἀπ ῬΤΆΥΟΥ; 11. ΤΊ 16 θαγίδι ἰΓΘΙΩὉ]68, 
Ὅαΐ ἐπ Τιοτὰ ἰ5 ποῦ: 11. Τμ6 βογυυδηίδ οὗ κὶῃ 
ἰδηὰ ἰσχοι ᾽ς Ὀοίογο ἰμ6 ἰσὶ θυ), Ὀυΐ (16 
ΘΒ] άγοη οὗὁὨ (86 κίπχάοχ 1 ἘΡ ὑποὶν πο8α8, ῸΓ 
ἐδοῖτ τοδοτρίίοι ἀτσανοί ηἷκὰ [1ὰ. χχὶ. 281]. 
εκ. 27. Εἴο ἅτουν ουὖῪ πὲ δυνοχᾶ, οἱο.--- 

αοα γοτταϊἰοα (Ἀὲὴ8 δῖον, }Ὸ Ἧῶ88 800 816 Σ- 
ὙΔΥὰΒ σοπγογίοα, ἰο ὀχ ὶἱς ἐμὸ υἱτοδί σαί, 
δπἃ οὐδη ἀϑδβραΐγ; 6 88 ἰδ, ἴῃ ἐσυίἢ, ἃ Ὀγαηὰ 
Ῥ᾽ αοἰκοὰ ουἱ οὗ ἰδε ὅτο [ΖΘΟἈ.. 11, 2], γγ8}] βυιϊοά 
ἰο δοτηοηβίσδαίθ ἰδ 6 ῬΟΥ͂ΤΟΣ οὗ (86 (1οΒρεὶ, τ οὶ 
68} ἰΥΔΏΒΙΟΣΥ ΑΙ ΠΠΟΙΒ ἔγοια (ἢ 6 ὈογάρτΒ οὗἩ 86]] [ὁ 
ἐδ6 176 οΥἩἨ Βοαυθῃ. ὅϑ'Ὁ0 ἢ}; οά 868 ΘΠΟΟΌΓΑΡΘ τ.8 ἴο 
ΘΑΙΥΥ͂ {πὸ 6809] ἰο 89 τυάοαι δηὰ τηοδὺ ὈΔτΌδΥ- 
Ο05 ὑσὶ 65, ουθὴ πάθον ὑπ τηοδὺ ἈΒΡΤ ΟῚ βίῃ ρ᾽ οἷγ- 
δουϊηδέδησοβ. το (06 28} Ὑ{10 ΘΟΠ ΘΙ] ΔίοΒ 
δαϊοϊο, δηὰ ἢ ο80 Βιπυοτα ͵8 ΒΙΥΟΘΑΥ͂ δἱ ἢἷβ Ὀσϑϑϑί, 
ἸΏΆΥ γοὶ Ὀ6 εανϑοὰ. (Αρ. Ῥαβί.). 

Ἐε. 25. Βαϊ Ῥδὺϊ] οστϑὰ τ ἃ Ἰουᾶ 
νοΐοθ, οἱο.--- 6 Δ 116Υ, ἴπι μἷβ ΤΥ χμί, δηὰ ἴῃ ἰμ9 
ἀλυ κτ 6885 οἵ ἐμο πῖρμί, σδπποὶ 860 Ῥϑῃ], Ὀυὺ ἰδ6 
Ἰδίιοὺ 8668 πὶπι, δβῃηὰ σγϑβουθθ ᾿ἷπὶ ἔγοϊῃ δ 8 στοδῖ 
ἄδηχου. ὙΠῸ (16 ἴπηο ῦ δ᾽.8, 88 ἃ οδρίϊυο, ἰ 
(80 ἀδορεϑὲ πί χης οὗ δἰὶῃΒ δπὰ ἴοδσ, (8 ουοβ οὗ 
εβυ5, ὙΠῸ 15 σΥΔΟΪΟῸΒ δηὰ συγ οι}, τὸ ὅχοα 
ΡΟΣ Βῖτα. (ΑΡ. Ῥαδὶ.).--- 8 ο ἘΒγεοὶῖ πο Βδστσῃ, 
ἴος Ὑ7Θ ὅ16 8}1 Βοτιό.--- πὸ δοιδηἃ δηἃ ν1}} 
οὔ αοὐ Ὀϊπὰ Ηἰδ Ρ60}]6 Ἰῃογὰ ΡΙΩΪΥ ὑμδῃ ΤΟΙ 
ομδΐηβ δῃὰ οδίκθῃ βίοοκα.--- 76 ἀτὸ αἷΐ λεγε᾽"---α 
οοπϑοζαίοτῳ αδεγαηοε σίοεη ὧν ἐδὲ πιδδδεησοῦς ΟΥ̓ ἰδέ 
Θοερεῖ (ὁ τερη ἵη ἀεεραῖγ. Νοὺὶ ΟὨΥ Ῥδὰ] δπὰ δὶ- 
85 τἰἰίον ἰδ ποάβ, Ὀυΐ Ῥοίοσ διὰ Ζοδη, τὶ 41} 
πὸ δροβί]οβ δηὰ ὑσορῃοίβ, ππὶΐο τὶ ἐμθῖὰ ἰπ 
βαγὶπηρ: “Ὧ6 876 Δ}} Βογο,᾽ 1. ΣᾺ {86 τὶ 688 
οὔἐπὸ ποσὰ; 11. ΠῚ (86 ὌΧϑιρο ζαγηϊβιοα ὉΥ 
ΟΣ παὶκ; 1Π. 108 {μ6 ἰπίοσοθαϊῃ, ῬΥΔΥΟΥΒ οὗ 
ΟἿΣ ἴογθ. 
εκ. 29. Διῃ:ϑα οὔζο τχϑι Ὁ] Κ.---Ηο ἀἱὰ 

Ὡοὲ ἰχαιηῦϊα ἔοσ δὶ οὔἿοο, ᾿ἷ8 ΘΠδγδοίον, ΟΥ̓ ἢ Ϊ8 
Ἰλα, εἴποο (86 ἀϑδῆροσς δα Ῥαϑβοα ΔΎΎΔΥ, δα 8]} 
ἐδοὸ ὈΥΐΒΟΠΟΙΒ ὙΟΧΘ ἰθ6 γὸ; πὸ ἰγϑι]θὰ ἴῃ ἰδθ 
ΔΗ Βἢ οὗ ἷβ βου], 88 δῃ ΔιΉΓΘ ΘΠ θα ΕἾ ΠΟΥ βίδηὰ- 
ἴα ἴπ {πὸ Ῥύθβοποο οὗ δὴ ππκπονῃ Ὁ .--- 611 
ἄοννῃ Ὀθέοτο δ] δῃᾶ 851188.---ΤῊΘ 76 110 Οἢ 
Βῖ8 Κηθοβ Ὀοίοσο μἰ8 ὈΓΊΒΟΠΟΥθ---μαὺ ἃ ΟΠ ΔΟΣ- 
Φα] οπβδηρο! [1ἰ ἱπιργοββίυοὶυ δἰίθϑίθ {π9 ππαλοδίν 
οὔ ἐδὸ ἔσο βογυδηὶβ οὗ αοα, δῃὰ ἐμὸ ἱπδί χηϊῆ- 
ὅδπο6 ΟΥ̓ΤΔΟΥΓΟΙΥ ΒοοῦΪαῦ οὐ μοτῖ 168. ὔ 
σε. 80. Δπἃ παϊᾶ, Εδῖτα, πὶ τ π60 1 ἅο 

ἴο 6 δΒεν6872.---Ἧ ὁ διὸ 10] ἰὴ υϑσ. 27, ἰδαὺ "ἢ 6 
οΟ]]ο ἴον ἃ Ἰἰκελ᾽", ἴῃ Τὁγάος ἰο Ἰοοῖς [ὉῸΣ {δ0 
Ῥτγίδοποσθ. Ηθ ΠΟῪ 081}18 ἴον ὑπὸ ἔστο Ἰὶρμί, ἱπ 
ΟΥοΣ ἐὸ κὸ Τοτί ουἱὐ οὗ ἷ8. οὐστι ῬσΣΊβοῃ.-- -ΤῊ9 
Βοασχί οὔ 9 8:10. βϑϑῖιβ ἰο σοροδϑί, δπὰ, ἱπάθοα, 
1ο δῖ οἴἾ χτοδὶ δάἀνδηίΐδρο, (ἴ6 τογὰβ: ““Οὐτὴθ 
ΟΥ̓́ΟΣ, δὰ ποὶρ υ8. ΠΘΣ Μ͵ὶΎ πιοοὺ τὶ δαοὴ 
δὴ δια κοηθὰ σΟμβοΐθησθ, ἮἯῸ ΟΠ ΒΟΘΟΙΩΡ ἰδ 8 
ετοαὶ πνοτὶς ἢ ἃ ἤθνν νοσάβ; Ὀαΐ 1ἰ 'β οὔϊθιη Ἰοη κα 
δεΐοτο ἐμὸ αποβίΐοη 18 Βουϊουβὶ δϑκοά: ““ἯἯἈμδί 
τουδὶ 1 ἀο ἰο 0 Βαυϑα ἢ" (Εἰο (6 .). 
ει. 31. Απὰ πο Υ δαϊᾶ, ΒοΙοΘνο οἱ ἴδ6 

Τιοτᾶ 79δυ5 ΟἸὨτδῖ, οἰο.---ΤῊ6, Δροβίδιὶθ οι ρ6- 
του, συ], βαϊὰ ἴῃ ἸΟῪ ἰο ἴδ ΟΠ τ βὲϊδηβ: 
“αὶ ---Π 18 18 (89 τ ΒοΪ6 οὗ γοῦγ τίβάοση ἢ 
μοὶ τὸ δυϊάο ὈΥ ἰμὶβ τἰθάομα. (Β688601).---Τὴε 
διοεὶ ἰαπέ φιεφίίοη, απα ἰλά πιοεί ἐπιροτίαπέ αη- 
ἔσετ. ([λ660).-- Βείέουὸ οὐ ἴλὲ Σοτὰ ὕεεις Ολτῶδί, 
απὰ λοι 9λαἷί δὲ εαυεά, απὰ ἰλν λοιδε! Ἐροτ, σὶ 
(815 (δ, μοῦ τϑοοϊγοδί, Ἰ, Α αϊνγίπο ἔδυ ]Υ 
δϊεπὰ; Π. Α ΒΟΙΪΥ͂ ἔδυ γ αἰποὶρ᾽ πο; 11. ὕη- 

811 Πονϑ.᾽ 

αἰδίαγ θα ἔβη γ Ρρθᾶσθ; ΠΥ. Α βθϑοῦγο ἤδτω]γ. ρο- 
βιύξου ; Υ. ΑἩ ἰπέδ} 16 ἔδυ γ σοιηθὰγ; ΥἹ. Α 
ΒΘΒΥΘΏΪΥ ΥΆΙΩΣΥ ρονίΐοι (α τοσαϊΐῃς δεγπιοη). 

γκε. 82. Δῃηὰ ΠΟΥ͂ δβραϊζο πηῖο πὲτ 89 
Ὑοσᾶ οὗ [86 1 οτᾶ, οἰο.---ΤῊ 9 δροβί)θβ ποί ΟὨΪΥ͂ 
Ῥτοιηΐβοα βα]ναίου ἰο Εἶπα δπὰ Βἷβ ἢουδο, Ὀὰΐ 4180 
του καὶ 1ὲ ἐο (ΒΘ ἱμβσοῦ ρα (86 Ῥσϑδοδῖηρ οὗἁὨ (89 
Οομρε]. (111 κου). 

γὲεβ. ὃ8. Δηᾶἃ Ὑυν2οᾶδδϑϑᾶ τδοὶσ αἰσίρθα.--- 
ΒΘΩ ἤδη Θμΐοσβ ἰπίο ὑμ6 μοασχί, 11 (ΘΗ ΒΙΌΣΙΩΒ 
ἰλ6 ἱπάϊνϊάυα); (86 Βίθγῃ 8116 18 δοῃυοσίοα ἰηίο 
8 Κἰπὰ ῬΒγβί ἰδ δὰ μοβὶ. (ϑέδυκθ).----ῇ ἃ υσαϑ 
Ὀαριὶςοᾶ, ΒΘ δηᾶ 8}1 ἰ6.---ΗἼο δγεβὶ σοιηιουοὰ 
ὑπ ὶγ ὈΟΟΙῪ Ὁποϊοδῃη688---ἰ 9 Ὀ]οοα τ Βὶ ἢ μδὰ 
βονεὰ ἔγομλ ἐμοῖσ νουπάβ; μ6 δου]ὰ ὩῸ ἸΟΏΡΟΡ 
δμάυγο (μ9 5'χηὺ οὗἩὨ ἐμο8θ ουϊάθηῃσοβ οὗἉ ἰδ ογαθ9] 
ὑγοδίτηθηὶ 810 ἰμ6 86 βουυδηΐβ οἵ αἀοὰ δεὰ το- 
σοἰγοὰ; ἣ6 ὩΟῊΝ δδιοὰ ἰδδὶὺ 86 δηὰ “.8}1 ἢΪ8᾽» 
ταὶ χαῖ, ἐσου σὰ ποῖ, Ὀ0 οἰοδΒοὰ ἴῃ Ὀαρίΐδηι, ἀπ 
6 ἔγϑϑα ἤγοσω βρὶ σὰ] ἀποΐθδηπθββ. (1116 1).--ο 
ΤῊΘ 75.116} 88 ΠΟῪ ὈΘΟΟΠῚΘ Εἰτη ΒΟ] 8. ΡΥ ΪΒΟΏ6.---- 
ἃ ῬΤΊΒΟΠΟΡ οὗ 688 ΟὨγὶδὲ ; θὰ (8680 Δγθ Ὀ]οββοά 
Ὀοηῃαδὶ 

γέεξε. 84, Εἶθ βοῖ τεϑαῖ Ὀθίοσο ἴμϑῃ, δῃ ἃ 
τα]οϊοϑᾶ, οἰο.--- 18 τῶϑ 4 σοπυΐηθ ἸΩΔΥΤΪΔ 9 
ἔοδϑδί, ἐπ (6 107 οὗἩἨ Ν ΒΙΘΆ ἐπ γ0}6 ΤΠ Ϊγ ΒΒαγοϑά, 
(Βοραίσκν).---Αἱὶ {π686 ἀοίδ1}8 δ Ὁ]9 8 ἰο ἀΐ8- 
ΘΟ ἰῃ [86 786 116Σ, αὐΐοσ 6 δὰ ὈΘΟΟσΩΘ ἃ ὈΟ]οΥθΡ, 
ἀπὸ σΒ οι} βρίσὶς οὗ Μασγίμα, τοι ΔΡρΡσορτὶ- 
ΑἰΘΙΥ͂ ΤΘΥΘ8]8Β ἰἰ86 17 ΟἿΪΥ ὙΒθπ 1 βυοοοοᾶβ ἰδ 9 
βου ρμι Ὁ} 8:16 ποθ οὗ Μδυυ, δηὰ πθ {110 ΟῺ9 
ὑδῖης ΠοΘα ΤῸ] ἰ8 βοουγοά. (Ὑ711}}167}.--οἰὰ Ῥδὶ- 
Ἰἱρρὶ, 8 Ῥυθίῃϑββ- δος (1,γ418᾽ 85 Βοιβο), ἀπά ἱμθὰ 
8 Ῥτίβου, 6 Χγ ἴπ 9 γί στρ Ἰ ΒΒ ΟΠΑΥΎ βδἰδίϊοηβ᾽ ὑνὸ 
[τ 11105 ἱπ ἐμαὶ οἷν ΤΣ βμοαὰ ἔλθ Ομ υγοἢ πὶϊὰ 
8 Ὠοη6. [Ιὲ νγῶβ ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ ὑμδί, ἰπ ἐμ 6 ρῬαζδῃ 
νον], (80 ΟὨΥ δ ΐδη 7αηιϊΐν βου] Ὀδοοῖηα (9 
ὈΌΓΥΒΟΥΥ οὗὁ σου βγοχϑίϊοι Δ) 118, οἷ ἈουΒοοΪὰ 8, 
ΟΠ στρ 01) ΟΣ. 8 Β118]}}, Δη ἃ ΘΒ 6) σομργοραίοη 
8 ΤἈΠΙΪγ, ΟἹ 8 ἰαυρβθ, 8608]6. πὐρμρνν 
(--- ἡ εκ. ἔπργοι οοπυετδίοη ΟΥ̓ ἰλδ 

αίΐεν αἱ Ῥλιϊρρὲ: 1. ΤὰΘ ῬΤΟΡδγδίουυ οἰσγουτα- 
Βίθ668: () ΘΧ ΘΥΠΔΠΥ, (μ6 Θαγί βαυδῖχο; (6) ἰπ- 
ἰογΏ Δ} Ϊν, [86 ΔΙἑοΓΠπδίϊοι οὗὨ ΟΡροβὶΐθ ϑιμγοί 0}9--- 
ΔΏἾΒ δ ἀοδραὶρ, ρΡθδοθ δηὰ ου. 11. ΤῊ 
ἸΏ 68Π8 ἱμβγου ἢ τ ΒΙΟΝ 1λ τγ88 ΔΟσοΙρ]Βμ6α: (α) 
86 αυθδίΐοι, το γοίουγοά ἰοὸ (89 ὙΔΥ οὗὨ 88]- 
γαϊϊοη; (ὁ) [86 ΔΏΒΓΕΣ, ὙἘΊΘῊ ῬΣοο]δἰτηδὰ βαϊνα- 
ἄοπ. ΠῚ. Τμὸ γϑβυὶϊίϑ: (α) δοίζνο σταϊϊαἀθ 
ἰονγϑχὰβ (86 δροβέϊθα; (δ) ἃ Ὀ] βίῃ ῬΘΣΤΩ Δ ΒΕ 
ΒΌΣαΐπας οα {86 τη8ηι δπα 8 μοῦ89. (τοι 1,.1800]. 
--Τὰε πιγαοῖα οΓ ἰδὲ πιίσλέ οὗ ἐπιρτίδοππιεηξ (ἃ Ἀο- 
τα ]γ). 1. 6 ῬΓΘΥ͂ΘΥ, γ6Υ, 26, [ ἷ8 εἰχαι; 8]} 
8.6 Ὀυσὶοα ἴῃ 51.660. Α φοοωγ οἀὐΐῆοθ; 8ῃ δϑοαθ 
οὗ ἀδυκπο688---ἃ ρτίβδοη. Βαὶ ἴῃ Οὁ.6 οὗ ΪΒο6 ο6]}5 
8 ᾿ἰχθί, δα ἱπίογμδὶ Πρ ύ---ἰμὸ Ἰἰρν οὗ ΓΑΙ. 
Βθμοθ, ῬΓΑΥ͂ΟΡ δηἃ ῥγαΐὶβθ. 11. Τὴ6 σοηνυ βίοι, 
γογ. 2θ-.-.28.ς ΤῊ6 δδυίμαυδκο---ἶξ σομνυ βοὰ ποὶ 
οὔ]ν {πὸ Ῥυΐβοῃ- 8118, θὰὺ 8180 ἐμ6 μΒοδγὶ οὗἉὨ ἰῃ9 
ΚΘΘΡΘΣ οὗ (Π6 Ῥγΐϑοῦ, αἱ βσϑί, ἱπάθϑὰ, δῇ ἀσοηΥ 
ΟΥο υηΐο ἀοδραῖὶσ. Βυΐ θίοσῃδὶ ἰογο ᾿ψαΐο 68 
δα γὰ]68. ΤῈ} ΘΟΙ ΟΣ Ὡρ δβυσζαμοο: “6 8ΓΘ 

ΗΟΡ6 ΤΣΟΥΥ6Β; 8.{}}1, (86 4116 Ὁ ἀθβίγοϑ 
ἰο οδίαϊπ οΟΌ]ΔΡ Ῥγοοῦ, τοῦ. 29. 1ΠΠ. 6 σνϑδὶ 
ᾳυθδίϊομ, γον. 80-82. Τί ρτγοοοοαρα ἔγοτῃ οϑυϑ98 
μδὺ ΔΥῸ δι: }}}7 δρραγϑῃΐ: (0 ΓΑ 8Ρ08- 
{1608 ΟΡΘῃ θα δὲ ἱπαϊβιϊποὶ νυἱοῖν οὗἉ ἃ δἰ οῦ ΡΟΤΘΥ; 
ῬΘΟΡΆΘΡΒ, ἰ00, ΘΆΥ]1ΟΥ ΘΧΡΟΓΙΘΠΟΘΒ ἴῃ ἷ8 σἸΟΟΙΩΥ 
68} πᾷ, τοομγτθὰ ἰὸ Ηἷ8 τωϊπᾶ. Τὴ6 ΘΟ γα ἸΒΊ 0 ἢ 
Ὁσοῦχθί (δ9 δ] τ οτίπα Βθϑά ἰοὸ σηδίατὶν.--- 9 



᾿ 814 ΤῊΕ ΛΑΟῚΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΊΕΒ. 

δΔροσίϊοα πδὰ ποὶ δοὰἃ; ΒΟΥ δϑοῦσο διηὰ ΒΔΡΡΥ͂ 
867 τὐδὶ 6] ἩΔΒδὶ τοῦδέ 1 ἀο ἰο Ὀ6 ἴῃ 18} 6 Β6 116 
κἰδὶοῖ Τηο κατοδὶ δηὰ υἱίδὶ αὐοδβέίοι σϑοοῖνθθ ἃ 
δτιοαδὶ διὰ υἱίδὶ δῆδτγουῦ. Τμπογο οδὴ δ Ὀσπὶ ΟὯΘ 
δδνοῦ: “δου ΟἸγὶδί, ποῦθ διὸ βαγϑὰ: 
ἐβγουῃ Ηΐπι, 811 οδὴ ὕὉὈθ6 βδνυεὰ---ἰβοῦ, διὰ (Ὁ Ὺ 
Ββοῦθθ᾽. [ΙΥ̓́, ΤΠο ἤχει Ἰοτο [Βογ. ἰΐ, 4], γὸσ. 88, 
84. Ἡδὶ ἴδ 107 Τμὸ οἴἶονγι ἰο χοίυγη ὑδαὶ ψϑῖςοΒ 
886 θδοη τοοοὶνοά---ἰο ἀο κοοὰ ἴἰο Οχὶδὶ ἱπ ἐμο 
Ῥογδβοῦ οὗ Ηἶδ βεγυδηίβ, (86 Ὀγοίβσθη. Ηἱΐβ βοδτὶ 
οδημοὶ οοπέδίη δυσὶ Ὀϊοδϑοάποδβε---ἰἶς 8 6 ἦτο δῃ- 
κὶπα]οὰ ἱπ [9 ΠοῦΔ0, νοῦ γϑδοῦ 68 4]] {8:6 τ θῖ- 
Ὅθγ οὗ 86 ἴδ ἶγ. (Εσοπι 1. 1900].---Τὰε ἥρλέ οὗ 
ἐδλε σταξε οὗ ἰδλε αγίεης ἐμ ἰλε κεϊα ας ὁ (δέ 
πἰσὴί: 1, ΟΥνοὸν Ηἱἰβ ἔγίοη δ, (Ῥαὺ] διηὰ 31188) ; 
Π. ὁτοὸν Ηΐβ δποιΐθθ ({86 78.116 Ὁ διὰ εἶδ Βοι89). 
--,Τλε πιέραοίδε 9. φγαοε ὡτομρσλί ἐπ ίλα ργώοη αἱ 
Ῥλιιρὶ: 1. Το Ιοτὰ γοΐθαδοβ ἰμοβο ἰμδί ὅσο 
Βουπά: (α) ἱπίθγζῃ ιν ἴγθθ---Π 0} ῬΣΤΑΥ δηὰ βίηρ; 
δ) ΦχίθγΠ8}}γ ἴγϑο---ἰ 8 ὈΔὴ48 δὸ Ἰοοδβοᾶ, ἴῃ 9 
ΟΟΥΒ ΔΙῸ ορθῃϑὰ. 11, Ηθ Ὀἱπαδ ἐμοδὸ ἐμδὶ δτὸ 

ἔτοο: (4) ἐμὸ ζοϊίοσβ οὔ δ,ΟῺΥ διὰ 768:---ἰὸ ἰθσ- 
ΤΟΥ δηὰ ὑγϑίπὈ]ης οὗ ὑπ6 6110; (δ) [86 Ῥδπὰδ οὗ 
δῖ δηὰ Ἰονσο [ἢοϑ. χὶ. 4]--- εἶδ δοπυοσβίου δηὰ 
207γ.--Τὰε Ῥωγροδεε ἰο τολϊοὺ ἰλεὲ Σοτὰ εἀπ αρρὶν α 

οπ; Ἐδὼ οδϑῃ οοηγοτί ἰὲ ἰηίο, 1. Α γμοδοοῖα 
ΟΒΔΡΘΟΙ οὔ ΡΓΑΥ͂ΟΣ, τόσ. 2δ; 1. Απ δ᾽ δυτοὶῃ ρ υΪδοθ 
οὗ ἡυἀφιηοπί, γον. 26.-29; 111. ΑἜὕυδοΐμϊ δξοδοοὶ οὗ 
Τοροηίδησο δηὰ ὕδι 1}, τον. 80, 31; ΚΓ. Α Βοερί- 
(Δ Ὁ1]16 Βοῦδο οὗ ΟἸ τ βιίδιι ᾿οτθ δη ἃ ΤΊΘΓΟΥ, γὙ6Σ. 82, 
88; Υ͂. Α Ὀϊοδδοὰ Ὀἱγι δ -Ἶδοο οὗ (πὸ Ὧν 116, ὙοΥ. 
84. (ϑεγπιοη ὕογ α ἤοιιξο 077 οοτγεοίίον απὰ α Ῥτγίδο"). 

γκε. 8δ. Δι τσ ὯθὩ ἐξ τᾶ ὅδν, οἱο.---ἘΠ9 
ΔΡΟΒΙ1]65 δὰ ποὶ βροΐίδῃ ἱπ ἀοίθηδο οὗ ὑἐβοζῃβοϊυοβ 
Ὀοΐογο ἴδε τηαρίδίταίθβ, θυ ἰμ6 Ἰρογτὰ δδὰ δ'νγἃ- 
κΚοπθά 86 οοηβοίθησο οὗ {8 Ἰδαίίοσ. ἮΈ ΘΝ Ηἰ 
ΒΟΡΥΒΗΙΒ Βυ Ὸ} δηὰ δγθ οἱϊοπὶ, Ηρ ἀοοπ δ ἐπ ὶν 
οδυδ6. (ΑρΡ. Ῥαδὶ.).-ὁ-ιῃοῖ [Βοδθ ζϑῃ κΚο.-- 
δυοῖι ννογάδ, νοῦ 56 6δὺ8 Βαϊ ὰ ἕο Ηἷδ ΘμΘμὖθ 8 ὩΘΔΡ 
{86 τιουπὶ οὗ ΟἸἶγ6 8, ΔΓΘ ΠΟῪ ΟΡ βοουτίγ: “1 
γὲ 5Βθ6ἷκ τμϑ, 1οὺ {μ686 50 {πεῖν ταν [908η ΧΥΙῚ. 

., 8]. ΕῸΓΡ ΠΟΥ͂ {π6 νου], ἀοδίῖ δπὰ ἰδ ἀουΐ], (Β 6 
)πάρφταοπὶ δὰ Β6}}, δῦ οορϑὶ]οὰ ὮΥ ἐμ9 ΡΟΣ 
οὗ δοβυβ ίο ἐεέ Εἰ οὨἰ]άτοα διὰ βοσυδδίδ σο. (ΑΡ. 
Ῥαδὶ.).-- -Ἴὴὸ πἀποχροοίοα οοπιπιδηἃ ἰο αἰδταὶδα 
Ῥδυϊ, τταδ, ἰῃ ἰγυΐ, δ δοὶ οὔ 86 ἰθῃ δ᾽ ΤΠΘΓΟΥ͂ 
οὗ σοἂ, ρογίοστηϑα ΐἱπ Ὀδ. 817 οὗ ἐδ6 ἰαΐϊοσ, νο 
ἯΔ5 ΟὨΪΥ 8 ὈΟΧΊΙΏΠΟΥ ἰπ (86 δῖ (ἢ. [Ιἰ που]ὰ μῶνο 
ὍΘΘΠ 8 ΒΟΥΘΡΟ {Γὶ4] (ὉΣ ἷπι, ἱ7 8Βὸ δὰ γοοοϊνθὰ ἃ 
δοιηπιδη ἐο δυ ᾽οοῦ ὑπθδὸ βοσυδηὶβδ οὗ Ψ998ὺ8 ἰο 
δα αἰ σπδὶ ἰοσθηίδ. [ἰ πτα85, ἱμπογοΐοσο, τὴ ἢ δἰη- 
ΘΓ ὖογ (δαὶ μὸ Ργοοϊδἰ πιὰ {μον ἱπποῦθηοθ δηὰ 
Τοΐοδδο. ἯὯἶο δμβου]ὰ αἴναγα ἰγοδὶ ΣΟαΒΑ, ῬΘΓΒΟῚΒ 
δηὰ ὈορίηΠΟΥΒ ὙΪΓ χΟΒ ]Θη68585 δηὰ ἰμαυίζομοο, 
Ὁ81}} ὑπῸὸῪ μδνὸ δοαυϊγοὰ βίγθαρί. (ΑΡ. Ῥαδὶ.). 
εκ. 86. ῆτηιονν ἰβότθίοιθ ἅρρασί, δηᾶ κὸ 

ἔπ Ρ686090.---Τ ὁ ἰαῖϊοσ δ δἰγοδὰγ βυγρχίβοά 
1861 86 ἀπο ἐπ ἐπε να Βμου ἃ γοϊπίΥ}}Ὺ ἰδ βιιοῖὶ 
8 ΟΟΙΒΙΠΑΠα: ὃδυΐ 8 κι1}}} θοροῦ δυπιϊ]δίϊοι 
διυδαιϊίϑάὰ (μοῦ. ΤΈΘΓΘ ἃγ6 {ΐπη68 σοι ὙΝ6Ὶ 
δυγοβδηΐ Β ΠΏΘΥΒ ΜΠ] δάάγθεβ ἐμ οἷγ ῬΥΘΔΥΘΥΒ [ὉΓ 
Ῥασγάοῃ, ποῦ ΟὨΪΥ ἰο (Π0 Γοτὰ, Ὀυΐ δἷκοὸ ἰο ΒΪ8 δοὺ- 
Υδηίδ; ΤῸΣ {0 δαὶ πίϑ Μ}1} Ὀ6 ὑμποὶν ἡυάροβ (1 Οογ. 
νἱ. 2). (ὙΠ 61). 
κῃ. 81. Βαϊ Ῥαπὶ δαϊἃ πηῖο ἸΒοσω, οἱο.--- 

ἴι ἴα αὖ ἐϊπηθβ ὈοΐὮ 'ττὶδα δηὰ κίηά, ἰο δ άσϑββ, ἰῃ 
βοηθοί ὈοΪὰ ἰθγπ)5, (ἢ 986 80 688 Ὀ6 γοκίγαϊποὰ 
ἔἥγοιῃ ἀοΐηρ οΥἷἶ! Υ ποι ίπρ Ὀυΐ ὉΥ͂ ἔδδυ. (Θυ66- 
Π6]).--Ἠ Ἦο οὐρμὶ ποί ἴο γἱ εἰ ἐο πια] ἰοἱουβ τηθα πὶ 
8 αἱπαὶο Ροϊηΐϊ, ποῖ, Βοιζενοσ, ἔγοια σουθη οί] 

τοοίξτοθ, Ὀπὲ ἴῃ ογὰοσ ἐπδὶ ἰποἷἱν δ δτοο ΠΙΔῪ δ 
γουϑαῖϊοὰ, ἰο ὑπο ΒΟΟΣ οὗ {80 πδθο οὗ ΟἈτίδὶ: 
οἰμβοσίβο, ὑ8 6} γὴὲὶ}} Ὀδοόταο 511}} ποΟσῸ Ῥσϑδπρ. 
ἱκοῦϑ (1 Είηρβ χυῇὲ. 17, 18). (δέασϊκο).---ἴδο 
ποσ]ὰ που]ὰ Υ οοπδίρη ἀὲβ ῥδδὶ δοίβ οἵὗἉ ἰη- 
πδίῖοο ἰο ΟὈἸγίοπ, Ὀπὶ δου ἃ ποὲ δἴνγαγα Ὀδ Ρ67- 
ταὶϊϊ δὰ ἰο δβἀορὶ ἰμὲΒ δοῦσβο. ἾΤἴμο Ἡοῖγν βρις 
ἰϑϑοβοα 16 ἐμδὶ νὸ δβουϊἹὰ ποὶ 6 Βαταῦὶο δἱ δἢ 
ἱπυρτοΡο Σ᾽ ἔἶταο, Ὀπί τοχυϊοίθ οὔὐγ οοβάποις ἴῃ συοὶ 
8 ΤΑΒΏΒΟΥΣ, ἰδδὲ ἰΐ τοδὺ σοπΐοσιῃ ἰὸ ἐπ 
οὔ θΘοἀ. [ἰὶ ἴ5 π δὲ ἰπθὸ ΔΘ 86 ͵ 5- 
γοδίοὰα πὶϊῃ ον! οἴἶδοοβ, δου ϊὰ β6ο, δὲ Ἰοδεὶ ἰὸ 
ΒΟ ὀχίοηϊ, ἰδοὺ {ἰδ οοὔσδο οὗ ἐδο Θοαρεὶ 18 
κΚυϊάοὰ ὉΥ ἃ Βἰχβονῦ Βαπὰ, (Β ορον).-- -Βοίηξ 
ἘΤΙΔΏΠ.---“ΟἿΙ οἱ ἰσοηδμῖΡ [πολέτευμα, ῬΆᾺ]], 
ἦτ, 20; “σσπγοσδδίξζοιι", {. ἐ.,) τοαΐϊξ, οἱο. 
δυῤ πε. ἰδ ἴῃ Βοδυοι," 88} τὸ} Κηον 
ἐδδὲ {8ὲ8 Ἀσίντορο 88 οὗὁἨ πιοσὸ υδὶαθ (πϑὲ ἐμοὶ 
οὗ πὶ Βοιηδι. οἱἰσϑηβΐρ.Ό. Οομρ. Ῥὲ}. 11, 8, 
(Βίδσκο). 

γεκβ. 88. Δπᾶ ΠΟΥ ἰϑασϑάᾶ, οἱο.---ΤΊο το εῖ9- 
ἐσδαίδα ὝΟΣΘ δ διτηϑὰ ὙΠῸ {ἐπὰν ποτὰ ἐμοὶ (Βὸ 
ῬΥΪΒΟΏΟΣΤΒ ογῸ ἄοπαπε; ἰμοΥ ἀϊὰ ποὶ Ὀδδίον ἃ 
ὃ ὶ οὕ ἰδο 1}1-ἰτοδίδπὶ τ πο δ Ολγίεδαπε δὰ 
τεσοὶγοα ἤγομ ἰβο. Τδυδ αοὰ δἱ {ἶπιο8 διέδοβοα 
δοῖὴθ Ὀδάκο ἴο ἐπὸ ἈΣατὶτα 5 κατ οἵ .ἱ8 ΟΕΣ]γ68, 
ἢ ΙΏΔῪ ποὺ ἱπάοοὰ τὶ ἱμ6 αἰῆοαζο ἴοτο αἵ 
οἴμοτβ, Ὀπὺ ΒΊΟΝ δ ᾿ἰεδδὶ δΥδ1}5 ἰὸ Ῥσετοσιὶ ἴωγ- 
{86} δοὶβ οὗ τἱοϊθποο. (ΕΒ θροσ). 

γκε. 89. Ὡϑοαϊχοᾶ Ἰπόστὰ ἴο δορατὶ οπὶ οὗ 
ἔπο οἱῖγ.-- πο υδοιγίοιϊδηι ΤΌΪΟΥΒ ῬΟΣοοῖτο 
ἐδαὶ (06 οαροὶ 85 ωδάὰϑθ ἃ ἀδὸρ ἰπ οδ, 
(86 πο ἀουδὶ υἱδιὲ (δαὶ Ομ σὶδὶ δπὰ ἷ5 ποτὰ 
οουἹά Ὅ6 χοδιχοἰοὰ ἰο 1πἀϊα οὐ ΤΌτΤΚΟΕΥ, 80 {μδὶ 
ἐμ οῖγ ΓΘρΟδ6 πιϊσὶ ποί Ὀ6 ἀϊδίυσρεα. ΟὐἴΡδσο 
0 οοπαυοὶ οὗὨ ἰδ αογζοβοιοδ, Μαιί. υἱἱ. 84. 
(Βίδυκο). 

νεκε. 40. 8 θ: ΤΟΥ δᾶ δϑϑὶ ἐμοὸ Ὀσοῖδ- 
τῶσι, ἸΠΟΥ οοτίοσιθα ἔμοι, απ ἀορατῖθᾶ. 
--ΒΒο ὁ ἀορδτγίυγο οὗ ἰδοδοὸ ζδι 870] τὴ Ππο5868 
οὗ Φοβϑυβ, γγδϑ ΒΟΠΟΥΘΌΪῈ ἰὸ ἔβοθ. ὙΒΟΥ Βδὰ δὸ- 
φορὰ (86 νοτῖς ἐμαΐὶ μδὰ ὕδθϑῃ δεδὶρτιοὰ ἰῸ 
ἰδοῖι; ἰδ0ὺ δὰ ρδοϊβοσοὰ Ὀχείμσοη ἱοξοίμοε; 
18 6Υ οοτεξοτὲ ἐδαπι; δηὰ ποὺ ἰδμε  ἀσρασὶ. Θθοὰ 
ατδοὶ (μδὲ θη γ͵Θ Ἰοδῦο ἐπ 6 ἩοΣ], τ1ὁ 8190 Δ Υ͂ 
Ῥοοοΐγο δυο ἃ ἰ6δι ΠΟ ΣῪ ὕγοιῃ αἀοὰ. (ἀν. ΕἘΜῈΕ 

(---.-- ΟΘ κυ τος. ὙΠ} λό ἐδεμ: 
Το πυάάδῃ τοΐθδδο: Ἐμο Ὀοϊὰ γντοίεδι; ΠΙ. 
ΤῊΟ ΒΟΠΟΓΔΌΪΟ ΔΡΟΙΟΔΥ; ΙΥ. Τὴο ροδοείιὶ ἀθ- 
Ῥασίυσο. (του [ω͵500.).---Ζλὲ Ἀοποταδία ἀςραγίγα 
Ὁ ἰδ πιραδεπσεγε 97 Θοά ὕἴγοπε Ῥλιϊφρὶ: 1. Ἶπο 
ῬΟΥΟΣ οὔ ἴδο Τ,οτὰ 15 τουςδιοὰ; 11. Ἐδ6 δδπιὸ οὗ 
᾿ἷα βουδιὶδ ἰβ οἴδοοα: Π΄| Ῥσουὰ δρϑιηΐοδ δ. 
Βυπιθϊοά; ΚΡ. δι Ὁ] ἔσο β τὸ γαϊβεὰ,--- 
ὕκαεν ισὐλαί εἰγουπιδίαποεδ ταν α ΟἈλγίίαν ὠοίσι 
λα λοπον ὁ ἀΐδ παδιε, απὰ ἐπδίεϊ οὐ δ τιρλ3 ἵ 
ἤθη 86 8 ἰδδθυοποθᾶ, ποὲ ὉΥ ἱπδυ]5 οετοῦ [9 
ἱ8 βοι {-Ἰοόυθ, θὰ  ΌΥ ὲΒ 6686 οὗ λυπίίος, δηὰ δὶ8 
268] 70. {86 Βοπον οὗ θοὰ. 11. ἩΒΘΏ Β6 ἀοεβ δοὲ 
ἀοροπὰ οἱ ΒἷΒ ΟΥ̓́ΤΕ ΥΟΒΟΌΓΟΟΒ, ἵγαὶ Δρροδὶθ ἰ0 18- 
(ἰοο δὰ ἰο ἰσαϊν: [Π|, οι ἐΐ ἰδ ἷϑ ον᾽εσὶ, ποῖ 
ἰο ΘΡΌΒΕ, Ὀαὲ ἐο οΘοηνίποο δῃὰ ταΐοσζεα ἐδ οὔεοιάαξ. 
χε. 86, “ὅο ἴῃ » [λε ποδίεεί ποτὰϊ ο΄ 

ατειοεῖξ εὐλέολ δὲ αὐάγεεεεα ἰο ἴλε δεγοαπίε ο΄ 
Οοά: 1. ΒΥ (μοῖρ ἤἔγίοπάαβ, ἴο σμοῖὰ ἐδμο 
Ὁγχουρὶ βαϊνδίϊου δὰ ρθδοο (186 ἴα); ΙΠ. ΒΥ 
ἐλεῖς οπῃφιιθβ, τῆο οουδὰ ποῖ ἰουον οὶ 

διοϊπἰοα ((89 τοδρίδἰγαὶθα); [Π. ΒΥ ἰΒο μογὰ, νϑο 
εἶνοβ ἰμβὸπι ἐμ6 ἰρδίϊταωουυ: “ὙΠΟΥ Βδυθ ἀ08Ὲ 

ψἢδὲ ἐπ 0γ οου]ά.᾽" Ματῖκ χὶνυ. 8.---ἰ 71ε εοπρεγεῖοα 



ΟΠΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 1--Ἰὅ. Φ1ὅ 

φ' ἐλ. Ῥλἠρρίαα γοἷεγ: 1. Τὸ οἰ τουτϊηδίδϑοοα 
ὍΒΟΟΣ ὙΒ1ῈΒ ἰξ οοσυχτοά; (α) ἐδ Ῥγχουϊ  ἀοϑμηί 8] 
τἱδὶὶ οὐ (86 δροϑίϊθβ ἰοὸ ῬΒ Πρρὶ; (δ) [89 74110 γ᾽ 8 
ῬΟΙΒΟΏΔΙ Κπυον]οᾶρο οἵ ἱμοὶν ἀοοίγὶῃθ (Δρραγοπὶ 
ἔγοια Ὑ0Γ 81, διὰ δοαυΐϊγοὰ, τβθη ὑμ6 αἀἰνὶπϊηρ 
ΒΌΪΓΙ  ἨΔ8 ΟΧΡΟΙ]οὰ, τοῦ. 17, 18---ὙΒθ (ΠῸΥ θἢ- 
ἀυγεοὰ ἐδο0 δοουγρίηρ τὶ οομδίθπου---Ὑ 68 (Π6Ὺ 
δἀτοθβοὰ Βὲτη, 88 89 δϑίϑῃϑα ἐδποὶν ζϑοὲ ἱπ 189 
ἰο6 Κ5-- ὭΣ Ὀοίογο, δὠολ ῬΥΙΒΟΏΘΙΌ) ; (6) ἐδὸ 
ταϊὶτοσυϊουδ Θδυί αῦδῖκο, δηὰ ἰἰδ ἐιπηοάϊαίο οἴοοίβ. 
Τ᾿, Τῷ ξοπυΐποηθδθ, γον (α) ἔγοτα (89 ῬΘΟΊΪ ΟΡ 

ΝΟΣ οὗ ἀ08ρ96] ἰχαϊῃ (Βομι. 1. 16; δῶχηθβ ὶ. 18; 
Μὲ δὰ δγοδὰγν ἱχηργοβϑοὰ ΒἾγ); (6) ἔγοσῃ ἐμο ἀΪ- 

Υἱπο δἰ θϑίδιϊοῃ το, 88 ἢ 76], {πὸ Ῥγοδοδίησ 
οὗ δὰ] τοοοϊγοα ({πΠ6 οδατίαυδ]κο---ἰο τι8, 6. σ., (9 
ΒΡΤΘΔα οὗ (80 (8596), οἰα.}; (6) ὕτοτα ἐμ6 δι 080- 
ᾳυσπὲ οουγδο οὗ ἰδ8 ΔρΟβί]98 (88 ἴῃ 1. γα 18᾽ 8 6886, 
ΥΟΣ. 1δ ; ἰΠ00 που]ὰ τοὶ δαγνο Ὀδρίἐσοὰ δϊπ, 1 
186} δὰ ποὲ “ἡπᾶροα ᾽ (μὲ ΒΘ νγ8ϑ ἃ Ὀθ) 19 υου). 
ΠΙ. 1658088: (α) 180 δΒοϊϑιωῃ ἀυ 168 ΜΘ ἰδ9 
κἸδδ οἵ αἰνίπο 518οθ ᾿προβθ οῃ 8 (τοβοοίΐοη, 
8611-οχαϊοϊπδίϊοη, γορθῃίδησο, ἔδὶἐ ἢ) ; () ("9 
δαδρίδιϊοι οὗ ἰδ 608ρ6] ἰο ἐμο βρί γι) ᾿γϑηίθ 
ΟΥ̓͂ 811 ηο (ὅονθ, ἀμ 108---ἰδὸ ἷχιι δηὰ ἐδ9 
Ιον); (6) [89 ῥγϑοίοϑδὶ τδὶὰθ οὗ ἰδὸ ἀοοίτϊ πο οὗ 
“αἰ ὅν Ολτιὶ.----18.} 

Ὦ.--ἰὰ ΒΟῈ 8 ΑΝῸ ἘΧΡΕΒΙΒΚΟΕΒ ΙΝ ΤΗΚΒΒΑΙΟΝΊΟΑ ΑΥ̓Ό ΒΕΒΕΑ, 

ΟΒΆΡΤΕΕΒ ΧΥ͂Π]. 1-1δ. 

1. Νὸον ψβθῃ ὑπο ὺ Βδὰ γμδεδοὰ [Ἰουσπθυθα) ὑμτουρῖι ΑἸΩρΒΐρ0}18 δηὰ Αρο]]οπΐδ, ὑπο Ὺ 
2 σϑτηθ ἴο Τ ΒΟΒΒΔΙΟΠ6Ά, ἩΠΘΥΘ Ἧ8 ἃ [86,7]; Βγπαρόριο οὔ δόντα: ἘΛΔμα Ῥϑα], δ8 Ἀ}5 

ΤΩΒΔΏΠΟΥ [Ουβίοτῃ} Μ͵88, ᾿τγϑηὐ ἴῃ τπιηΐο ὑποπι, δη ἃ [0] ἰπγθ6 βδΌρδδ ἄδγβ, τοδβοῃϑαἶ [ς]18- 
3. οουγθθα] πιὰ (θῶ ουὐ οὗὨ {π6 ϑοτὶρίαχοβ, ἘΟροπίηρ δηὰ δ᾽]οσίηρ [δούλην ἔοσί 7, μδὲ 

ΟἸιγῖδὺ τοσϑῦ πϑϑὰβ μαγθ βυβοτοα, δηὰ τίβοη δραΐῃ [{μπδὺ 1 ΔΒ ὨΘΟΘΕΒΑΓῪ (ἔδει) [0γ 089 
Μεβδῖδἢ (τὸν Χριστὸν) ἴο Βυβογῦ δῃὰ (0 γἷβ6] ἤγοτα (86 ἀθδά : διὰ ὑμδὺ {18 “6608, Ὑβοπιδ 
1 Ῥταδο πηΐο γοι, 8 ΟἸγῖδί, [παὺ ΤῊ Ϊ5 οὴθ 18 ἐ0 Μοββίδῃ (6 Χρ.), 688, Ὑ βοὴ 1 

4. ΒΏΠΟΤΏΟΘ (0 8}. ἘΛμα Β018 Οὗ ἔΒοπὶ Βα] ονοᾶ, ἀπά οομβογίθα τ] [πγογ δου πορά 
8η4 ψογο δ]]οἰϊοα 0] Ῥδὼ] δηὰ ὅ331188 ; δῃᾷὰ οὗ {π6 ἀδυοὰαὶ ασθθῖβ ἃ στϑαὺ υυἹ ἱξυάο, Δη 

ὃ οὔ το οἰϊοῦ ποιρθῃ ποΐ ἃ ἔδυ. ἘΒυῦ (6 6078 ὙῚΘἢ Ὀο]ϊονοὰ ποῦ, τηονϑᾶ πὶ ΘΏΥΥ, 
ὕοοῖκ πηίο ἐμοῦ οογίδϊ ἰοτὰ [6 ]]ονγ8 οὗἩ 86 ὈΆ86. βοτὺ [Βυΐ (6 “ον δβϑϑοοϊδίθα τὰῦὶ 
ἘΒΘΙΏΒΘΙ 68 Β0Π16 θ886 ἸΏθη ΘΙ οηρίηρ (0 ὑπῸ Ῥοραΐδοο οἵ (86 τιλυκοὶ], διὰ ραϊμογοά δ 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ͂, δηἀ βού 81}} {Π6 ΟἸΕΥ͂ ΟὉ ΔΠ ΠΙΡΓΟΔΡ [δηα οχοϊοα 8 ὑππλη]ῦ ἱπ (Π6 ΟἸΥ], δηα 88- 
δδυ]ιοά [ρ]αοοαά ὑποιηβοῖν 68 ζῶο] {86 Βουδο οὗ Φ4δοῃ, δηὰ βουρὺ ἰο Ὀσίηρ ὑπο ουῦ 

6 ἐο [ἰδόπὶ Ὀθ[Όγ0}] πὸ ρϑορὶθ. Ἐλπὰ [Β0} σβθῃ ὑδον ἐουπὰ ἔδιθπι ποὺ, {Β6Υ ἀγονν 
ς[ἀγερμοα] 6δοὴ δῃα οοσίδι η Ῥγθίμγθη ἀηΐο ἐδ χα ]θγΒ οὗ {}6 οἱὲγ [Ὀοΐοτο 1.6 οἰδγ ταδρ- 
δ χγδΐδβ (πολιτάρχας)],. οΥγπρ;, ΤΉ ΘΒ {μδὺ ἴδγο ὑπγηθα 0ῃ6 που] ἃ πρθϊὰθ ἀοντη [δὐϊγγοά 

7 ὋΡ ἴδ6 που] 4] 16 δόπῆθ ΕΣΥΠΘΥ 480; ἘΒοτα δου Βδὲς χϑοοϊνοὰ [88 ρμτιθβί8]: διὰ 
{1666 811 ἀο ΘΟὨύΓΑΓΥ [δοὺ ἴῃ Ορροβι 00} ὑο ὑπ: ἄθοσθοβ οὗ ἴϑβᾶσ [σοτησηδηαβ οὗ [86 61:- 
ῬΟΙΟΓΊ, βαυϊηρ ὑδαὺ ὑπ6ΓγῸ 18 δΔηοῦθος Κίηρ, ὁπ6 «6808 [(πὺ ἀποίμ ον '8 ὑμ6 ἰώηρ, 6808]. 

8 ῬΑδπὰ {Π6Υ σου] δὰ {ἀϑαθιοῖυ ἢ 186 ῬΘΟρΪ]ο διὰ 086 χΌΪΟΣΒ οὐὗὨ {86 ΟἰΥ [(Π6 ΟΙΕΥ ταδρ- 
9 ᾿εἰσδί}ϑ], τ θη (ΠΟΥ [Ὑ0] ποσὰ ὑ8686 ἐμβίηρΒβ. ἘΔδὰ πῆ θὴ ὑπ 6 Ὺ μδά ἴδκϑη Βϑου Υ 

οὗ “68ο0η, διὰ οὗἉ ὑπ6 ΟΥΒ6.β, ὑμοὺ Ἰοὺ ἐβϑιῃ ρὸ [ἀἰβπ)ϊββοὰ ΡΝ 
ὃ Αμα [Βα1] ἐδθ Ὀτοίδσθῃ ἱπητη θα Δ (6]Υ Βοηὺ ἀΤΑΥ ῬΔῺ] δηὰ 831148 ὈΥ πἰδύ πηΐο Βογθα 

[1068] : νο οοτοἰηρς [8.680 Βανίηρ 0086] ἐλύδλον πϑαῦ ἰηῦο ὑ86 βγῃδρορσαο οὗἨ (ῃ9 
11 οντθ. ἘΠΏῸΒΘ ὝΘΓΘ ΙΔ0Τ6 ΠΟΌΪΟ [Β αὐ (δὲ) [080 ψΟΙΘ οὗἩ 8 Ὀοϑίξοσς οἰιδγδοίθυ] ὑμδη 

ἔΠπο86 ἴῃ ΤΉ Βα] ἶσα, ἴῃ ὑπαῦ (Π6Υ [; [860] τοοοϊγοα {π0 πογὰ σι 41} τϑδαΐηθβθ οἵ 
τη ϊηα [ὁηὲ. οὗ τηϊπα], δῃὰ [1πδϑιηιοῦ 88 0860} Βοδγο μα [86 ϑουϊρίαγοβ ἀν [ἀν ὈΥῪ ἀΔΥ], 

12 ποῖ μοῦ ὑμόθθ ὑδιηρΒ σοτο Βο. ἜΤ οχοίοσο [Τ᾿ 8 ἔδθη, μὲν οὖν] τηϑὴγ οὗ ἐδ θηὶ [: 
᾿ονϑά ; δἷβο οὗ Βοποῦγδοῖο σόσαθ 16) Τοσο Οὐ θοίζβ, δῃὰ οὗ [8͵80 οἵ 086 τββρθοίβθ]ο. 

138 Οτοοῖδῃ ποθ 8η4}} τηθῃ, ποὺ 8 ἴοι. ἘΒυῦ πθὰ πὸ δον8 οὗ ἸΤΘΒΒΑΙοηΊοα δὰ 
Κηοσ]οᾶρο [ἀβοογίδ ποὰ] ὑμαῦ ὑπ 6 ποτὰ οὗ αἀοά γγὰϑ ργϑδομβοὰ οὗ [Ὁγ] ῥδῃ] []8ο, χαὶ] δὖ 
Ἔσοδ, {ΠΟΥ͂ οδπλ6 ἐδ} 00. 4180, δηα βύϊγγθὰ ρ΄ [οᾶπιθ ὑδ 1 0Π6Σ, δα βουρμς ὑθθ γο 4150 ἴὸ 

14. ἀϊδίατ Ὁ]. ἂς Ρϑορίθ. Ἐλμὰ [Βκ1] ἔπθα ἱτηπιοαϊδίθ]ν ὑπὸ Ὀγούγθη βοηὺ ΑΥΔΥ 80] ἴο 
90 88 ἰὺ ΜΕ͵Θ ἐπε Β6 ταῖρῃς ργοοθϑα]" ἰο ὑμο 5868 : Ὀυὺ 31|[48 δηὰ ΤΊ πο  θυ8 Δροάθ ὑπο τ 

16 51}}} [τοδί πα {Ππ0τ0]. Ἐλπὰ ὑπ 60 ὑμδὺ οοηἀποίοα δ ΙΔ] Ὀσουρμὺ Βἴπὶ πηϊο [88 ΤᾺΓ 88] 
ΑἸΒ6ΠΕ: δηὰ στϑοοὶγίηρ 8 σοιητηδη ἀπιθηΐ [οπδτξο] πηΐο 1188 δηὰ ΤΊ 608 [0Γ [0 [(Πδΐ 
{Π6Υ 580} 7 δόμα ἰο ᾿ἰπὶ ΜΠ 81} βροοά, ΠΟΥ ἀσδραχίοά. 
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2. 

Υεε.8.6. [Το οὗ τλο Καεὶ. ἕαεε. 
ται. Α Τία τ ἃ. πἰε.; ΗΠ. Σ δδά 
πο τ᾿ 

40Υες. 8 Ὁ. [![δεᾶ. δὰ Τιοςἃ. ναὶ οὔὐΐξ ὁ θεύοτο 

ἘΧΒΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ει. 1. ον Ὑσθϑη ἘΉΟΥ δᾶ ρμϑαδοᾶ 
ΚἘΕΣΟΌ ΚΒ, εἰε.--- 60} δινὰ 81166, δοοοσιραεσιϊθὰ ὈῪ 
Τιτιοιοῦκ, ΔΙ͂ΟΣ Ἰεδυϊης ΡΒΕΠΡΡὶ, Ῥῥγοοοοάοά ἰο 
ΑτΡδίροΙα, το δὲ κι υδιϑὰ οἱ ἐἰδο δι:γ- 
1Δ0Π, ὈΥ 0 πδίοτβ οὗ τ ΐο Σὲ ψγτδδ δυσσουπἀοὰ. 
[“Νοὶ ἔδυ ἔγοτη ἰμ0 σοδαὶ, {86 βίσγγιβοι δργοϑδβ 
οὐ ἰοἴο ἃ ἴδκο: Ὀείνγοο ἰδ9 ἸΟΝΟΣ δπὰ οὗ ἐδΐδ 
ακο δηὰ {πὸ πὴ  Γεδοῖὶ οὗ ἰδὸ βισγισοδβῖο μη, 
ΑἸ ρο 8 νγυ88 δἰυδὲϑὰ ου ἃ Ὀοπὰ οἵ (πὸ τίνοσ." 
ἐρρμρ απ Η. 1. 841.). Οορ. Τπυγο. Γ΄. 102. 
(6 ἀἰδίδηςς ὕγσοπι ῬΒΣΡΡΙ νῶϑ 88 Βοϊυδη τη ΐ]6. 

--ΤΚ.]. ὙΠΒοῦΣ ῥδυίηρς ἴῃ (8158 Ρ͵δοο, (μ γ ἰσα- 
γοποά 30 τὰἶ1]66 ζυσί ον, ἰῃ ἃ βου -οαδί εν αἀἶτοο- 
εἴοῃ ἰο ΔΡοϊἸομία [“1δὸ οχδοεὶῖ ρμοβί(οη οὗ Ὑδῖο ἢ 
886 ποὶ Ὀθθῃ δδοογίδίποὰ ᾿" (Οὐηψὸ., εἷο. Ρ. 848). 
-- κ.}, διά, στρ ἢν ραδδεῖης ουναρά, οοπεϊπυϑὰ 
ἐμοῖσ )ΟΌΣΏΘΥ 0π|}} (λ6γ τοδομοὰ ἘΒοσβαϊοηΐοα 
[37 πιΐ]65 ἀϊδιδηὶ ἤγοση ΑῬΡο]])οπὶδ)] ; Βοσὸ {86} σϑ- 
ταδὶ ποὰ δϑουὶ ἴουΣ τϑοῖκα [“΄ ἐπ γ66 δα αἰ" -ἀδγε,᾽" 
ὃ, 6., ἴῃ δυοοοδδίοῃ.--Τκ.}. Τΐδ οἷν νδα αἰία- 
δίϑά οὐ [186 ποῦ Ὀεηὰ οὝ] [856 Ἰμογτοδῖο ρου 
[Βα] “τὺ θοΐίνοοι (Π0 Αἀγίδεῖο διὰ 86 Η6}168- 
Ῥοπί7; ἰΐ δα Ὀδοοῖμθ, ππᾶὰον ἔδο ΒοΙΔη ΒΩ, 
8 ΤΕΥ Ῥορυΐουβ διὰ ϑδιὶὴ σοι γοὶδὶ οἱ, 

(8:9 οδρίὶίδὶ οὔ (89 βδοοοῃὰ ἀϊδίχὶ οἱ οἴ (9 Ῥζο- 
γίποο οὗ Μαοοαοπΐα, δὰ ψγ8δϑδ δἷδο ἰδ6 σοδι ἀθῆοϑθ 
οὔ Ἀοπιδὴ Ῥυωθίοσ. Ἐμο 5690} τηῦδὶ ζαυο 6δίδ᾽Ὁ- 
Ἰϑθἃ ὑπο βοῖυοδ, ἰ Δ  κὸ ΒΌΤΟΌΘΣΒ, ἱπ {Π186 Οἱγ; 
{Π6 ῖ δυῃδροχζῦθ ΔΡΡΌΘΑΥΒ ἰο βάτο Ὅθοη [86 ΟὨΪΥ 
ὁη6 ἐμαὶ οχἰβίθὰ ἴῃ ποχίμοσῃ Ἀίβοοδοηΐα.Ό ΤἈ6 
ἀοδηΐίο δυιΐοῖα Ὀϑίοσο συναγ. τ. ᾿Ιουδ., ἩΏΪΟΝ 18 
οτξιοἃ ἱπ δούθτδὶ τη δηυδογίρίβ, Ὀθοδῦδο 1ΐ νδϑ 
ποΐ υπάοτγαίοοα ὈΥ Βοῦλ6 ΘΟΡΥ δίδ, 6 8Π8 ἰμδὲὶ Π0 
Βγπδροχῦθ δὰ Ὀθθὰ Ὀυϊ ἴῃ ῬὨΣΠΡΡὶ, Απρμἷρο]18 
οΥ Αγροϊ]οπῖδ, ἐμαὶ (80 δονγα ὙΠῸ ῬΟΒΒΙΌΙΪΥ ανγοὶὲ 
ἴπ ἰμοδ6 οἱἐθ8 ροββϑβδοὰ ΟὨ]Υ͂ ἃ υἶδοθ οὗ Ῥσδυοσ 
{τρορευχή), δῃὰ (μδὲὶ ἰμΠ6γ Ὀοϊοη κε, 88 ἰὲ τόσο, (0 
5 δγῃδρορυο ἰὰ Τοδδαϊοηΐοα. [τοὶ]. 
γεβ. 2,8. Δ6 Βὲ6 ΒΏ ΠΟΥ [συδίοτα ]} Ὑ͵782.--- 

1 Κ6᾽᾿ 8 διίοπίϊοι δ ὈΣΙΩΔΥΪΥ δττοδίθα ὉΥ ἃ ἔδοὶ 
Ὑ 1ΟὮ 6, ΘΟΘΟΣΑΙΠΡΊΥ, ΥΡ ῬΤΟΙΩΪΏΘΏΥ ὈθοΓΘ 
ΟἿΣ Υἱοῦ, Υἱζ., ἐμαὶ δαὶ μβαὰ ϑζθ, ἰοο, ἴα {8 60}}}γ 

, ΗΠ. ταλῶγ κυἰπποςαοεα, δδίμοσα, εἰς.) 19 ἴο Ὀ6 ὉΠΟΟΙΜΙ ΕΟΘΔΙΥ γτοίοιτοᾶ ὃ [δο 

δαδβοτεὰ ἐο δὶ ουδίοιι οὗ Ῥγοδοβίησ ἰδὸ Θοβρεὶ 
δγαὶ οἵ 6]1} ἰῃ 86 δβυπδροραθ, ἩΒΟΤΟΥΟΣ δ6 Ἰουπὰ 
ομο; (βοποο ἐπ ὑπυδ08ὶ διὰ βοσρ ναί δὈδισδοί 
τπιοὰρ οὗὨἨ οσργϑδαῖοι 8 ΘΠ ρ]ογοα: κατὰ τὸ εἰωθὸς 
τῷ Παύλῳ εἰςῆλϑε). [736 σοπείτοσίλου ἰηγοῖταῖ 
Δ δἰἰγδοίϊου, δὰ δηϊεϊ ρβδίϑδ 1μ:9 δι )οοὶ; 5860 
ΊΝεκ, ὃ 66. 4 8. (Μεγεν).---[Β.]. [Ια (δὲ 
δΒγῃδροζυθ δὸ ΘΟμΥογδο, οἱ ἰθσθο βυθοθαδῖνα 
ΒΔΌΌΔΙΒΒ, πὶ [6 7ὁν͵ὸ. Ἴμ6 πογὰ διελέγετο 
(ἱπιρογίοοί, μ6 δοί Ὀοίῃα σορθδιοι βουθτὶ ἰὲ:ι68) 
ὈΠΕΔ.1Υ ἱπαϊοδίοο 8 ἀἱαϊορτο, 1686 ΓοαπΘΪγ, δὰ 
ἱπἀοροπάοης δἀάγοβα. (᾿Απὸ τ. γρ., (δαὶ 18, ἀε- 
γἰνίης μ15 δυζυϊτοθεὶδ ἤγοῖε (Π6 βοσίρίυταβ). Ηΐς 
Θοιατη απ ϑἰΐοη8 οοπδίδιοὰ ἴω {π0 ορεπίηβ δηὰ 
δεί{πο 7οτίὰλ οἵ πο ἰσαίῃδ ἰο ᾿18 ΠΟΑΓΟΣΆ, ἰῃ 80" 
οοτάδποο ψἱ ἢ ἐλ ΟἹὰ Τοεδίδπιοδί, (Βειροὶ 58γ2: 
αἰ δὲ αυἷΐα πποίουπι, ἔγδοίο οοσίϊοα, οἱ σϑοΐνάσἑ οἱ 
δχοιρίσιτι ρομαξ ἐπ πιδαϊο): ταὶ, ἐμαὶ, δοοοσάϊης 
ἰο (89 ῬΡΟΡΒδοῖϑδβ, 10 τῶδ πΘΟΘΒΒΔΣΥ (ἰδὲ (86 Με5- 
ΒΔ ββου]ὰ βυδον δηὰ τἶβο δζαῖῃ; βου, ἰδὲ 
ΤῊῖΐδ ΟἿ, ὨΔΙΊΟΙΥ 6808, ἰδ ἰῃ 6 Αποϊηίοὰ Οπὲ. [ξ΄ 
ἐδ ΘΟΥΙΔΙΒΙΥ (86 τοδί δ᾽ ρὶο ἱδιοσρχοίδιϊοη ἰο σθ- 
κιτὰ (τὶ ΓΚυΐμον, Βοημοὶ [πὰ Ἠδοῖκοι }) οὗτος, 
88 ἰδὸ δβυδ]οοσί, διὰ ὁ Χριστός 85 μὲ ργοάϊοδέθ, ἰδ 
ἩΒΙΟΝ ο8486 Ἰησ. ὃν ἐγὼ καταγ. ὑμῖν ἃτὸ ποτας ἱδεὶ 
ΔΙῸ ἰπἰτοάυσθα ΤΑΘΙΘΙΥ 88 ΘΧΡΙΔΗΔΙΟΙΥ οὗὨ οὗτος. 
ἴῶρα ποίβ 4 δῦογυο, δρροπὰϑὰ ἴο ἐπ ἰοσχί.---ἴπ.]. 
ἐ ἰδ 8 ἰοτοϑὰ οοπδίτυοίζοι ΒΩ ἰδ ᾿γογὰδ οὗτος 

ὁ Χριστός δ΄Θ θὰ δ85 8 ὑσγοάϊσαίθ (Μ6γ6:), 
ἴῃ (86 [Ο]ονίπς δοηδο: “ΤΑΣ Μοδβείδα, ἀοδετι δὰ 
ἴῃ [λ0 Βοτὶρίαχοθ, Ὑδ8ὸῸὺ πϑοθαβαυὶν βυβοτοὶ διὰ 
ΤΟϑ0 δρδὶη.᾽ Απὰ δῃοίθογ οοπβίσυοιίου 8 ΠΕ]9 
δομιπιοηὰβ ἰἰβο 7 ὈΥ ΔΗΥ͂ ᾿πίοση δ] οὐϊάοθηςε, 80- 
οογαϊδβα ἰοὸ δος Χριστὸς Ἰησοῦς, τοὶ ᾿ 
ὉΥ 8 οοσιμιδ, σοηδίϊίαίο (86 Ῥχοάϊοαίθ (ἀο Ῥοίίο, 
Βαυϊιρατίθῃ΄ " ΑἸοχδπᾶθσ }}, διηὰ "[:9 βέῃϑ8 
που]ὰ ὕὉ6: “ΤἸνλ8 18 ἰλο ΟἸσῖδὲ 7οδὰβ πο ἢ 
ῬΣΘδο.᾽ 
γε. 4,6. Διυᾶ δοτιο οὗ ἔβϑιμ Ὀο]ονοὰ.-- 

ΤῊΟ οχρίδηδέϊομδ οὗ ῬϑῈ] ΟΣ ῬΑ ΔΙ συοοθδϑ" 
ἴα]. Τὴο διζαπιοίβ δἀ ἀυοοὰ ἔγοια ἐμο Οἱὰ Τ63- 
ἰϑιιοδί ἰ0 Ῥγουθ ἐμὸ Μοδβδοίδεϊο ἀϊμηῖ οὗ 765)8, 
οομνϊποθὰ (πεέϑω, ἀοδοτὶ ρίνο οὗ ἰδ ῥσοκγεβδ οὗ 
μ6 δεφυπιθπι) ΒΟΙ9 (4 ἔθου, 38 1ΐ τυσα]ὰ 586), 
οὗ ἰλὰ9 ὅονβ, θὰ δ18ὺ πιϑὴν ΗΒ ̓]απῖο ῥτοθεϊγίοθ 
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[ϑοταρ. χἰΪ!, 48, 60], νδο ν᾽ θὰ ἐμβὸ βγῃδρορθο, 
διὰ ποὶ ἃ (6 Σοϑροοίδ}]6 ποθθῃ οὗ Ηδἰ]θηΐο 
οΥἰσῖπ, τὸ ὙΓΟΓΘ 8180 Ῥγοβοϊγίοβ [““ο9} ἰδὲ ἤτεί 
φροπιδη, ἃ. δ.7) ἄτα ἴῃ ΥῺΚ δῃηα 5800184] Ῥοβί 1ο0η.᾽" 
(Α1εχ.).-- -ἰπ.}7; 8411 ὑπ989 σγογο αἰξοέϊεα ἴο Ῥδὰὺ] 
διὰ 831129ὅ. Προςκληροῦν τΑΟΒ} ἴο ααὰ ὃν ἴοίΐ, εξοτίε 
ἐεείυτα αὐ πησεένο, ΟΥ, ἴθ σοὶ, ἐο αἰϊαοἢ ἰο, δὰ 
ἰδ οτὸ ἰο θ6 ἱδκθῃ ἱπ 8 Ῥαβϑίυθ Β6ΘΏ80, 80 ἐμαί 
σοα Ηϊπ5617 ΘΡΡΡΟΔΣΒ 85 89 διιίμον οὗ ἰμ9 Δ]]οὐ- 
τοδηΐ: 866 ὈΘΐον ΏΟΟΤΕ. 80 2. [“1}η Αοσὶδ χνὶϊ. 4, 
προτεκληρώϑησαν ἰδ ΟὈνΪΟυ 8} ἴο Ὀ6 ἰδ κοι ἱπ 8 Ρ858- 
να 86η80.᾽ (ΙΝΕΒ: Ογαη. Ν, Τ' ἃ 89. 2. υἹὶ.). 
--ἰ[κ.. Τῶλθ ΤΟ ΔΊΟΥ ΠΥ οὗ (π6 2618, οὰ ἐμ οἶβοὺ 
δὰ, οου]ὰ ποὺ Ὅς ἱπάμιοοα ἰο Ὀοϊῖογο. ΤΒΟΪΓ 
ΟΟΌΓΒΘ 18 δΟσΌΓΣΑΙΘΙΥ ἀοβοσὶ Ὀθα ὉΥ (μΒ6 τοδάϊημβ 
ἀπειϑήσαντες αηὰ ἀπειϑοῦντες [86 ΖΌΣΤΩΘΥ ἴῃ Εἰ., 
(λ6 Ἰδίίοσ ἴὰ Ὦ. α. Η.; 8660 δρουοϑ, ποθ ὅ, δΡ- 
Ῥεπάρά ἐο {89 ἰοχί.---ΤΒ.7; διηὰ οἱ Ἰουδαῖοι, 88 (86 
δὶ 6518 ἰο τέρες ἐξ αὐτῶν, γὙ0}. 4, ΒΟ Β ὑμαΐ {Π6 
μεϊΐονοτβ οομδεϊεἰρὰ 8δῃ ὁχοθρίΐομ, δα σοπδὶβιθὰ 
οὗ δὴ ̓ ῃοοῃβΒι ΘΚ Ὁ]6 του γ. Ζηλώσαντες, Μ ὨΪΟΘΕ 
ἷ8, πἀου ον, ἃ βρυσίουβ σοδαϊηρ, ἰ5 ἰποη θὰ 
ἰο δίδίθ, 'ἰῃ δοοογάδῃοο τῖΐ ὑλ 9 ΒΠΔΊΟΦΥ ἰὼ 6}. 
ΧΙ, 4δ, (16 Το ΙΣηρ ΟΥ τιον ποῖ ἰηϑυθποοα 
(Βο ἴῃ ἰμοὶσ δοίϊοῃβ. ΤῈ6 ὑπθο]ἱονίηρ 9.678 
εχοϊἐοὰ ἃ ρογβθου  οῃ δραὶηβὲ (μ6 πη Βϑθ ρΟΥΒ οὗ 
ἐδο ἴδ:, οὗοΥ Βαυΐηρ σαί χαϊπϑὰ ΟΥ̓Ὸ οοχίδὶἢ 
ὈΒργϊποὶρ]οα δηα γϑπδ] Ἰά 1618 δπὰ ἸΟΌ ΠΟΥ δρουΐ 
(80 πιδυκοὶ. (᾿Αγοραῖος ἔΓΘαυΘΠΕΥ οσσυγβ ἰῃ 
οἰδβοῖο αγϑεὶς.). [(᾿β'υοἢ τθη 88 ΑΥΤΒίορμϑῃ68 
6818 πονηρὸς κἀξ ἀγορᾶς ; Ὠοτροβίδοιθ8, περίτριμμα 
ἀγορᾶς; ΧΕΒΟΡΒΟΙ, τὸν ἀγοραῖον ὄχλον; ῬΙυίδτοῖ, 
ἀγοραίους καὶ δυναμένους ὄχλον συναγαγεῖν; 866 
ἸΏΔΏΥ ΟἾΒΟΡ ὩΒίΔ 068 ἱπ Ἦ οἰσίοϊη, 0 ΤΩ ΘΠ ἰ0Ὲ5 
(86 τηοά ΘΓ “688 1}10᾽ (οσπαϊίοοῖ). ΟἾσΘΓΟ 68}18 
ἰδοὰ “βυθτοβιχδηὶϊ.; Ῥ]δυΐαθ, οΒΌ 451}: σ6 8 η].᾿ 
(411).-.-1κ.}1. ὙΠ (86 αἰὰ οΥ̓ (680 τηϑξ, (88 
ΒΗ δ 6 ἸΟΥρ 768 Ταἱϑϑὰ ἃ πὴ Ὁ : δῃα ΠΟῪ 686 
ἐδγεδίθεϊη ας π8.585685 οΟἸ]οοἰοα Ὀοίοτο ἰμ6 Βοιι89 οὗ 
086 ὅδβοι, ὙΠΘΙΘ ἰδ τη ϊβϑίομδυϊοβ ἰοὰροὰ, ὁ 
ΡΟΘ8688 ΠΟ ΟἶΒ6Ρ ἰπἴοσπιδίϊου τοδβροοίληρ 880η. 
Ἧο Ἰοδγὴ ἔγοτα ἰδ Πδυσαιυθ Ὀοογο ὧδ ἐδδὶ μ6 
τοδἀοὰ ἱπ ΤὨϑαβα]ομΐοα, ἐμὲ μὸ δὰ οοπηροίοα 
δὐπη86}} τῖ {86 ΟἸ τ βιΐδη οοπρτοραίίοι τ ἱοὮ 
δὰ γϑοθμ γ ὍΘ ἤοστηθα ἰπ ἐμδὶ οἱΐγ, διὰ ἐμαὶ 
86 νῶ8 ἰμ6 ᾿οϑὲ οὗ Ῥδὺ] δηὰ δὶ8 ἔνγο ὀοτα ρδῃΐοιβ. 
ἴι ὁδῃποὶ ποῦν Ὀ6 ἀοἰοτιιΐποὰ ἩΒοίμοΥ Β6 88 8 
ὅονν ὉΥ Ὀἰγη, δπὰ ομβδηρϑοὰ πἰθ ἩΘΌΣΘΟΥ πϑιὴθ 
δοβῆθδ ΟΥ ὅοδαδ, ἱπίο ἐη6 ατϑοὶς ἤοσηε ὅδδοι 
Ἐπ) [αιὔέοσ [Π:6 ΘΧϑιΏρ]6 οὗ {0 Ὀχοί μοῦ οὗ δ6 
ἱκὶι ὑυλοδέ Οπἱδα ΠΙ. (2 Μδοο. ἵν. 7, δῃὰ “οεορλ. 

ΧΙ. ὅ. 1.), πμῖοδ 15. ποῖ ῬγόρθὈ]6;---ΤῈ.}, ΟΥ 
ἘΒΟΙΒΟΣ ἢ6 ἮΔ8 ΟΥΖΙΊΠΑΙΙΥ 4 ασθοκ. ΤῈΘ τθ0Ὁ 
ὙΒΊΟΝ δδβοι ὈΪϑὰ Ὀοίοτο 815. Βοιιδο, ἰπίθπάοα ἰο 
βεῖσθ 86 {1 ἴῸ δίσθῃ ΌσΒ, δὰ Ὀσίηρ ἰδοῖὰ ουἱΐ ἰο 
(89 Ρ60Ρ}]9 (ἀγαγεῖν εἰς τ. δῆμον), ἐμιδὲ 'α, ἐο δΔΌ6ἢ- 
ἩΡ ἰδδπι ἰο {80 Ραββί οῃϑ οὔὗὕὨἩ ἰμὸ οχοί θα τηυ]ῖῖ- 

θ. 
γεκ. 6.9. αὄ. Δηᾶ ΒΘ: δον Του ΤΠ θΣα 

Ὡοῖ.---ΑαΑα ἰδ6 Ῥυποῖρα] Ῥουβοῦδ μαὰ πὶϊμάταπτῃ 
ἥγοτα ἰὴ Ὠοῦ56 ἩΝΙΟδ ττδ8 ἐμγοδίθμοα, (ῬοσΒδρ8 
ἴῃ ΘΟΠΒΟΑΊΘΠΟΘ ΟὗὨ ἃ ἐἰτη6 7 τδγηΐῃρ), ο δον 
δεϊζοα, ἰπ (Βοἷγσ Ρ]86ο, ἐπ Βοδὲ μιὲπιβοὶζ, ἰομοίμοῦ 
ὙΠῸ δοῦθ οὐβὸν Ομ γἰδίΐδηβ, πὰ ἄσαρσροα ἐβθτὰ 
Ὀσίοτο (80 πιαρίϑισαίθϑ οὗ ὑπὸ οἷἵγ. (1 18 ἃ σο- 
ἸΩΔΡ ΚΔ ὈΪ6 οἰτουτηδίβηποο ὑπαὶ 86 ΒοΙΘ δὲ ΓΟΣΘ 
τογὰ πολετάρχης, ἩἘΙΘῺ ΟΟΟΌΓΒ ΠΟΙ, ἰ8 Τουπὰ ἴῃ 
δ τεεῖς ἱπβοσίριϊου σοίοσσίπρ ἰο Το αβδίομΐοδ; 866 
ΒΟΙΟΚΗ: Ζηδοτίρί. 1Τ|. ν. ὅ2, Νο. 1967). [ΤῈ6 
81 Ὁ}0 ὉΤΟΙ ΟἹ ἩΒΊΘΒ ἰδ 6 ἱπδοτὶριίοη 18 Θηχταγοῦ, 

ΤΏΔΥ ἢαγο οχἰβίοα δ᾽ ἐπο ἐΐπιο οὗἩ Ῥϑυ}}5 υἱδὶΐ ἰὸ 
Μϑδοοάδομίβ ; 8 ΘΟΡΥ ὙΠ Ὀ6 ἔουπὰ ἰἱπ Οὐηνὸ. απὰ 
ΗΠ. 1. 8600. ΤοΒβϑδιουἶσα, 88 δὴ μγὖϑ ἐΐδετα, 88 
801{-χονοτποά, δηὰ ἐΐβ ΒΌΡΤΟΠπιΘ τηδρίβισαίθθ 0ΤΘ 
ἰοσιιθα ροϊξίαγοδ.---Ἴπ.. ΤῸ ὅθ0 8 δοουδοᾶ 78- 
ΒΟΏ δηὰ 18 ἔγίθμαβ, δια υἱοϊθηΐ δηα Ῥϑϑβι οηδὶθ 
ουἱοτῖ68, οὗ Βαυϊηρ οτοδιϑὰ ρο] 106] ἰδέ ὍΔ ΟΘΒ, 
δηὰ δἸτοδάν ἰλσόνῃ ὑπ6 8016 του] ἰπὺο σοηα- 
βίουῃ. 786 οχαχχογδαίΐζοῃ ἱπυοϊγθὰ ἴῃ {86 ἑοστω τὴν 
οἰκουμένην, ΘΟΥΓΤΟΒΡΟΠΑΒ ὈΓΘΟΐΒΟΙΥ ἰο {80 οχοϊ θα 
766} ηρ ἰμαΐ ῥτοιηρίοα Δ. Τὸ πογὰβ οὗτοι πάντες 
8,6 ἱπίομπαϑα ἰο Τη8 16 8]1 ἐμ ΟΠ ΥἰβεῖδηΒ ἱπαϊβοσὶ- 
ταϊπαίοϊγ, ἰ9 δυβοηί ᾿θδάογ8, δῃὰ ὑἰιθ80 δ μου ϑηΐβ, 
δεσουπί80} 6 ἼΟΤ 8 ΥὙἱοϊδίϊ οι οὗὁὨ ροβὶἐἶνο ϑῃηϑδοιίσηηΐδ 
Οὗ ἰδ ΘΙΏΡΘΓΟΓ, ΠΑΙΊΘΙΥ, [ὉΣ δοκηον)οα ίηρ 8πο- 
μον, ἐμαῖ ἴδ, Φοϑυδ, 88 Εἰπρ. Τ.ὸ δόγματα 
Καίσαρος ᾶτὸ ἰο86 οὐΐοὶθ Ὑ 8168 ἀοῆηθα ἰῃ0 Ρὸ- 
ὨΔΙ01ο8 οὗ ἱρὴ ἰχεδβοι. (Μογοσ). Βασιλεὺς 18 
ὮΟΥΘ 8 ΠΟΠΘΥΪΟ ἔθγτω, ΘΟ ΡΘ ΒΒ ηἀΐηρ Ὀοία ἐμθ 
ὑτηρ 6.18] τρδ᾽ήοδίυ, δὰ δἷδο 6 γοόουδὶ) ἀἰμηῖιν οὗ 
(16 Μοβαῖδι. [““1μὸ ἄγϑοκβ δρρ δὰ {μὶ8 ἑθστα 
ἰο ἐμ ΘιΏΡΘσοσ, ὑπουρῃ {89 ΒΟΠΙΔῺΒ ΠΟΥΟΣ βἰγ]οᾶ 
δἴχα γε." (Βδοϊοιι).--- ΤῊ.7. 

ὃ. ΤΏΘαΘ ἴμδῖ Βανο τυσηθᾶ ἴ80 ννοσ]ᾶ 
Ὀραϊᾶθ ἄοντῃ.---Τ 686 σμσ68 Ῥγοἀποθα ἐμοῖς 
ἱπίοπἀοά οὔοοϊ; Ὀοίὰ ὑπ 6 ῬΡ60}}]0 δῃὰ {86 τηδρὶ8- 
ἰγαῖθα Ὀθβδῃ ἰο οαἰοσχίδὶ α ΒΟΙΤΊΟΌΒ ΔΡΡΟΙΘΕΘΗΒΙΟΩΒ 
[Ἰοὺ Ῥο λα] ἰὰπιυ]5 ϑμου]ὰ αδἰΐγϑοί {μ6 τθῃ- 
ἄοϑῆσο οὗ ἐπα Βοιιδῃ δυΐμοσ 168. (Οὐηνδ. οἱο.1. 
88θ.)---Ἑ.]. Ηρθποθ, ὑμ6 πιο ρίθίγδίθβ ἰο0Κ βοοῦ- 
Τὶ οὗὁἨ Φδϑοὴὺ διὰ 89 οὐοσ ΟἈ γἰβιϊδηβ, Ὀοΐουο 
86Υ τοϊοαβοὰ ἰβοθ. Τὸ ἱκανόν, ἰκὸ 9 1Δἐπ 
δαϊδἀαίίο, δαζίε αδοίρεγε, ἯΔΒ ἴλ6 ὑθοβ 681 ἰθστη 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴπ ἴδτν ἰ0 ΔΩΥ͂ Βοσυγίἑγ, Ἡβοίμον 1ΐ 60π- 
δ᾽5ι6α οὗὨἩ 8 δυτ ΟὗὨ ἸΩΟΒΟΥ͂ ἀσροδὶίοθα ἰῃ οουγί, ΟΥ 
ΟΥ̓͂ ῬΟΩΓΒΟΏ8)] 81}; ἐδ)6 ΤΌΣΙΩΔΟΣ 18, τὶ οαὺ ἀουδί, 
10 ταϑδηΐτρ ἰἢ ἐμ Ῥγοβοηΐ ο880. 186 σοῃ͵θοίυ το 
οὗ Ομγυϑοβίοσῃ ὑμδὶ ὅδβοι ΗἰτηΒ6 7 Ὀθόϑτο9 Βυχοὶν 
ἷ8 τοήαϊοα ὉΥ ὑἐμὸ πογὰβ ἀπέλυσαν αὐὑτούς.--- Ό 
ιολαί, ὨΟΎΘΥΘΙ, ὙΟΙΟ ἤδδοι δηὰ ἰδ6 οὐἰβοσ8 χθ"» 
αυϊγοὰ ἰο κ'ἷνο βοουσιιγῇ ΤΏΘΥ ΨΌΓΘ, ἀου 1988, 
6ΟΙΡ6]]6α ἰο ῥ᾽οάρο ἐδμοιιβοῖνθβ ὑμαὺ ἐμὸν πουϊὰ 
ποὺ αἰϊοτηρὺ 0 ΘΔΥΣῪ οὐὐ ΒΥ ἰΥθΆΒΟΒΘΌΪΘ Ρ]8:8, 
δυὺ ἰὺ ̓ θ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ῬΓΟΌΔΌ]9 ἰδὲ ὅδβοη Ὀουπὰ Ἀἶτα- 
8617 ἰο γοΐαβο ἰεἷϑδ Βοβρ ἐδ ἐγ (δμοποοίζοσ σα ἰὸ 
Ῥαδυ] δπὰ ᾿ΐ8 δββοοϊδίθββ. ΕῸΣ ἰμ6 τοοίϊνο πὶ ἢ 
Ἰοὰ ἰο ἰδ6 ἱπιιηοάϊαΐο Τϑιρουδὶ οὗ Ῥδ]} δηὰ Ξ1188, 
ΒΘΘΙΏΒ ἰο δ γΥ6 66. ΓΗΒ 6 8016 1} ὉΥ δΒυδρίοἱ Ο.δ 
τοϑρεσίζης ἐμαῖς Ορροπθηίβ, 0, 88 δ τἯδ 8 ΒΡ ῬΧΘ- 
Βοηᾶοά, πιΐϊχῃῦ δαορὶ {0σί ΠΣ οϑυλ]θ Τ᾿ θα ΒΌΓ68 
δαδὶπδὺ (86 τοϊδβίοπασῖθβ. ἸΤἸηοίμθυθ, 10 18 ποῖ 
ταϑῃϊϊοηοὰ ἰῃ τὸς. 10, (θοτῆρ. ΥὙογ. 14), ῬΓΟΌΔΌΪΥ 
Τοιηδὶποὰ αἱ ΤΕΘδϑδ] ομἷσδ, δηα, αὐ ἃ βοηθν δὲ 
Ἰαίοσ ροσὶοᾶ, τοραϊχεὰ ἰο Βογθδ. 
σε. 10-12. Βοσϑα ἐβέροιοι Β6ΓΟΘ8] Ὀοϊοηροά 

ἰο ἰδ ἰμἱτὰ ἀϊδίγὶοὲ οὗὁ Μδοοάοῃηΐα, οὗ πιϊοῖ Ρ6118 
Ὑ535 (86 σδΡ᾽ (4); 1ὲ τῶβ εἰϊἰμδίθα ὁ (1 ὸ Βουϊ ΠΟΤΈ 
Ἔχ σοι {Υ οὗ (86 ρτουΐποο, [ρουὶ 4 π1168] δου! - 
οαϑὶ οὗ Το ββαϊουῖσα. 189 γχοοορίλοῃ ὙΒ1Ο0} ἐῃ6 
ὨΌΙΩΘΓΟῺΒ Φο0Ὺ8 οὗἁ {18 Ρ]66 βδγῪθ ἰο ἰδ Ῥγϑδοὶ- 
ΟΣΒ οὗἩἨ 86 Θο5ρ6), γγὰ8 Υ ΣῪ αἰ οσϑοί ἔγομα ἰμδὺ 
ἩὨΐοδ (86 ἸαϊέοΣ μαὰ Τουπα δἱ ΤΉ Θββδίουϊοα. ΤῈ6 
τοβί δαὶ 59 1}78 ὙΘΓΘ εὐγενέστεροι ἰμδπῃ {8086 οὗἉ [μ9 
Ἰδίίοσ οἱἱγ, (δαὶ 18, οαἰοσίδι πο ΠΟΌΪΟΣ βοηὐταθηίδ; 
1.6 56:80 8, ποί σεπεγοδίογεε 88 ἰὸ {πὶ} ἀοδοθῃῖ, 
Ὀυΐ πιασὲα ἱπσεπωῖ. ΤῊϊΐδ ἴδοὶ ἐδ ον ἀοτηοπδίχαίοα 
88 Ὑ511 Ὁ το] Ὁποοπα {10}}8]} τ λ]]ηᾳπιο58 (πᾶσα 
προϑυμία) ἰο τοοοῖνο {8 αοδροῖ, 85 ὈῪ [80 ΘΔτΏ- 
οδίῃθθϑ δηὰ ῬΟΥΘΟΎΘσΔ 06 οὗ ὑποῖγ Σθ8] ἰῃ ἀδὴν 
(τὸ καϑ' ἡμέραν, Θοταρ. 1κ9 χὶχ. 47) βοδσοδίης 
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1.6 βονὶρίυτοι, τεβοῖδοσ ἴδοσο Ἐπ ΚῸ 610 
ΒΟ (οὕτως, 85 {μεὲῪ ψοτὰ τοργοδειίοα ἴο {μη}. 
Τ}6 τόδ] (οὖν) τῶβ, (Βαὺὶ ΣΏΘΗ͂Υ͂ οὔ ἰμὸ 7618 Ὀ6- 
οδῖηθ Ὀ6]ουοσ (πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, διὰ ποί, 85 ἰπ 
ΤῊ οβ8α)]οηΐοσα, τον. 4, ΟἿΪΥ τινες ἐξ αὑτῶν); δπά, 
Ὀοδί 68, ΣΙΔΗΥ͂ Ῥσοβεϊγίοβ, ποθ 8δηὰ τόθ οὗ ἃ 
πἰχὰ Ῥοδίιΐοι, τοσγὸ οοηγοχίεα, [“““Ἑλληνίδων ἷδ 
οοπδισυοίεοα τσ] 1} γυναικῶν, Ὀσί, αὐ ὑπ 8.6 {ἶπ|6, 
Τοίεσα δἷδο ἰο ἀνδρῶν; 866 Μεί( δίῳ ᾧ 44].᾽" (Μεγ 
6.).--Τ.]. (Εὐσχήμων, 88 ἱπ οἷ. χὶϊ!. δ0, ἰδ 
ΒΟΥΘ δρδὶπ ἰο 6 ἴδκοῃ, ποὶ δοδσοζάϊηρ ἰοὸ {86 
οἰαδβϑῖσαὶ ὑδδρὸ, ἱῺ 8 ΤΏΟΤΔ], Ὀυΐ ἱῃ 6 800] 56:80, 
Ῥτϑοΐδοῖγ ᾿ἶκὸ ὑπὸ ἘΏ αἰ δἢ ποσὰ 4 οΒρϑοίδΌ]6.᾽᾽). 

γεκ. 18-16. Βυξ τβοὰ πὸ ϑονν.--ΤῊς 
Φεονε οὗ Τὴ δβαϊοπΐοδα αἰϊθπιριοά ἰο ἱπίοσίεσο τὶ ἢ 
80 ὝΟΥΙ 4]580 ἱῃ Βοσγοὰ (κάκεϊξ σαλεύοντες, ἑ. 6.. 
Βοσο, ἰο00, 88 πῃ Τποβδβαϊοηΐοα, οχοϊψπρ [λ6 τυ]ὰΐ- 
πᾶς, τοὺς ὄχλους, ἰ8 6 Ρορυ]δ66---ἀοεὶρηοάϊγ, ποί 
τὸν δῆμον.). ΤἼπὸ ΟΒτἰθεΐδηβ, ἴῃ ογάον ἴο Ῥχονοηὶ 
δὴ οὐἰ γος, δί ὁη66 βοηΐ Ῥδὺ] ΔἸΤΑΥ, ΜἘ1]δὲ 51148 
δυὰ Τἰπιοίμουδ {πὸ μοὰ, ἰπ {86 τη δὴ ἰΐτηο, οϊποὰ 
{πθπι, γον. 10, 14), τοιηδίῃ θα 0. 80 ῥγεδθοπὲὶ ἰῇ 
Βεογοα. ὩὭς, ἰῃ (Π6 Ρῆσϑβο ὡς ἐπὶ τὴν ϑαλ., 8. ποὶ 
ἱπιοη δὰ ἰο ἱπᾶάϊοδίθ ἃ χείπί, 88 ἱ1Υ Ῥδὺ] δὰ οὨΪΥ 
βοοιηθὰ ἰὸ φγοοδθοᾶ (ο 8 8ο8 [ἴῃ ογάοσ ἰο οπὰθ 
Ῥυγδαῖ], ( 6]; Νοβπᾶθγ), ἴον Βὸ αἱὰ ΓΘΔΙῪ 
ὅο ὉΥ 868. {πὲ δὰ ποὶ ἰδίκθη ἐμαί τουΐδϑ, βοτὴθ 
ταΘὨϊοη νου] ὰ υπα 165. ΟΠ ΔΌΪΥ ΔΘ ὍΘΟΣ τηδὰδ 
οὗ (86 τοδὰ νοι δ ἰοοῖς, πὰ ἐδ6 οἱἐῖ6 5 πῇ 6} 
Ἠ0 Υἱδίιοὰ. Τῆὸ ποσὰ ὡς, ἰβμογοοΘ, βί ΩΡΙῚῪ 6 Χ- 
ῬΥΘδδ6Β δἰ ῬΌΓΡΟΒΟ, ἑ. 6..) ἐπι τ. ϑαλ., ἰο Ῥτοοορὰ 

Οἦπ [86 ἀϊτοοίζου οἴ (9 5βεδ. [ἘΣ δι .Β ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ 
Του κδ: Ῥγοδαδίέϊέμα 6εὲ εὑπὶ παοίσαδεε - - φμία 
πμἶα Κί πιεπίΐο εογωπε, σι Ῥαύζιδ ἐπ {{ἔπέτε σεβεογίξ, 
οὐδ 7μογίπί ἰσὲ εἰοϊίαίεν ρεγασταπάᾶκ. ὙὮΌΘΓΟ 8 πο- 
ἐπ ἱπ {86 βΒυδοαυδηΐ δυγδίῖνο ὙὙΔΊΟΝ Π6608- 
ΒΔΙΪ ἱπιρ]ϊοβ ἐμαὶ Ῥδὺ] ἰχανο]οὰ ἴἰοὸ ΑἰμΘΠΒ 
ὃν ἰαπάα."" Ε χυϑὸ Τοηὶβ νἱοὸνν ΠΟΥ δάορίδ, 
Οταπι. Δ. Τ. κὶ θθ. 9.---ΨΓ.δὁ6. ποίο 7, δρρεπάοά ἰο 
86 ἰοχὶ, δρογο.---κ.]. Καϑιστάνειν ταδϑθ ἴοὸ 
ἰγαπδεν ΟΥ οοπάμοί ΘᾺ ΟἿ ΘἰΒΟΉΎΒΟΓΙΟ; ἐξϑεσαν, 
ὑθ0γ δορασιϑᾶ ἤγοτῃ Αἰδοδα. 

ῬΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. ὝΠοιη Ῥαϑυϊ δβοὶ ζοτί {δ ἐγαί ἰο (86 1ϑΓ᾽8οὶ- 
ἐϊθ8, 6 ἱπνυδυὈἿΥ ἰοοῖκ (πὸ ΗοΙγ βουίρίαγοβ 88 
ὑπ Τουπαἀδίξοι οὗὨ δἷβ τορδυκθ. “1 ἰδ τυ δη᾽", 
ὶθ (86 ῥγὶποῖρὶο ποῦ, {1ὸ (80 Βϑάθοιμοσ Ηΐτα- 
86 }7, 86 δροδί]ϊθ δὰἀορίϑά. Τ8ὸ τιοίμοὰ ψΒ 16} 
[89 Ἰαϊίον ρυγδιιοά, ἰ8 ΒοΓΘ δαὶ δἰ ιοὰ τὶὰ ἢ ΤΔΟΤΘ 
αἰδιϊποίποδα, ὑπδὴ ΟἿ ΔΌΥ Οὗδοῦ οοσδϑίοῃ. Ηδθ 
θοσίηθ νῖϊὰ {π6 Μοδβαῖδὴ οἴ (86 οἱὰ οονοηῃδηΐ, ἰδ 9 
ῬΤΟΡΙΘοῖΘΒ δὰ ὑὐροδ, δῃηὰ ὑσουϑβ ἱμαὶ (Π6 Μο8- 
δἰϑ ἢ 18, Θββϑῃ Ἶ8}}7, οα6 Ἧ8Ὸ βυδοσα, Ὀπὶ δ᾽50 Οἢ}0 
8Ο ὨΘΟΘΘΔΑΣῚΪ Υἶδο8 δραΐῃ. [{ νῶβ μἷβ δγβὺ οὔ- 
6σἱὲ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ 8 ΚποΉΪοα χα οὗἩὨ {89 Ῥχορμοίΐο σογὰ 
ἐπ 18 ἐσ δὰ πδίῃγαὶ σοπηθοίΐοη, ΟΣ, ΒΡ], (0 
ὑπο] 4 ἐμπὸ ΟΕ ἰδ οΙ Ο.Υ οὗ ἰμ6 ο]ὰ οογδηδηί. Τ8 
Ῥᾶσί γγδ8, ΓΡΟΕΒΊΒΘΒΗΥΙ 8 διανοίγειν. Βαὶ, 506- 
οὐάϊγ, Ῥδὰϊ] τοδί ἰδ 7901]ΟὙἱπρ ἀδοϊαγαίίοῃ: 
“7688 οὗἩ Νδσδσοί, βοτὰ 1 Ῥυοδοῦ, ἰα ἐμ Μρ8- 
β'δ ἢ": Βὸ ψ88 ογυοὶδοα, διὰ ᾿ τἶδοΒ δρδὶη; [86 
ἰσυο σοποορίΐοι οὗ {89 Αποϊπιοὰ οὗ ὅοα, δά {86 
ἔαοὶβ σδοπηοοίθα πὐΐὰ ᾿18 πιδηϊ δίδου, σοησαγ ἴῃ 
ὅεδυδ, δὰ ἰῃ Ηΐτ Δ] οῦθ. Τιΐβ ἰ6 παρατίϑεσθαι. 

2. Ἐπ σοπγνίοίϊοι τυ βίο τγ88 ργοάδυοοσα ἴῃ ΤΩΔΏΥ 
ΒΘΔΓΟΙΒ, πὰ ὑποὶν ΘΕ ΓΘΠΟΘ ἰπΐο δὴ ἱπιϊπηδῖο ΘΟ - 
τουπΐοη οΥ͂ {618 δηὰ 119 τ Ῥδὺ] δυὰ 5112, 

ἬΘΤΟ ποὺ δύυτηδὴ τοΥκθ ὙΤΟΌΡΒΙ ὍΥ Ἰοϊίον, 
δυὶ τότ ἰμῈ ποῦ οὗἩ ἀοἂ; [πὸ Ῥδβδῖνυτε νοσῦ, 
προζτεκληρώϑησαν, ἸπδοπΓΟΥΘΓΣΌΪΥ τεΐοτβ ἰὸ σά 
88 6586} {14}γ (86 Απίμοσ οὗὨ Δ1]1. [Ὲ τοδὺ Ὀς δὰά- 
οὰ (μδὲ {μ6 Ἰοδάϊηρ ἱβουρδὶ ἱπνυοϊνοὰ ἴπ (Π15 
ποτὰ, 8 (αὶ τϑϊοῖ 185 ὀσρτοδϑοῖ ὉΥ κλῆρος. Τὰ9 
ῬὮῆγδδο: ““δδβοοίδίοα νι Ῥβϑδὺ] δηὰ 585 ὃν ἰοὲ 
σδηηοὶ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Πηθ8Ὲ: ““δϑδαείχιιοὰ ἴο ἰμοτα σὲ 
ἐδοῖν Ἰοΐ, δ {86 Ῥοσίΐϊοῃ, ῬΡΣΟΡΟΤΥ, δα μαίπ, οἵ 
10:9 ὑνγο τὴ6ῃ ;᾽ δυο 8 σομσθρίϊοι ἀουῖνο8 ἀρ ων 
ἔτοτα 0 βουγοοναίουοσ. Οὐ {πὸ οἶμον Πδηᾶ, 
{π6 ἰδῦγα ΤΩΔΥ͂ ΡΟΒΘΙΥ ἱποϊυαο {πὸ ἐμουρπὶ ἰμδί 
(86 Ἰΐποα μεὰ ἀΠοα ἧπ νἱοαδβδηΐ ρ͵δοοδ [Ὁ᾿ὃῬβ. χνΐ. 
6] ὑο ἐ86 πον οοπυοσίδ ἐμ οτηδβεῖνοβ, δὰ ἰμαὶ ὉΥ͂ 
Ὀοΐης δεβοοίδίοὰ τῖϊμ Ῥαὺυ διὰ 31169, αοἂ δ7πι- 
Β6 ΙΓ΄ δὰ Ὀδθοοπιο ἐμποὶν ροτίΐου, διὰ δἷβ στδοο {ποῦ 
Ἰοῖ, (ὕοπιρ. Ρξ8. χυΐ. δ, 6.). 

8. Τὸ ὀχρογίθποοδ οἵ [86 ΤῊ ΘΒΒΟΤ ρ ΙΒ οὗ 5658 
Ομ σε ἔπ ῬΒΙΠΡρὶ, πόσο σοροδιοα ἰπ Το ββδὶοηϊ- 
68, ὙΒΟΤΘ ΓΠῸΥ ἬΟΥΘ δυπρεοίοα οὗ βαυϊηρ οδυπεοὰ 
ῬΟΪ ΕἾ64] ἀϊδέυγθδμοθδ, δα εσο δυ θ᾽ οίοὰ (ο ἐδ6 
σδδτρὸ οὗἩ δἰρῃ ἰσοδβοῦ, ΟἹ ὈΟ(Ὰ οσσδδῖοηϑ {0 
γ’ 8016 ΡΟΤΤΟΡ οὗ 6 ΒΟΙΏΔΗ ΘΙΏΡΙΤΟ ΔΡΡΟΘΙΒ 88 ἃ 
Ῥαυτΐον ἰο ΟΕ Υ βυ δηΪΥ, Γοδιβιΐης ἴξ ἴῃ 18 οἴοτί 
0 δΟΒαΠΟΣ ἐμ που]. Ὑδὸ ὑνο οδ868 αἰὲν ἴα 
(89 [0] ον Ροϊηίβ: 1. 1π ῬΆΠΙΡΡΙ, ῬΌ]ο υξϑζθ 
δοὰ {89 ζοηογαῖ μα ἰδ οὗἩἨἮ Ὃδ Βογιδη οοϊοιΐδὶ ΟἸΥ͂ 
Δ΄ τοργοθοηίοα 88 οἰσουϊηδβίδηοοϑ ἩΒΙΘΝ ἑοτοϊὰ 
(86 ἱπίγοἀαοίΐου οὗ πο ουίοτηδβ; ἰδ ΤΠ 6Ά58] σηΐοΆ, 
οἢ ἐδὸ οἶον Ὠδηὰ, (πὸ τηδ᾽οβίν οὗ {186 ΘΙΏΡΘΓΤΟΙ, 
δηὰ {86 ἱπιροτὶδὶ Ἰορὶδ]διΐου, ἃσὸ στορσοϑοπιθα 85 
δάνοσδο ἰο Ομ ν  δἰἰδπὶίγ. 2. Τῃ ΤΠ ββδί σπΐοδ, [86 
Ῥοσβοῦ οὔ δοδυδβ ἱβΒ ορροβοὰ ἰο 1πδὲ οὗ (6 επ!ρ9- 
ΤΟΥ; {86 Ῥτοοϊδιπδίΐοι οὐδ εἰ πσάοτῃ οὗ 6508, 85 
(80 Μεβδίαϊ, ἰα σοργοδοηίθα 88 8 ΟΥὐτη6 δὰ 88 
ἰγθδδοὰ δραΐϊηῃηϑὶ {Π:0 ΟΙΏΡΘΟΓΟΥ ; ἰδὲὶ8 σΟΌΣΒΘ {83 
ποῖ ρυτδυοά ἴῃ ῬΏΣΡΡΙ. [ὁ ἴδ Ῥοβαῖῦϊς ἐμδὲ ἰδ 
ϑἰδίθιηθηία οὗἩ Ῥαϑυὶ (γον. 8), ἩΔΊΟΝ ῬΓΟΙΟ ΘΠ 
βοὶ Τοσί ἐμὸ ἔσθ οοποορίϊοῃ οὗ ἴμ6 Μδαβι δ, κπὰ 
86 Πενίάϊο τογαδῖὲν οὗἨ 9650}, ΤΩΔΥ Βαανὰ ὈΘΘΩ 80 
ταϊδβὶ πἰουργοίθὰ δ (0 βδῃοίϊΐου ἐδ 686 βυπρίοΐοῃξ. 
8. Αποίδποῦ αἰ ΌΥΘΠσ6 ΙΩΔῪ 06 ζουπὰ ἴῃ {16 οἷτγ- 
ουταδίδηοο (μαΐ, αἱ ῬΕΪΠ ρὲ, [6 Ρο 08] δοοῦβδ. 
ἐἶοι Ῥγοοοθᾶοα ὁχοϊυϑίν οἷγ ἤγομι ἃ Βοδίθοῃ βοῦχοθ, 
ὙΠΟΓΘΔδ, ἴῃ Το ΒΒ] οπΐοα, ἰὺ ττᾶδ ὑχοιρίδα ὉΥ͂ (Πθ 
Φενδ; ἰὴο Ἰαίίοσ, δοδοσάϊη ον, οδρουδβοα 8 ἴηἰοΣ- 
εαὶδ οὗἩ Βοτιο δπὰ Π8 ΘΙ ΡΟΓΟΡ τὶ ἀϊκδοποδβὶ ἱῃ- 
ἐδη ὁ, ΟΥ ἸΔΟΤΟΪΥ͂ ΤῸ. ἐδ ῬΡΌΤΡΟΒΘ οὗ Ὀεΐην ἴυ- 
πἰδοὰ τῖ ἢ 8 τοῦ ρου δρζαὶϊπδί 6 αοπρεὶ. Βαὶ, ὉΥ͂ 
δαἀορέϊηρ (δὲ5 Ρἴδη, ἐπ γ ἀοπϊ οὐ ἐπ 6 Μοβοδηῖο ΒΟΡΘ 
ΟΥ̓ΪΒΓδοῖ, απὰ τοηουποοῖ Ηΐπι, γῆ 8, βουσί μο 688, 
ἐμοῖς Κίηρ δῃὰ οἿν οντι: “τ]ὰ Ὑ71}} ποῖ ματὲ {18 
ταδῃ ἰ0 ΤΟΙ ΟΥ̓ΟΥ 8 [1 χὶχ. 14]. Ἐπὲ πμοῖο 
Ῥτοοθάυχο δ 8 ἰγρο οὗὨ μοβθ ᾿Ἀοβίἑ]α ταουθπιθαίδ, 
(86 οδήοοσί οὗ πο μ89 Ὀδοη ἰο οχροβὲ Οπγίβεϊ- 
δοΪ(Υ ἰο 119 δυιδρὶ σίοι οΥ̓͂ Ὀοΐπς ἃ βοῦτος οὗ μυϊεΐ- 
οδἱ οὔθποοθβ, δὰ Ὑ πος ματα οἷαι ἐπήατοὶ 6 
οϑιι8ο οὗ (π6 Θοβροὶ; Ομ νἰβιϊδηϊγ μ88. Ὀδεπ πηὶ- 
ΤΟΥΤΩΥ τορτοδβοηίοά, ἴῃ βυοῖι 64568, 88 ἃ κί ηρύοις 
οὗ ἐπῖ5 ᾿ννουϊὰ, δηά ρο] εἶδα] δηὰ γοϊ κίουβ βδροοῖδ 
ανθ 66 οὐοίουν κάτδη οἷά πἰσαία ξεπι οὗ 89 
Θμθεηΐθδ οὗ Ο τὶ δὲ. 

4. Ομτιβίϊδη ποδέδίῳ 9. δοιῖ ) οοα- 
εἰείβ ἱπ ἃ βίποοτο τὶ] Ἐπ ρηδεβ οὗἩ πυϊηὰ ἰσ γϑοῦϊτδ 
{πΠ6 τογὰ οὗ Θοὰ, διὰ ἐπ δὴ υπηΐοϊρτιοὰ δηὰ 6818- 
δὲ Ἰοῦο οὗὨ ἐμ ἱσαιῃ. Ιὲ ὀχ ὶοϊ 8 ἐδ ἔνο ἵνα: 
ἴυγοθ, ἢγϑί, οὔ δἀδριθάμοξβ ἐο σϑοοῖνο, δ, θ60- 
οπαϊγ, οὐ υτοϊαπίανυ δοιΐου (ἐδέξαντο---ἀνακρίνοντει) 
--Ἰα 0] δυθτοϊ βίοι, δηὰ ἱπἀεροηῃδεπὶ ἰδ . 
Τσῦθ Τὶ ἰδ ποὶ Ἦϊκο {86 4 ΟΊ Γ δ ".--ἰς 
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ποὶ ἃ διἱμὰ ὁὀγοα ἐγ ---ἰϊ ἀο068 ποὺ ἀΐδροιδο τὶ 
Τοδβοη, δυίάθποο, δηὰ δρχυμθηί. [ἐ :ἰδ, οῃ ἴδθ 
ΘΟΏΙΓΣΆΓΥ, ῬΓΘΙΒΟΥ ΤΥ .---ἰς 18 ἃ Ομ τὶ εἰ δὴ υἱγίαθ 
--ἰο Ῥγουὸ 8]} ἐπ ρ8 Ὑΐ δ᾽ ΠΟΟΣ  Υ δηὰ οδσηθδί- 
Ὠε88, (0 ἱπγοβίϊαίθ, ἰο ἱπβίξίαίο ἃ ἱπογοιρὰ 
βθᾶγοΒ. ἀπὰ {δὸ δυϊουῖΥ οὗ ἃ ἰθθόῦοῦ δηὰ ρ88- 
ἴοΣ δου ὰ ὭΟΥ͂ΟΣ Ῥχουδὶὶ (0 δα οι 8η οχίοηί, ἐμδὶ 
ἰδὸ ΒεΩΤΟΣ ἰ8 Ἔχρθοίθα ἰο ἀΐδρθῃδβο τὲΐ ἃ ροσβο- 
Δ] ΒΟ σοὶ, δηἃ Ἡἱι ἢ ῬΟΥΒΟΙ ΔΙ ΘΟΝΥ Ο 018 ΟΥ̓ 15 
ΟὟ ΘΟΙΒΟΐΘΠΟΘ, 88 ΒΟΟῚ 885 ἐμ ΦΌΣΤΩΘΥ [88 Βρο- 
Κη. [ῖπ {86 Ῥγοβϑϑηί οδ80, 1 ς᾿γδα δὴ αἀροφίϊέ 
Ἧδο ἰδυρῆΐ: πον 6 1055, {Ππ0 ὈΘΟρ]ὸ οὗἩ Βοσθδ 
ἀὰ ποί Ὁ] 1 πάν δοοορὶ ἰιἷ8 σοτὰβ, αὐ ἄγδὶ δοδτοβοὰ 
ἩΔΒΟΙΔΟΣ 818 δἰδίθσηθπίδ ΟΣΘ οοχγοοῦ---Ὑ Πού ΒῸΣ 
Ἀ9 ἰδυ κί {6 ἐγσα Β., Απὰ ἐμ 6 8.9 ποὶ σοπδυσϑὰ 
ἴον βαυϊηρ δἀορίοα ἐπὶ οουσϑο, θὲ δρο, οὐ ἰὴ 9 
ΘΟΠΊΓΑΡΥ, σοιατηθῃἀ6α ΧΚὉΣ ἐπ 6 ΠΟΌΪ6 Βρὶτὶἐ ἩΒΙΘΒ 

᾿ ἰβεὰ. ΤῊ ἰ8 Ἰθοσὶγ οὗ οοῃβοΐθῃοο--- 
186 Ἔνδα 6 1168} τηοίμοὰ οὗ βοασοβίηρ {86 Βοτὶρί- 
πτεθ--ἰμο ὀχοχοῖδο οὗ (89 ΘοΙμηοι ῥχἱοϑιοοὰ οὗ 
θοΐον 8. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἧχβ. 1. σατῶθ ἴο ΤπΒοαδαϊοπίοσ.---ῬδΔὰ] 
᾿ἴπηθε 1} σουραυῖκβ (1 ΤΉ θ88. ἱϊ. 2), ἐβαὺ διυ βου ρα 
ο Δα 66: δ διρ οι} δαἰγοδἐθα αἱ ῬἈΣρρὶ, ἢ 
᾿ιδα, βουσί μ61688, Ὀθθῃ ““Ὀο]ὰ ἐπ Ηἷα Θοα᾽", σ Ἀδὰ 
Βθ σδηθ ἰο ΤΒοββδϊουΐοα, [ἐ ἰβ ἱῃ ΒΌΟΘΙ 8 ἔγϑιηθ 
οἵ τοἷπά ἐμαὶ 4 βοσυδηΐ οἵ Θοὰ βμου]ὰ ργοσοϑὰ 
ἴτοτα ὁπ0 ὑγοσὶς ἰοὸ δποίμον, ὕγουι 086 ἐγ18] ἰο 8ῃ.- 
οἴδον, ὕγοτι ὁ} Υἱοίοσυ ἰο διοίμον. (Αρ. Ῥαβί.). 
εκ. 2, ῬἘτΘΟ δαῦρδῖν ἄκσγα τϑαδομθὰ 

ὙΠ} ἴμθπὶ οτἱῖ οὗ ἴ[Π9 δοστίρτυτθε.--- Ῥαὰϊ α]- 
ὙΔΥΒ Ὀοζθη ἰῃ0 Ῥγθδομίπας οἵ {πὸ Θοθρ6ὶ, ὈΥ 
ἰδκίης (86 δον ρίυγοθ 88 9 Ὀαϑὶβ: μὶβ δροβίο]ὶ- 
0Δ] οδαγδοίοσς ἀλλὰ ποὶ ἔγοθ ἷτη ὕχοιῃ [89 δοῃίσοὶ 
οὗ ἐμ6 Ἰδέίοσ. Ηδ μιδὰ δγοδϑάυ Ὀόοσπο νὶ 688 ΟΣ 
ἸΔΔΗΥ͂ ΟΟΘΆΒΙΟΣΒ ὮΥ͂ ΣΙ ΣΔΟΪο 5 δηἃ ΡΟΎΤΟΥΒ; ΠΘΥ͂ΘΓ- 
ὑμεἶαββ, μ9 Β6]4 ζαϑέ ἰο (89 Βοτίρίατϑα, δπὰ ἀγονγ 
διῖ8. ἐδβὶ ̓ ΠΟΠΥ ΘΟποογαίηρ ὕθδυβ ὕγοια (88 ῬΓο- 
Ῥμείβ. ΜΙΔΥ ἐμ Τιοσὰ ο]Οθογ οοπηθοῦ, ἱπ ΟἿΣ 
ἀδγ, (86 Βοδτὶ δηὰ χβου! οὗἁ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ τΐμθδα πὶτ ἢ 
186 ϑοτϊρίαχοα. Εσογυ ἀορατίασο ἔγομυ ἐμὸ Ἰδὺ- 
ἴεν, ᾿Ἰη 8] 6 8 δῇ ἱγγθρδυϑὉ]9 ἱπ΄υ τ οἱ {86 ἀοοίχίῃθ 
οΣ ("τ ϑϑη γαῖ κ, (ΑΡ. Ῥαδί.).--- ου ἴἄσθο Ὑποὶθ 
ΒΔΌΌΔΙἢΗ ἀδγθ ἨἈ6 ἀϊδοουτβοὰ υὶξῃ ἐμ σὰ, ππιτεθᾶ- 
τιον οπἀυτίηρ ἐπεὶσ οοπίχαάϊοἰΐομβ. ΤῈο ἵδοὶ 
Βορὸ δἰδίϑα, τωδυ βϑϑῖὼ 0 Ὀ6 οὗἉ σοι ρδγαιγοϊν 11- 
εἰ ἐπιροτίδποο; θαὺ [86 μαΐῃ σι πΐσὰ (89 δροβίὶο 
βυδεγοὰ ἀυγὶπρ ὑμοβθ ἰνῆῶδο ἀδγβ, νγδ8 ξσοδίοσ 
ἴδδπ (πδὲ τῖσαι ἐμ6 δοουχρίηρς αἱ ΡΒ ρρὶ ἰπ- 
διοιοὰά. ΤῊ σον δἢ 808 0018, γν6.6 Βομ0016 οὗ ρΡδ- 
ἴθποθ ἰ0 Βὗμχι. (Βε8567). 
γεβ, ὃ. ὅπαὲ ΟὨχίαξ τοτὶῖ πϑϑᾶσ πᾶνο 

δ ῇοχοᾶ, ατιᾶ τ86} δρϑί:.--- δὰ] δὰ πὸ Οἱ μὲ Σ 
{Β6ῆ)9 188π ἐμαί οἵ ἐΒ9 ογιιοϊχίου πὰ ἐμὸ σΣοδυγ- 
τοοίοη οὗ Φςδυθ; δὰ πον, δῇϊον ὑπ 12}089 οὗ 80 
ἸΏΒΩΥ Ομ τΙ68, 6 οἂπ δη πὸ βυδ᾽οοὶ ἐμαὶ ἷβ 
ἴΏΟΤΘ ἱπροχίϑηῦ διὰ Ῥχγοδίδθ]6 ἰμβδη ὑμδὲ οὗ (δ9 
βυδονγίη 8 δ ἃ τοδυσγθοίϊοι οὗ ὅθθαθ. 8.11}, ΤΕ 6ὴ 
8 Βυῦ)οσί μδὺ δ 80 ΘΟΙΩΡΥΘ θη βῖνθ, ΟΟΘΌΡΙ 65 18, 
τὸ ποοὰ υγβάοια ἱπ βοϊϑοιϊΐῃηρ Ῥυθοΐβοίυ {8080 
Ῥοϊπίδ ψ Ἐἱοΐ δύο οὗ τηοδί ἱπηρογίδῃοθ ἰ0 ΟΌΣ 68 Υ- 
εγβ. ἴπ (πμ0 ο0889 οἴ {πὸ Φ0.8, (δ) τηοί ἱτηρογίδηι 
Ῥοϊηί πιδβ 86 ὨΘΟΘΑΒΙΥ͂ οὗἩ {8 6 ῬΘΙΒΟΒΔΙ δυ ουίη 5 
οὔ 6 Μοδδῖδι, (Ἂν. Ῥαεί.). 

ἔδοσι Ὀο]ουσθᾶ.--- ἵεξβξ. 4. Απᾶ δοῖιὸ ο 
Το ἠπήρεν,: ποϊοῦ δἰιοηὰβ ουθὰ (π6 Ὀοδὲ ἐφδοῖ.- 
Εσϑ, 15 τυ 1} ἀογοϊοροά. Αἱ ἔγπί, ἃ δἰ πεὶθ 

Γ' 

Ῥοδ866: (α) ρ6800 ἱπ ἰμθ Βοατχί; 

ΠΘΑΤΟΡ, ἰδ}. ΒΟΥΘΣΔΙ], ὑμ6) ΤΩΘΗΥ͂, ΔΓΟ ΓΟΘΟΒΟΑ; 
οομρυ Ἰϑίοη οδηποὺ 6 ΔΡΡΙϊοά. (ΑΡ. Ῥαβὶ).--Απᾶ 
οὗ 89 οΒίθί νσολθῃ ποῖ ἃ ἔονν.---ἀτϑο 4068 
ποί κίγο (Π6 ῬὈΣΘίογθησθ 0 ῬΟΣΒΟῚΒ ἐπ δῖσι δὲδ- 
(ἴοι, Ὀπὺ ποῖ οΣ ἀοθ8 1 χοροὶ ὑλθαι, 1 ον. 1. 26-- 
28. (ϑίδνϊκο). : 
γε. ὅ, οοῖὶς πηῖο ἴμοαι οοσϊαίῃ Ἰουν ἃ 

ἰολϊοντα οὗ ἴ89 Ὀδδοσ δοσί.---Τὴο πον] ἃ τηδῖκοα 
πὸ ΟΥ̓́Θ οὗἩὨ ἐἰπ0 ΟὟ Ῥορυΐδοο ἱπ οχϑουΐίηρ 18 
ἴδὴϑ. μοα ἰλο8θ Ἧμο Ὀοϊοης ἰ0 (6 ρορὰ- 

9 δοοορὺ ἐδὸ ἀαοδβροὶ, ὑπ} δύο ἰγοδίϑα πὴ 
ΒΟΟΣΏ, δὰ ἐπ βαυϊηρ 18 τοροαϊθα: “ [( ἰβ ΟὨΪΥ (86 
ἱσπογδηὲ πιυϊεϊίαἀο ἐμδὲ 10] οὁγ8 Ηΐπα᾿ (9 Ή δὰ τἱὶ.. 
47.-.-49). Βυὺ πδθὴ {89 πουὰ 18 βυοοθδδίι ἴῃ 
β ἐστὶ ηρ ΠΡ ἰδ Ρορυΐδο9 ἀμαϊπδί 6 αοδροὶ, δὰ 
ἰὴ δ δοίης ἐλ 6 τοΐοθ οὗ ἐΡΌ ἢ ὉΥ Ἰομα ουἰοΣίθ8, 
ὑμδὺ ρορυϊδοθ ἰδ Τουπὰ ἰὸ 6 δὲ δρρτορσίδίθ ἰῃ- 
βισυμιοηῖ. (ΕἸ Θμο:). : 

γεκ.θ. ἢ οδο ἴδ᾽ Βανο ἴσῃ θᾶ ἴΠ9 ννοτ]ᾶ 
Ὡραϊᾶθ ἄονη.-- ΗΟ ΚΟΥ ἰλ6 πΟΥΪὰ ἔθδσβ 
186 εἰηχάοῃ οὗ ἀοά! Ηον ἰΐ ἀγοδὰ Ἰϑϑὺ ἐΐβ οσὰ 
ΤΌΣΑ, τ ΠΙΘὮ 8. ΟὗἁὨ Ο]6Υ, 8ιου]ὰ 06 ΟΥ̓ΘΣΙΒΡΟΝΩ 
0 Βδϑ γαϑδί Βυ 0.8 ΟὗὨ δυΡΡΟΥίοΙΕ, δὰ γοί, στ μι 6 ἢ 
ἔθη ΟἸ ἰδίῃ Θϑβου Ὁ]6 ἐο οί ον, ἐὲ 18 αἀἰϑαυϊοιοα 
ὉΥ ἰλο ἔδδν ὑμδὲ ὑπὸ Ὑ| 1π8᾽1οὺ δὴ ἐΥΌΣΥ ὌΡΟᾺ 
ἰς, (Βίομκον).--Γ}ἘὨ 9. δροδί!οβ ἀϊά, ἱπάθοα, δοῦβθ 
ἰ(ὴ0 ψο]6 νου]ὰ; Ὀαὶ ἐποὶν οὐ͵οοί τγᾶφ, ποὶ σϑ- 
Βο οι, θὰ σοπγογαίοη--- οί ἀδειχαοίέοι, Ὀυὲ 8α]- 
νδίϊοη. (δίδυ κο).---ἰϊπόουρ {8.986 ὈΪΓΟΣ ΘΙ μι 68 
δηἀοογοσοὰ ἰο τυΐῃ ὑμ6 δροδίϊοβ ὉῪ ὑπ 71ουϊοδὲ 
οδΙαὐϊπΐδθ, πον ΟὌΥΥ ὨΘΥΘΥΙΒ 1655 τη }06}]8 ἐμ  1Ὼ 
ἰο ὉΘΔΡ ΒΟΠΟΥΘΌΪΟ τὶΐηθβα 0 {86 οχίθηβίου δηὰ 
ῬΟΥΘΣ οὗ ἐμ ἀοδροὶ. Β᾽οδδοὰ δύο ἐμοβὸ νἱῦ- 
Π68868 Οὗ 7688, ΒΟΘΘ ῬΓΘδοξίτς 18 [0] ον ὮΥ 
8 ῬΟΜΟΣίῸΙ αν ιοαΐπρ ἀπὰ ἃ βδ]υΐίασυ ἀϊϑαυΐο- 
ἰυάθ. (ΑΡ. Ῥαβί.).--- Ολγίει οάπιθ ποί ἰο δεπαὰ ρέαρσθ, 
διξα φτυοοτά [Μαῖι. χ. 8411 1. Τὸ αοβροὶ, υη- 
φυρβιϊουδ ΌΪγ, ογοδίοϑ 8 αἰδίασ θδηοθ: (α) ἰηύον- 
ὨΔΙΪΥ, ἴῃ (89 Ὠθδτὶ (Βουλ. οἰ. Υἱ]ϊ.); (δ) ὀχίθγ δ}, 
ἴῃ (89 δοοΐαὶ τϑιδίέξομβ οὗὁἩ τοϑὰ (Μαϊὶ. σ. 84). 11. 
Βυΐ ἰμὶδ αἀἰδίογρθημοθ 8100η6 δὴ Ῥχοάυοθ ἰσυδ 

() Ῥόδοθ ἰῇ μθ΄ 
ἩΟΥ]α.---7.6 οογάδ: “71Ὺὲδ6 ατὸ {ἦε πιόη λα ἢαῦὺς 
ἐπγημεὰ ἰδά τοογϊὦ ιρϑὶοα ἀοιοη,, οοπεργελεπα α υεῖϊ- 
Τοιπιαεα εξοπιρίαϊπέ ἀφσαϊπδί (λ6 ἀροείΐδε, απά, αἱ ἰλ6 
δα ἰἔπιε, απ λοποταδῖς (εϑέϊπιοης ἐπ ἰλεὶγ ζαυον: 1. 
Α ν»|}}} ἐοαπά θὰ οομρϊαϊπὶ; (οὸγ ἐ86 Ὑ016 ἰηίον- 
ὯΔ] διὰ οχίθυῃδὶ που] 18 ἰσαπαείοσιηθὰ ὉΥ (89 
ἀοεροῖὶ---ἰὰθ οαγὶ δὰ πὸ οοπάϊοῖ; (86 ζδιλ}Υ 
δηὰ {μ6 βἰδίθ; δαί δὰ βοίΐϑῃησοο. 11. Αἢ ΒΟΠΟΓδ- 
160 ἐθπεϊταοην; ἴον ἰὲ ἰδ (μοὶνρ δίων, ἱπ 81} {λι686 
ἀορασίπιοηίδ, οὶ ἰο δυδγοτὶ δηὰ ἀοβίσου, Ὀυὺΐ ὕο 
τοροποσαίθ δὰ αἱοσϊ γ.--- Τλε ἀρρεαάταποα 9. Ολτὶδ- 
ἐϊαπέίν, ἐλε σγεαίεεί, διὲ αἶεο (λ6 πιοεί τισλίοοιξ, τό- 
υοἰμδοη τεοοταξα ἐπ ἰλε λίδίοτν 97 ἰλε ιοοτϊά: 1. ΤῈ6 
ξτοδίοίι, (α) ἴῃ τἱονν οὗἉ [8 εσχίϑηῦ (θα σδοίπρ (ἢ 9 
Μ8019 ΜΟΥ] ἴῃ (8 Ρ]8Δη); (δ) ἴῃ υἱὸν οἴ 118 ἀορία 
(115 Ῥγοροῦ δοὶὰ ἷθ 9 δυπιδῃ ταϊπὰ). 11{. ΤῈ9 
ταοϑί σἱβίθουβ, (4) ου δοσουῃὶ οἵἁ ἐϊ5 αἶπι ((}9 
βδ γδϊΐοη οὐὁ ἐμὸ ποσ]ά); (ὁ) οπ. δοοοαπί οὗ ἐδ9 
Ἰθ8 8 ὙΓΒΪΘῺ ἰξ ΘΙΙΡΙΟΥΒ (([86 ψΘΘροΩΒ οὗ [80 
βρὶν!1).--τοόὶ ὁ α ἐξ τοὐτῖα, ἀπά 1 οἱ ελαζκε ἰλδ 
λεαυόπα, απα ἰδλε εατίλ, απαὰ (δε δεα, απα ἐδε ἀγν ἰαηπα "" 
ΤΑ απεῖεηί ρτεάϊοίίοη οἵὔ (6 Βιιαἰκίρ οὗ {π0 πον]ὰ 
(Εερε. ἰἰ. 7; Ηφῦτ. χὶὶ, 26; οδοτρ. 80 “ἐπ σιν 
οὔ {πὸ κοά5᾽", ἰῃ (89 Νονίμο τη τα σ οἰ ΕΥ̓) ἐς υετγῖ- 
ἢεά ἐπ Ολτιειαπὶίν Σ 1. Τα ΘΥΏΔΙγ, (ἐπ ποανίδ οἴ 
ΤΩΘΏ ΔΙῸ δ ΚΘΕ); 11. ΗΪδίονίοδ!γ, (116 ποτ]ὰ 
8 ἰσδπϑδίοστηϑα); ΠΠ{. Ἐβοβδιοι βίου, ((π6 χο- 
ποπίηρ οὗ (86 Βοδύϑῃ δηὰ ἐδ9 ϑδσί.) 
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γεβ. 7. αγίης τμαῖ πότ ἰδ δῃοῖποσ 
Ἰηρ, οὔθ 965τ|18.--- Τὸ οοπήουπὰ ὑΠ6 δέαίμδ »ο- 
ἐξίσια ὰὶϊὰ 86 δαυδο οὗ Ψ926δ05, διὰ δἰπᾶὰθν {δ6 
ῬτΟρΤο88 οὗὨ δἷδ εἰ πρᾶοι ὈΥ δτουβίης ἰμ6 768] ΟΌΒΥ 
οἔ {86 ΟἾΥἹΪ χογθσητηθαί, 18. δὴ οΪὰ δἰγαίδροιμ οἵὗὨ 
86 δῃθηιθ8 οὗ Ογὶδβί. (Αρ. Ῥαβϑί.).---τἶὶ 18. ἐσ 
ἐπδὶ {δι {Π{Ὁ ἰθϑοοσα ἀ0 Ῥγοϑοῖ δηοίμον Είημ, 
Ῥαὲὶ ἰὲ ἰΒ ΗΘ γῖιο ΓΌ]68 ΟὨΪΥ ὉΥ Βυτα 7 δὰ ἐδ 6 
οΓο88. Βγ Ηἰπι {μ6 Κἰπ χ5 οὗ πο δδσί χεῖρ, δπὰ 
Ηδθ πιδῖκοβ Κίηψβ οὗ ]}1 Ηΐβ ἰσὰθ βοσυϑδῃηί---ἰῃ 
Βεαάσθῃ. ΒΥ, 1. ὅ, 6. (Ὀπ66}6]). 

γεε. 9. Διυᾶνεδϑη ΓΠῸΥ μδᾶ Δ ΚΘ δθοῖ.- 
εἰ οἱ 8501 .--- δὲ ἃ δύ ἔγίοπὰ ἐπα 6ο8- 
Ῥ6] δὰ σγοῃ [Ὁ Ῥδὺ] ἰῃ 78βοι, ἐπ 8:6 ΘΟΌΣΕΘ οὗ 8 
ἴον ἀδγϑ! (11 ς61).---ἰὖὸ 15. 8 ποΌ]6 δοΐ ἰο Ὀθ- 
ΘΟ ΒΌΓΟΙΥ [ὉΣΓ ρΡογβοουϊοα ΟΠ σι ΐδηδ, ΖῸΣ {μ9 
016 που] ἰβ δδδδιπιθὰ οἵ με. (( ο55}67). 

----οὐ τε. 1-9).---ράμξ 'ἱὰ Τλερεαϊοηΐοα: 
1. Ηἰΐδε Ἰαῦοσα, τον. 1---4; 11. Το ο1086, Ὑο Ὁ. 
ὅ-9. (1μ1860]. --- Αυαπρεῖξοεαὶ »τεαολίπσ : Ἰ. Τι8 
Τηδίίον 18 δἰ 8]} (ἰπ|65 (8.6 ββ:η6---(οὐπά δα ου ἰδ9 
Βοτίρίυτοβ, ουϊτυϊπαιϊηρς ἰπ ἰδ Ῥοσδοι οὗἁ 279- 
Β08. Π. [18 τοβυΐὲ ἰβ δὶ 4}1 {ἰπιθ8 {8:0 Βδιη6-- 
ἴδυ ου δ] ἴῃ ἱπάϊνἱ ἀν:8] σ8808, ππέδυοσδ Ὁ] ἰῃ 
τοοδὶ 68568. (1α.).---Τὰδ ἐπεπιῖδε Ο ἐλ6 Οὐοερεὶ ἐοη- 
ἀεπιηΐπρ ἰλεπιξεῖυοε.: 1. ΤΉΘΥ δχο σοι ρο]]οὰ ἰο ρθγ- 
νοτί (86 ἰγυΐῃ, Ὀοίοτο ὑπὸ γ οδϑὴ σοιαρ]δίη οὗ ἐἰ 
(τορτοβοπίηνς Ομγὶβὶ δηὰ (δ6 δροδίθβ δὲ ἰῃ50γ- 
κερ(8); 11. ΤΟΥ σοΙμσοΐὶ ῬΣΘΟΙΒΟΙΥ ὑμ6 δ'} οὗὮ 
Ὑ Πἰσ ἢ [ΠΟΥ ΔΟΟΌδ6 {Π8 ἀἰδοὶ ]68 (οτοδίϊες ἀϊβίυτ- 
ὈΘΠ068). ΩΡ ως απὰ Ψαεοη, πεοάεῖς 70 σιιεείδ 
απᾶ λοείδ: 1. Το ἀδηρογουβ, δπὰ γοί Ὀοϊουϑὰ 
βιυοδία; 11. Τὸ δηαδηρογοά, δηὰ γοὶ ὈΪϊοββοὰ 
μοὶ, ΗδΌΓ. χὶϊ!. 2. 
γε. 10. ὅὕἷ2Ἐῥᾶᾷλο οοτΐης ἘΙΊΠΟΣ, ττϑῶῖ 1ἢ- 

ἴο ἴ89 δγῃδαοξῦο.--ΤῊο δ᾽ οὶ οὗἁὨ 8 βοσυδηί οὗ 
αοά, 1β τι ΓΟΙῪ 8 ομδηρο οὗ ρἷδοθ, θα ποὺ οὗὨ δἷ8 
ὍΟΥΣΚ, οὗ ἢ18 πυϊπὰ, οὗἉ ᾿ἷα Σθα], ΟΣ οὗ ᾿ἴ8 ἸΟΥΘ ΖὉΣ 
186 οΥο88. (ΑΡ. Ῥαδβί.). 

γεβ. 11. Διυᾶ ποασοβοᾶ ἴΠ6 δοιϊρῖυσχοα 
ἄδίϊν, υϑοῖδοσ ἴμοδο ἘΠῚ ΚῸ 616 δ0.---Τς 
ἩοΙῖγ Βουϊρίυγοδ 816 ἰδ ἰσὰ ἰουο δίοπο ΕΥ̓͂ ΜΒ Οἢ 
Ῥοϊπίβ οὗ ζαὶ ἢ τὸ ἰο Ὀοὸ ἐοδίθά, δηὰ ἰδ ἔσυο δηὰ 
Θχοϊυπῖνο σῦ]ο ὈΥ ὙΒΙΟΝ 6 8.0 ἰ0 Ὀ6 ον Υθα. 
(ϑιίδυκο).--ρ 64 70}8 τὺ 6 ἠουπὰ ἰῃ (π0 ἀθ0Ρ νἃ- 
ἰογ5 οὗ 86 Ξοτὶρίαχεδβ; ΤΥ αοα δοῃά τπ8 δἀαϊ- 
ΤἸΟΠΔΙ ἀἴνοσα, Ὑῆὸ σδὴ πὰ ἰδβοιι! (ἰα.).---Τὰοὰ 
ἀοπί ποὲ δοοορὺ ἃ σοΐῃ, Ο τζδῃ, τϊίδοιΐ δχϑ- 
ἑπΐηρ ἰὁ; ὙΒΥ ἰλθη βμου]άδὶ ποὺ ἸἸΚ ΒΟΥ δοοορί 
ὃ ογϑοᾶ, συ βίοῖ, Ὁ 78166, τὶ] Βογοδῖϊον ἰη δῖοι δὴ 
ἸΥΤΘΡΑΓΘΌΪΟ 1058 ὁπ {866 ἴ---Τ δὶ ΤΏΔῺ ἢ88 8 ὑγ0}Υ 
“016 τηϊηᾶ, ψΒ086 ζδιιίῃ 18 Τουπάδα, ποὶ οἢ 
τάδ, θαΐ οἢ 186 ποτὰ οὗ Θοἀ. (Βίαγ Κα).---ΗΠθπὸθ 
ἐῃ9 δΔροβίϊοβ ἀϊὰ ποὺ ὀχρϑοὶ ἐμαὶ τθϑῃ ββοιυ]ά Ὁθ 
οουγοχίοα πίἰϊπουῖ ᾿ἰχῦ; ὑπο γ αἰὰ ποί ἀοτηδηὰ 
“(}}9 60}116 78 Τα ὐ τ "ἢ; 80} οῃησουταροά, ἰπδίθδα 
οὗ Του ἀἀΐης, ἐμοῖσ ἈΘΌΓΟΓΒ ἰ0 Οχϑτηΐηθ ἱδοὶν ἀο06- 
ἐτῖηθ, δΔη ἃ ΘΟΙΏΡΘΣΟ ὁ τὶ 86 βδοτϊρίυτοβ. (ἀρ. 
Ῥαϑί.).---Τὴὸ ροηυΐηθ δβρὶ τὶ οὗ ἱπαῦΥΥ ἰβ, πῃ κο- 
ΟΤΟΙ, 4}116ἃ ἰο ὑ86 αοδρθὶ. ϑδουίΐουβ Πα ΌΪΘΕΒ ΘΣΘ 

ποί ΑΒ ἰηἀυσοα ἰο ῬΤΟΠΟΌΠΟΘ ἃ σαϑὰ λυϊρτηεηὶ 
Ροβροοίηρ ἰδ80 ποτὰ οὗ ἀοἁ. ἸΤθοΥ τοΐγδίη, οἱ 
Ἰεβδὶ, ἔγομι σοδκῖπρ ἰδ 086 ΟὈ] ΘΟ ΙΟῺΒ ἴο {86 αοθρεὶ 
ὙΒΙΟΝ 8 ΒΌΡΟΥΒοἷα] τϊπὰ 18 ΙΔ γε γοδὰγ ἰὸ δ. 
Υδῆοο. (11 567). 

γεβ. 12. ὕϑοσωθα - - 81 Τη6Ὼ .---ἰἰ ΤΏΔῪ 
6 ἰμαὲ (86 ὙΤΟΙΩΘῺ Δ.Ὸ τηθηἰϊοη δὰ Ὀοζοτε [δ τραῃ, 
Ὀθοδῦδθ, 88 ἐΐ ὕγϑαῦ θη ΟΟΟΌΓΕ, {Π 67 πόσο ἴλ6 
ἢγχαὶ Ὑἢοὸ τοοοϊγοὰ {δα ζαὶί, δὰ ἰμ6 τοθῆ ΤῸ6ῚΘ 
ἱπῆποποοὰ ὃγ ἰμΒο. Τηὸ στοπί οὗὨ ἴδ Κίηρ- 
ἄομ οὗ αοἀ ἀοροπάμκ, ἱπάοθα, οα [86 δοῦβὲ δυὰ 
ἔδιμγ, ἰὼ το οσδ, ὉπαυδϑιξοδΌγ, δπὰδ 
ΔῊ ΒρΡΡσορσίδίθ βρῆοσγα. (Βίοζοσ, βίδυς, ἩΠΠῚ εν). 

γξε. 18. Τὸ δόντα οὗ ἘΠΘδβδοπίολ-- 
οδῖὰθ ἐβέῖδοσ 6180, δ ἃ δεϊστθα ὑρ ἴδ Ρ60- 
ΡΙ9.---Βοϊϊογοση βοϊάοτη ΙΔΌΟΣ τὶν 85 πιθοὶ 1:68] 
ἴοσ {π6 ἐσ, 85 (16 ὉΠρΟΟΪΥ Ἔχ ΒΙ ἱϊ 18 ὀρροεῖῃξ 
1ϊ, 0 {89 Ῥεδ οὗ (86 ΖΌΣΙΩΟΣ ἰοθ δ Ὁρνασά, δυὰ 
ἱδ ἀπ ου; ἐμδὶ οὗὁὨ ἰδ9 Ἰδιέοσ ἀοβοθῃβ, δηὰ ἷ8 
ΘΔΒΥ. (Ου68}9]). 
εξ. 16. Ἑξοοοίνἑηκ 8 ΘΟΣΏΣΩ δὴ ὅἅτηθεϊξ ΠπΠ- 

ἴο 8411885 δᾶ ΤΙ τοΐδποτιδ ἔοσ το οοΟσηο ἴο δ) 
νρέτ 41} αρϑϑᾶ.---Ῥδὰὺ] ἀϊά ποὶ τὴ (0 Ὧδ Δ10}6, 
διὰ ἀϊὰ ποὶ Ὀ6]1ογ9 ἐμπδὲὶ 8 οου]ὰ ἀϊ πὶ 
ἐὴο δἱὰ οὗὨἨ οἰδμοσθ; ἨὯ0 ἀδεϊγοὰ ζ6]] ον -ἰΒΌΟΤΕΤΕ, 
ὙΠῸ τσ ΡΓΘΥ, ἰοδιγ, σοπίοπα, δυὰ δβυβεσ, ἰἃ 
ΘΟΙΙΡΘΗΥ͂ ὙΠῈ ἰτη861. (ΘΟΒ5π 67). 

(-----ο. θὅὔἡὐ νεβ. 10-1δ).----Οὐγίδεαπ ποδιέίν οΓ τουΐ 
ἱ Ὑ0. 11): ἱἴξ 15 γογοδὶοά, 1. ἴῃ ἃ 
ὙΠ δηὰ οδπάϊὰ δοοορίδμοθ οὐ {δὲ αἰτίπο 
ποτὰ; 1. [π δὴ ἱπάοροπαθηϊ δῃ ἃ ῬΟΣΒΟΠΑ] δρρὶὶ- 
οδἰΐου οὗ 89 ψογὰ δὰ βδ᾽ δίδου οὗ ἀοὰ.--- δεατοὺ- 
ὧς ἐλε ϑετίρίωτες: ἃ ἴ8, 1. Α Ῥ]οββοα ργίνδοσε; 
11. Α βαογοὰ ἀυΐγ; 11. Α τϑᾶσο δεῖ οἵ 80 εὐδὰ- 
κο 1164] ΟΝ τ  δίλϑη.---- Αἰ σεπωῖπε εογὲρίωταῖ ζαἱλ, ἐπά 
ἄπ λοπεεί δεατολίπο ο7 ἐλε ϑοτὶρίωτεξ, εὐείαὶμ ἐαοὶ 
οἰλεγ 1. Αἰ ἴα. τ αἰ οἷν ΟΠ ἀθτθ 8 πιο ΒΟ δἰηξ, 
δ ὉΠ; 11, Α δοδαγομῖης τ ΒΙΟΝ ἀοδρίϑοδ ἴδο 
αὶ! ἢ, τοδί 68 ἐμ ἐσ 18 Υ.---7.: εευεγαὶ εἰαφει 
εὐλίος πιατὰ ἰλὲ 7γμαϊοίοιιδ ὧδε Ὁ. {λε ϑετίρίωτεε: Ἱ. 
Α ὙΝΠπα τϑοορίϊο, 88 ἀἰδιϊ στοὰ ἔγοπι ΕΥ̓͂ 
δηὰ οσοπίοιηρῖ, το. 1] ; 1. ὈΠΙοΩὶ ΒοδΡ  ἰπρ 88 
ἀὐθυληχυΐϊδηοα ἔγουμ 6 ὈΪ πα ἴδι ἢ, γον. 11; ΠῚ. ἃ 
Ηνὶης ζαϊ (ἢ, δ ἀἰδίϊη συ θεὰ ἔγοπι 8 ὈΔΤΤΟΣ Κηοτ- 
Ἰρᾶχο, υὸσ. 12.--- Τὰς εσοϊίετιεπί 9. ἰλε Ῥεορίε, ρτο- 
ὠμοεά, τεερεοίἰυεἶν, ὃν ἰλε ΟΘοερεῖ, απα ὃν α 7απαϊιραῖ 
τρισί; (τον. 18, σοτιραυϑὰ πεῖ} τεσ. 16); 1. ΤῊΘ 
ἵοσιηοσ θυ] ὰΒ ὉΡ, τον. 8, 4; [86 ᾿δίζοσ ἀδδίσζογξ, 
γοσ. 13: 11. 189 ΤΌΣΤΩΘΥ δομπί τ ΟΪ8 ΒΟΌΪ]6 ταϊ μὰ λ, τοῦ. 
11; [80 Ἰδιίοσ ζουθσῃβ (86 ΡΟρῃ]δ8οο, τοσ. δ; ΠῚ. 
ΤΏ ΤΌΣΤΑΟΣ σοπίοπαδ ΝΜ ἐδ βποσὰ οἵὨ (δὲ ϑ τίς, 
νοῦ. 11; (80 Ἰαϊϊον, τὶ ΘΆΣΤ Δ] ΘΒΡΟΏΒ, τεσ. θ.--- 
ΓΥκε. 10. ΖΤῆε ροτδευέταηοο 9 Ῥααΐ, α« α »τεαιλε 
αΓ ἰδλε Οοεροῖ: 1. Ῥοβοσίθοά; (4) πὸ ᾿δΌΟΥΒ ψὲδ- 
τἱοὰ δἷπι; (δ) πο ἄδηψεγδ δἰ δστηϑᾶὰ δίτ ; ( 80 
[δἰ Ἰαγοβ ἀϊδοουταχοὰ μἷπι. 1. 118 βοῦτος; (α) 8 

Ἰἰνίης (δἰ; (δ) δα δσάςπὶ ἴονυθ ; (6) ψεἢ-Ἰουπά εὰ 
Βορθ. ΠῚ. ᾿βϑββοὴῦθ ἰδυρδὶ ὉΥ ἱΐ; (α) ἴο ΟΒτ9- 
εἴδη ρδϑίοσβ; (δ) ἰο δηχίουβ ἱπααΐσαγβ; (6) ἰ9 ἐσ- 
Ῥοσἱεθοοᾶ Ομτιδεΐδεϑ.---ΤῈ. 
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Ἐ.---ΡῬΑΌΣ, ΑἹ ΑΤἸΉΝΒ; ΗΙΒ ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΟΟΟΑΒΙΟΝΑΙ͂ ΑΌΡΒΕΒΒΕΒ; ἨΙ1Β ΜΙΒΒΙΟΝΑΒΥ ὈΙΒΟΟΙΒΞΕ 

ΟΝ ΤῊΞ ΑΒΕΟΡΑΟῦΒ, ΑΝῸ 118 ΚΡΡΕΟΤ. 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ ΧΥΙΪ, 16- 84. 

10 Νον [Β0}} πὴ}]6 Ῥαὺὶ παϊθά ἴον ἐβθὰ δαὖ Αὐπθηβ, ᾿ἷβ βρίσὶὺ γᾺΒ βεϊγτϑα 
[πιονοἀ σι} ἱπάϊρηδίϊοη] ἰπ Βἴτη, ὙΠ θη ἢ6 Β8νν (ἢ}6 ΟΥ̓ ἩΠΟΪΥ ρίνϑῃ ἰο 1Δο]αύΓΥ [ΟἸΟΥ͂ 

17 ΣᾺ]} οἵ 140]8].. ἘΤΘγοέογο ἀϊβραίοὰ πο [Η πον ἀϊβοουγβοα, διελ. μὲν οὖν} ἴῃ {86 Βγηᾶ- 
βοόρὺθ τὴν π6 96 γ)8, ἀπὰ πιῦν (6 ἀονοαῦ ρογβοῦβ [9 ὁ») δη ργοβϑὶ γί68], δῃηὰ ἰῃ (890 

18 πτηδγκοὺ [ταδγϊκοῦ- 0]866} ἀΔΙῪ πὶ ὑπ θιη ὑπ 8ὺ τηοὺ [{6]] ἴῃ} σπῖτι εἶπ. ἘΤΘα οοτίδϊη 
ΡΠ] οδορίιθσβ οὗ ὑμ:6 ΕἸρ᾽ουγοδηβ, δηᾷ οὐ 86 ϑύοιϊςβ, δβοοαηίογοὰ [Β αὐ βοιιο οὗ {π6 Εἰ ρὶ- 
ΘΌΓΟΔη δὰ οὗ (86 ϑίοϊο ρἢΠΟΒΟΡοτ θαίογοὰ ἱπΐο ἀϊβοοῦγϑο πὶ} }} Εἴθ. Απα βοιὴθ 
βαϊὰ, Ὑ βαὺ Μ}}} 0818. ὈΔΌΡ] ΟΣ" ΒὰῪ [Υ δῦ Ἰηδὺ ὑ1 18 ῬΔΌΌΪΘΥ ἱπίθπα ὑο ΒΑ] ΟΥΒΘΡ ΒΟΙΏΘ 
Βαὺ οΟ618], Η9 Βοοϑιῃϑίῃ ἰο Ὀ6 ἃ βοίζδσ ουυἢ [πο 0 Ἐ ΠΕ οὗ βίσγδηρϑ [ἰογοῖρτι] ζοάδ: 

Ὅ86 6 ῬΓΟΔΟΙΘα ἀηΐο ἐμ θτ [86 ΖοΒροὶ οἵ, εὐηγγελίζετο] 3 68.8, πα ὑἢ6 ΤΟΒΌΓΓΘΟ- 
19 ιἴοη. ἘΔπὰ {δ 6γ ἰοοῖς Βΐπη, Δηαὰ Ὀγουρῆῦ ἷπι ἀηίο [0868] Ατϑορᾶριβ᾽, βαυϊηρ, ΜΔΥ 

νῷ ΚΟΥ [δὴ γὸ ἰ68γη} Ὑδὺ ὑ}}18 Ὡ6 ἀοούτί 6, ὙΒότΘΟῦ ἰδοὺ Βροαικοϑὺ [16 ἢ} ὑΠοὰ 
20 ἀεοεϊατοβὲ], 18 7 ἘΒΈοσ ἴμοὰ Ὀχηροϑὺ οογίδίη βίγαμρο ὑπϊηρ8 [Βοιλου ἰ ης ΒΙΓΔΠΡΘ] [0 ΟἿΥ ΘΆΓΒ: 

6 ὙΟΌ]α ΚΠΟΥ ὑπογοΐοτο [176 ΒΒ, {Ὠοτοῖοτθ, ὕο ΚΉΟΥ]) Ἡ μαὺ ὑμ686 {πἰπρ8 τηθδὴ [π|1δὲ 
21 {18 τηδῦ 6]. Ἐ([Οηἰ. ραγεπίδ. ηναν 8]. ἘὸΣ [Β0] 41} ἐμ Αὐδμιθῃΐδηϑ, δπὰ [186} 

ΒιΓΔΌΡΟΙΒ ὙΠΙΘῈ ΜΟΥ ὑμο τ [Β0ΓΔΏΡΘΙΒ ἰη ὑπ6 οἰ γΥ7], Βροπῦ ὑποὶγ ὑπ ἴῃ [ὝΘΓΘ ἀἰΒροβ8 
ἴο 40] ποίβμίηρ, οἶβο, νὰὺῦ [8.81] οι ὑπ σ ὑο 0611 οὐ (0 θᾶ βοῖῆθ ὨΘΥ ὑμῖηρ [βομιοι ὶπρ 
Π677). 

22 ξμου Ῥδα] δὐοοά ἱπ ὑπὸ τηϊάβύ οὗ Μίαγβ᾽ μ11}} [ὑπ ΑὐϑοραριιβΊ, διὰ βαϊὰ, γέ ταθῃ 
οὐὗἩ Αὐβθηβ, 1 ρογοοῖνο {μδὺ ἴῃ 8}} ὑμβ᾽ηρβ [ροϊηΐ8] γ8 ἈΓΘ ὕοο Βα ρθυβυ ἱουΒ [γ γῪ ἀσνουί]. 

23 ἘΕῸΓ 88 1 ραββϑὰ ὃγ [{πγουρἢ (ἢ οἰγΥ], δὰ Ὀ6μ 6] γουν ἀδνοὐύϊοηβ᾽ [βδογθα ΟὈ])ΘΟ(8], 
1 ἰουπὰ [αἷ80, χαὶ] δὴ δἰ τυ Ὁ}18 [10] Ἰμδογι ρύϊοη, ΤῸ ΤῈΒ [ΑΝ] ὕὉΝΚΝΟῊΝ 
οαοῦ. Ἔποι [Ὑ}ι40]5 ὑΠΟΙΘΙΌΣΘ γ8 Ἰρῃουδ ΟΪ ποσβϊρ [γ6 τογβδὶρ τὶ μουῦ Κπουη 

24. 11], πε [0880] ἀθοίαγο [ργοοϊ δῖ} Γ απο γοα. Ἐαοά τπᾶῦ τιδὰθ ὑπ ποι]ὰ δὰ αἱ 
πῖησβ ὑμογαίῃ, βοοίηρ ὑπδὲ ἢ 18 ],οστὰ οὗ ἤθᾶνθὴ δηὰ δύ, ἀπο! ]οὲ [ὑποτοΐη, Η9 
(οὗτος) ἀπο! 6 0ἢ, 88 Β6 ἰβ ὑπ6 Ιωογὰ οὗ μβοαύϑὴ δῃὰ θαγὶἢ,] ποὺ ἴῃ ὑθιρἶθβ τηδὰθ τὶν 

20 μαμάβ; ἘΝΟΙΌΒΟΥ 18 πουβεὶρροα τὶ πιθπΒ [ΝΟΥ ἰβ 6 τηϊηϊδίθγθα ἀμίο ὉΥ͂ ὈΠΙΒΕΝῚ 
Βδηαβ, 88 ὑβουρᾷ [17] Β6 ποϑάθὰ δὴγ ὑΐηρ,, βοοίηρ; 6 [ὙΠ|]8ὺ ἢ 6 ἈΪΠη86], αὐτὸς} χῖγθο 

26 ἴο 4}] ᾿"ἴ8, δηὰ Ῥγθδίῃ, δηὰ 4}} ὑἐπίηρβ; ῬΑ πὰ μα τηδᾶθ οὐ οὔθ Ὀ]οοά 4]} Ὡδίϊοῃδ οὗ 
ΤΑΘῃ [ῸΓ ἰο ἀν6}] οἡ 81} (π6 [Απά Βδίδ οδυβοὰ ὑμπαὺ θυΘσῪ παύϊοη οὗ τηθα, Βργυῃρ ἔτοπι 
οπ6 δ]οοά, Βμοιυ]ὰ ἀ779}} οὐδὸσ 6 ψ0}]6] ἴδοα οὐ ὑπὸ ϑαγίμ, ἀπὰ μαῦ ἀδίοττηϊ ποὰ {ἢ 
(1168 Ὀ6ΌΣΘ ἀρροϊηϊοα [ϑατ, ἰὼ ἐδαὶ ἢ6 Βαῖ! ὅχοὰ (88 δρροϊηϊοάδ {1π|68], ἀπὰ ἐδ 

21 Ὀουπάδβ οὗ {ποὶνῦ Ὠδρὶϊαύοη [8 ΔΕ ΊΟΕΕΙ ; Ταῦ ὑΠ6Υ ββουϊὰ [70] δβοοὶς ὑμθ 1μοσχὰ 
[004], 1ἢ Βαρὶγ [ρ6ΓΒ8 51 860 τηἱρεὺ ἔδεὶ δῇγον [ογι. αι) Ηΐτη, δηὰ βπὰ μαι, ὑβοῦρὰ 

28 δα ὃ6 [18] ποῦ ᾺΓ ἔγομπι ΘΥΘΤΥ ὁπ6 οὗ υΒ: ἘΒῸΥ ἴῃ δῖπι γ͵ὸ 11γ6, δη ἃ τη006, δηἃ ᾿άγθ ΟἿΓ 
Ῥοΐορ, [Τ]ΟΥ͂Θ, δπἀ το, ἐσμέν]; 88 οογίδί ῃ 4180 [4|80 80116]7 οὗ γοὺγ οὐ ρΡοϑίβ Ὦδγα βδϊ, 
ΕοΥ τὸ ΔΓΘ 8180 ἢ18 οἤβργϊηρ [τ800]. ἘΞ οσαϑηλθο (Π6ἢ 88 [4.8, ὑμογθῖογθ,) γ͵ὸ ἃτθ 186 

29 οἴκρτίηρ [1809] οὗ αοἀ, τὸ ουρξῦ ποὺ ὑο ἐβίπϊς ὑμαὺ {16 ἀοαμοδὰ 18 ᾿ἰϊκα ἀπίο ρο]ά, οσ 
ΒΙΠΥΟΥ, ΟΥ̓ ΒΟ Θ, »ΤΑΥ͂ΘΏ ΟΥ̓ τὺ δηὰ πλ8η}8 ἀ6Υ]06 [Βίοπθ, αηΐο ἃ στάσθῃ σψοσὶς οὗ {86 ἅτε 

80 δπά γοβθοίίου οὗἨ ἃ τ'δη]. ἘΑπά ἐδ ὑΐϊπιοβ [Τ6 ὑἱπη68, ἱπἀ 664, μὲν οὖν] οΥ̓ὮὨ {18 [οην. 
[818] ἱξπόσϑηοο αοἀ τιὶίηκοα δὖ [888, ονϑγίοο θα 7; θαῦ πον [δηἀ Π007] οοτηπιδηάοίῃ 4]]} 

81 τηθῃ ΘΥΘΣΥ ΜΈΘΓΘ (0 τορθηῦύ: ἘΒθοδιβο [Ππϑβιμ πο ἢ ὩΝ Ὧθ μα δρροϊηϊοά [Άχ64] ἃ 
ὅν, 'π (π6 ποι [πὶ ἢ ]6}}} Ἠ6 π|}}} ἡπάρο ὑμ6 που]ὰ ἰῃ υἱρὐθουβηθϑθ ὉΥ ἐλαέ [8} 
ΙΩΔΏ ΠΟΠπὶ 86 δίῃ οτἀδϊποαὰ [ἀρροϊπίθα7; τολεγθοῦ [ἴπ 0840] 6 Βαΐδ ρἴνθῃ δββαγ- 
806 [οἴεγοά {410} 11 ἀηῦο 4}} ηνόπ, ἴῃ {πᾶ μ6 Βα ταϊβοὰ [οἴδετοά [ἈΠ πηΐο 8]1, ὉῪ 
ΤΑΙ δῖ ἢ] ἷπὶ ἔγοσῃ ὑπὸ ἀοδά. 

32 ἸΑπὰ [Βὺ0] πθῃ ὑμογ Βοαγὰ οὗἉ 006 τοβατγτοοίίοη οὗ {16 ἀ684, Βοτιθ τηοροϊκοᾶ: δηᾶ 
83 [ὃ0ὰὺ {Π6] οἴδιθιβ βαϊὰ, 76 ψ1}} Ποῦ 060 δραῖῃ οὗ [οοποογῃϊηρ] ὑ8}8 πιαΐέεν. ἜἘ8Ὸ 

[Δπὰ ὑπ, χαὶ οὕτως] Ῥδὰ] ἀορατίοα ἔτομι δῃιοηρ ἐποῖὶ [πϑηΐ οὐ οὗἨ [Π6 τηϊάβὲ οἵἉ 
34. 186]. ἘΒονθεῖς [Βἱ, δὲ] οογίδία τηθη οἷαγα [δἰίδομβθα ὉΠ ΘΙΏΒ61 7165] πηΐο Ὠἷπι, ἀπά 
Ὀε] αν θα : διβοῖρ ἴ86 πιο [01] τραϑ [Αἴβο, χαὶ] ᾽ομγβὶὰβ ἔμ6 Ατροραρίίθ, δὰ 8 
ῬΟΙηΔ Ὠδιηθ [.ΔΙ1)8718, ἀμα ΟΥΠΟΙΒ 10} ὑἤ μι. 
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822 ΤῊΣ ΑΟἹἸΒ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟἙΒΊΙΕΞ. 

ΑΥ͂ΟΡ. 16. [κατείδωλον [6 τοηδοτοὰ ἰῃ [Π6 ἘΠ ΘΙ ΔῊ ἰοχέ, ἴῃ δοοοράδηοο Ὑϊ {πὸ Ὑαῖς. (ὑδοξοίαίν ας 
ἐο ἰαοϊαίτγ; ἴ! τηδυκχίῃ ργοόρόβοδ δΔ8 ἃ βιυθδιϊἴο: ΚΣ ὁ7 ἑοῖς, πΏΪ ἢ ἰθ 886 ἃ ΤΏΟΥΘ 

ἘΒοΐπιο: σίνοη (ἰο ἰἀἰα! Υ7γ). ὙΘΕΪ ἀοβηοα [89 ποτὰ 188 : ἑαοἱέϑ 
ἡ γος. ἕγοτη Ὦ. 6. Η-, πιηπὰ αατγοϑεΐ 

Α. Β. Ε.;: Οοά. δίη. αἰδοο ὀχ Ὠΐὲ 6 {Π0 κοη  ἶν6.--Τπ.] 
8 Ωγ, 18, [σπερμολόγος ; 

Ἰοδιαίη. “ΒΑΌΝΙΟΣ ἐδ (Ἴ6Σ6) {Π89 ΥὙΟΥ} ὕεοῖ ἘΉΡΉΒὮ Ἐ 

ἀὠἀαϊίαπε), ολοῦν 
δ ΘΟΟΌΓΕΙΟ Ταιεθδ: 

υἷι Ἀαδεκζε).---οτ θεωροῦντι͵ οἵ ψοενγξ (κατά 
πα ἩΠῚ αὑτῷ, [οἢ., Τίϑο;., δὰ ΑἸΖ, σανειττιί6 θεωροῦντος (ἀρτοοίπς πὶῖὰ Παύλου, τοι 

ον, ἴῃ 16 ἘΠα4Ὶ]. ἴοχέ ἁ., Ογδαῦπιοτ, ἀθῆοτα) Ὀπὶ δαξε 7εΐίοιυ, Ἰοδε δοσυγαίοἶν, ἰὼ [88 
Ὀο ΤΑ ΕΙΣ 1 .᾽) (41). ΔΕ : περαΐον, {. ε.,4 ἐὐἰδεος. Βοο Ἐχεο. δοῖο, 

Ἦ.- 

8 Ψογς. 10. [ἐπὶ τὸν [Λρειον πάγον (ἄρειος, καΐ. ἤγοτη ἽΔρης. Β05. Ζε2.). τὐβγί δ ἐκ ἴπ ἴδε Ἐπρὶ. ἑοχὶ (ΊΟΙΣ, ἘΒοΐπμδ). 186 
τοαταῖὶ οὔοτο ἴδιο [ΟἹ] ονείηςς ἢοΐθ: ΚΑΥΘΟ , ΟΓ Μαχο᾽ ΗΪ|. 1 8 ἐδο πίριοαξ οουσί ἰῃ ΑἸΠ θη." 8.66 ἴδ0 πεχὶ οί. Ρμαριιδ 
ΑἸίοτὰ γοασεκ: “ ΤΏΟΓΟ ἰ6 ἢ ΑἸ] υδίοῃ! Πέγο ἴο πὸ οοωγέ οὗ Ατοίοραχιιθ, ΟΡ βου ὰ ἴπ8 ψογὰβ ὮδΥθ ὈΘΘΏ δ0 σοηδασαὰ ἰδ 
Ἐπεὶ. νοτθ., οαρϑοΐ!}γ δὲ πὸ δαζηθ᾽ ον πάγον Ὀοῖονν (νας. 22) ἰδ ἰγαπεϊδίοά Δίατε᾽ ΗΠ." --Τὰ. 

4Ὑετ. 22. [Αἴαντε ΗΝ, ἰὼ {Π|ὸ Ἐπεὶ. ἰοχὶ, [6 116 γογϑίοῃ οἵ τον ᾿Αρείον πάγον. Τδοὸ τηδῆκΐἢ ἐπ ΕΡῸΒ 1μο οἱ οπίης ὑοῖδ: 
“ήιπγε᾽ ἯΙ, οΥ, [)6 οουγί οὗ ἴπὸ Αγουρδκίτοσ.᾽ 

ἕλαΐ γε ιυογελίρ. Το Ἰδίΐοῦ “ ἰδ πιογθ δοσυσδῖθ, νυΐ ἴοο τοδί γί εἰθά, δα ἐπ Οσθοῖκ νογὰ ἀδῃοῖοα ουοτν τὮ 
ἐμοὶγ πογεμίρ, οΐ [8 οὐοοίδ τροχόν, ὑαὶ ἰϊδ6 το διὰ ἐπιμεοπιδηίδ, ἰποϊαἀΐπς ἐθιωρῖοα, ἑλαρσοθ, ἀρὰ 
461).-- ΤᾺ. 
ς εἰλρι ἘῚ Ὁ. δὃ-- τοῦτο ἰδ ἔπ 9 οΥ μηδ] τοδδηκ, σά. Α ( 

ὃν--τοῦτον [οἵ ἐεχέ. γεα. ἴγοξῃ Ἐ. α. 1{.} ἰ6. ἃ οοττοςοῃ ἐπίοηὰ 

θο ἴ)ὁ6 ἰοσοχοίτπιρ, ποῖθ οἡ υδϑγ. 19 
ὃ Ψον. 23. 4. [σεβάσματα ἰδ τοπάογοι ἀενοίέοπς ἰη ἴ0 ἘπαῚ. ἰοχί, ἴοτ το 89 τραγρίῃ 8δ8 ἃ. Βυ δε αἰ : ῥοοὲ 

οοδρηοοίοά υἱῦλ 
ἴασα." (λίεσχδο- 

. φμοα»--Δοο], τ Ἐδο τεούϊς 
ΣΣ τηρεῖν νεγρόλλῃ, [μεὰ Ἐμεῖς 

Ὧ41] ιν). Β. ἢ. 
ῖο Ὁ ἸΟῪ 

δοὰ ἊΝ δὐορὶ ἴπ6 που τοῦ κοπάογ.--- οὐ. ϑίη. (οτί κἱ π}}) δα ὃ---τοῦτο, ἩΔίσΝ ἃ Ἰαῖοσ πδσμὶ (Ὁ) οἠγδὺροα ἴο ὁν-- τοῦτον.--ἴὰ. 
ὰ δΝωπεαπὲΣ γογ. 26. ἀνθρωΐς 

ἩΠῸὮῺ ἀνθρώπων [οἵ ἐεχέ. τες. ἴτγοιι Ἐ. α. Η 
βιεδὰ οἵ καὶ τὰ πάντα, Ὀπῖ τοσρηΐϊ οὐϊζοτα το οςῖ [ἢ}8 τυρὶ 

δ Ψ ΘΓ, 286. σροετεταγμένους ἰ8 ἀοοίἀ ον διϊοδίοὰ 

ὯΥ τοοοπί οὐΐοῦϑ χα ΠΟΤ, οχοορί ΒοΓω 
πᾶν τὸ πρόζωπον οἵ ἐεαί. τες. ἔγτοιῃ Ἐ. α. 

νων ἰἴ6 δυδίαϊ πο Ὁ νεῖν δυίιπογ θα [Α. Β. Ὁ. Οσοὰ. δίη. σα κ. πιαπίδας [2], 86. Οὐ 
.“---ἘΒὸ ὥτοΣ ἰ6 δἀορ δὰ ὮΥ ἴδοι. ΤΙ δο ἢ. δηὰ Α11.---Β. α. Η. τοδδ κανὰ πάντα ἰπ- 

88 ΕΥΤΟΏΘΟΌΔ, Δ Δγὸ δυοϊδίποὰ ὃγ Α. Ὦ. Ε.--- ΤᾺ.) 
[ὑνγ . Β. Ὁ (οοτγτοοϊοάλ Β. α. Η. γυϊα. εἰαἐμζα), τ Βεγϑῶδ προτεῖ. [οἵ 

ἑετί. τες. ἰδ δ ρρογῖδά μὴν ὈΥ ομέ τπςοΐδὶ πημδπυδοσίρί, Υἱς., Ὁ. δα ογ κἴ 1} τείξίθῃ. 
ΠΟ ρΓΟΙΈΓΟ (ιδί οἵ [πὸ ιεαέ, γο.,) ἩΒΙΟὮ 

ἧι. 1δορ. Τίϑος. Βογι. διὰ ΑἹΤ. χεδὰ παντὸς π᾿ 

Ἡδῆσςδ, ἴ86 ἥοττοοασ τολάϊηνς ἰ6 δὐσριοὰ 
δΌΡοασο ἴω Οοά. Βὶπ.--[8 μέδοι οἵ 
ροςώπον, πὶ Α. Β. Β. Ουά. Άϊ:.-- 

αἵματος οἵ ἐσαί. τεο. ἴγοτι Ὁ. Ε΄. Ο. Ἡ. ἰ6 τδπτίηρ ἰῃ Α. Β. Οοὰ. Βίπ. Υακ. ; [{ ἰ6 οτηλεϊοὰ ὮὉγ 1δοῖ. δὰ ΤΊοο ἢ. ναὶ οἱ Ὁ. ΑἸΓ; 
ΤΕ. Μογοῖ γομαγάθ (ἢ Ἰτνογὰ 86 ογίμίηδὶ, δηὰ "νε! ίονοα ἔπδὲ ἰἰ το ἰδ υθγ 6 1} ἀγὼ 

Φ,ΟΣ. 27. τὸν θεόν ἰ6 ἀοεϊἀδα]γ νεῖῖοσ διἱοαϊοὰ [Ὀγ Α. Β. 
Ἡδῦοο, [,δοἢ. Τίϑο. Βοτπι. δηὰ ΑἸζ, δάἀορὲ ἴ8ὸ ἰογλος.-- 

ὮΥ ΟΡ 
8. Η. Θὰ. Βίη. αϊς.] ἰδδη ΤΣ ον Το ἐεαί. τεο. ἔταπι Ἐ. 

10 Κογ. 81]. 8. καθότι δηουϊὰ ὕὰ ΡῬκοΐογτοα, οὔ δοοουηΐ κ᾽ ἴδιο ἀχέογ Δ] ἐθϑ τ ΟἿΥ ἴῃ {8 ἕαυοσ, ἴο διότι [οὗ ἐεζέ. τες.}, πϑ κα 
ΜΔΔ (ΠΠ9 ΠΟΙ 808] Ἡογὰ, [καθότε, ἰῃ Α. Β. 1). 15. Οοά. Βίη., δὰ δάορίϑὰ ὉΥ 18. Τδοἢ, Βογῃ. δπὰ δι; ἐδ . 
Ἡ.--Τὰ 

ζογηϊδπίης (ἢ9 ποοραδαγῪ οὐἱάθμοο."--ΤᾺ.] 

ἘΧΕΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

νεκ. 16,17. α«ἅ. ονν τ 8110 Ῥ8Ὲ}]} νταἱτθά. -- 
Ῥυτίης (Π6 ται ρμαγί οὗ {818 βϑοοηα τὴ ΒΒ ΟΠΔΥΥ͂ 
ἸΟΟΓΏΘΥ οὗὨ πὸ δροβίϊθ, τὸ δηὰ δἷπη ἰπ Αβἷβ, οὕ", 
δρόσο} γ, ἰῃ Αδἷδ Μίρονυ; ἰδθ βοοοπὰ δηὰ ἐδἰνγὰ 
Ῥδγίβ δἰ γον ὀχβὶθὶί ἴπι ο ΕΌΤΟΡΘΔΙ βοῖ]. Τμ6 
βεοοῃὰ ρητί οπῦτηοοὰ Μαϑοοάοηίδ .«-- ΡΠ ΡΡὶ, 
ΤΠ οββαϊοπΐοα δὰ Βούοα; ἐμ ἰδὶγτὰ, νι ϊο ΟΝ 
ΘΟΙΠΙΠΊΘΠΟΘ8, Γοίοτβ ϑχοϊυδἰνοὶυ ἰο ατὐθθδθ (ἡ 08, 
αἱ ἰμδὶ ρογϊοὰ, ννυδβ οδ᾽]Ἱοὰ ΑἿδβαδὶδ), δῃὰ ὀπὶ Όγ 8668, 
ἐπάδεϑά, βἰ παρ Υ 86 ὑνγο ρτὶποῖραὶ οἰὐΐεβ οὐ Αἰ Β6ῃβ 
δὰ Οσοτίηι. Ῥδὺϊ ναϑὶϊϊοὰ ἴῃ (Π0 ΦΌΤΙΔΟΣ ὑπ6]] 
Β116485 απὰ Τιποίμουδ, ἴον ποτὰ δ Πδὰ Βοηΐ, γϑγ. 
1δ, δοιὰ Ἰοΐὶῃ εἶπ. ΑἸΒου ἢ [κα ἀος68 ποὶ 
δαδΐη τηϑπίΐοη ἔμϑῖα ἀπὲ 1} ἐΠΘΥῪ ταδοὺ πὶ Ῥδὰ] ἴῃ 
Οογΐηϊη, οἢ. χυϊἱὶ. δ, 'γὸ δοὸ δυϊμοσίσοὰ ὈΥ [88 
δἰδιαπιθηί ἴῃ 1 1688. ἰἱ. 17--ἰϊ. 2, ἴο δϑδβίτοο, 
(μεὶ Τἰπιοίβθαβ ϑοοὸι δου νδσὰδ ᾿οἰποὰ ἰμ6 ΔροΒ- 
116 ἰη Αἰ 6η8, δηὰ τη τοοοϊγοα σοτίδϊ ἢ δοσμτ18- 
δ ΟῺ8 ὙὨϊοῖ στοαυϊροα ἴτα ἰ0 τοίυσῃ ἰο ΤῊ 688810- 
πῖοᾶ. [}ἑὑκ6 δα, ἰπ ἐπ τϑϑδῃ ἰἶτηθ, τοδί δα ἰἢ 
ῬΒΠΙΡΡὶ, δὰ (μΐ8 οἰτουπιδίδῃοθ ὀχρίδὶπθ ἷ5 
β'ἰοπσο γοδρϑοίϊης (886 δεῖνα] οὗὐ Τί οί μου αἱ 
Αἰδρηδ. οἷα. 

ὃ. ἘΠ 5 αρὶτὶϊ ν᾿ βιἰττϑα [πη Βἰπι [16 δρ τὶϊ 
ψ2ὁ8 πηονο (ἢ ἱπαϊρπδιίοη, παρωξύνετο τ. πν., 
ἷ8 δορὶ τῖὶ νγ88 δ|16ἃ τὴ ἢ ἱπαϊχηδίίου, βυβογοα 8 
ΤΩΟΓΒ] βιιοοῖς [σορ. 1 ΟΟΥ. χἰὶ!. δ, διὰ ὁ ὀῆμος--- 
ὠργίσϑη καὶ παρωξύνϑη, 2 εηι. κατὰ Μειδίου. Ὁ. 814. 
(Μ6γ.).--- Τπ.}; οἱ προγίθοί ἱπάϊσαίθϑ δὴ δ: ἰπρ 
Αἰπκία οὗ πυϊηά, δπὰ ποὺ ΤΏΘΓΟΪΥ 8 βδυάσάδθη δῃά ἰσδη- 
δἰθηί οπιοίΐοῃ [800 Εχεα. ποία, ἈΚ. Υἱῖὶ. 1ὅ--17 
υ}1.--1κ.]1. Ηο δοά, παπιοὶν, οὐϑοσυθὰ, διίζον 
Βροπαάϊης δοῦιθ (ἰτὴθ ἱπ ἰδΒὸ οἰΐγ, δῃὰ σαΡΟΥ}}Υ 
βιγνογίηρς ἰὺ (ϑεωρεῖν, ποῖ δἰ} ἰδεῖν), (μαὶ ἴὑ 
Ἧ88 [Ὁ]}] οὗὨ ἰπηαροθ οὗ 80 ροάβΒ. ([Κατείδωλος, 8 
σοταὰ ποί Του ηὰ οἰβοτ ποτα, Ὀυὺ ΔΟΟΌΓΔΑΙΘΙΥ Τοστιθα, 
δοσοτάϊηρς ἰο 1} ΔΠΑΪΟΔῪ οὗἁ ΟΒΟΙ ΘΟ ρου Πα, 18 
ποὶ υδοὰ ἴῃ ἃ Β0 δ᾽ ΘΟ 729 8686, 88 ἱΐ 1 ΟΣ θαα}- 

ι ΟΝ δῖ. υ. [πίστιν παρασχὼν, ἱγαηοϊαίεα ούθει αδευγαποο ἴῃ {86 Ἰδηρὶ. ἰοχὲ, Ὀπὶ οὔγεοὰ 7αἐὰ ἰὰ το τηασ κί 
Οσδηπιογ): ἴῃ ἰδιίος ἰ6 ἴ[Π6 τῆογο (6 ΓΔ] υογαίου, διὰ [ὁ ἐδ οχρίδἰηθϑὰ Ὁγ ΑἸοχϑηάογ: “ βιὰ τοδᾶο ἐξ (8118) ΌΣ 

Ι ταϊϑῃὶ ἰο ἑἀοζί ἀεήϊα, Ὀὰὶ ἱπ δὴ ΟὈ͵θοςτ 6 96Ώ8ς, 
γνἱς., ἑἀοϊὰ αδυπάαπδ; ΘΟΙΏΡΔΙΟ κατάδενδρος, ατὸο- 
γίδυε ρίεπμδ; κατάμπελος, υἱέδιις αδωπάαπε). Νὰ- 
ΙΏΘΤΟΙΒ ασθοῖ Αἰεὴ Βομδὴ ΧΊΟΥ δὰ μεῖς ἰθ8- 
ΑἸΩΟΒΥ ἱμαὺ {πὶ8δ οδασγωοί νι βεῖσ ἔθαίοσα ἀϊβι18- 
Κυλομβοὰ ΑἰμοηΒ διυοῶς 81} (ῃς Ηδ]]6η16 εἰθεε; 
ἐδ, ΧοΠΟΡΒΟΣ ἀσβουῖθ68 ἐμαὶ οἰ δα ὅλη βωμός, 
ὅλη ϑῦμα ϑεοῖς καὶ ἀνάϑημα, ἀε ερ. Αἰλ., ἀὰ 1ἀτγ 
ΤΟΓ 8: Αἰλεπαι--πΐα υἱδεηάα λαδεπίει---εἴπη- 
ἐαογα 7 εογμηι λοηιπ οπιπὶ σέπετε εἰ τηαίετίαε εἰ 
ατίϊμηι ἐπείσπία. ΧΊ. 21.---ΤῈ 6 ̓παϊςηδίΐοι οὗ 80 
δροθβίϊο, διὰ ἰδ ἀδδβίσθ ἰο ὄὅὄχροδα δυςὶ Βδαίβοθῃ- 
ἴδ ΟΥΤΟΣΒ (οὖν), ἱπάποθα τὰ ἰοὸ δηΐοῦ ἰπίο 
σΟΏγΟΥΒϑι ὁ Ὀοΐδ πεῖ ἢ ζο. 5 ἀπ Ῥσοβεϊγίεοβ ἰδ 
9 ϑυπδροριθ, δηὰ Ὑ1} ῬΟΓΒΟΠΔ οὗ δυο σν οἰ δεῦ 
6488 ποτὰ ἢ6 ὁποουηῃίογοα ἰπ [86 τιατκοῖ-ῬΪδοα; 
(86 ὑσυ 88 οὗἨ σοὶ σίου τόσ 186 δῃ δ͵]θο8 οὗ 15 
διαλέγεσϑαι. ϑυοῦ ορροτίαπειϊοθ ἰδ τηδτκεί- 
Ρἶδοο ἀδὶὶν (κατὰ πᾶσαν ἡμέραν) [υγηϊδιοὰ; 85 
186 581π|6 ΤΟΙΊΔΓΚ 18 ποὶ δά πὶ (ἢ χοχαγὰ ἰο ἰδ 
ΒΥμααορσ, ἰὐ 0119 78 (μὲ {86 Ἰαίίον δῇοτγαοα δ. Ὲ 
ὀΡρογίυπἑἰθ8 ΟΠΥ οα [6 ΒΒΌ Δ (ἢ-ἀδγ.---Τ)ε εχ- 
ῬΓθβδίοῃ ἡ ἀγορά, Βοοῖῃβ ἰο ἱπρὶγ ἐμδὶ [86 οἰ 
Ροδδοδβοὰ ΟὨΪΥ ὁη6 τοδυκοὶ- ]δοθ; ἐμπὶβ δεῖ 'ντὸϑ 
Ἰοὴρς ἀουδίοα, δρὰ (μθ9 οοπ)οοίαγθ ττὯϑ ΚἜΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
δἀορίοα (μδὲ ῬΔ0}᾿᾽Β ΟΠ ΟΥΒΘ(ΙΟΏΒ ΓΟ Β6]4 ἴῃ 8 
Ρ609 οΔ]16ἃ Χγείγσία [ΡΟΥΤΤΕΒ᾽Β .4πέϊς. 97 Οτεεςε Ϊ. 
48. ἙαΪηΡ. 1882.--ΤᾺἡ5.. ΤῊΡ πϑυ8] ἐσρ δῃδίϊοδ 
οὗ (8186 ὕἤδῖηϑθ, ΒΟΉΎΘΥΟΘΣ, 18 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ, δηὰ, ᾿π Κ68- 
ΟΥΔΙ, ἰποδὸ ὙΠῸ ΒαῪθ οΥθ σΣϑοθπ ἷγ ζατηϊδμοὰ 
5 ΜΠ} ἰορορταΡρ 681] δοοουηῖβ οὗἨ Αἰθθ δ, δὰ 
οοπνυϊμοθα ἐμαὶ ἐμ18 οἱἱν ὭΘΥΟΥ σοπίδὶποαὰ ΠΙΟΤῸ 
(88 ομὲ ἐπε θ ϑ ον φῆϊῳ [[1Οτῦτ, ΔρΟΤΔ], πὰ {π8 
16 ΔΟΘΌΓΔΟΥ δηὰ δ6}1γ οὗἩἨὨ (86 ΠΕΥΥδτο Ὀεΐοτο 
1.8 86 Θδ 8] δυο ὄνθη ψἰῈ} γεχασγὰ ἰὸ ὁ ροϊπὶ οἵ 
ΒΡΡΆΓΘΗΓΥ 1116 ἱπιρογίαδοα (ἡ ἀγορά). [Εοτ ἃ 
ΥΘΓῪ [Ὁ}] ἀοδοτὶρίϊοη οὗὨ {μὶβ ἄροτγα, 866 Οὐκγὸ. 
απε Η. Τ΄ 819. μὰ Ἂς 

γεκβ. 18. ΤΏΘη οοσίδίῃ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΒΘΙΕ.---Οἰς 
ν885 ἀουθι16 88 ου ἰῃ6 Οσσιβί0η8 ὙΠ 6Ὼ δυο ΘΟΣ- 
ΥΟΥΒΔΙΪΟΏΒ ὙΟΓΘ Βο]ὰ ἐπ ΡΌΒ]1ο ρ]δοοα, ὑμαὲ δοῦιθ 



ΟΠΑΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 16-84. 

ΡὮΠΟΘΟΡΒΟσα, το ὈΘΙοηροὰ ῬΑΥΟΪ ὑο 180 ἘΡ]- 
δυτοδη, δηἃ ΡΥ] ἰο {πὸ βιοΐο βδοβοοὺὶ, οδῖηθ 
ἴῃ οσοπίδοί ἢ Ῥαὰ]. (Συμβάλλω δἰ χηΐῆο8 ἱῃ οἰ. 
ἵν. 16 δἰ ὩΡῚῪ (0 ΠΟΛ ΕΓ ἱορσείλεν ἴῃ ἃ ἴγΣΘΒἿΥ τη8η- 
ΒΟΥ; (86 πογὰ ἀο08 μοὶ ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ ἱπαϊοαῖθ 8 
ἀοῦαιο ΟΥ ἃ σοῃίοβί). [““μο ΕΡΙσυγθδη ῬὨΐ]οβο- 
ῬὮΥ ᾿δ5 δηϊδροηΐδιῖς 0 {πὸ Οα08Ρ6] 88 Βοϊάϊης 
ἴδο δίοσαὶο ἰΒΘΟΤῪ πὰ ΤΡροδίϊζοη ὑο ὑπ ογθϑίϊοῃ 
οὗ τηδίίου, -- τι ἀϊδοοπηοοίϊοι οὗ {π0 αἰγὶ ἔγοια 
(86 πον] δηᾷ 119 δαὶ γβ, ἴῃ ὁρροβὶ ἰός ἰο 86 ὰ 68 
οἵ α τυ]τηρ Ῥτονυϊάθῃοο,--- δὰ ἰδ9 πα 880}. 
πρΐο δηὰ δ πη} ]]διΐο ἰοροῦθον, οὗ δου διὰ 
Ὀοάγ, 88 ἡ πιῶ ἰο ἐδ ΒΟΡΘ οὗ οἰογ}8] 16, δὰ 
ἐπάεοα 10 δρ᾿ὶτἰϊυδ)] τοὶ κίο τδίονοσ. ΤῈΘ 
Ἐρίσυσοδ 8 ΟΓΘ [86 τηδίοτ δ δία οὗ {π6 δῃηοϊθηί 
γον], εἰς.--- 8116 (86 ῬΕΪΟΒΟΡΕΥ οὗ {μ6 Βίοϊοβ 
ΔΡρσγοδομοὰ ἐδ ἔσχαΐῃ ἱπ Βο]ἀΐηρ 0η6 ΒΡΓΘΠ.Θ 
ΟΟΥ̓ΘΓΏΟΥ οὗ 41}, ἰὲ οοηϊγτανοποὰ ὑπὸ ᾿δέΐονρ, ἴῃ 108 
Ῥϑιιδμοϊδιϊο Ὀο] οὗ ἐπα 411 βου]8 ΘΙ Θιηδη δ 0} 8 
οὗ Ηἴτα. ἴῃ “ρέγιὶ ἰὰ Ἠλ8 αἰγοοίΥ Ορροϑϑά ἰο ἰδ 
(οΕΡ6],---Βοϊάϊησ 86 ἱπάοροπάθπσο οὗ τϑη Οἢ 
ΔΩΥ͂ Ὀοῖηρς Ὀὰὶ ᾿ἐπι86} 7, ἰοχοί ον τ [86 8060- 
ἄοῃ οὗὐ αοἂἃ δηὰ σζϑδῃ δ] κο ἰο {80 δίθσῃ ἰδ Ὺγ8 οἴ 
δὴ ᾿ΠΕΥΪΔΌ]6 ἕαδίο, οἱο." (ΑἸίοτά).---ΤΒ.. [ῃ 
δουβοαῦοθμοα ΟοὗὁἨ ἰπ686 σοπυουβαίΐοηβ, 86 Αὐδπ6- 
ὨΪΔηΒ Ὑ0Χ6 αἰνϊἀοὰ ἰη ἱποῖτ ΟΡ᾿ πίομβ. βοιὴθ ] οοκοα 
ἩΐΪΊ οοπίοσχηρί οα Ῥδιυϊὶ, 86. ἃ υδῖῃῃ ὈΔΌΡ]ΟΥ, ἮΒῸ 
οου ἃ δὰγ ποι ΐπς ἰμἱ τιον ἰοἃ αἰ οηϊοι ; (σπερμο- 
λόγος οτὶ κἰ ΠΑ} βὶ χιὶ θα ὁ γοοῖΐ οὐ ογοῖῦ [ Αὐἱβίορἢ. 
Αν. 232, 6797, δπὰ νγδβ δρΡρ) }θὰ ἰοὸ ΔΌΥ οὔθ τ 0 
Ῥτγδίδα ἴῃ δὴ ἰηδαδίθα ΟΥ ῬΟΙΡΟΙΒ ΤΏΔΏΒΟΤΓ.---ΤΠ9 
ᾳυδδίΐου : τὶ ἂν---ϑέλοι λέγειν, ῬΥὶτιΔΥ ΣῪ δἰ κοΐῆοδ : 
“Ἶο ἀο ποὲ οἴδΑΥΥ πηἀογδίδηα Ἡΐδδὲ ἘΘ ΤΩ 688 ἴο 
ΒΥ: ἰΠ6 ἱπίοσσοζδίου, ΒΟΎΟΥΟΣ, Υἱσί8}}}7 6 ΧΣ- 
Ῥύθ8868 ἃ ἀἰπραγαρίης ᾿υάρπιοπι). ΟΥΠΘΥΒ Ἧ6ΓΘ, 
δὶ Ἰοδϑὶ, ἀϊβροβοὰ ἰο δϑϑῖς 707 ἴποΓ6 ἱπήογιμδίϊοη, 
85 Ῥϑυΐ δρροαγοὰ ἰο ὑβοῖῃ ἰο Ῥγοοϊδὶ τι ἔοτοὶ 
αἰνίπιι1ῖθ8 (ξένα δαιμόνια; 5᾽ταῖϊδν Ἰδοσυδρθ 88 
Θρ]ογοὰ πῇ θη ϑοογαίοα δὲ δοουδθὰ: καινὰ 
δαιμόνια εἰςάγει). Τ᾿ ῖ8 ορί πίοι 88 βυρροδίθϑα, 88 
1Κὸ οχρἰδίηβ, ὉΥ ἰμθ οἰχουτηδίδποο ἰδὲ δ] 
Ῥτοδοδοὰ [86 ΘοΒροὶ δοῃδογηΐηβ 96808 δηα (ἢ 
ΤῬοδυγτοοίίου οὗ {86 ἀδ6δα. ---ἰἶὐ 18 ποὶ ῬΥΟΌΔΘΌ]ς [Πδὺ 
186 Αἰ μβοηΐδηβ βιιρροβϑὰ ἱμαὶ ἀνάστασις [" ΤΟΒΌΓ- 
τοοι ΟΠ] ")δϑ (9 Ὡϑῖηθ οὗ 8 ροἀο88 ΟΥ̓ ΒΟΡΟΪΠΘ 
(ΟΒγγβοβίοιι, Βδυσ, Βαυτηραχίθη); [ΚΘ ΔΡΡΘΆΓΒ, 
ἢ ἰδ σΟΠΙΓΑΓΤΎ, 0 δ Υθ τηϑεἰϊοηθα {ἢ 6 ΓΕΒυΣΓΘο- 
(ἴοι ἐπ ἱπιτχοϑ δῖο σοπδοοιΐοη τὶ ἢ ὑπ Ῥόσεοι οὗ 
Φοδιβ, δοϊ οἷν ἤογ 86 γσϑϑβοὶ ὑμαὶ {π|8 ϑυ Ὁ͵ οὶ πιο 
οὗὨ 8}1 βυσρτίβοα 86 δ] οηΐο ῬΒΙΪΟΘΟΡΒΘΓΒ, 85 8 
ὨΟΥΘΪ ΟΥ Βίσϑηβο (ξένο) Θομσορίϊοη. 

γεκε. 19-21. 6 ῬῈΟΡ]9 ὙΠΟ86 ἰπίογοδὶ δηᾶ 
ουγίοαῖγ δὰ Ὀθθῃ διουβοαὰ ὮΥΓ ἴπ9 ᾿Ἰδηχυδρο οἵ 
18:6. Δροβίῖο, οουηἀδυοίοα δἷπὶ (ἐπιλαβόμενοι αὑτοῦ, 
ἐεπίίεν ρτελοηδιηι, ατοι 5 [ὩΡ ἶχ. 277) ἴο ἐδὸ 
ΑΥΘΟΡδρ8, ἐμαὶ 8, {89 Β1}} οὔἤὁ Ατοβ [Μ8γ8--8Ὸ0 
οδΙ]οὰ ἔγοτῃ [86 ἸΘΠΘΠΟΔΙΥ {γ18] οὗ Μαγβ, Ῥαιυδαη. 
Ι. 28. ὃ ---ΤΒ., ποσί οὗἉὨ ἐδθ τγοϑίθστι ὀχ στ ἐν 
ΟΥ̓ (6 Αογοροὶδ, οα Μΐοῖ δροῦ ἰδ 6 ΒΌΡΓΘΙΘ 
οουχὶ οὗ [Π6 ΤΟΡΟ ]Ϊο υδυδὶγ πο] {8 αἰ 8. 
Βυὲ τὲ ῬΔ0]} ἮΔ8 ποὶ. δβυ δ᾽ οοἰθά ἴο ἃ ὕΌΓΠ8] ἰγὶδ] 
ὈῬοΐογε [89 οουτί οὗ ἰμ6 Αγϑορδρίίθ8, δηὰ {μπαὶ ἷ5 
ἀϊδοουτδα Ἦ88 ποῖ ἃ λυάϊοϊαὶ ἀοίοποοθ (848 Αἀδιιὶ, 
8 ἀϊνὶπηο οὗ (6 Νοίορίδη δ, Οδεόνυ. 1710, 6οῃ- 
)οειυτγοῦ, διὰ 85 Βδὺσ δῃηὰ Ζ6116. βαῦθ σΘΟΘΏΛΥ 
δεδοτίο), τὶ ΔΡΡΌΘΔΥ ἔγοιῃ πο 701] οὙὐἱηρ οοπ δὶ - 
δγαϊϊομδ: ἤγβί, ἴἰλ6 Ὑ80]6 δσοηϊοχί, Ὑὶσἢ ἰοδ 5 ἴ0 
δ Ὀρροϑὶίθ ΘοποΙυΒῖ0Π, Βρϑοΐϑ!}γ, {86 οουτί Θου8 
ααοδίΐοη ἴῃ υὸσ. 19, δῃὰ τῃ0 δ ΟΧΡΓοδθθα ἴῃ 
γεν. 20; βοοοηαϊγ, ὑπ6 ΧΡ δ ίΟΣΥ τουτὶ οὗ (ἢ 9 

ΠΑΤΤΑΪΟΥ ἴῃ ὙΌΣ. 2], δοοογάϊηρ ἰο π δῖοι 1 88 
ΒΙΤΙΡῚΥ ουτ]οδιίγ, δηὰ ποδὶ ΠοΣ ζδπδιλοῖδθτα ΠΟΥ ἰῃ- 
Τοΐοσϑηοθ ἰμαὺ οοοθδίοηδὰ 6 βσοπθ ΜΔ ὶσοΝ 70]"» 
Ἰογοᾶ; ἐπίτα!γ, (89 σοῖο ἰο;9 ΟΥ̓ 86 ἀἰΒΟΌΌΓΒΘ, 
ὙΠΟ ΠΟΉΝΒΘΥΘ ΒΒ. 265 ἐπ6 οἰδυδοίον οὗ ἃ ἀθ- 
ἴδῃοθ ΟΥ ΔΡΟΪΟΩΥ; 8η4, ἴδεν, ἴῃ 6 δοθῆρ δὲ {δ6 
οἷοβο, θη Ῥδὺϊ] ἀορασίβ πὶϊουῦ τηο]οδιδιίοι, 
8η4 ποί ἰδ 5Β᾽ σι οϑὶ ἰγαοα οὗ α 0. 410184] ῬΥΟΟΘΒ8 
8 Θχ αἰ Ὀϊ9α.---Τ 6 τοαυθεὺ δἀάγοδθοὰ ἰο Ραϑυϊ, 
ΥἱΣ., ἐμαὶ Βὸ βῃου]ὰ Ὄσχρ δίῃ πἰτη 6] πποσγο ΓΌ]]Υ, 
ΥΟΥ. 19, 86 ΘΧΟΘΟΟ ΠΥ ΡΟ] 6, δηθὰ τολγκοὰ ὮΥ 
Αἰε6 σουγχίοδυ (δυνάμεϑα γνῶναι) ; 8.}}}, 10 16 Βοιηθ- 
ὙΠδὺ ἰΤΟΠ108], 85. (6 Βρϑδκοσβ υπάἀουθίοαΥ Ὀ6- 
ἰΐονο ὑμδί ὑπΠ0} δἰγοδν υπαὰογϑίδηα ὑπὸ βιυι δ ̓οοὶ, 
δ ἃ δ’ὸ ΘΟὨΥΪΩΟΘα δα Ῥδὺ] σδῃ ἰθ8ο ὑπο π0- 
της ΘᾺ (ΠΟΥ Ἃἀο πού ΔΙΣΟΔΟΥ ΚΠΟΥ: δηὰ (86 
ΘΣΧΡΥΘδϑῖοη ἰπ Υὸσ. 20, ξενίζοντά τινα, οοτιαὶ 
δἴταμκο ΠΙΏ(Θ, {. 6., Βοιηϑί Εἰηρ δίσϑδηρθο ΟΣ 
“7οτγείση, ἴα (προ πὶ ἰμαὺ ΗΘ] Θηΐο δυσοζϑῆοθ 
γΓ ἢ γπῖσοΒ δαγδαγίαπδ [ῬΟΥΒΟΩΒ ποὶ Οσθοκβ ὮΥ͂ 
Ἰδρυδρβθ ΟΣ πδιΐοῃ {0} }} ὝΟΙΓΟ δυγγογοα. [19 
δ 8 ὌΥ ὙΑΥ οὗ οχρίδπδίιοω, υοσ, 21, ἐμαὶ 41} ἐμ 9 
Αἰδοπίδηβ, οὶ ζοσοίχτιοσβ Ὑπὸ τοδί θὰ ἴῃ (ἢ 
ΟἾἶγ, διὰ μπδίϊγοθ, ἤουπῃὰ πὸ οσουρδίΐοι ἸηῸΥ9 
Ῥἰοδϑαὺὺ ἔπη ἐμπαὺ οὗὨ Τορογιϊηβ ΟΥ οασγίηρ οὗ 
ΒΟΙῚΘ ΠΟῪ ἰδΐηρ (εὐκαίρουν, υαοραδαπί, ἴοΥ ΘᾺ 
ὑΠ60 δἰγδυδ. δα ἰἰ9). Βοηκοὶ οσρὶαὶπα {89 
οοτηραγδίϊνο καινότερον Μὶϊῃ στοαὶ 7ζ6}1 οἱ γ, ἴῃ ἐ89 
ΤΟ] ον ἐΘΥτῺΒ: “ΠΟΥΔ δἰδιϊπι ϑοσἀοῦαηί, πουΐογα 
αυδογοθδηίυν.᾽ Τη0 ῬΘΟρὶΘ Ὧοί ΟἿΪΥ ἀοτὶνοα 
Ῥίεοδδυσο ἔγοσῃ δυο γοροσίβ, Ὀυΐ δἷϑο βουχῃὲ ὺ Ὁ 
ΒΟΙΟΣ δηὰ αἰδβιϊποιΐου ὉΥ σοιπιπιιηϊσαιίπρ ἐμ 
οΥἢ τοροσίδ οὗ πον (πΐηρπ (λέγειν, ἀκούειν). Τὴ 9 
ἐπροσίδοί εὑκαίρουν ἀθϑοΣ 068 ἃ Ομαγδοίοσϑείο ἴδ8.- 
ἴαγχο οὗ ἰλ ῬΘ0}]6 δὲ ἐδὸ ἐἶἴππὸ ψθ (μ 9 ΟΟΟΌ- 
ΤΘΩΟΘ ἴ00Κ ΡΪδο0, νἱϊμουϊ, ΒΟΤΎΘΥΟΣ, ἱπ ΡΙ γἱηρ (δὲ 
{}π|9 ΤΠ Υὶς 88 880 δρΡΡ 168 016 ἰ0 ἃ Ἰαίογ ρογὶοά. 
[“8)ο Αἰὐμοπίοπδίυτι ραγτιαῖθ, οὐ ουγιοδίϊοὶθ 
Ὠἷπῖδ, δου δίυ ἀϊο που δι ἐπίθεηροδὶΐνο - - - Η᾽ὰ- 
Το5 θβοτὶ ρίοσγυτα γοίθγαμι 1οοἱ Ἰοαυυσηΐι». - - Οσηΐ, 
ἐμ ὑϑρυνα Ουτγῖδ, οἱ Ἡγείδίοπέμδ οὐ ἢι. 1. (Κυϊποο)). 
-- Τα. 

Υεβ. 22. α. Αδ8 (πὸ τοαποδὲ ἱβ 80 Ὁ]  ΪΥ δά- 
ἀγοδββοὰ ἰὸ ἐδ δροβίϊο, ἢθ ἀο68 ποῖ Βοδὶἰδίθ ἰο χἱϑθ 
Ὀοΐοχο ἰδ πιοβὶ ἰπἰθ]Ἐ}[ἐσοπί δυάΐθησο πο 89 
Ἠθδίμοι του ὰ οου]ὰ ἔαγηϊδῆ, οὐϑὰ ἱ (116 τοασυοϑὶ 
αἰά ποὶ ργοοοϑϑά ἵἥγοϊῃ ἃ δίῃοθγο ἴον οὗ {ἰμὸ τυ ἢ, 
δὰ 38, ἸΠΟΓΘΟΥΘΡ, ῬΤΟπουποοα ἴῃ δΔῺ ἰγοηΐοδὶ 
086 οἴ γοΐοο: Β6 88 δοπϑοΐουβ ἰμαὶ δ6 δὰ σϑ- 
οοἰτϑα ἃ 68]} (ἴχ. 16) ἐο “687 89 π8πιθ οἵ 99- 
8ι18 Ὀοΐοτο {πὸ ἀδη 1198. ὙΠ 4}} (89 οΘοβἀθῃθθ 
ΟΥ̓͂ ἰδ: τ Ἀ6 ἰδῖκθ8 ἃ ροβί (ἴσῃ (σταϑείς) ἴῃ ἐμ πιϊὰ- 
ἀ]ο οΥ̓͂ (86 ρμ]δίθαδαι οὐ {86 Ἀ}}}, τ βὶο ἢ τγδϑ δθους 
[ΝΠ οὉ] βἰχὶγ ἔϑοὶ δὶσῃ. [ἡ 64., ΔΌοΥΘ {86 γ8]}}9 7 
δορδγδίληρ ἰΐ ἔσο 89 ΑοΣΌΡροΪ 5. (ΒΟΌΪΏΒΟΒ.--- 
Τπκ.]. Βο βαὺν Ὀοΐοτο ἴση ἰθ6 Αστοροϊἱπ, νοὶ 
ΤΟΒΘ ΔΌΟΥΘ Ηἷπι, Δηἃ ψ88 δΔἀοζγηθὰ υυἱ ἢ ΠΟΣΤΩΘΡΟΌΒ 
ἩΟΣΚΒ οὗ αὶ; ὈθηθδίΣ ἐδὸ βροὶὺ οὐ ψ ΐοβ Ἀ6 
δἰοοά, ψγῶβ {86 τωδρηϊδοομί ἰθειρ]ο οὗ ΤῊ 6ΘΘΌδ ; 
διοπηά εἷτὰὴ ὝΘΓΘ ὨΠΙΠΘΙΟΙΒ (6198, Δ᾽ίδτθ, δι 
ἰπηαροβ οὐἩἨὨ Ά πὸ ροάβ. Οὐοτορᾶγο Βοδ πϑομ 8 Β6- 
Ἡπὴ φῶ οἰο., 7). 1. ». 10, 11. [Διμβοσίοδι, οὰϊΐ- 
(10η]. , 

ὁ. Ηο Ὀορίδβ ὉΥ βαγίηρ ἴῃ κϑπὶ]θ ἐοσττηβ, το] 
συϊϊοὰ [0 τι ῖκο ἃ ἔδυογῦδθϊα ἱπηργϑδαίοι, δῃὰ ᾿ηάϊ- 
οδιϊηρ μἷβ τεῖβὰ (0 τϑοοζηΐσο ἘΠῚῸῚ σΑΠΟΣ ΘΥΘΥΥ͂ 
ΤΑΎΟΤΆΝ 6 οἱγουτηδίδποο, ἰμδὲ ἰδ ΟὈΒογνδίϊ θη 
τ ΒΘ ἢ 6 Βοα τηδᾶθ (ϑεωρῶ), ὁπδν]οὰ πἶπὶ ἴ0 ὉΘᾺΡ 
Υἰίη 685 ἐΒδὺ (80 Αἰμοπΐδηβ πο γο ἱπαάϑοα, ἴῃ ΘΥΟΕΥ͂ 
τοδροοί, 8 ἀοὐ-Ἰοατίηρς Ρϑορὶθ. Ὥς ὈοίοΓα δεισιό., 



884 ΤῊΕ ΑΟΤΞ ΟΡ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΊ ΕΒ. 

ἰτοροτίϑ: “1 γϑοοκηΐζο γοῦ 85 βῦ ἢ---ϑῦ} γὺ 8Ρ- 
πε ἴο πὶ ἰο 0. 7.ὸῸ ποτὰ δεισιδαίμων ἱ5 ἀπ- 
οὐδ αν βοχηθίϊ 68 ἑουηὰ ἰπ {6 ο᾽48βὶο Ὑυἱῖοτϑ 

ἴῃ ΔῺ ὈΠΙΔΥΟΓΔΌΪΟ 8686, ΥἱΣ., συρεγεί(ἰοις; ἰὶ ἴδ 
ὮΡΓῸ ἰδκθῃ ἰῃ ΒΌΘΙ ἃ Β6η860 ὮὉΥ 6 γυϊκχαίο, Ὁ 
Ἐταϑιηυβ, 6 Υ, ἀμ οἰμοτβ. [{18, ΒΟΎΘΥΟΣ, αῦοΣ 
φιεάϊα, δὰ ποὶ υῃύγοαυ θη ἢ σΟΏΎΟΥΒ {δ ἰάὰδδ οὗ 
μον μὰ ἴοδι οὔ ἀοἀ, [Κυϊηοοὶ βαγδ: συ] τὰ 
εἰσιό.---αἀπ Ρ]1 οἱ βοηδὰ δ ΕΣ δογὶ βο]οι---Ὅθη 9 δοηϑὰ 

- ὯΔ}0 Βοῆδυ ;"---ὸ ΤὉΣΗΒ 8.65 [Π6 τηοδὲ ἱπιρογίδπηιὶ 
ΤΘίογθμΟΘΒ 'π Θ80}} 6880.---Ἰ[Ἑ.1.0 ΤῊ πογὰ 18, 
ψὶϊβουὶ ἀουδί, ἰο Ὀθ ὑπάογβιοοὰ ΒοτΘ ἱπ 8 χοοὰ 
Βθη86, δΙ.Ποῦ ἢ ἰὑ ΔΡΌΘΘΣΒ ἰ0 Βαῦθ Ὀδ6ο ληίθη- 
ἐἸ ΟΠ ΔΙ σμοβθῃ, ἱὰ ΟΥΟΣ ἰὼ ἱπάϊοαδίο, ἱπ ἃ τ]ὰ 
ΤΑΔΏΠΟΥ, {89 οοποθρίΐοῃ ΟΥ̓ ζεατ [δείδω] Ὑγῖο Β 
᾿γραοεσ σμπνμα ἷπ ἰδ τοὶ κίοι οὐὗὁἨὨ {86 δροβϑί!θ᾽ 8 
ΘΔΙΟΙΒ, Δ πΒῖοΝ υἱ εἰ πιδίοὶγ Ἰοὰ ἰ0 Βυρογδὶ ἴοι. 
Τὸ σοιῃρδγδίΐγο δεισιδαιμονεστέρους ἀοοδ ποὶ ἰπ- 
οἷυιάο [88 60] ]6ιθγ8} ἰάἀθ8 οὗ θχοθβϑβ; ("6 δροβὶ]θ 
ΒΙΤΩΡῚΥ Ομ ΡδΣΘδ ἐμ6 Αἰ Βομ 8 Π 5 τ ΟῚ ασοοκ 
ἑ. 6., ἸΏΟΓΟ ἀογουὲ ἰμΔῃ ΟΠΟΓΒ ΓΘ, δεῖ. ἀλλων.᾽" 
Ὀγικα: ἃ 8. 4)---ΤᾺ.]7; πὸ ἀοοδ ποὺ ἱπίοῃὰ ἰο 
αἰΐϊος, Ὀὰ( ΟὨῪ δβίἰδίθβ ἃ ἴδοὶ δ ῖο ἢ ψγ88 δάπιϊοὰ 
ὃ ἐμ9 δηοίθηίβ. ἰβοοζϑῖθβ Βρϑδκβ οὗ 86 Αἰδο- 
ΔΒ 88 τοὺς πρὸς τὰ τῶν ϑεῶν εὑσεβέστατα διακει- 

τὐβνο Β᾿᾽ τα] Σ ὑθδιϊ πη ΟΥ ἰδ ὈΟΥΠΘ ὈΥ ΟΡ οΪοΒ, 
ἰδῖο, ΧϑμόρΒοι, δαὰ, 1δβι}γ, Φοβαρθυβ; 866 ὑπο 

868 ἴῃ Ἡοἰδιοΐη, ΠΠ. δ62 ἢ. [ΑἸΓΖ. ἐγαπϑίδιθβ 
εἰσιδ.: σατΥΨηρ ΨΟῸΤ τεϊσίοιι γευόγομοθ Ὀεγῳ 7}ατὶ; 

Οοηγδ. διὰ Η. : 8}]1 ἐπ κ8---Ὅ δ. τ ὑπθ88 (0 γοὺν 
οατε εέπειε ἐπ τεῖρίοη; Ἠδοϊεοὶῖ: σππογὲ τεϊϊσίοια 
(οἶδ. ἰΒδῃ οὐμογβ); ΑἸοχαπάογ: σοά-γεατὶπς (ΟΥ 
ἸΏΟΣΘ ΘΧΔΟΙΥ ἀεπιοπ- εατίπρ.---1π.. Γάρ, ἴῃ γον. 
28, ἱτὰ}}168 ἐδδὺ {μ9 ορίπίοῃ θχργθββθὰ ὮὈΥ ἐδ 
ΔΡΟδί]ο ἴῃ ὙοΣ. 22 γοδρϑοιΐῃς [6 Θπιΐ ΘΗ χοά- 
ἴοδσὶπρ δηϊσιὶ οὗ {86 Αἰ μϑιΐδηβ, γαβ ἰοπηἀθὰ οα 
.εἷ8 ον ΟὈΒοσυδίζοῃ δ, βίηοθ, ἰῃ δἀάἀἰίίοπ ἰο οὐασ 
δαογοϑα ΟὈ͵θοίΒ (ἀοαϊοαίθα ἰὼ ζοὰκ ὙΒΟΒ6 Πϑηι68 
ΔΙῸ ΠΟΤ), δ6 μδὰ ποίϊοϑὰ δὴ δ᾽ίδν ἀοαϊοαίοὰ ἰο 
δὴ ὈΠΆΠΟΥΣ αοα. Σέβασμα ἷἰβ δαυϊγα]οπὶ ἰο γε 
δαῦγα, οὔ, φμοα τεἰ σίοπὶδ εαδα δ Ὀεπεγαηπίῃγ; 
6106 ἰξ δοΟΙΙΡΤΘΙΘΠΒ δδοσϑὰ ΡΊ]ΔΟΌΘΒ, σ ΟΥΘΒ δηά 
[οΣ 0198, Δἰίδυβ, δβἰίδίυθδ, οἷο. ᾿Αναϑεωρῷ τιδδῃ8: 
ἴο φιιγυόν δευεγαῖΐ οδ7εοίδ τῇ διμοοσοϑδίοΉ. 

γκε. 28-26ὅ. α. ΑὮὉ αἰἴδσ νυν τὰ τα ἰδοσρ- 
ἤοῃ: “ο [Π6 [88} πηϊεθονσ Θοᾶ."---ἼἸὶ 
Ὑγ88 ΒΌΡΡΟΒΘα δὲ 8ὴ ΘΘΥῪ ροτχὶοὰ οὗ ἰμο Ομ γἰβί δ ἢ 
Οδυτοῖι, (Θὰ [88 ΣΟΠΙΔΡΚ 88 βίποθα Ὀθθη ἴγϑο- 
ἀυΘΠΓΠΥ σϑρϑϑίθα), ὑπαὶ Ῥδὰ] ἰοοῖ ἰμ6 1 ΒΟσΥ οὗ 
οιαρίογίηρ (Π0 ΒΙΠΡΆΪΑΡ ὨΌΠΙΌΟΣ, ΜΔ] 86 ἴη- 
ΒΟΥΪΡΟΩ Μ8Δ8 ΟΧΡΓοδβοὰ ἴῃ ἐμ ρίυγαὶ. ΤΒυΒ 
ΦοΓΟΙΩΘ ΣϑδΓΚΒ οἱ ΤΊϊ. ἱ. 12: “1 πβουϊὶριΐο δυΐρση 
ΔΙΓΔΘ ὨΟῺ ἰδ οΥαί, αἱ Ῥδ0}08 δδβογιιΐι : “Ἰμηοίο 
60," δορὰ ἰϊα: “0115 Αβίδο δὲ Ευσορδθ οἱ Αἴχὶ- 
οδ0, Ὀιὲ5 ἱρηοίΐβ εὐ ρογορχυὶ πἷβ.᾽ Ψψογιπὶ αιὴϑ 
Ῥδυϊυβ ποῖ ρῥἰυγίθυθ Ὀὲϊ5 ἐχηοίβ ἱπάϊσεδαί, βοὰ 
Ὅ50Ὸ ἱδηίυμτα ἱσποίο 060, δἰ κυ ατὶ του θοὸ υ8118 68ι.᾽ 
-- ὙΠ] Εἷδ συ ΣοΣ ἔδύμον ἀββυτηοβ ἐμαί {ἢ} ΔΡΟΒΙ]6 
Π6Υ6 ΟΧὨΪΟ 8. 8π ἱμβίδηςθ οὗἉ γηδίου θα] 1166 Ώ86, 
πὸ σδδηρβο ἴῃ (86 ΠυΠΌΘΡ 885, ἱπ ΙΏΟΤ6 γϑοδηὶ 
ἐἰπιθ86, ὈΘΘῚ δου θα ἰο ἐπ6 Ηἰδίογίδη: [86 Β'ΠρΌΪΑΣ, 
ἦς μΒδϑ Ὀθθῃ βαϊά, 18 Ἀπ ἰβίοσί αὶ; {89 ἱβουιρίϊ ἢ 
οουϊὰ ποὶ ροβδβὶ δ᾽ αν Ὀθθῃ οἰ μουν Ἶ80 Θχργοββϑὰ 
8 ἴῃ {86 Ρ]υΓΔ), νἱζ., ἀγνώστοις ϑεοῖς (Βαυπ: 
αιιίωε, ». 116 6). Βυὶ νὩγ 5Ββουϊὰ {86 βἰῃρυ)δν 
Ὅρο ἀθοιηθὰ ἐπι ροΒδ᾽ Ὀ]Ο  [Ιἱ ἰδ ἰσαθ ὑμαὶ ἱ7 ἐμ δῖ- 
(1019 δὰ Ὀθθῃ Ῥγοῖχοά ἰο ἀγν. ϑεῷ, ἰὲ ννου]ὰ ποὶ 
6 σομ ον ]6 ἰδὲ βοὴ δὴ ἰηβογὶ ρίϊοι βου Ἱὰ 
ΔΡΡΟΔΥ ΟΣ 8 88} ἴῃ Αἰμθηβ. Βαΐ ΝΜ ὮΥ Βμου]ὰ 
ἰς 6 ἱπῃρο88: 016 (μαὺ δὴ δἰίδὺ βῃουἹὰ Ὀο ἀοἀϊοαιοὰ 

“10 απ ἀκηόνῃ αοα" 7 Ῥαυδβαπὶδα (Α4{ς. 1. 1.) 
δΔΥΒ ὑμδὶ ὑθοσο ψΈΓῸ ἰπ Αἰ μ6ΏΒ βωμοὶ ϑεῶν τῶν 
ὀνομαζομένων ἀγνώστων καὶ ἡρώων, διὰ ῬὨ]]ἸοκίΓΑί 5 
( ἴα Αροϊϊοπ. ΥἹ. 2) τοιθβαγκβ {πδὶ ἱΐ τδϑ ὑσι- 
οὐ ἰο Βρθδῖκ γγ6]} οὗ 4}} 189 ροάβ, βϑρβοΐδ!]ν ἰπ 

Αἰδιθῆβ, οὐ καὶ ἀγνώστων θεῶν βωμοὶ Ἰόρυνται. Το: 6 
ἔνο βίδίδηθαίϑ ἵπΔῪ ὩΠαΟῸΙΘΟΪγ ὈῸ 80 υπάεγ- 
δίοοὰ, 88 ᾿ἱζ δδοῖι οὗἩ {86 δ᾽ 8.8 τηϑπιϊομοά, δὰ 
Ὀθθη ἀοάϊσαϊοα “10 ὑπο ζοα δ᾽ (Ρ]0Γ.) ; 5}}}}, 
(Π6Υ̓ ΤΩΔΥ͂ αἷδο, δηὰ, ἱπάθοὰ, τῖϊῃ κγοδίοσ Ῥσγοῦδ- 
ΝΠ γ, Ὀ6 υπάογϑιοοα ἰο τηθδῃ ἐμαὶ οβδιοἢβ. οπὸ δὰ 
Ὀδοι ἀοαϊοαϊοὰ “ἴο δὴ ὈπΚηοντα χοα", δηὰ ὈοσῸ 
(μὲ8 ἱπβοσὶ ρίζοῃ. ἊΑἸίασβ σὶἱ 1818 1πβοτρίοα 
Βοθσι, ἰηδοοά, ἰο βᾶυθ Ὀθθῃ οσγοοϊοα ἴῃ ΑἸ 68 ἴῃ 
ΒΟΥΘΤΆ] Αἰ ογοηΐ Ρ]δοθθ. Ὑαγΐουθ ΟΡ ΏΪΟΠ8 τα- 
Βροοϊϊδηρς {π6 οτγ χη δηὰ ρύυτροβο οὗ δυςσῃ δἰίδσα, 
δ ὈΘΘη Θπἰοσίδἰ ποθ, ἩΔΟΝΉ 88 μοῦ δ. δἱὶ 
ουπαοὰ οἵ ΤΩ Γ6 ΘΟὨΪΘΟΙΌΤΟΒ, γὸ ΟΡ ΌΘΔΙ (0 πο- 
εδὲ [806 ἀ6 Ἥοἰίο, Μογον, οἰα., αὐ. ἔοε.--- 

Ἑ. 
1 ΑἸΟΡ ἐδ680 Τοϊηδυῖβ, {86 δροβίϊο, ἴῃ οὐ 

ἰο Θομ 96 δ18 ΟΔΓΟΣΒ ὑπαὶ Β6 ψδ8 ποὶ αϊδου38- 
ἷῃς 8 βυ δ᾽ θοί πο) τγδ8 δΔΌΒΟΪ αὐ ΟΙΥ ΠΟῪ ἰο ἴδοῖα, 
Ῥγοσθϑάβ ἰο βίδίο {86 ἰμβοῖηθ οὐὗἁἨ [18 ἀϊβοουχθε: 
“μα γο ΚΕΟΟΠΠΒΕΙΥ (οὖν) νου β]Ρ ἀδνουί!γ, 
πίιίουὶ Κκαονίης ᾿ἰ, 1 Ῥσοοῖδιτὰ ὑπίο του." [868 
ῃοίο  δΌοΥο, Δρροπάοὰ ἰο ἐδο ἰεχί.---ΤῈ.}. ΤΙΣ 
ΟὈ͵εοοὶ οΥ̓ ἐποῖσ ψοσΒμρ (εὐσεβεῖτε, τεἰσίοεε οοἰ). 
8 ᾿πιθη ἸΏ 8} ἀραὶ σηδίθα ὈΥ ἰμ6 πεουίεοτ, ὃ-- 
τοῦτο, πῃ δὴ. δθϑ χδοὶ δα ἱπἀοδοηὶθ ΣΩΘΉΏΠΟΣ, 60- 
τοβροπάϊηρ ἰο ἀγνοοῦντες; ὙΈΘῺ {86 ΔΡΟΒΙ]0 δβυδ- 
ΒΟαΌΘΗΓΙΥ τ ῖζοϑ ἃ Ῥοδὶλνο βίδίοπιϑαί, μ6 ἰπίτο- 
ἀυοοθδ δοπογοίθ δὰ Ῥθύβουδὶ ἰθσῖι8: ὁ ϑεὸς ὁ 
ποιήσας, οἱο.---Τ)Ὸ Αἰδοπΐδηβ οχροοϊοα ἰο ΘΓ 
βοιηοι πα ἰμδὲ γ88 δορί ον ὩΘῊ διὰ δίσδηκε 
(τον. 18, ξένων δαιμ. καταγγελεύς ; τατ. 20, ξενί- 
ζοντά τινα εἰςφέρεις); ὈὰΐΓ ῬΔῺΪ ΔΡΡοδ]β ἰο ἰδεῖν 
ΟὟ σοηδοϊουδησδα, δὰ ἔουμὰβ ᾿ἷβ ΓΟ ΔΥ ΚΒ οἃ 
ἰδ βίἰδιοσηθῃὶ ἱπνοϊνοὰ ἴῃ ἐμθ ᾿πβοσί ρίϊο οἱ [λ0 
Δ᾽ίδν: δἷ5 τηοδηΐης ἰβ ὑπ 70] ΟΡ : ὑσποΐμπε, πο 
ἰδῖμθῃ ρεγεστίπωνε, Ὀγθο 160 ΥὙΟΌΪΒ. 

ο. Ἦοσ, ὅτϑι οὗ δ]], ὑσοοϊ δἰ πιβ ἐς ἐγμἊε Οὐ, τεσ." 
24, 2ὅ, δ ἐμο οπὲψν Θοὰἁ (ὁ ϑεὸς, εἰο.), δὰ 85 ἴδε 
ἰδάεροπάθηί δπὰ δοβοϊαίο (ὑγεαίον δπὰ 1 οσὰ οὔ 186 
ΜΟΥ, το ἷδ ἰο0 Θχδὶἰοὰ ἰο πορᾶ δὴν (Βίῃβ. δι 
88 ἃ ἀν] }ηρ ἴῃ ἐδ} 198, ΟΥ̓ 86 ΒΕΓ υσ6 οὗ Βυπιδῃ 
ϑηάα, βροοΐδιὶγ ἐπὶ οἵὨ ὑγίοδίβ. Θεραπεύειν ἷΒ ἃ 
ποτὰ γϑαυ θη} υϑοὰ ἰο ἀοδί χηαίθ ἐμ ποσβὶρ οὗ 
(86 χκοᾶβΒ. Τὸ οχργδδβίοῃ προςδεῖσϑαι ἰδ Δ]5ὺ 
ΒΔΡΡΙΪΥ σδόβθη, δ εαυϊναϊοπὶ ἰο τὸ ἔχει» μὲν 
μέρος, ἔτε δὲ δεῖσϑαι πρὸς τὸ τέλειον, (Ὁ]Ρ 48). 
[Τ 9 Ῥγοβοιῃ τινος, ΔΙ͂ΟΣ προςδεόμενος “ἼΩΔΥ Ὁδ 
οἰ 6 πιϑβου ηθ (ΔΩΥ͂ 054) ΟΣ ΠΟΌΪΟΣ (ΔΩΥ ἐλήη)" 
(Α16χ.). “Ἴαῖμον (1π δἷθ ὙΘΓΒ101}) 81.608 τινὸς 88 
8 ΤΩΔΒΟΙΪἢΘ Ῥτοδοῦπ, ὙΪοΒ ΔΙΑ ΓΔΌΪΥ 5018 
Ὀοΐὰ ἰδ9 ποσὰβ το Ὀγδοθᾶς, δα αἷδὸ πᾶσι, 
σι Γ0]1ον 8." (Μεγον)--ΤἙ.}. Ὑδδ δροβίὶε, 
ἴπ 1} τὶονν οὗ [8086 τοδαηϊδοοπὲ ἐδταρῖοβ, ΜἘ]ΟΒ 
ΜΟΓΘ δἀογηθὰ ψἱ} 811 [16 ῬἩγοπάθτε οὗ δὶ, διὰ 
ΒΟ. οοπδιλιαἰοὰ {86 ῥτἱᾶθ οἵ 88 ΑἰΒοηίδηδ, υὐν 
(6 γ8 1686 τορὰβ: “ΟΘοὰ ἀοοδ ῃοΐ ἄντγ61] ἰπ (δπιρ]εδ 

ταϑδάα πὶϊὰ μαράβ.᾽ ϑυτγτουμάοά, δ Ῥδὺὶ δίἱ (86 

ταοϊηθηΐ ἴδ, ὈΥ Πυμθθσοιδ Δ᾽ ίδγα οὗὨ βδοτίδδθ, Β6 

Θχοϊίπιβ : "αοά ᾽8 ποὶ συϊηϊκίοσγοὰ υπίο ὈῪ Βυπιδπ 
μβουᾶδ. Τὸ νοσὰβ αὐτὸς διδοὺς, ἀγα ἰηἰοπαεὰ ἰο 

οοῃῆστῃ ἰμ6 τϑδσῖ ἩΒῖοΒ Β6 δὰ ῥυδὶ πιδάδ, οὖν 

ταῖβοσ (0 ὅσροβὸ {μ6΄ ἀοϊαδίου οὗ ἰδ6 Αἰ ΘΠ18Δ88, 
δηὰ τηοϑῃ: “1ἰ 15. Ηὀθ Ηϊβοὶ ἢ, οὰ δα ΘΟΒΙΓΆΓΥ, 

ὙΠῸ αἶνοα 116 δὰ Ὀγοδίμ ἰ0 8]} πιδὴ τ᾿ πνοή 6χ- 

Ῥσϑϑβθδ8 ἐ86 οοπάϊ(ίου οἱ π ΟΝ [λ6 οοπέπναποε οἵ 
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πὸ ἀορϑηάβ; 8]1 ἐμαἱ ΒΌΡ 168 {πὸ παΐυγαὶ πδηὺβ 
οὗ τπδὴ ἴ8 ἱπάϊοαίθα Ὀγ καὶ τὰ πάντα. 
γε. 26-28. α. Ῥβὰ] ῥγοσθοάβ, ἵἱπ ἐπ 6 βοοσπᾶ 

Ῥίδοθ, (ἴὰ δοῃπποοίΐοη τὶ ὑμ686 ἔπ πάδιμαπία) 
γα σοποοτπΐηρ (ἀοα) ἰο αἷγο 8 σογτϑοὺ ΥἹΟΥ͂ 
9 πιαπ. ["Οὔβογνο 89 {Πγ οἤο]ὰ 8 076οί οὗ [116 
ἀϊἰβοοῦγδο: ἸΤΠΘΟΪΟΩΥ, Ὑογ, 24, 28; ΑΒΙΠτΟΡΟΙΟΩ͂Υ, 
γον. 26-29: ΟἸΥἸΒΙΟΙΟΔΥ, γτοσ. 80, 81," (Μ6γ.).-- 
ΤΕ.]. Ηϑθ 8808, ἴῃ ΖΘΠΘΓΔΙ, ἐμαὶ τδηκιηα 8 ὁπό 
ὈΥ νἱσίιο οὗὨ 186 αἰγὶ μον Δρροϊηθαὰ Ῥτορδαϑίϊοη 
ἔγοιῃ οπε διοοά. (Αἷμα 18 δα υδοὰ ποῖ τ το Υ 
ἰπ ἰἰἰα βου ρίυ 8] 56η586, ἱπνοϊνίηρ [116 σοποθρίϊοῃ 
οὗ 8 οοπηθροίΐου οὗ 119 8Θπα ροπογδίϊου τυ [ἢ 6 
δ]οοά, οομρ. 92οδὴ 1. 8, θυ 4180 ἴῃ ἰδὸ βίγὶοί 
6184551]163} Β6η860: ἰμ6 τογὰ ΟΟΟΌΣΒ, ἰἢ ΓΟίΌΓΘ 66 ἰὸ 
ξεπογδίΐοιι δηἂ Ὀ]οοά- τ δ οπβΐρ, αἰγοδὰν ἴῃ 
ον, 7. ζ. 211: Οἀ. π. 800, δηἃ εαὐἴογννυβ, 
π ϑόρῇοοῖοβ, Βυτὶρ ἀθ8, δὰ Αγἰβίοί!8.). ὙΠῸ 
τοβροοὶ ἰο ἐμ οοπϑβίσυοίΐοη, πᾶν ἔϑνος ἀοθ8 ποί 
ἀεροηὰ οἱ ἐποίησε 8458 {16 οδ᾽οοί οὗ 86 Ἰαιίον:; 
(89 ψ0]6 οἶδυβθ, ὁ5. ἐμ δομῃίσχασυ, (ποϊα ἀὴρ 
πᾶν ἔϑνος 85 ἰδ0 δοσιβαίϊνο Ὀοΐογο {86 ἱπδηϊὶνο 
κατοικεῖν) ἰδ σογογηῃ θα Ὀγ ἐποίησε, ἴτι ὑπ 0] ον ΐη 
86Π86: ἐποίει, ὧὐ ἐς πὸ δαησμῖης οτία οπιπῖδ ἢ οηι- 
ἕπῶπι σεγι5---λαδίίαγεί, [00 Ἥ οἰΐα, ψ}}10 4180 δορίϑ 
ἰμὶ8 νίονν, τοίου ἰο Μαιί. νυ. 82, Μανὶκ νἱὶ. 87, 
85 1ΠΠυϑί ταί οὗ δὴ δοουϑαίϊνο ἱ τ ἴῃ 6 ἰηδπηὶ- 

᾿Π ἔνα, ρχοοοαοα ὈΥ ποιεῖν.--- ΤᾺ. ].---Ρ δὰ] ΠΘΓο δοπ- 
θαΐίβ, ποὶ 80 τωῦοῖ (Π6 ορίπίοη οὗ (᾽6 Αἰ ΘΔ ἢ 8 
δρΟοἾ8}}γΥ, ὙΠῸ ἀθθηιθα ἐπ θτλβοῖυθΒ ἰοὸ 6 αμέοολ- 
ἑλοπές, 88, ταίποσ, [86 ἀο᾽ υϑοη 1 ζΟΠΟΓΑΙ, ἩἩΒΙΟἢ 
Ἧ88 [οβίογοα Ὦγ 1860 το] σοι οὗ παίαγο ἰὴ 81} 108 
ἴοτιαβ, δοοοτάϊης ἴοὸ ψ  ϊοῦ ἰδ γοβρϑοίϊνο οτὶ σίῃϑ 
οὗ {6 ἀϊ οτγοιὺ πδίϊοὴΒ οὗὨ [μ6 Θϑτῖ ΟΓΥΘ 8]] 68- 
ΒΘ Ὠ 1 4}}γ αἰδιϊποῖ ἔγοπι 006 Βποί Β61.--- ΤΠ 9 8ΡοΒ- 
16 4150 θσρύϑϑβϑθβ δηοίμον ἰμουρπὶ, νἱΖ., (δαὶ 186 
»ατεοπ ο πιαπκιπα ἴμῖο πα 1088, ἰΒ ἰο Β6 δϑογὶ θεά 
ἰο ἃ ἀϊνίπο δρροϊηἰπιθηί. Ὕαἀοἂ οδυβοᾶ τηθη--- 6 
ΒΔ γ8---ἰΟ δργϑοδαὰ ἰδμθιιβοῖνοθ ΟΥ̓ΟΣ ὑδμ6 ϑυχίασθ οἵ 
(δοὸ ον ἐσας, θῖα., (αὶ 18, Δρροϊπἰπρ δὰ ἀ6- 
ἱοττοϊοΐηρ ἰπ6 ἰἴπηθ8 δηᾶ ἐμ Ὀοιπάδτίοϑ οὗ ἐμ 9 
πδίῖοηβ. ΤῈ ποτὰ καιροί τοίοσδ, (88 κατοικεὶν 
ψὨΙΟΩΝ ῥγοοθάρθ, 8δπα κατοικίας ἩὮΏΙΘΩ Ζ0]]Ο, 
Ὀ ἰδ 88 007,,) ὈΥΙποῖρα!γ ἰο ἐμ δϑοᾶθβ οὗ {86 
Βδιΐίοπβ, ἐμαὶ ἷβ, ἰο 86 ρουϊοᾶ ἀυτίπς ππὶοῖ 8 
πδιΐοπ ΤΩΔΥῪ χοίδίῃ Ῥοβδβοδδίοη οὗ {86 ἰθυυ ΟΥῪ 
ὙΓΟῈ ἰδ ἢ88 οοσυρ᾽θαά, ἀπά ἰο ἰμ6 ροϊπὶ οὗὨ {ΐπι6 
ὙΏ6η ἰδ 5884}} ὈῸ ἀϊδροθβεββοᾶ. Απᾶ ἐδμὺβ ἐἰδ6 
βἰδιοπχδηΐ ἰ8Β 4180 τηδάς, ἐμαὶ Θοα δοπίζο]ϑ ἰδ ᾿ιἷδ8- 
(ΟΥΥ οὗ 811] πϑδέϊοηβ. 

ὃ. Αἴτοῦ Βαυϊης ΒΡΟΚΟΩ οὗἨ μο 1106 οὗ παι: 018, 
Ῥδὺυ] τοΐοσβ ἰο πὸ 18 οΥἨ {6 ἰηαϊνίά δ], δηὰ, ἴῃ 
16 (τὰ Ρ]8ο6, 808 Γοσία {86 ζογέεδί αἵπι 7 πιαη, 
Υἱζ., ἰο Βοεῖ 6αοά, τὶν τ οπὶ δ 8 ΟἸΟΒΟΙΥ δαὰ ἰῃ- 
εἰσηδίοὶυ οοππῃοοίοα, γον. 27, 28. Αοοοτάϊηρ ἰο 
ἐδ δεἰχιιοίαγο οὗ 86 βοηΐθποο, ζητεῖν 8.}}} τ θυ Β 
ἰο πᾶν ἐθνος ἀνθρώπων, ἐ. ε., ἰο 6 πϑαί!0}8---ἰϊ »γ88 
{6 ἀφείχῃ οὗ {86 αἰνὶπο Ραγιϊοὴ δπά σοΟἸ]οσαίΐ οη 
οὗ (86 πϑδίΐομβ ἐμαὶ {ποὺ βδιιουϊά βϑοὶς τὸν κύριον, 
80 [Κοτὰ οὗ ποανθη δῃὰ ϑϑσί,᾽ ΘΟΙῚΡ. ΥΟΥ. 24. 
ζητεῖν, ἈΟΎΟΥΟΥ, ἀο68 ποὺ ἰπαϊοαίθ ἃ βαοκίηρς 
ἸΏΘΓΕΙΥ δίνουν (86 ἀποιοίϊοασε οὗ αἀοα (Μογ67), Ὀαὶ 
δἷδο δῇισ ἃ ᾿ἰνίηρ δηὰ ϑββϑηὐ 8) ππΐοη Ἡλι ἢ Ηΐτα. 
Εἰ ἄραγε τὶ [6 ορίδίϊνο ἱπάϊσδίθβ ὑμαὺ 6 σϑ- 
Β0]ν 18 ἀοιθεα]; [8.6 ΒΡΟΒΚΟΥ 1 1165 ἴῃ 8. ἀ6]1σαὶο 
ΤΩΔΉΠ6Γ, ἰμαΐ τδη Κη, 88 8 ὙΠ016, δα χη ΐβ8οὰ 
8ὸ τιᾶτῖς αὐ ν βίος ὑπο Ὺ δἰωθά. 86 γαοβιυ]ὲἐ οὗ 
ἐμ βοασοῖ, 1 1 βηῃου]ὰ 6 δβυσοοβεία!, ουϊὰ Ὀ6 
ἐδ ψηλαφεῖν δηὰ εὑρίσκειν, ἱμαὺ 8, 186 οὈ͵οσί 
δουχῃὶ πουἹὰ Ὀ6 σΣϑδοδϑα: δπὰ ἰομολεά, δῃὰ, δ6- 

οοΥἰηρῖγ, Ὀ6 δοίυ8}}γ ,γουπά. Τὴ6 δροβί]ο δε: 
ῇΑἸΕΒου ἢ (καΐτοιγε) ἴθ 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰο Βθοὶς 
Βἴτῃ ΟΡ, βῖποο μ6 18 ποὺ ἴδ ν αἰ βίδηὶ ἔγοτῃ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ οπο΄; 
(6 πο 80 ὉΠΒΙΙΘΟΘΒΒΙΪ ΒΘΑΓΟΙ 8 (ΕΠ 6 1688 ὀχουβδ- 
Ὁ16.). Γάρ, ἴῃ νογ. 28, σομᾶστηβ {86 Ῥσοροβὶ (ἴθ 
νος ἱπιτηοαἀ αι Υ Ῥγθοθάοθβ; ἰξ οχρίδῖηθ {μ9 
τηθδηΐης οὗ ἰμ6 ψΟΓὰΒ: “ἈΘ 1Β ποῖ ΓᾺΆΣ ἔγΟΩ ΘΥΟΣῪ 
086 οὗὨ ι8,᾽ δηὰ 4180 δ5δὶρη:5 ἔῃ ΥΟδϑ0ῆ : “ὙἯὙὯΘΗ6 δχὸ, 
ὨϑίΠΘΙγ, ἐπ Οοά, ἐν αὑτῷ, ονθῃ 85 ἯΘ 8.6 ἴῃ 
ΒΡΆ6Θ Ὑ8ΪΔῺ ΘΏΘΟΙΏΡΆΒΒΟΒ 08, ΟΥ ἱπ (Π6 αἰτηοδ- 
ῬΏΟΓΘ πίοι οβϑϑη δ}}} ΒΌΣτου 8 8, δηὰ οἡ 
ΨΥ ΌΟῺ (86 Τα ποιϊο.8 οὗἩἨ 116 ἀοροηὰ.᾽ Ἔν αὐτῷ 
ἄοοβ ποὺ πῆοϑῃ ἰλγουσὰλ Ηϊπι (ατοϊϊαΒ; Καὶ- 
ΠΟΘ), ΠΟΡ ἄοοβ ἰξ τηϑϑῃ: οπκ μι, ἱμαὶ ͵δ, τϑ- 
Ῥοβίῃρ ὁ Ηΐῃπι 85 ὁ ἃ Ἰουπάδεϊοη ; {89 πιοδὺὶ οὗ- 
γἱοῦ 5 σγϑιῃτηδί 8] ὀχ δηδίΐοη δὺ μ6 Βδῖηθ {116 
Βοδβί βυ 118 {6 Ἰορῖοδὶ] οοπηροϊϊοι. Τὴ 0 ἰγ66 ΟΣ δ 
ζῶμεν, κινούμεϑα, ἐσμὲν, τὸ δΥταηοα δοοοτάπις 
ἴο ἃ ἀοβοοθηαϊηῃρ 8Βο8]6, 6 ὴ 86 ΟὈ͵ οοἰἶνο γοϊδίϊοι 
ΟΥ ἰδθ ΘΟΠΟΘΡίΪΟηΒ ΓΟΒΡροούγΙΥ οσχργοδβοὰ ὉΥ 
ὑοπλ 18 σοί ογοα ; τ ΘῈ (ποὶν βυ δ οοίγο Ἰορῖσα] 
οοππδοίΐον, οἢ ὑπ6 οἶμον πδῃά, 18 ὀχδιηϊπϑᾶ, ἐδ ὁ 
ΔΥῸ ΔΥΓΔΏΚΟα δοσοσάϊηρς ἴο 85) διβδοοῃαϊηρ 868]6: 
(μαι 18 0 ΒΑΥ͂, 118 1π 1861} 18 ΤΏΟΓΟ (88 τηοτο- 
τηθῃΐ, (6 Ἰα ον ΟΣ Θ (Δ ΠΠ6Γ6 οχίβίθηοα: Ὀὰυΐ 
{πῃ 6 Γ6 18 8 σταάπα) τἶβο 1π (Π6 {0] σηρς ἱπουρδίδ: 
ΠΠ ᾿νόνογο ἱϊμουΐ ἀοἂ δηὰ οὨ ΤΟΙ ἰβοϊδίοα, νὰ 
που]ὰ ποί Ἰ᾿ἶγα, οὶ οὐθἢ ΤΟΥ, ἱπἀθ6α, ποὲ ουθῃ 
οχὶβί (ἐσμὲν). ΑΒ 8 σοπῆγιιδίΐοι οὗὨ δὶβ βίδίοπιοθπί, 
δΔηα 485 [Ὁ}}Υ ΒΑΡΙπΟὨἸζίηρ (ὡς καὶ--- εἰρήκασιν) “ἸᾺ 
80 Ῥτγοροβι(ΐοῃ δἀγνδημοοὰ ὈΥ δἷπα (ἐν αὐτῷ.--- 
ἐσμέν), Ῥ4] ᾳιοίο8 8 ΘΧΡΥΘΒΒίοη υδοἃ ὉΥ 66Γ- 
ἰδ΄ῖη Ροοίϑ 10 ΟΥΘ ἐποιηβοῖγοβ ΟΥ̓ οἶσθ ᾿ἶκὸ ᾿ἷθ 
ἈΘΑΓΘΓΙΒ (οἱ καϑ’ ὑμας), {86 Β6η86 οὗ Μ Ε1οἢ 18: 6, 
ἴοο, Ὀοΐοης ἰο ἀξ σχϑδθ.᾽ ΤῸ αυοίδίϊοη, ὙΒΙΟἢ 
οοπβίξίαϊ6θ ὑπ δορί πηΐϊηῃς οὗ Δὰ Βοχδιηοίοσ, ἰδ 
ἰλκϑη σπυεγδαίέπι ἔσγοτα {86 ροοὶ Αταίυβ, 8 παϊϊγο οἴ 
5011 ἴῃ ΟἿ, ο δουγβμοα ἀυγίηρ ὑπ ἰμἰγτὰ 
ΘΟΠΌΓΣΥ Ὀοΐογο ὑπὸ ΟἸ γι βιΐδη τα. Τδ6 [0] ον - 
ἱπρ νογὰβ ΟΟΟΌΓ δὲ 1μ6 ορίπηΐηρ οὗ ͵18. δδίγο- 
ΠΟΙΏἷ68] Ῥοδπι, οαἑ 10 Φαινόμενα, γοΣ. 4 ζ.: 

---- πάντη δὲ Διὸς κεχρήμεϑα πάντες 
τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. --τ-τ-- 

Τοῦ (ροοίϊΐοδ), [Ὁ τούτου [ἬΦΙΝΕΕΒ ὃ 17. 1. ἐπ. 
ΤΟΙ͂ΘΥΒ ἴῃ Αγδίῃβ 0 Ζθυ8 [υρ 167], Ὀαὰὶ 18 ΔΡΡΙῚ 
ὃγ Ῥδὺὶ ἰο ἐμοὸ ἐσθ αοα. Νοὸν σοι Ῥδὰ] δἰΐχὶ- 
Ὀυΐα8 {π6 βδπι6 ὑἱβουρηὶ (0 δευογαὶ Ῥοσίβ {τινες--- 
εἰρήκασι), ἈΘ ΒΔ8 ῬΓΟΡΔΌΪΥ 8180 ΟἸΘδη Π 68 οὗἠἨ [ωγ- 
οἷα ἰῃ υἱϑνγ, Ὑ8ὸ ἰῃ πὶδ δἴψπιη. ἐπ. ὕου. νοῦ. ὅ, 
ἰπίγοάμποοδβ {86 70] ΟΡ οσὰβ: ἐκ σοῦ γὰρ γένος 
ἐσμέν. Το δροβί]θ ΔΥ Βδύθ Ὀθοοτηθ δοαιδὶπιοά 
τ δυο ραββᾶροδ, δηὰ γοίδί θὰ ἔμοῖὰ ἴῃ ἷδ 
ΙΔΘΙΠΟΤΥ,  Βουΐ ΤΘΠΟΥΏρ 1 ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἰο 88- 
Βατηθ ἰδαὶ Ὠ6 μεαὰ γοοοίγυθα ὃ στορυΐϊαν Ηδὶ]οηὶο 
οἀὐποαίίοη ἰπ ἰ5 ΘΑΥΪΟΣ ὙΘΑΥΒ, ΟΣ δὰ ἀοδνοιοα 
Εἰ πηΒ617 ἰο {μ6 βίαν οὗ ατοοῖ Ἰἰλογαίυγα; Ὦ18 86- 
αυδίοίδηοοῦ τυ ἱτἢ {8.6 ραββαροβ αποίθα ὈΥ ἷπὶ ΤΠ ΔΥ 
Ὅδ0 {η6 τῇοτο τοδὶ ν οχρίδἰποᾶ, τ ΒΘ 76 ΤΘΙΏΘΙ- 
θυ ἐμαὶ 6 τῶϑ τοδτϑα ἰῇ Τάγδιιβ, ᾿η ἩΒ]οἢ ΟἿἐγ 
ατοοὶς συ ΓΘ ῬΓΟΤΑΙ]6α, δπὰ ἐπδὶ Αταίυβ γὰ8 8 
πϑίΐϊγο οὗὅἁἨὨ {89 ΒΔΙῺΘ ῬΧΟΥΪΏΟΘ ἰοὸ ὙΠΟ 6 δ6- 
Ἰοπροα. 

γεβ. 29. Ἐοσϑδι ὁ [68 .---ΕἌο (ἢϊ8 Ρο- 
οἰΐοαὶ βαγίημβ, ἱπνοϊνίησ 8 ῥυίποὶρ]θ πῖσιὶ 8 
ἈΘΔΓΟΙΒ Ὑγ06}} 6 δηὰ σϑδα ν σοπορᾶρθα, ῬΩᾺ] 
ἄγαν β δὴ δ ἀϊΐομα) σοποϊπδίοη (οὖν) ασαϊπδί ἰἢδ 
τσογδὴΐ ΟΥ̓ ἵπιασεδ, 88 Ὅ6]1] 88 δραϊηβί ὑμὸ ρᾶβδῃ 
Βαϊ οὗὁἩ Ὁπουφσαὺ (νομέζειν), ὙΠΙσἢ Βυδίδὶ ποα (Βδὶ 
ἩΟΣΒΗΐρ. Ηονοόνος αἀἰσοοὶ δηὰ ἀηθαῦϊγοοδ) (δῖ δ 
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τοίειαἰΐοη ἰδ ἰὰ ῥυϊμοὶρ]ο, {9 Ἰδαῆρσυδρο οι ρ]ογοὰ 
ἐδ ἐχοθϑα πρὶ πιοάογαίθ δηὰ ζϑη1]6, Θαρϑοί δ Πγ ἐμ 
ἐδ ἰαϊγτοἀποίιοη οὗ ἐπ0 ὅγδί ρογβοῃ, οὐκ ὀφείλομεν, 
ἩὮΟΥΘΑΒ 86 πιΐρῃὶ Βαγτο δαὶ : “1 15 Το θὰ δηὰ 
Β6Π501688 ἰὴ ψοι ἴο γ᾽ οἰ] ἰο διοῖ ἃ ἀοϊ πίοι [ἢ ΤῈΘ 
ἑπίοσοησο ἰ8 {89 0] οί: [7 τὸ ἃγὸ δ᾽] θὰ ἰὸ 
6οά, 1 Ηο δηὰ νὸ δῖὸ βοιιορθῆθουδ, ἰΐ τηυδὺ [0]- 
ον (δαὶ ἴῃ Ὀοῖγ (τὸ ϑεῖον, δΘοῃήοττοϊορ ἰο {πθ 
ῬΒΙἸΟΘΟΡ 168] ὠδωφ ἰοσμοπάϊ οὗὁ ἰδ6 δηοϊθηίδ), οἢ 
ἐμ 0586 δρηᾶ, δηὰ 8 δβυῦαπίλῃοα, οὐ ἴδ οἶος, 
ὙΠ οὮ 16 ποἰιΐης Ὀαΐ 8 τπιοῖ8] ΟΥ ἃ ϑδίοῃϑ, σδῃηποὶ 
Ἠ6 ΒοΙΠΟΖΘΗΘΟΌΒ, 88 βυοἢ 8 Βα δδίδηοο ({Π|6 ἔοστι 

᾿οΥἹ πΒϊοἢ ἰδ ΒΙΠΙΡΙΥ 6 σοῦ οὔ Βυϊηδη δι.) δὰ 
ΤΩ 8} 8Γ6 ᾿οίδγο ΘΏΘΟ,8.---Τ 9 ΔΡροδίΐδ τ δ Ἰκ98 ὑπὶβ 
βἰδίοιιϑηὶξ πον Ππϑιδηάίηρ ἰμδὶ, ΟΥ ταί μοῦ, ὑγο- 
οἰδοὶγ Ὀθοδῦδθ, 09 ζηοδὶ οδίὶυ βίδίυϑβ οὗ [86 
ἄοάβ, τιδὰθ οὗ εἶϊνοσ δπὰ χο]ὰ, οὐ τρϑγῦ}]θ δυὰ 
ὑΤΟΡΥ, [86 τηοδὺ ΓΟ ποα τηδοίογρίθοο8 οὗ δηοίθηί 
διί, ΓΟ δίδπαϊηρ οὐ (86 ΑΟΥΟΡΟΪΐΒ δηὰ οἱπὸν 
ῬΗίδοθβ, 88 Ὑ7611 δὲ πῃ (80 ἰθιρῖοθ οὗ Αἰ 6ῃ8. 
Χάραγμα (ἴγοτα γχαράσσω) ἀδῃοὶθΒ ἃ Οοδττθα ΟΥ 
βουϊριυγοά ψοτῖ, α ῥτοἀυοίϊου οὗ ἐδ6 εΚὶ}} δπὰ 
ἀοϊ οταιϊίοη οὗ 8 ᾿θδη; ἐνθύμησις ἀοοθ8 ποὶ, 80- 
οοτάϊης ἰο ἐμ6 δι ἰοσμομαϊ, τῆοδὴ (6 ἀεείγα ΟΥ̓ 
νηοίἷνε Ῥτοοσδοαϊΐϊης ἤγοπι δὴ δυιδιΐο ἐμοὶ! πίοι 
(Μεγον), Ὀυὲ ἱβ οαυίνα]θηί ἰο γεϊεοίίοη, σοηδίάετα- 
ἑοη. ΒΟ Ῥαυϊ, ἱδπογοίογο, ἀδβίχησ (0 ῬΓΟΥΘ 
ἐδδὶ {πο τοσδδὶρ οὗ ἱπιθβοβ ἰ8 ἰστδιϊ οηδὶ, μὸ ἀϊ- 
Τοοίβ ἐδο δἰϊοπίϊοη οὐὁἨἩ δ18 ΠΟΔΌΣ ὈοΐΒ ἰο (ἢ 
τηδίογ ἰδ ἷβ οὗὕ πθΐοῖ (Π 086 ἱπιδ 68 ΔΤῸ τη866 (χρυσ. 
ἀργ. λίϑ.), διὰ δ'6δο ἰο {86 ΜΨΑΥ διὰ ΠΙΛΌΠΟΙ ἴῃ 
ΜΓ ΟΝ (ΠΟΥ δΓΙΓῸ οοπείσυοἰθὰ δα σοιηρίοίοα, ἐμαὶ 
ἷθ, ῬΔΙΓΥ ΌΥ πρϑϑηδ οὗ βδκὶ} 1} πη (τέχνης), 
ΔΙΡΓΥ ὉΥ τοδοοιΐου οΥὐὁ ἀρ] ογδίΐοη οὐ αι εδιΐ ἢ 8 
ἵκο ἐμο8ὸ: “" ΒΊΟΝ οὗ {89 χοάδβ 8}}48]} Ὀ6 τωδά δῦ 
ΟΥ ν2ιδὺ τηδίου δ} οἱα.᾽ ὁΡδ, ἐπὶ οχῖοὶς 
ἐδ τηοβί βίγι κίηρς σοῃίγαδί, νἱσ., ἀνθρώπου δῃὰ τὸ 
ϑεῖον, ατὸ ἱπίϑηιἱ ἢ Δ} ρἰδοοὰ ἴῃ ἰαχίβδροεϊ(ἰοη. 
ὑὐέο σοῦ} 

γεμ. δὃ0, 31. Αἱ {δ΄ῖ6 γνοΐπὶ 8 πον αἰνγϊβίοη οὗ 
89 αἰδοοῦγβο οουληθῃο68, ΓοοΡΥΪπρ ἴο (}}86 διιὉ- 
76οὲ οὗ δΔαϊναίίοη, ἴο ἐ6 βεαγίουν Πἰπη8ο6}7, ἰο το- 
Ῥϑῃίδησο, δηὰ ἰοὸ δ. Ῥδὺ] πδὰ δ᾽γοδὰγ ἰηϊὶ- 
τοδίοα ἐμὲ τῶϑὰ δὰ ηἰ μοτγίο ἔδιϊοὰ ἐο αἰ ϑοοΥο 
16 ἰγυ ἢ---ἰΒαὺ (μῸ7 Βαὰ ζοῆϑθ δϑίγαγ. ΑΠῸΣ 
ϑδδβα τας (δ 18 ροβιιοι (οὖν), ΒΘ ῬΓΟσΘΘΩΒ ἰο ὈΘΔΓ 
πὶϊηο88 ἱἰμαὶ αοά Βεοὰ ογθυϊοοκοὰ {πὸ ἐΐπηθ8 οἵ 
ἰζηότδηοθ (ὑπεριδών, ἑ. 6., δὰ δ)οννοὰ ἐδοῖὰ ἰὸ 
Ῥδ88 ὈΥῪ νι ἰϊβουὺ ΔΩΥ Ῥοβίιγ6 τηϑηϊ δι διΐοη οὗἉ 
ἄτασα, ου (86 056 πδηά, Ὀαὶ αἷδο πἰϊμουαὶ ἃ βίθστι 
ΤΟΌυΚΟ, ΟἹ ἴμ6 Οἱ Β6Γ), ἩΝΟΣΡΘΩΒ ΠΟΥ͂, ὙΠῸΣ 8 
οτἱϑὶβ δὰ δυγίνοὰ (τανῦν), Ηα ἀδιβδηδ ἃ ομδηρο 
οΥ̓͂ τλἱϊη, ὉΣ ΤΟροπίδησο οἢ {86 Ῥδζί οὗ 8}} σζθῃ 
(89 ἰογπιδ τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ ΟΣΧΡΕΘΒΘ 
16 οσοῃοορίΐοη οὗὨ μηϊυογδαϊμ ἴῃ [86 τηοδὶ Ἔχρ ἱοὶ! 
ΙΩΔΏΏΘ6Υ). [ “ὑπεριδεῖν, ποέ ἰο ἰοοῖ αἱ, ποὲ ἰο 
ποίϊσε; ΧᾺ. Ῥβ8. ἵν. 2; ῬὍουΐ. χχὶΐ. 1: μοί ἴο 
»υπιλ, ΦΟΒΈΡΗ. Δηί. 11. 6. 8 (9),᾿ (ἀ6 Ὑ οἰ(6).-- 
“Παίὴλ ουεγοολεά; ἰὰὶ Βουϊὰ θ6 οὈὐδογνδὰ ἐμαὶ πὸ 
ΒΌΘΝ πιορίδΌ ΒΟ 88 “ ἱηκοὰ δ᾽ ἰδ ἴἰο θὲ ἑουπάὰ ἴῃ 
1μο ογὶ κί δ] (ΟΟΝΥΒ. ΑΝ Η. 1. 407. ποίο).---ΤῈ.]. 
Τὶ ἀρϑη ἃ, τ ὰὶσἢ ΘΟΏΘΘΓΏΒ 8]} τπδηκὶ πα, ἰβ πο τ 
τηδὰθ ἴῃ Υἱοῦ οὗἁ (}6 ζδοὺ {πὶ (καϑότι) αἀοὰ 8885 
ἥχοὰ ὁ ἄδὺ ἴον 6 σχἱχιίοουθβ ἰυδρσιιθοὶ οὗὨ ἴδ6 
σον], νΐομβ 6 ν}}} οχϑουΐο ἱστοῦ 8 τῇδη 
ἴρ ἀνδρί, ἑ. 6., ἴῃ [86 ρόΥΒΟῚ οὗ 8 πιδη, 80 Ὑ1]} 
ὁ 9 Τορσοβοηίδιϊνο οὔ αοἀ." (Μογον).---ΤΒ.], 
ΟΠ Β6 888 Δρροϊπιίοα Ὁ» (μὲ ρᾷγροβο (ᾧ ὥρισε, 
8η διίγδοιΐοη ὕγϑαυ πε οοσαττίηρ { ἩΊΝΕΒ, ᾧ 24. 
11), δἴοσ μβανίηρ οογϑά ἔδι ιν ἴῃ τοι ἴ0 4}} πη δὴ 

ὉΥ γχαϊδίηρ Βἷπὰ ἤγοιυ {86 ἀοδὰ: {μ6 οχργοδβεῖοδ 
πίστιν παρέχειν ταθ8ῃ8---ἰο πιαχε δωκε 7ζαϊίλ Ροεείδίο, 
ΟΥ Ὀγΐπρ ἰδ ΠΟΘΙ, ΠΘΙΒΟΙΥ, ὮὈΥ ΤυΘΔΏ}8 οὗὨ (δε ἰδοιξ- 
ἸΏΟΏΥ ὈΟΓΏΘ ἰῃ ἔδυοσς οὗ δἷπὶ δηὰ μιῖδ ἀἰσηῖγ ὉΥ 
{86 ἔδοί οὗ ΒΒ Σοδυγτοσίζοι. 

γεμ. 82-84. α. Τα Βρϑδῖκοσ μδὰ ρῥτοοοοάθὰ 90 
ἴαυ, σπὶϊοαῖ, Βονσονον, δανὶπϑ σοποϊυάοὰ, τ Βδη 
6 νὯ8 ἱπίδεσυρίθαά Ὦγ Ἰουὰ ΤΠΟΟΘΊΚΟΣΥ οὗἁ [86 το- 
δυγτοοίίοη; ἴμ9 ἀοβηΐία δείϊ916 ἰδ ῃι θη 088}}} 
ομἱ(οα Ὀοΐοτο ἰμὸ μκοηϊίνο ἴῃ ἐπ οχργϑβοῖοα 
ἀνάστασις νεκρῶν; ἰϊδ Ῥγεδθηοο πουϊὰ μανο ἀθ- 
Ἐοϊοα ἐδοὸ τοϑυγγθοίΐοη οὗ αὐ ἰδ0 ἀοδά, πδοσοδὲ 
ἰδὲ οὗὁἨ ΟὔἹΥῪ οπό Ὑδὸ δὰ Ὀθεὰ ἀεδά, πδινεὶγ, 
φοδυβ, ἰ8 ΠΟΓΘ τηϑδηΐ. ΤΏΘ ΟΥὮΘΡ ἈΘΩΤΟΥΣ, π80 
αἀἰὰ ποὲ δοίυδ!!υ τποοῖκ, δὰ ψῶο σοιπδυκοὰ ἰπ 
οουχίδουδ ἰδγ δ ἐμδὶ ἰμΠ6} ψου]ὰ 1ἰσίοη ἰο δἷπ 
οὨ 118 δα ὐοσί οῃ 8 Γαἴατο οοσδδίοῃ, δὲ Ἰθαδὶ ἱπε- 
ΡἸἱοὰ ἰδδιὶ ἐπ γ, ἰοο, ἀοεὶγϑὰ δἰ ἰδὲ εἶτοο (0 Βοδῦ 
ὯΟ ΙΏΟΓΘ. Απα δὺβ (οὕτως, ἑ. 4., τ βοῖ δὸ ἰἰ}9 
οουἹὰ Ὀ6 ὀχρφοοϊοθα ἔγομα ἴδ 9 τδῆποτ ἱῃ Ἐ ϊοῖ Βἷα 
τοτὰδ μαὰ ὈΘΘΏ τοοοϊνεα), Ῥδὺ] πὶι πάγον τοι 
[86 δεδϑι  ὉΪγ. 8:11, βοῆϑ ἴδῃ δἰϊδομβοὰ ἰμβεῖε- 
δεῖτοβ ἰ9ο τη, διὰ γοσὸ αἷδο οομυδγίοθα: ὁθοῦς 
8686, ΚΘ τρϑῃτίοηθβ ΟἿΪΥ ὁη6 ὉΥ ἈΔΠΙΟ, Υἱξ., 
διομ γαῖα, ἃ τθῦον οὗ τ. 9 Ατϑοραρυβ, ππϊοὰ 
Ἧ88 ἴΠ6 τηοδὺ δποϊθηί ἐγϊθυηδὶ οὗ Αἰδοδα, δά 
ὈΠΣΥΘΥΒΔΙ τοκδιάϑα Ἡλι χοδρεος. Τὶ δὸ 'ντδϑ 
8 ἸΏ8η οὗ ρτοδί ἀϊδιϊποιΐου ὩδῪ 6 ᾿Ἰηΐογτοῦ ἔσο 
189 οἱγουτηδίδποθ (μαὲ (μ6 οουτὶ οὗ (86 Ατεορδ- 
Εἰ οοπδβίδίθα οὗ πὸ ποῦ]οδὶ διὰ τποσί ἰμάερθα- 
ϑαΐ ΤΔ6, ἼΟ86 ἰηίορτὶν οὗ οἸὨδγδοῖοσ 88 υἢ- 

ᾳυοϑιοηθὰ. ἸΤγδαϊιϊοι τοργοϑοηίβ Εἶτο δο δανίος 
Ὀδδη (π6 δγαὶ Ὀἶβθορ οὗ Αἰβϑῆβ, δῃὰ 68 μανίᾳ 
ἀἰοὰ δ8 8 τολῦίγυ; δὲ ἃ ἰδίενς ρεσίοα βουεγαὶ 
ἩΣΙ( ρα, δὰ 6 ῬοοΌΪ ΩΣ Θγδέθη,, οὗ δ τωγεί δὶ 
ΟΒδυδοίθν, ἯΘΓΘ 1Ἀ]ΒΟΙῪ δϑοσί θοὰ ἰο Βίτω. [8εὲ 
119 δυίΐοῖθ διοηγείωςε Αγεορασίία, ἱπ Ηδπξου: 
ηπενα. 111. 412.-418.- ΤΕ. Ὁανμλατὶα ἰα οὩ- 
ΕἸΓΟΙΥ ὈΠΚΏΟΝΗ; (86 ΤΩΘΏΠΟΚ ἴῃ ἩΒΙΟΝ 586 ἰ8 
τηθῃἰ ΟΠ θα [Βἰπιρὶγ, γυνὴ ὀνόματι], ΟἸΘΑΣῚΥ δππ 
δ ἰὲ 18 δῃ ΘΥΤῸΣ ἴ0 Σερσϑϑοηί ΒῸῚ 88 Βαυϊηρ Ὀ668 
186 ψῖξδ οὗ Ὀἱουγυΐαδ. (πε γϑοδίοῃ). 

ὁ. πο υὐἱίγ οὗὨ ιδῖ8 ἀϊδοοῦγδβο 8 γϑδα }γ βεθα; 
ϊ8 {8 6116 18 ἴ86 ἰἱπδογίρίίοη οἱ ἐμδὶ δἱίδ: ἀγνώστῳ 
ϑεῷ. Τδθ δροβί]ο αἰ δάϊν δά πιλὶ8 ἐμδὶ ἃ τοϊϊ σίους 
ἰϑοϊληρ οὗ ἃ οεγίδίῃ ομδγδοίοσ χζουοσγηοὰ 86 ΑἰδΒ6- 
ἰδ, Ὀυΐ Τοΐθσϑ ἰο (μοὶ ἐπδουὶ ριΐο δὲ δὴ ετὶ- 
ἄθηοθ ὑπαὶ ἰπ 0 Υ ψοτο ἀοβοϊοηὶ ἴῃ ἐπα ἰγὰθ ἘΠΟΙ- 
Ἰοάκο οὗ ἀοά. Ηδποο Βο ῥτοοϊδίτβ ὑπ ἔσγωὶὶ ἰο 
ἴμθπι, ὅγαὶ, πτῖῖδ τοϑροοὶ ἰο αοὰἂ, νοῦ. 24, 25; 
ΒΘΟΟΠΑΪΥ, τ Γοδρϑοὶ ἰ0 τρδῃ, τΒΟ ἰ8 δρροϊηἰοὰ 
ἰο 806 ς διὰ ἰο ὅπα Θοἀά, δοὰ ψῆο ἰ5 τεϊδίεὰ ἰὸ 
Ηΐμ, νον. 206-98. ΑΥΟΡ δὴ ἱπίοσχιησδάϊδία οὔὗδοσγ- 
υὙδιΐοῃ, τόῦ. 29, πβῖο τοῦυκοα ἰῃθ ΟΓΤῸΣ αἵ 
ἰππᾶζο- Ἡογμρ, Ῥδ} ῥγοοϊδίπηβ, ἐπ σά]γ, ἐμαὶ [Ὲ6 
εἰπιοὸβ οὗ ἱβηοσγδησο δὰ γοδομοὰ ἐμοὶς επὰ, δὰ 
ἀοπιδηὰκ ἃ χοίυση ἴοὸ ἀοα, δηὰ ἔδιι ἰπ ἰ8ο ΕΑἰθοα 
Θη6, γ͵πὸ 18 μ6 βδυίουσ δπὰ (ἰΒ9 δυάμο οὗ ἰδ8ὸ 
νουϊὰ, (Οοτρ. ἕάνακ: Ολωγελ Πβίοτν, 11. 2.2 
8.). Ὑπὸ ψ ΒΟ] ἀϊδοοῦγδβο 8 δ πἶτδῸυ υΐ οά 
ἴο 186 {ὑἰπι6 δὰ (μ6 γΐδοθ, ἰβ ςδβαζδοίογτ σϑὰ ὉΥ͂ 
Ὑ 18 ὁπ) δηα τηδίυτο γοβοοϊΐοε, ἰ8 οοπαίἀογαίο διὰ 
γοὶ ἔσδηκ, τοοάογδίθ δῃὰ γοὶ ροἰϊπίοα, ἸΟΙΥ ἰΒ [86 
βουσί σοι ἐξ ΟΧργθδβοδ, δηὰ τδυκοὰ Ὁ 
ἄοηυΐϊπο Ῥϑυϊ πο ζθδίαγοθ πὶ ἐΐϊ8 ζυράκπιοηίδὶ 
ΥἹΘῊ Β (γοδροοίρ (89 ὉΠ οὗ (δ9 τογυϑδίίοι οὗ 
ἀοὰ πῃ οτγοδίίου, ἰὰ (86 σοπδαοΐθοοο, δὰ ἰδ 
ΜΟΓΚ οὗἨ τϑἀθιρίο), 88 νχο ] δ ἴῃ {μ0 ἀἰδεϊμο- 
ἐϊοι Ὀοίποθη (6 δηΐθ- Ομ τί διδη δπὰ (86 Ομ γίδ. 
εἶδα ἱδιοτοαὶ ρογοάθ; μβοποθ τῷ οδβιποὶ δα Σοῦ 
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ἐδῪὲ δὴγ ουπαδιΐοη οχὶδὶβ βίο σουϊὰ δυδίαϊη 
(86 ἀουδὲ οχργοββεὰ ΌὮΥ βοῖὴθ γί ογβ τοδρϑοίἑῃ σ᾽ 
(80 στο} ΕΥ̓ οὗὨ ἰδ 186 παγγδαίῖτο οὐὁἩἨὨ ἐδθ δρρϑδυ- 
δη66 οὗ ἐπ 6 ΔροδίΪα πῃ Αἰ 6 η8, δὰ οὗ ἐμπὶβ γτοροσγὶ 
οἵ δῖ8 ἀἴβοουγβο. [“Δ8 {818 ἀἰβοοῦγβο νγὰ8 ἰἢ- 
ἰογτυρίθα (νον. 82), γὸ Βαγθ η0 γἱρδὶ ἰο ἀοϑοτὶ δ 
ἦϊ 86 ἃ ἴθ Γο ἰϑθβϑοὴ ἰπ πδίι τ] ἐμ ΘΟΪ ΟΘΎ, ΠΟΥ ΘΥ88 
ἰο δεϑύτηο (ἢ Ὁ] τη δηαἃ βοῖηθ Οἱ 68) ἰμδὲ ἰἴΐ 
ἷδ ἰθδϑ ἔ}}} τορογίϑα ἴῃ (86 14δὶ (μδῃ ἴῃ (6 ἤγοι 
Ρατὶ, ὅσ." (Α16χ.).---.] 

ῬΟΟΤΈΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΤΙ͂,. 

Ἰ. ΤΊΔΘ ΒΟ ΌΟΥ οὗ 8 τηδδίογρίθοοα οὗ δῃοϊθηὶ 
αγί, δΔηὰ (80 Ὀοδυῖν οὗὨ ἰμθ59 Ῥσοαποίΐομβ οὗ δγ- 
οἰ ἰδοίυ ΓΘ δηὰ δίδι αΔΡῪ Ὑμὶοῖι ργοϑοιὶ ὑμοιηθοῖνοα 
ἴο {86 οΥ6 οὗῬΔυΪ, δὔοτα κἷτη πὸ οὐδί μοιῖο θη ἦογ- 
Ἰδϑί, ΠΟΙ ΠῸΥ ἀο {μον 81} Ὠὲτη τὶ τόπον δπὰ 
οαἰμαδίβϑτη, Ὀαὲ, οἢ ἐδ ΘΟΒΙΓΑΓΥ, δΓΟΙ 56 ἃ ΠΠΟΓᾺ] 
ἱβάϊηδίίοι ἰῃ ἰδ δο]. Οἱ ἰδ ἢγϑὶ οοσαϑίοι ὁῃ 
σι ὶοὰ (π6 ϑρίτιε οὗ Ομτῖδὲ, ἴπ ὁ. οἵὨ δὲκ ἀὐδοὶ ρ]θθ 
διὰ δροϑίϊοβ, σοϊηθδ 'π οοηίδοί Υἱΐπ αποΐοηϊ δτὶ 
ἴῃ 18 ἰρμιοαὶ δίδρο οὗ ἀδϑυδιορπιθηΐ, 6 βϑηίθποθ 
οἵ τοὐθοίου ἰδ Ῥγοπουποορὰ ἴῃ (δ 6890 οἵ [869 Ἰ6ἰ- 
ἰοτ, Ασὸ ἤδη ΟΒτἰπεϊβηῖϊ δηὰ τὶ, τ πθὴ υἱουγοὰ 
ἴῃ ὑἐβοπιβοῖγθα, οὔ 8 πδίυγο 80 ορροβὶϊο, (μὲ ΒΥ 
ΤΕΡΟΪ ὁδοὰ οὐμβου ἢ ΒΥ ΠΟ 1ῃ6888: ἐμδὶ ορίπίοι 
ἷθ δογτϑοὶ ΟὨΪῪ ἷπ δὸ ἴδ ἐμαί της Ερίγἰϊ οὗ Ομ νίδί 
ΒΘΙΈΒΟΥ ΤΘΟΟρτ 208 ΠΟΥ δαὶ δὴ ἀζείμδίσεῖψ 858- 
ἐδοιΐο οὐ ῬΡΌΓΣΟΙΥ ατιϊϑιϊο ἱπιργοδϑίου ἀδυϊ γϑὰ γοσω 
(λ6 σγϑδίϊοῃδ οὗ δυί, Ὀυΐ, οα ἐδ6 δοπίγδγυ, θ0ῃ- 
ἰοπιρἰδίθβ δὰ ᾿υάκοα τὶ οὐ ἰῃ δοπηθοίΐου τὶν ἢ 
(89 ἄθορ γοϊϊ ακἴουβ δηιὰ τπογαὶ ἐμοῦ σι ὶβ νυ ἱοῖ 60Ὲ- 
εἰξϊαϊθ 18 ἰγτὶθ ουπάδίΐοη. Απὰ, ἔυγίθον, ἐμ 
Βρί τις οἵ Ομ τὶβὶ δοσοσὰϑ τι οἰ 6880 8} δηϊαυ γ, 
18 80 7ὩΓ, ὨΒΙΠΘΙΥ, 88 ὈΟΓἢ γα͵ϑοῖ τπδὺ ἩΔΟΝῊ ἰδ 
Ῥδσί δ] δηὰ ἱποοιϊωρίοὐθ, δπὰ, τι ὀπὶ ΐγο σοπδὶδὺ- 
ΘΏΟΥ, ΥἱἹΟῪ τὴδη ἴῃ ἰδ (οίαζέίψ οὗ ἷβ παίυγα. 
ἯΒ116 Ῥδὺ] ψισυογα ὑμ6 ποτα οὗ διέ ἰῃ Αἰ ἢ θῃ8, 
80 σδῃποὶ ἀΐδδβουον (δ δειϊϑιϊο δκ1}} τὰ τ ΐϑὴ 
ἰδὸγ δῖθ οοπδίγυοίοα ἔσοια ἐμ ἱβουριῖθ τι μί οὶ 
180Υ 8.0 ἱπίοπι δὰ ἰ0 ΟΧΡυθβθ, Οὐ ἥγοϊω ἐδ ρῦτ- 
ῬΟδ0 ἴον ψϑὶσ ΠΟῪ δτὸ τηδὰθ; ἰδμοβδθ ΒΌΡΟΡΌ 
ἰδ ρθα, {8059 ΠΟΪ6 δἰδίιαθθ, οἱδ. δ.θ, ΠΔΙΏΘΙΪΥ, 
ἷπ οἷν ΤΟΥῪ πδίυσο ἔμ ογεϑδίΐουβ οὔ ἰδ βρρὶτὶϊ 
οὐ Ραφβπίβιη, δηὰ δγὸ ἀεβίριιοὰ ἰο δυβίαϊπ ἃ ροῖγ- 
(Βεϊϑιϊσ8] ποσβδίρ: [80 ΟἿ (δαὶ 8 8οὸ ΣΙ ΘΕ }γ 
δυογηϑὰ τυ ἢ} σοῦ κ5 οἵἁὨ δζί, ἰβ, ἱπ ὑγαῖῃ, ἃ κατεί- 
δωλος πόλις. Απὰ Ποποο (μὶ8 ψονῦ]ὰ οὗὨ δῖ, δὲ 
Ῥδὺ] ρῆζϑϑ οἱ ἰὲ, ἰοδὰβ ἴσῃ ἰο ἐπ Κ τ ιἢ ἃ ταοταὶ 
ἱπαϊσπδιϊοη οὗἨ (ἢ ογγον, {86 ἀοϊαίοι, {86 βἰῃ 

ἰπδὶ {86 ἰνίηρς αοὰ, σϑΐθ ἰΐ οοπίΐπιιθα τ0 
ογῖδῃ. ΥὙ8 ΚΒρίνιϊ οὗἩὨ Ομγίβι δἵ πὸ {πιὸ δηὰ ἴῃ 

80 Ρῖδοο ἰοἸθγαίθθ 8 ἠυάἀφτιηοηὶ ὙΙοἢ ἐδ ἀϊγοβίοα 
οἵ ΘΥΟΤΥ τηογδὶ δὰ τοϊ σίου οἱ οπλθηΐ, 

2. Τπο ργοβοηΐ 18 αἷἰ8οὸ {860 ἢγδί οοοδδίοῃ ΟἹ 
ἩΒΙοΩ ΟἿ δε Θ ΣΕΥ ΘΟπιοδ ἐπ οοπίδοὺ πίτἢ ρλίζοδο- 
Ῥὰν, 88. Ὑ6Ὶ1 δ πὶ ατί. Ηθτσο, ἰοο, ἰδ δπδοουη- 
(ον ἷβ ποὶ οὔ α ὕγίϑμ αἰγ παίνσο; (ἢ 9 ΟΠἹΥ ἀἰϊθοτν- 
6860 8 Τουπὰ ἰῃ ἐμπο ὕδοί. (δὶ τ μ1}6 Ῥ8Ὰ] σ0πὶ- 
Ἰβοποϑὰ {π6 σοηἰοδὶ ἰῃ ἐμο ἤτοι οδβϑ, ἴη9 δ ]]οδο- 
ῬΆΘΥΒ ΔΥῸ ΠΟΤ [86 δβϑδϊϊδπίβ. Νοίίμον ἐμ 6 δν- 
Γαῖτο ἰῃ τὸν. 16-]18, ποὺ {86 ἀΐδοουξδο ἀο]ἰ τογοῦ 
98 (86 ΗἸ}} οἵ Μίαγβ, δοπίϑί Ὡ8 ἃ βίῃ ρὶϑ οχργϑβδίοῃ 
ἱπιρὶ γίπρ ἐμαὶ ἃ ἀἰτϑοί διδοῖς οὰ ῬΒΣΟΒΟΡΏΥ μδὰ 
Ὀδεπ Ὡς ὈΥ Ῥαὰ]. Βιυιΐ ὈΟΙΒ Ὀοίοτο δῃὰ δῇ 
δὲ ἀἰδοουτβο, [86 Ἐρίοιγοδη δὰ δίοῖϊος ὈΒ]]οδο- 
ῬθοΓΒ Βρϑδκ οἵ μἰβ ἀοοιγίηθ ῬδγΕῪ ἴῃ 6 τηοοκίηρ 
διὰ οοπίοεερίυουδ, δηὰ μασὶὶν πῃ ἃ οοἹὰ οὐ ἀϊϑά αἷη- 

Τὰ] τοϑῆμογῦ. Τα ΐβ οἰ ΟΌΤηδίΔΏ 09 ΤΩΔῪ Ὀ6 ΥΟΘΣΥ 
υπαογϑίοοα, τ μθπ 76 ΣΟΙ ΘΙ ΌΟΥ ἐμαὶ ᾿ὑ τγὰ8 ὑγϑ- 
οἴϑο]γ τὶ {πὸ 86 }0018 οὗ Ερίουγιδ δηὰ Ζεπο ἰμδὲ 
Ῥδ} οδπιο ἰπ σοπίδοί. Τ86 βυβϑίθῃ οὗ θοὶἢ ΓΘ, 
ἸΊΟΥΘ 8} Οἰμ 6 ΓΒ, δὲ σαυΐδοο τυ ἐμο ΟἸ τ δ ἴδῃ 
ἀοοὶ τὶ πθ0---ὐθ δὶ οὗ (86 ΕΡῚσΌΤΘδ 8 οἢ δοοοιιηὲὶ οὗ 
{μοῖν ἀοοίγῖηθ δοποογπίηρ (δ 6 Ποὶίν, δὰ Ρ]θαβυσο 
88 {πΠ6 βογογοῖσῃ χοοἀ---ἰ δὶ οὗ ἐπ 9 ϑίοϊοβ ὁ 80- 
οουπὶ οὗ μον σογαὶ βοϊ -κυβδηοίΐοπογ. 5111}, ἐμ 8 
ταδὶ ϑῃσουηῖον ΌΥ ΤῸ Τὴ ΘΔῈ8 18.18.68 {86 ᾿έο ΘΟ 6 
(δὲ Ομ τ δ δ} ΤΥ ἰἰ86}7 18. Βοβὶῖ]6 (0 ΡῬΕΣ]ΟΒΟΡΆΥ. 
Ιν πᾶν, ΟὉ {πΠ6 ΘΟΠΙΓΑΣΥ, ὃ ΦΙΊτοδαυ φγοαϊοιοα, 
ΔΙ͂ΟΣ ποίϊοΐηρ ὑπο ἔγυϊ } σοττη8 οὗἩ ὑἐποιρσεὺ 6 ἢ 
{μ18 ΑΙ μοηΐδη ἀἰϑοοῦγβο ῬΡοδθηίβ, ὑπαὶ ὑπὸ ἰσυ ἢ 
ἴὰ ΟὨγὶϑὶ 5 6δὺ8 ν}}} 1(6017 κῖνο σἱδο ἰο ἃ Ομ εἰ βιΐδη 
ῬΒΣΙΟΒΟΡΕΥ. 

8. Τὴηὁ ὙΟΤῪ γί ἱπουρῆὶ οχργοβδοᾶ πὰ ἐπὶ 
τῇ ΒΒ ΟὨΔΥΎ ἀἰβοοίσβο, 18 οὗ δυο ἃ ὀμδγδοίου: ὁ 
ἀγνοοῦντες εὑσεβεῖτε---καταγγέλλω ὑμῖν. Ῥαὰ] Ὀ6- 
αἰηθ ΌΥ τοΐουτίης ἰο ἐπδὺ Ση βου ρ 0 ΟἹ. 8 818}: 
“ΤῸ 8ὴ πκηόνῃ αοὐ,᾽" δηὰ βοὶβ ἔοι ἢ τότ ἔᾺ}} 
(86 ἀθὸρ τυϑδηΐηρ ὙΙΟΝ ἰὑ οοηνονβ. Τὴ ΜῸΓ- 
ΒΒΪΡ οὗ δὴ ὠπζποιοπ Θοά .ἰπγοῖνθθ 8 ΘΟ. 6 Β8108 
Ὀοῖδ οὗ ναπὶ οἵ Κπον]εάμο, δηὰ οὗ ἰδ ρυθβϑίῃκς 
πορᾶ οὗ (86 πογβεΐὶρ οὗ Ηΐπιὶ τὸ ἰδ ἘΠΕ ΠόνΤη. 
Τὴο ροὰβ γῆὸ ὅσ Κπονῃ, τηοπἰἰοηϑὰ ὉΥ͂ ΠΔΠΊΘ, 
διηὰ ψογθΕῖρΡοα 88 δυο}, ἀ0 ποΐ δωιβέγ ὑἐδμθ το]ὶ- 
ἴοι δηΐβ οὗ 8, δπὰ ἤθη60 {8686 ΔΒ ἰπι- 
ΡΘ] πἷπι ἰο Ἰοοκ Ὀογοπὰ [μ6 Ἰἰταὶῖ8 πὰ ΦΌΣΤΩΒ οΥ̓͂ 
1Π6 οχ᾿ βέϊηρ ΟΥΒΕῚΡ ἴον στο] οῦ. Βυΐ {μ6 οὈ͵οοῖ 
οὗ πουϑῆὶρ πὸ δἀ θὰ, ἰδ δΘομίθββθαΥ Ὀπκπον ἢ 
διὰ υππδιιϑαὰ (ὁ ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, γοΥ. 28. ἡ 
ἄγνοια, Ὑ6Χ1. Ν δηὰ [88 ὙΟΣΒΕΪΡ, ΠΠΟΥΘΟΥΟΣ, οἴ 
απ ἀΒΚηονη ΠοὶΈγ, ἰηνοῖνοβ ἃ ἀΐτὰ σοί οι ΟΥ 
Ῥτοδοη  πηθπὶ οὗ ἠλ6δ ὑπκπόσῃ αοὰ. Βοϊϊᾳίουδ 
ἰγας, ΒΟΎΟΥΟΡ ἱπα δι Ϊ ΠΟΥ ΟΥ ΤΥ ΔΡΡΥ  οηα6α, 
ΠΘΥΘΡΐὮ61688 1105 δἰ ἀθη Οὐ ἴῃ ὑδ86 Ιη888 οὗ ρμᾶ- 
ἄϑδῃ Ἰεροηὰβ οὗ χοΐβ, ἴοτπιβ οὗ πόογβ ρ, δπα 80- 
Ῥογβιϊουβ, ργϑοιῖοοθ. Βαΐ (μδὶ ψῃὶοι ἐμ 6 Γοὶὶ- 
εἰἴουβ τοϊπὰ, στορίῃ ας ἰὰ ἐδ ἀδτῖκ, δἰἰοτηρίβ ἰο πὰ 
(οοπῖρ. ζητεῖν, ψηλαφεῖν, ὙΟ0Σ. 27), 18 ἃ κἸΕ οὗ τουθ- 
Ἰαϊξοι, δηὰ ἰβ ΠΟΥ͂ σΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ δηα αἰδβυϊ ΠΟῪ Ῥσο- 
οἰαὶπιθὰ (τοῦτο---.καταγγέλλω ὑμῖν). ΤΏ 688 δγ6 (9 
οτταδ Ὀοΐδ οὗ 8 “" ῬΕΣἸΟΒΟΡῈΥ οὗ Μυ.ΒΟΙΟΡΥ ᾽᾽, πὰ 
οὗ ἃ “ῬΕΙΟΒΟΡΕΥ οὗ Βογυοϊαίϊοι." 

. 4. Ῥαιι ῥγοοϊδίτηβ (86 οπέ Ῥοσβο αὶ Θ0α 85 ἐμθ 
Οὐεαίον 97 ἰλ6 ωοτὶα διὰ (πὸ Ζοτα οΓ (λε ιοογίά,, ὁχ- 
αἰἰοὰ δῦογβ ΘΥΘΣῪ ογοϑίασο; ὑμιι8 ἢ6 δβίδίθβ [89 
ἐσ ἴῃ ἀϊγνοοὶ ὑϑυτηβ, τὶ μβουῦ αἰἰοιηρίληρ ἰο 6οη- 
ἰχογοσὶ δπηαἃ σχαὐϑοὶ ΘΥ ορροδὶΐθ γίθννϑ. Ηἱΐβ τὸ- 
ἸΏΔΥΝΚΒ τοΐαίϊο, δ ὑπ6 βϑπῖθ ἰἴτηθ, ὑπ 6 8016 8γ}8- 
ἰθπὰ τ 6 ἢ δοπΐουπάβ αοα δῃὰ παίυγο---ἃ δυβίθῃι 
τ οὴ σοπδίλιαίοδβ ἐμ ἑουπάίΐοη οὗ παίυ δ) τοὶὶ- 
ἰοβ, Ὑβὶοῦ 186 ὀχργϑδαβϑοὰ ἴῃ ἐΐ8 ταγίῃβ, δα τ Βἱ οἢ 
οἸἑηζδ ἰο 1:6 διοὶϑηί ΡΒ ἱἸοβορῖγ. ΤῸ ΗΘ]]θηΐο 
ζοὰβ λαά α δεσίπηῖπο ; {6 γ6 τῶ ὯΟ ὑπ 60] 168] 5γ8- 
ἰθχ τνιιοαὶ ὁ ἐμβΘΟΧΟΩΥ τ ὶσἢ δἀορίθα {πΐ8 Ῥτὶη- 
οἷρῖο; ουὐϑὴ (80 ῬΕἰΠΟΒΟΡΆΥ οὗ (Π6 61888168] ρογϊοὰ 
σϑηποί γοῖ δοσυγδίο Υ αἱβουϊπϊπδίθ Ὀοίννθοι αοἀ 
διὰ ἔμ ποῦϊά, ποῖον ἀοθ8 ἰΐ τῖ86 ἰ0 ἃ ἰσὰθ δοῃ- 
σθρίϊοι οὗ {86 ογϑδϊΐοη. (Οορ. Βαυμθάβτεν, 
11. 1. 249 ΄.. ἀπὰ, νὰ τομασὰ ἰο Ῥ]αίο, ΖξιΚἘᾺ: 
Τὰι Ῥλίοεορὴν 977 ἐλα Οτεεζε, 11. 474 Β΄, 24. οἀ. 
1869.). ΑΙ 48}} εἐἰπιθβ, δῃ!ὰ ἴῃ ΘΥΟΥῪ δίδρο οὗ ρ)ιὶ- 
Ἰοδορμΐο ἐμουρπί, (6 ἔδοὶ οὗἩ ἐμ ογθδίϊοη οἴ (10 
ψουϊὰ, δπὰ {Π6 σοποορίΐοι οὗ [86 ΒυΡΟΓ δία γα  ἰΥ 
οὗ αοἀ 88 {86 Ιιοτὰ οὗ 86 νογὶὰ, δῦ ζ παἀδιηθῃ δ) 
Ρυϊμοῖρ]θ8 οὐἨ 86 ἰσαΐ, νυ σι οδηποῖ, πἱϊδουΐ 
ἀδυροτ, Ὀ6 τηἰϊδυπάοτγδίοοα οΥ υπάθτενδ]υθά. 

δ. 9 σὲ ἱμάοριοα ἰο χσουοϊδίλοι ἴοσς 86 ἰγὰ9 



828 ΤῊΕ ΑΟἸᾺ ΟΕ ΤῊ ΑΡΟΞΤΊ ΕΒ. 

Υἱὸν οὗἩἨ τῶ δηὰ δυμδη πδίυσθ ΤῊΘ ΠῚ οὗἉ 
π6 θπιδῃ γασε (νογ. 260), ψγὰϑ ὈΠΚΠΟΜῺ ἰο 8]] 
Ῥοϊγιμοϊδίϊο τοὶ ίοθβ. ΑἹ] {πΠ686, σοπίογπιΐης ἰο 
δος {πΟΟΥῪ {Ππαΐ (ΠΡΟ 8.Θ ΤΒΠΥ σοάβ, ρτοοθοάοά 
οῃ ὑ86 ῥγποῖρ]ο ἐμδὲ ἰμ6 ῥγὶπηογὰ 14}8 οὗ (6 νδ- 
τὶουβ Ὠδίϊ 008 ΟΓΘ 6180 ἸΏΔῺΥ ἱἢ ὨΌΠΙΌΘΣ, δηἀ (μαὶ 
1.656 πα 08 δηὰ {ποὶν γοβροοίϊνο Τοιιπάθυβ ΟΓΟ 
οσἰ χίῃ8}}ν οὗ ἀἰδογοηί ἀοζτοοβ οὗ τη. Τα ῖβ 68- 
δοη 14} αἰ ογθηθθ 88 ἴ0 οὐἱρίη, 88 δϑδδυηθαὰ 88 
Ῥοτγροίιαι οα ἰπ {86 δι Ὀϑοαᾳαοηΐ ΒΙϑίοσυ οὗ ἰμ6 ἢ8- 
ἰϊοηβ. Το σοποορίΐου οὗ υμὶγ ἴῃ (1186 λίδίογν οὗ 
Ταϑῃ κ᾽ ηα, νγὴ8 8180 δη γον Τοχοί χη ἰο ας ἢ Ομ θμ,. 
Ενθη {Π086 Ὠαϊΐοη5 Ἡ Οἢ δα τΊβοη ἰο {πο ἷχἢ- 
οβὲ ἀθσοο οἵ ουϊέίυγο δηὰ ἰπι 6} ]Πσοῆςο, [9 αἀτοο 8 
διὰ ἰ.6 Εοιμδηδ, Γοζαγἀ οι (μεῖνε, γοβροοίΐνο- 
Ἰγ, δα οοῃβιϊ υὐἱπρς [ἢ 6 ΘΟ ΓᾺ] Ροϊδί οὗ {μ6 ᾿ιἰϑίΟΥΥ 
οὗἩ ἐμ9 νοῦ]ὰ ; {Π60} οου]ὰ ἔοττα 0 σοποθρίίοη οὗὨ 
8 ὕπίτνοτνγεδὶ {Π|6ΓΟΓΥ οὗ τωδη κὶ πα, νυἱοννοα 88. οπὲ 
γαοε. (ϑε6 Βαυμαάξτκν, 1.1. 209 .). δαὶ 
ὨΠῚΓΥ 15. Ἔχ 94 δο] ον ὈΥ τονοϊαιίοι, Ὀοί] ἰῃ 
1.6 ΟἸἹὰ δπὰ ἰὼ {86 Νοὸν Τοβίιδιιοηί, ἰὼ τοι (86 
Βυμδ ἢ Γ6Ο ἰδ ἰγϑοοα Ὀδοῖὶς ἰο {Π6 οπε δῃὰ (6 σὰ θ 
αοά. Αοοοταϊΐης ἴο ἰδ ἰγαϊ οὔ (86 ΒΙΌ]6, {86 
Ἰἱδϑίοτυ οὗ {86 νουϊὰ Ὀορίηβ ψὶ ἢ Η πὶ, δηα 6οῃ- 
εἰ Δ}}γ ρΡοϊηίβ ἴὸ Ηΐτπα; (118 στοδϑὶ ὈγΙΠοΙρ]6 νγ88 
ΤΟΥΘΆ]Θα πον (86 οἷά σονθηδπηΐ ἴῃ ἴδοιβ οὗ κὶ8- 
ΤΟΥ ἩΒΙΟὮ γόγὸ [11] οὗ ΡΥοτηΐδο; ἰἰ νγ88 ὀχ] 6 
ἰπ ἀῖ8 γϑδ] ν ἴῃ {86 Ῥοόσδοι οὗἉ ()6 ράθοπλοσ, ν᾿ μῸ 
ἷ6, αἱ {π6 βδῃ8 ἰΐτη6, ἰμ9 δοσοπὰ Αἄδιῃι ἀπά (ῃ6 
δοι οὗ ἀοά. 

6. ΤῊο ἱπαιοοϊϊ ησ οὔ τὰ ἴῃ αοα ἰ8 ἀββογίοὰ ὈῪ 
ἐμ ΔΡοΒβί]6 ἴῃ νοῦ. 28: ἐν αὐτῷ ζῶμεν---σμέν. Τμὶδ 
Ῥγοροβίιἰοα μ88 οὗνθη Ὀθθῃ τοἰϊδαπαογβίοοα δηὰ 
δι )οοίοα ἴὸ ΔΌυΒθΘ; ΒΟΙΏΘ ΠδΥΘ, ΥΘΥΥ͂ ΟΥΓΟΠΘΟΊΒΙΥ. 
δου ζουπὰ Ραπιμεοίβδιῃ ἰῃ ἰξ. ΒΟΥ, ἴθ ἴπ6 ὅγδὶ 
Ῥίδοθ, {)6 δροβδί]θ ἀοθδ ποὺ βθσθ ϑρϑδὶκ οὗ ἰδμ6 
ἩΟΓ]4, οὗ {πὸ οτοαίυγο, πὰ ΖΘΠΘΓΑΙ, Ὀυὺ ΒΟ]ΟΪΥ οὗ 
8, δηά {δπαὶ, ἰοο, ἴῃ σοππροίϊου 8 {86 ῥτο- 
Ῥοβίιΐου {μπδὶ δ οδῃ ἤπὰ Αἀοά διηὰ ἱβ πθΆΥ ἴὸ 
ἩἨΐ. [Ιῃ {6 βοοοηὰ ῥΐδοο, Ὁ 18 ΒΙΤΡῚΥ δϑβογίθα 
(αὶ τς 8ἃγ ἰὴ αοἀ βῃά ᾿ἶνο ἰη Ἡΐτα, Ὀὰὶ ηοὐ οὐ 
Το οί οἷν {πὶ αοά, 88 ἰΐ 6 ΥΘ, 5 Ἰοβί ἴῃ (86 ψοτ]ά, 
ἐμαὶ 18, σοη ὈΪηοα ον ἰἀοπιϊβοα πὶ ἢ 1., ΟΣ {μὲ (89 
πουῦ]ὰ ἰδ δι δίῃ 8 }}} Ομ δηὰ ἰδ 6 βαπιὸ ψν (ἢ αἀοά. 
[ἢ (86 (Ἰγὰ ρ]ασθ, (86 δυρουτηιη ἀδὴθ πδίυτο οὗ 
(οά, νον. 24, 15 δἰ(ϑϑίϑα νυ} βυβηοίρηι, αἰδιϊησί- 
Π6Ε8 ὈΥ (Π)6 ΥΘΟΓΥ͂ σοῃοθρίϊοῃ οὔ {1:6 ογθδίΐοῃ δῃὰ 
ὈΥ {Π6 τογὰβ: κύριος οὐρανοῦ καὶ γῆς, 8Βο ἰμαί πο 
ΔΙὈΌΙΓΓΑΙΥ δἰιθιηρὺ ἰο σοηξουπά δηὰ ἰάἀοπι ν αοὰ 
πὶ (6 τψου]ὰ, οὐ {86 ψοῦϊὰ ψὶὰ αοά, οΘδη Ὅ6 
Βυσσοβδ[Ὁ}}γ 2866. ----ΝΌ ἀοοδ Ρϑυ], 85 10 88 ΒΟΠ)6- 
ἀπο θθθὴ βαϊὰ, δββοῦὶ (86 ἱπανν οἰ] πρ οὗ οὐ ἔῃ 
186 ψουν]ὰ; Ὀαΐ, Ομ [8.9 σΟὨΙΓΒΓΣΥ, ΒΘ Βρθδΐζϑ οὗ (86 
ἐμά νο!]ης οὗἩἨ ἸηδΔὴ ἰπ ἀοά, δαὶ ἰθ ἴ0 βΆν, μοὶ 
ΤΘΓΟΪΥ οἵ ἃ δομα ἰἰλοπ8ὶ ἀδροπάοποθ ὁπ αἀοα δπὰ 
ΗΪ8 ᾿ϊῖἴο9, Ηἰβ. Ῥόονγον, δῃᾷ Ηΐἱβ οχίβίθησο, αὶ οὗ 8 
τοοϑὲ ᾿ηἰἰταδῖθ ΠΘΒΓΏΘ688 ἰ0 Ηἰπὶ γΠ0 ἰδ Ομ ΡΥ οβθηΐ, 
“δια το, 1.6 ΒΡ866 ΟΣ 18 δ χορ Θ ΓΘ, ΘΟ Ρ]οθ- 
Ἰγ δυγγουπαβ δηὰ βυδὶϑὶ 8 8. 

7. Ολτίβέ, αὁ ἰδὲ ἱμγηϊπρ-ροῖπί ἵπ ἰδ λίδίοτῳ οὗ, 
ἐλε τοογί, ἰΒ Ῥ]ἱαοοὰ ὈΘίΌΥΘ 8 ἰἱῃ ἃ Ὀγ1ΠἸἰδηὺ Ἰἰχμί 
δὲ ἰμ6 οἷοδο οὗ {89 ἀΐδβοουτβθ. ΤῸ ρογὶοα οἵ 
ἄγνοια Ῥγοοράθα ἷ8 Δρρϑδύδῃοο; τὶ ἢ πὶ 68Π19 
(86 Ἰκδῖ, δπὰ ἰξ δοϊάθβ. οίοσε μΒὸ οδιιθ, ἀοὰ 
“«ογουγϊοοκοα,᾽ δῃὰ Ὄοχογοϊβοα ΤΟΥ ΌΘΑΣ ΠΟΘ; 6 Π66- 

ἕοσί, ννϑ Ἰοοῖς ἔοσνασὰ ἴο {πὸ σἰηίθοιβ Ἰυαρστηθαὺ 
οὗ ἰδ6 που], οὐ ἐδα δρροϊηιϊδὰ ρστοαΐ ἀδὺ. ΚΒ 6- 
Ῥϑῃΐδησο ἰβ ΟΥΟΣΥ ὙΠ6ΓΘ Ῥγθδβοὶιθά [0 4}} 6, 80 
ἐμαὶ ὑμ6}Ὺ ἸΔΔῪ ποὺ Ὀ6 βαρ᾽θοῦ ἰο 6 δϑῃΐθῃσθ οὗ 
δομπάἀοιοπδίζου. Οπὶγ ἔνο οδίυγοδ οὗ (9 Ῥοσβοι 

οὗ δεδὺδ ΟἸ τῖϑὲ δγὸ ἀδρίοἰοθα---ο '5 ἀοβοσὶ θὰ δα 
8 ἽΠαΉ, ἃ ΤΠΘΤΩ ΟΡ οὗ {86 ἢυτδῃ Ταοα, ματι διῖπ κα 
οὗ υχηδ Ὡδίαγο, μὰ Βα ]εοὶ ἰο ἀεδίῃ (ἐκ νεκρῶν), 
διηὰ 885 ἴ86 ὕμάψε οΓ ἰλε τον; ἴο (δὶς οἴἶεοΛος δα 
"ὼ8 δρροϊπίοα (ὥρισε) ὉΥ Οοά, πο [88 εἷβο, ὈΥῪ 
Γαϊδίης δίτα ἔγοιῃ ὑπὸ ἀοδὰ, ργοβοηϊοα πἷπὶ ἰο τθαὶ 
88 86 ΟὈ͵θοί οὗὨ ἱποῖν ᾿ρ] οἱλ ἔδῖ1. Βιι 1 αοά 
111 Βορϑῖϊοσ ἡυᾶχο πὸ ἡνου]ὰ ἴῃ (86 Ῥεσβοὺ οὗ 
Φοβὰβ ΟἈγῖδί, 10 ζΉ]]οντα (μὲ ΟἸσὶδὲ ἰβ ποῖ τσ εἰν 
τὴ, Ὀυΐ 8130 {86 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΐπρ δηὰ ρμοσίοοι οσ- 
ὅπῃ οὗ {86 ΒΟΙΥ͂ 84 }υβί, {π6 οπιπίβοῖθεϊ βηὰ οτα- 
πἱροίοην αοά, απὰ ἐμαὶ, ἱποσοίογο, 6 Βἰτβο 
Ῥδγίδιζοβ οὗ {πὸ ἀἰνίπο παίατο δηὰ ἀϊηΐίγ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

κε. 16, ἘΠῚ56 αρίτὶϊ τῶ βιϊσθὰ ἐπ ξσει 
[ονϑὰ νν ̓ἐἢ ἱπαϊρηδί]ο. ἸΤΒὰΒ στ πδπ ἐμὸ Ξρᾶ- 
τὶ οὗὁἨ ΟἸ σὶδί ὅσβὶ ὀδπιο ἴῃ δοπίδοί πὶ τ8 6 ποδ]οδὲ 
ὍΟΣΚΒ οὗ Βυμιδη δεί, ἰδ υάρπιοηΐ οὗ (86 Ηοὶγν 
αμοβὶ ννγ88 δβοῖ ἔοσίῃ 88 {86 βίγαϊΐ γαείς ἐπ σοῖσ 
ΜΘ (ΠΟΥ͂ 411 τουδὶ ρῶ58. Νονογίβοῖοβα, δὶ 
ἀϊὰ ποὲ ὁῃ ε|"|8 δΔοσοιπὶ δοεῖσα [0 δχϑ δῃὰ ἀδει ΓΌΥ 
(86 ᾿πια 68 οὗ (Π6 κοάκ, διὰ (ἢς αἰίδτβ (Θ σδβῆοσ), 
Εκὸ {μ6 ἰσοποοϊαϑίϊς Ῥυσιίδηβ, το οοπάδιαπεςΝ 
διί 88 Ὁποδγ δίΐδη δηὰ ὑὩροαὶν ἰπ ἰ18 ΥΘΓῪ τιδν- 
ἔυΓ6.---ἰἴ 88 ΕΒ ὈΥΪΠΙΔΙΥ͂ Οὐ]οςί, ποὶ 50 τς ἰο 
οδϑὺ ἀονπ {Π9 ͵40]8 ἤγοια ἰδ δ]ίδιβ, 88, γαδίμος, 
ἰο σαδῦ ἰδ ουἱ οὗ (ἢ 8 Ὠοδσὶβ οὗ τπϑι. (οοπ ἢ. 
δηὰ 8.).--- 6 1 ἄγοι οδπα ἰο ΑἸΒ6: 5. 1.ιι- 
οἶδ, {86 Ῥαᾶρβῃ, 8808, “1 καξοὰ ψ1} ποποσ δα 
τρίτο οὉ 81} (6 σΊογυ οὗ {86 οἰϊγ." Βυΐῖ Ῥδὺὶ 
Ἰοοκοὰ νῖζ ΟΥ̓ΔῸΣ οὐθθ οπ ἴδπα ΟἸΥ͂ το ἢ τ 
68110α “1Π6 8]18᾽ ἀπά οουσχί οὗ )υδίϊος οὗἩ ἄτεοςα, 
{10 ἁῃυθῃίγο88 οὗ 811} (86 βοΐθῃσοβ.᾽᾿ (Β6856.). 

κε. 17. Διυᾶ πῃ τἴ86 τπδυϊεοὶ ἄαὶῖν έῖὰ 
ἜΒόσ τ 6᾽ τηϑῇ νυν  ΒίτΩ.---ΕὉΥ ΤὩΔῸΥ ῬΘΙΒΟΙΒ 
ὝΘΓΟ δἱ 4]} {π|68 δίδηΐπρ ἰα16 (πογο, Μίὶ. χχ. 8. 
(δίαγ κα). ---Αὔδ ἴ00 αοβροὶ ἰβ ἔουψάοὰ οπ τὴ 
ὑτα ἢ, ἐΐ ἀοθ8 ποί δὰ 186}, [κκὸ χὶΐ. 8. (14.} 

γεε. 18. Οοεϊαΐῃ ΕΣ] οβορβοσβ, οἱο. --- αὶ 
δογυβαίοαι 6 βολάάδυσοοβ δὰ Ῥμδγίβοοθ, ἔἦτι 
Αἰ οη8 86 Ερίσυγοδπβ δηὰ διοϊοβθ, ἰῃ οὐσ ἀδγ 8 
ΟΥΪΟΪΥ τοϊμαὰ δηὰ (πο ἴονα οὗ ρίοαβιυσο, οὐ 88 
050 δαηά, δῃὰ ἰδ γρτὶάὰς οὗ σϑᾶβου δηὰ κβεϊ- 
τἰ σὨοουδηθ58, Οὐ {86 ΟἴΘΡ, Βανθ δ'νδὺϑ ὕδασι 
80 ὑτὸ ἈΘΡΟΟΪΔΓΥ ΔΥΟΒΘΏΘΙΩΪ6Β, Ὀοίοοα ὙΒΌΣΩ 
{16 ῬΧΌΔΟΠΟΥ οὗὨ [08 ΟΥΟΒΒ πιιδὲ [ΌΣΟΣ 5 ἩΔΥ͂. --- 
7λὲε »γεασλίπᾳ 9 ἰλε οτοδι, ὠπίο ἰλε Οατεεῖε 7οοία ἃ- 
πεδὲ, ποῖῦ αϑ ζοτπιογὶν [1 ΟὐΥ. ἱ. χχ 7: 1. Τὸ ΕῬ1- 
συτοδῃ ἔγίνο!ν ; (α) ἰο 118 ὉΠΡΟ]Ἰ οὗ; (δ) (0 118 
στ Α] ἰοηἀοποῖθβ. 11. Τὸ δίοϊοδὶ ἀστοβδηοε; (6) 
ἴο {8 ῥγῖάθ οὗ σϑᾶβοη; (6) ἰο 18 86} -τἰσῃίοοι- 
Ὠ688. 

γεβ. 19. μαῖ δῖα πον ἀοοϊτίηα - - - 
ἐα 7--- ἃ116 186 αοδρ61] δϑϑιδ ἰο {86 ποι] ὰ ἐο 
Ῥτγοβθηῦ τηδίΐου ἱμπδί 18 6, οὐ οὗἩἨ σβῖο ἢ} ΘΒ 
ΠΘΥΘΥ δὰ οδτχα, 1ἐ8 ἀοοί 6 18, ἴῃ τοδὶ γ, οἰἂον 
{δῃ 411 ἰμ6 πίβάομη οὗ τῃϑῇ, δηὰ 1ἰ βυγυῖνεβ 811 
(16 ἰγαμοϊοηΐ βυβίθιῃβ ἀονυϊβοὰ ὃν ἰμπδὶ νυ ἰϑάοσω, 
Βῖπ66 ἰΐ 18 ἃ Ρονοῦ οὗ αἀοα [Βοῃ’. 1. 16] ὑπο 4 
οἰθγηῖίγ. (μβϑοπῖ. δπά 8ρ.).--- Βγουκῆϊς δέχ 
πηῖο Ατοορδρυδ.--- ΤῊ Ἰοτὰ ψν.6}} Κποντα ἢ ον 
ἴο ΒΟΟΣ ἷβ βουυδηίβ. Ηδσγο 86 ζὈΓΠδμ 68 8 
ῬΟΟΥΓ δῃὰ ἀδδβρίβοὰ δὰ] ἢ δὴ ΟΡΡοτγία  ἐο 
ΒΡΡΘΆΥ Οὐ {μ6 ΘΕ] ταίοα ΗΠ]} οὗ Μδγϑ δοίουγθ ὦ 
Ἰαῦζθ δββοι}ΪΥ, διὰ ρυ] ον ἴ0 ὈΘΔΡ ΒΟΒΟΓΒῸΪΘ 
Υἱΐποδα ἰο ἰδ0 ἰσχυΐὰ; (δὰ8 οὐ οἰοοβοθ ἐμὲ 
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ΜἘΙΘΒ ἰβ τηϑδῃ, ἴῃ ΟΥΟΡ 0 ΘΧΡΟΒ6 {86 ΓῸΪΠΥ οὗ 
(80 νυῖβο. [1 Ὅου. ἱ. 18 8.1. (Αρ. Ῥαϑβί.). 

γεβ. 2]. Ἑ'οσ 411 [86 ΔΊΠ ΘΙ 8}8 - - - ΒΟΙ1Θ 
πον τη 6.---Ἴὸ βρίτὶϊ οὗἨ ΌΤΙ ΟΒΙΥ 18, ἴθ σ6- 
ΠΟΤΆΪ, ἃ δἱηάογτδποθ ἰὸ (6 ἰταίῃ; 8.1}}, αοἀ 
ΒΟ οἴπ68 ΘΙ ΡΙΟΥΒ ἰ{ 88 6 Ὡ]68}}5 [ὉΣ σον ΘΥ ἢ; 
ἐγυ ἢ ἰο ἐμ9 ποαχὶ, γον. 84, (Θ68}6]).--- 6 ἀὁ- 
ΕἾΤΘ [Ὁ ““ΒΟΏ16 ὩΘῪ 1 Πρ 18 ρτδ βου Υ, ΜΠ ΘῈ 
(8 οδ᾽οοῖβ 86 δ πον μοαγί, (ἢ 8 πον δ [ΕΡῥΡἢ. 
ἦν, 24; Οο]. 11|. 107], δὰ ἐμβ ΠΟῪ ΦΨ6ΓΆΒΔ] 6 πι. 
(Βίδυκο)-- Ἡγοργίαΐν σμτιοοίψ, απὰ ἰλε Ολγίδιϊαη 
ἐλίγεί 7[0Γ ἔποιοίεασε: 1. ΤῈ ΓΟΥΤΏΘΥ 866 Κ8 διηυβο- 
τηρῖ; {Π6 Ἰδίϊον, ἰπϑίσυοίΐοη. [1[{. 78 οὈ]θοΐ οἵ 
1116 ΤΌΥΊΘΟΙ 185 ΠΟΥΘΙΥ; οὗ 86 Ἰαίίον, ἐγσαῖῃ. 1Π|. 
Τὴ6 ἼοΌστηοΥ Ὑγιεογ8 ΔΥΘΥ 8 Βίγθηχίμ διλοης 
ΤΩΔΩΥ͂ οΟὈ͵οοῖθ: {86 Ἰαϊξον ἤπαὰβ ὑΡθ866 ἴῃ {ἰπ0 9016 
(ΐηρς ποοάζι} [[Κὸ χ. 427. 
γε. 22. ῬΏθΩ Ῥδῃ] δἰοοῦ ἰπ 186 τΐᾶπῖ 

οἵὗ Μίασα' ἘΠῚ], απὰ βαϊὰ.--- πο Ῥϑου τ δα ϊ- 
ὅποθ, οομδίβίληρ οὗὨ ΡἈΪΟΒΟΡΈΘΓΒ, ἰΠ6 6 8βοσιϑιϊ 088 
δοπποοίοα τῖϊ (Π6 ὈΪ]Δ66, δῃὰ 6 δΌΣΙΟΒΙ(Υ οὗ 
186 ὮΘΆΓΟΥΒ, 8ΥΘ 8}1|6 ὉΠΔΌΪ6 ἰο Ῥογβυδαὰθ [86 
μοὶγ δροϑίϊα ἴἰο ἀδρασγύ ἴἢ 89 1οϑϑὺ ἀθζγθο ὕγοτῃ 18 
Θοσϑροὶ, δηὰ ἐο ἱπάυϊχο ἴπο σαρυῖσοϑ οὔ ὑπὸ Αἰδ6- 
δἷδη8. Βαὶ ἴύ ἴα 4180 οὈυΐοῦβ ἐμαὶ ἢ δἀδρίβ Ηἷδ 
ἀϊβοουτβο (ο (δ 6 ῬΘΟΌΪ αν βίαϊο οὗ ἐμ ῖν μοατίβ, δα 
τὶϊὰ στοδὶ τυ βάθη δηὰ τηοἀθγαιίου Ομ ἀθΑΎΟΥΒ ἴο 
ΙΔ Κα δὴ ἱπιργοϑϑίοπ οα ἔπθηι. (ἀρ. Ῥαβϑί.).-- 
δι 1 8}1} ΓΒ ΚΒ γ86 ἀτθ ἴοο δυροσβιϊτίοτια 
[78 δ΄6 ὙϑῪ ἀοσγνουί].--- Ἡλν παν ἰλε ρεορίε οἵ 
Αἰλεμδ ἀσγεα ΠΥ τῖδε ἢρ τη ἰδ6 ἡμαάσπιεηέ [Μί|. χὶϊ. 
427, α« ἀσοιιϑεγὲ 07 (λὲ ρασαπδ ἐπ Ολτγὶς πι3 1. 
Το Αἰβοηΐϊ 5 γότο ἀογουΐ; ἃ ἀσνοῦϊ ἔθασ οὗ 8} 
ὉΠ ΠΟ αοα τγαβ δ 6 ὉΔΒ5[5 οὗ ἰδεῖν βυρογβιϊ ἰοη. 
Π. Τὦὸ Ῥαζδὴβ ἰῃ Ομ νγδίθηδοπι ἃτὸ οϑίσδηροά 
ἕγοα αοὐ, 8πἀ, ἴῃ ὑμπεὶν ὑπ θο]ϊοῦ, στοαὶ 84. Γὸ- 
γοοϊοὰ 6οα.---7Τλε ἄεστες τη τολίοῦ εὐυδ Ρασαπδ Ἰσθτὸ 
»τερατεά ἐο τορσεῖνε ἰλ6 Οὐτίδιία ζαϊἢ. (ΝΙΤΏΒΟΗ: 
Ἡδιμεπὸ. ϑεγπποηδ). 

Υεμβ. 28. Το ἴδ9 [88] ποΐϊσθονν Οοᾶ .--- 
ΑΙΔ5' Ηον ΤΩΔῺΥ δὴ δἰίδὺ οὗ 89 ἤδαγὺ Ὀ68ΓΒ 
(18 ἰπβογιρίίοη!" ΤὴῸ Οἰνπιιγ ἰ8 ΔΙγοδν ἰη- 
βου υθα ὈΥ πδίυσο οὐ ἐΐθ δοαγίβ οὐἨ 811] τηθῃ. 
ἬΠοΥΟ 18 [86 τιδη ἰ0 Ὀ6 Του, 10 4065 ποί Βι}- 
Ῥοβα ἐμαὶ πὸ ὑϑδ]ϊν οὔΌΓΒ ψουβεὶρ Βαὲΐ {18 
Ἰῖχξοῖ οὗ σπου ]θᾶρο 18 ἈΠΕΔΡΡΙΪΥ 80 το} οὈβοιυτοα 
ἴῃ Ιηοδέ τρθῖ ὉΥ͂ ΘΔΓΠ8] ἀθβῖΓ98, ὑγο) υο68. δηὰ 
θα οχδρ]οβ, ἱμαὶ ἐμ ἰσὰθ αοα 8.1}} γοιηδίῃβ 
πκηονση (ὁ ἰμοπι. 1 Φομη ἰ1. 8, 4. (βίαν ο).--- 
ον ΠΟΟΘΒΒΑΣῪ ἱἰΐ, ἐδογοίοσγο, ἰδ, ἱπαὺ ἃ Ῥδὺυ] 
Βμου7ὰ αὐίδο ἴῃ ΘΥΟΣΥ ΘΙ ΌΤΟΝ δπα ποσδθ, δπὰ 

ΟΡσοδοῖὺ (0 ἴμ9 ΟΣ  βι 85 οὗ ον ἀδυ, ἱμπαὶ 1 ἢ 81} 
(δεῖν ΘΒΟῪ οὐὗἨ Κηον]οάχο πὰ δαἀογαίίοη, ὑπ 6γ 
βεῖτο δηὰ Ὀυϊὰ δ᾽ίδυϑ ἰ9ὸ δὴ ὑκηονπ Οοά! 
(Θ οΒβῃ6:).--- Τὸ ῬΥΟΔΟΙΘΓΒ οὗ {Π6 ἀοΒρ6] 86 πη ἢ 
ἯδΟ ῬγοοΪδὶπι (89 ὉΠΚποσῃ αοα, (ϑιδυῖο).--- 
ΤΏΟΥΘ ΒΓ ΙΏΒΗΥ Βοτο, ὙΠ086 ΠοδΥΐΘ ΓΘΒΘΙΌΪ6 (Π6 
τπϑυϊοί- Ὁ]δοο οὗ Αἰμβαπθ οὐ ὑπὸ Ῥαμίμθοπ, ἰδῃ9 
[οι ]6 οὗὨ 411 ἐμ6 ζοάβ. Οπὸ ἰάοὶ βίϑδπηὴ8 ἔμ 6 γ9 
Ὀοβίἀς δηοί 6 ν--δηροσ, Ῥυὶάθ, Ἰυϑῖ, οονοίουβῃ 688, 
δῖοι, ἰδ Ἰονθ οὗὅἩἨ Βοῦοσῦ. βθδατο;). ὑπ ]ὴ6 ΟῚ 
μοατί, δπὰ ἴἰδδῦῃ" ὙΒΟΊΒΟΡ ἰ{ὀὖὃ σοπίαϊῃβ 8686 
ἰπηασοδ' Τὴ6 τηοϑὶ οὗὁὨ 0β πιιδέ ΒΏΒΥΘΥ ΔΙΕΥΤΩ- 
ἐἰνοῖγ, διὰ οοηΐοϑδ: “Ἴὸ ΟὈ͵οοὶ οὗ ΤῊῦ ψνουβΕἷρ 
8 1176, βοΐοῃσα, δύΐ, ἸὩΏΟΠΟΥ, Ὀ᾽ΘαΒΌΓΘ, ΤΥ Ὁθ- 
ἰσοιϊμῃοὰ, ΠΥ Βροῦθθ οὐ Ομ ἃ, ΟΥ δοῖὴθ ΟΥΠΘΥ 
ὈΔΥΓΠΙΥ ἰγοδδυσο᾽ Απὰ ἰποτο, ἰῃ 8 βοοσοὶ βροὶ, 
ἀϊδοονουθὰ ΟὨΥ ὉΥ 86 ῥϑἰ πῇ} ρα ]βϑδιϊοπΒ οὗ {86 
δοῃϑβοΐθηςο, βίδπαβ δὴ ΔΑΓ Τὶ (δ ἱπηβογὶ οι ΐοη: 

Τὺ ἰλε ππζηοισα αὐ, (αὶ δ ἴο Βδαγ: “Ἰοὸ 186 ἀοὐ 
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ἴῃ ὙὮΟΒ6 Πδτη0 1 γὰ8 Ὀαρ ϊζοὰ δηᾶ σοηῆγιηοά, ἐο 
ὙΒοπὶ 1 Ὦδγθ οοηδβοογϑίοα τυβοὶ ἢ, ΠΟΒ6 ΤΠΘΤΟΥ͂ 
ῬΤΘΒΟΥΥΟΒ δηα Ββιιδίδι 8 πὸ, Ὀυν ὙΠ το [1 
τηδηἰδί 0 ἰἰγῖπρ οοτημτπΐίοῃ, δηἃ ΒΟΒ6 δοτ- 
ΠΒΠἀτηθηΐβ 1 ἰγϑηθρτοθθθ δοοοσαϊῃρ ἰ0 ΤΩΥ͂ ΟΕ 
Μ}}},᾽ (Α1}}6]4).---Ηἰὸ 189 δ ἀπκπόνη αοἀ 4180 ἰοὸ 
(8086 νῃο ἴἶνα ἰπ (6 νου] δηῃὰ ἰ(8 Ἰὰδῖ, Ὀὰϊ ποῖ 
ἴῃ Ηΐπ). ϑυοἢ Ῥογβοιϑ ΠΠΠιβίγαὶο ὑπ 6 ἔπ πάἀδιηθῃ- 
[8] Ῥυϊποῖρ]θβ οὗἩ 116 ἘΡῚ ΟΌΡΘΆΠ8 ἴῃ (μον ρυϑοίΐοθ 
(απαὰ ἐμπΟΥ 86 6 ποί ΤΆΓΟΪΙΥ ου πα); {μα 809 
οὈὐοοὶ οὗὨ ἰποὶν 1176 18 δη)ογιπδηῖ: ἐμ 6 0 ἀδδῖγο ἰὸ 
Τοχζοὺ [πδὺ ὑπ. ῬΟΒ8688 ἱπιτηοτίδ] βοιιῖβ, δα {86 
ΒΥ ἴῃ δβοογοῖ: “Ϊοΐ 08 οδὲ διὰ αὐΐηϊκ: ἴοσ ἰο- 
ἸΠΟΥΤΟῪ ψὸ αἶ6᾽ {πὴ Χχῖ!. 18; 1 ον. χν. 82]. 
ΤΊΉΘΥ 8.0 (Π050 (6180, τη6ἢ πού ΤΆΓΘΙΥ Του πα), 80 
ΠΟ ἸΟΏΡΟΣ γοίϑί ἢ 8} 8187 ἴῃ (86 Ποιι86, ποῖ δύῃ 
1 {Π0 τηοβὺ ΟΌΒΟΙΓΟ σοτηοῦ, θαΐ το ὈΪΔΒΡ 6 ΠΊ6, 
ΟΥΓ δἱ Ἰϑαβὶ ἱπυνα γα ὶγ ἀθδρ 59 (6 8118 7 ἱπ (ῃ9 πΠου89 
οὗ αοά, βῖποο ἐμὸν αν ποῖ αοἂ ἱπ ἰμοὶν οαγίβ. 
ΤΏΘΥ πανὸ ἴοσροίΐοη ἐμαὶ {ΠΟΥ͂ δτὸ ““ἢϊδ οἵ- 
Βρτίρ ;᾽ ὑμοῖν 116 18 βουδγοᾶ ἤγοηι {86 τίου] 
8011] οὗ {πὸ σλύγος, απ 15 τὶ πογῖηρσ ἴῃ ἐδ ἔουϊ 
80}} οὗ τνου]]γ Ἰαδὶ. Τὸ ἰμθπὶ 86 ᾿ἰνίπρ αοἀ Ἦδ8 
ὈΘοΟΙηΘ 8 δίγϑηρο δπὰ ππκπόνὴ αοα, Ῥ Βοτὰ ΤΠ 6Υ 
ἀο ποί τερεγὰ. (1 δηρὈ61}).---- 70 τολοπι ἐδ ἰλε ἰυΐησ 
αοα απ μπλποιοσπ αΟοα3 1. Τὸ ἰῃοβθ σῆο Ὀ6]16γ9 
ἐποιηβοῖτοβ ἰοὸ 6 186: [{,| Τὸ Ποθὸ ψδὸ ΟΙΟΥ 88 
ΘΧί ΡΠ 8] ΟΣΒΕΪΡ, νυ ὶπουΐ βοοκίηρ αοα Ἀἰπι8ο6]ῦ; 
[1Π. Τὸ ἰδοβο τῖιο ᾿ἶνο, μοὶ ἱπ Ηΐπι, αὶ ἰπὰ {89 
ὙΟΥ]ὰ δηὰ 18 Ἰαδὲ; ΡΥ, Τὸ ἐοδὸ γῶὸ ἀο ποί ἀ6- 
δἷγο ἰο πὰ Ηϊΐπ ἴῃ Ομ τὶδί. (14.).--- 7λὲ δεϊίευΐῃς 
λεατνί, απ αἰίαν οΓ᾽ ἰλε ιοεἰἐ-ζηοιοη Οοά: 1. ἴπ Βυ 0 ἢ 
8 φαγὶ ἰδ6 Ῥγοβϑοηίτηθηὶ οὗ ἰ86 αἰνγῖηθ πϑδίυ γο 
ἈΠ Ῥγοβοῆοθ 18 σοῃνογι θα ὈΥ ἰδ9 νογὰ οὗ αοἀ 
ἰθΐο δοϑοϊαΐθ δου πίν; 11. ΤῊ6 Ρδίῃυ] ἴδον 1ῃ- 
ϑρίσϑα ὈΥ {86 ΒΟ] π688 οὗ αοἀ 8 οἰ δηροᾶ, Ὁ ἐδ 
τοαοθπιρίΐομ οὗ Ομ σὶϑί, Ἰηΐο ΒΟΙΥ ροδοο; [Π. Τ86 
ποι παίϊοῃ ἰο σοπιΐὶ βίῃ 18 ΟὐΘΥΘΌΠ16, ἐπ {Π9 Β6Γ- 
Υἱοο οὗ ἀοἄ, ὃγ 16 Ηοἷγ αιοβί. (ΕἸΟΓΘ6Υ). 
γε. 24. σοἃ τἴμεῖ πε ἅθ ἴ80 ντγοσ]ᾶ, οἱο.--- 

ΤῊΪ8 15 1η6 Οη6 6οἀ--- 80} πίοι ἀβ (0 βαυ---σιο, 
ουαἱ οὗ ποίη 64]16ἃ ἰπίο οχἰβίθποθ ὑπὸ νου], 
νεῖ (86 γν 8016 ΔΥΓΑΥ οὗἁὨ 118 6] πιοηίβ, Ὀοα 168 δπά 
ΒΡ᾿Ρ 5, Ὁ (86 ποτὰ τσ οοηγαγοά ΗΪ8 δοῖ- 
τηϑηά, Ὀγ {π6 τίβάουῃ τί τ ΒΊσἢ μΘ δυδηρμοα 4]] 
{πη ρ8, διὰ Υ (80 8] πεῖ ραν μόνο Ἡ ΠΙΟῺ ΘΠ ΔΌΪοἃ 
μἷπὶ ἰο 49 811} (ἴηρϑ. (Τ᾿ τ }}}8}).---Βαὶ Ῥαὺὶ δἱ 
89 Βδπιὶ6 ἐϊπιὸ ἀθβίσουβ ἐμὸ ἰὰοἷβ οἵ 9 Αἰδο- 
ἰδῶ ὃγ ὑμ6860 ψΟΣὰΒ; [Ὁ ψ 8116 μ6 ὈΘΒΔΓΒ ΨΊΓΏΘ6ΒΑ 
ἰο ὑἐμ6 φἼΟΥΥ οὗἉἩ ἰμαὶ αοα ψΠΟΒ86 ἰμΤΟΏΟ 18 ἴῃ ἢ.68- 
γΘῃ, δη4 ψο86 ἐοοίδίοοὶ ͵ἰθ {6 οαγίδ, ''6 βιλλίθξ 
(ῃ6 14.018 ἐμδὲ ἀν 6 11 ἴῃ ἔθ ρ͵68 δά ἢ ἢδηαΒ. 
αοὰἂ σοδὴ ἀν 611 ΟὨΪΥ ἰὰ Ηϊπιβοὶέ, ποτ Π6 νῦᾶβ 
Ὀοΐοσγθ 6 τυδάρ ἰμ6 νουϊὰ. Ηο ἰβ Ηϊπθο] ἢ ΗΒ 
ἰθ 016. Νονογί 6 1685, 6 88 Ὀ0}}} 88 ΤΔΏΥ ἰθπ)- 
ΡΙ68 ἴον ΗΪ 861, 88 ἐμ ογΘ 8.6 ᾿ἰνΐηρ μοατίβ ὑπαὶ 
Ἰουὸ ἶὰ ; ἴῃ ἔδοθ6 6 ἀδβίσοβ ἰο ἀνγο]}, ἰο ὯΘ 
Κη, δὰ ἰοὸ Ὀ6 δᾶάογαι.--- Βουΐ, γὸ δγθ 
0}9 ΔΒΙΣΑΥ ; τΣι πίη, ἴῃ {86 808}, γα ᾶγὸ ἀἱγοοιοα 
ἰο 0 γἱριί τῶν. Ὅο {ΠΥ ποτὶ ἱΓΐη ὑπ γ 86] ἢ, 
δηὰ 17 ἰδοὺ ἀοδίχοδβὶ ἰο πα 8ὴγ “ἷχῃ δὰ ΒΟΥ 
ῬΪδοο,᾽ κἶνο ἐπ γ 86] Γ Ὁ ἱπέθγῃ8}}ν ἰὸ σα 88 Ηΐβ8 
ἰθιηρῖο. [ΙΥ ποὺ ἀοδίγοδὶ ἰὼ ῬΓΔΥῪ ἴῃ ἃ ἰθῖηρ]6, 
ῬΓΆΥ ἴῃ ὑδμγβοὶῖ, ἔὸΥ {86 ἐδ] οὗ αοά ἰδ ΒΟΙ]Υ, 
ὙΠΟ 6} 0}6 γ8 8γ6. (Αὐυρυβιϊπ0).--- Ἡῆλεγε ἐς ἰδέ 
ἐεπιρές τα υυλίοὐ 7 απιὶι (0 δεεῖ, ἰο ἥπά, απὰ ἰο οτδὴϊρ 
Οοα3 1. Τὶ ᾿Ἰ6 ἤδανθῃ, ἱπὰ τ πὶ ἢ [86 Βρὶ τ 118 πη849 
Ῥοσγίδοί βίδῃαἃ Ὀθίοσο πὶβ ἱμσοῦθ; 1. 11 ἴθ 0116 
νἱ δὶ ὉΪ0 σγοδίΐος, ἰπ τὶ ο ἢ 9 8848 ποὺ ον Η λθ6] 
ΜΙ μουϊ ἃ Ἡἱξίμοδα οὗ ΗΪβ ῬΟΥΟΣ, τίβάοιω, δηὰ 
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βοοάηδδε; 1Π|. ἰ ἴα ἐ80 ΟἸυτοΒ, ἱπ τ μίοι ἐδθ 
Ὀπκπον ἀοα ἰδ γονϑδὶοὰ ἰπ {πὸ Οο8ρο] οἵ Ηἰδ 
Βοι; ΓΥ, [18 ΤὐΥ̓͂ βοδτί, ἰῃ το Η6 ἀθϑῖγϑβ ἴὸ 
ἀν 6}} Ὁγ Η᾿Ἰ6 Ηο!γ ϑρέγὶιι. 

νγκεα. 28.(. ΝΝοίῖδοσ ἰδ Ἰνοσϑδίρροᾶ υυἱῖὰ 
τιθ᾽ 8 απ δ, 85 ᾿μΒοῦυβ Βο ποϑᾶϑρθᾶ ΒΥ 
τοΐηᾳ.---Οοα ἀ068 ποίὶ πθ68 υα, Ὀπΐ γγὸ αγὸ Ὡθ6α 
οὗ αοἀ, (ϑίδτγκο).---ἶς 18 ὙΘΥῪ ἔργο ἰδ δὲ 14.015 ποοὰ 
[Π6 βογτυὶοο τ οι υδη δηὰβ δὴ ΓΘ ὁ γΥ; {μι 6 
δτα, ἰπάθεά, Ὑογκβθορβ ἴἰὸ Ὀ6 ουπαὰ ἰπ ὑδ6 οἰ(ΐ68 

, ΟΥ̓ἮὌ [πάϊὰ δηὰ Οιπηδ, ἐδλρ δἰββ οὔ νοὶ ὈΘΑΣ (86 
ἱηδβογίρίζου : "ογο οἱὰ μοὐβ δῖὸ σοραϊγοα, διὰ 
ἘΘῊ ΟἿ 65 τη8δά6.᾽ (θοῃ. δΔηά 8ρ.). 

γψεβ. 26. Δπᾶ Βαῖὶδ λδᾶο οὗ Ομ Ὀϊοοῦ, οἷο. 
-- Το υπῖιγ οὗ (86 υπιδῃ Σαοο, 88 ἀοϑοθπάοα ἔγοιῃ 
006 ΡΓΟΟΏΪΓΟΥ, ὨΘΟΘΒΒΔΙῚΥ (0110. ἔγομι [Ὠ6 τυηὶ- 
Τγ οὗ (μ0 Ογοδίοσ, δηὰ ὕγομι (δ 6 ογοδίϊοῃ οὗ θη 
αἴϊον ὲ5 ἰτηαο, νοῦ. 28, 29.--- 6 οη6 Αἄδιω, ὁ 
ὙΠΟΤᾺ Δ}} ἀδροπὰδ (νοῦ. 81), Ῥοΐῃιβ Ὁδοκ, δα (86 
δοοοηὰ, ἰο ἃ ἤγβιὶ Αάδι. (8ι161).--- 6, Βυτϊηδῃ 
θεΐημδ, 4}} οομδιϊ αἱ ὁπ6 Ῥϑορὶο! Τ8 19 {86 
πον δηά ποῃάογίῃϊ ᾿ἰκϊ ἰἢ ΒΘ 86 Οο8ρ6) 
ἰθ8οῖ 98 15 ἰο Τίονν (16 παίϊοῃ δὶ διὰ ϑχοϊυβὶυθ 
Τοοϊ της οὗ (Π9 ἀτοοῖςβ, Βοιηδηβ, δὰ οἱοῦ δηοίθης 
πδίϊοηβ. (14.).--Απἅἃ Βαῖ ἀοιοεταί θᾶ ἴῃ 6 
κτἰχϑα Ὀδίοσζο δρροϊῃϊϑᾶ, δηᾶἃ ἴ80 ὉὈουπῃᾶα 
οὗ τροἱςσ μαρίϊδιίου. --- μαι (ΙΗ γ8, γ9 
ΤΥ ὙΔΥΓΙΌΣΤΘ δηὰ ἱπυδάοσγοῖ [ἰδίοηΪ οὐ 
8580 [88 8 Μ}ΠιοΥ δἷβ ον, ὙΒΘῺ Κίπράοτηβ ΔΓΘ 
ἰο Ὀ6 αἀἰϊνίἀεὰ. Νυμιῦ. χχχὶν. 2: Ραϑ. οὐ. ὕ, 44. 
(Βδιαγκς).---Τ 6 ΒΟΙΥ διὰ δἰπιΐ μη πδπὰ οὗἨ ἀοά 
ὶβ τουοδϊοὰ ᾿π ἐμ χζουϑγῃπιοηί οὗ (6 νου]ὰ δ ἰΐ 
18 ἰ [Π69 ογοδίϊοη---ἶπ (πο 118 οὗ τῶϑῃ δα ἰΐ ἷβ ἴῃ 
πείυτο.---ΤΠ6 Θμδηβο ΟΥ (ἢ 6 ῬΟΣΙΏΔΏΘΏΟΘ οὗ (}9 
Βουβάδνὶθδ οὗὁἨ πδιΐϊοῃβ ἰδ ποὺ ἀοιοστηϊπϑα ὮΥ 80]]}, 
οἰϊπιδίθ ΟΥὁ πδίϊοῃ δὶ, ὈθΓ ὉΥ (μ6 ἀϊνΐηο ρὶδῃ δο- 
οοταΐϊηρς ἰο μοι 604 σογοσδ Ηἷδ Κἰηράοσι, δοὰ 
Ὁ. [86 ἱπίϑγμδὶ ἀϑυθιοριηθηΐ οὗἩ ἰδ πυαπηδὴ ΓΔΟΘ. 
Τὴ6 ὈΘΟΡ]6 οὗ Ιϑθγϑϑὶ ογὸ ἀΐδρογδοὰ διηοηρ (16 
πδίΐίοηβ, ἡ Βθῃ (6 ροσίοά πῃ ὙΒΙοΒ ἰμΠ 6 Ὺ κα προ 
ἐποιηβοῖνθθ, δὰ οοϑ. Αἰ θῃ8 18 οἱ 8ῃ οἴθσῃδὶ 
ΟἿ, διὰ Βοῦιθ ἰδ ποὶ δὴ ᾿πηπιοσίδ)ὶ Βοιμθ; (86 
ἴον οὗ Ὀοΐῃ ραδβοὰ δδυ, στ θη ὑμοὶν (πη ΔΒ 
7} 819; ἴον (6 οδσίμ, ἰὴ ἰδ ργοδεηῦ ἔοστι, ἰδ 
ΟἿΪΥ 8 ἰθιπρογαυΥ “δ Ὀϊϊδιϊο᾽" οὗὨ ταθη, (δ 6 υ]ι}- 
χηδίθ Ῥύυσροβο οὗὨ τοὶ 8, (ΥΟΣ. ἘΠ ἰδαὺ ὑπ6} 
ταδὶ δ6 Ὀτουρμὶ Ὀδοῖκ ἰο ἐμοῖς αοα. (ϑι10:).--- 
Οοὰ ἐπ ἀϊείοτν : Ηδ στουϑαὶδ ἰμ ἰΐ, 1. Ηἰδ οσϑϑίϊνθ 
ῬονοΥ---ροσε πρ (16 Βυγλδῃ πιϊηα 90 ὑπίοϊα ἰὑ- 
8617 ἴῃ (μ6 τασϑὰ ζουηβ ΟΥ̓ παίϊο 8] Ομ Υδοίον : 
11, Ηΐδ ραιίϑηοθ διὰ μοοάπρδ8--- συδηιης 0 ΘΔ 0 ἢ 
πϑδίϊοῃ ἰδ (τ δη ὰ ορρογίυπ᾽Υ οσ ἀογθὶορὶ πα 
(8 ρθουν ομδγδοίοσ; 1{Π1. Ηΐα εἰ ἰθουβ ἡυὰρ- 
ταθη---δἐκδί κηίης ᾿ἰτ118 0 (Π6 ῬΟΎΘΙ δῃα ῥγῸ8- 
ῬοΣΐ οΥ̓͂ ΘΥΘΣΥ͂ πϑδίΐοα, ἩΒοίμοΣ ἰΐ ἀν 6}} ἷπ 
ὅγοθοθ ΟΣ ἤοπιθ, ΟΥ ὙἩΒΟΙΒΟΣ ἰὑὺ οὐθ ὃθ Ηἰΐἷδ οδο- 
ΒΘΠ ὈΘΟΡΙ6 οὗὨ [ἴδγϑοὶ; [Ρ. Ηἰὶβ μοῖγ Ἰονυθ---ὠπἰοίοσ- 
ταϊεϊηςς (86 φγοδὶ ῬΌΓΡΟΑΟΘ οὐ δηὰ οὗ ἰδ6 ΒΟΥ 
οὔ {μ6 που], πδιροὶυ, ἐμαὶ ἰμὸ κἰηράομι οὗ ἀοἀ 
ΤΩΔῪ ὁοἴ,6, δπὰ ἐμαὺ τλδῃ ΤΩΔΥ δθοὶς δὰ βηὰ Ηΐμ. 
γε. 27. ῬΒαῖ ΠΟΥ δβῃοιἃ δθοὶς - - Βπᾶ 

ἨΐτΩ.---ῬΔῸ] ΠΟΓῸ Ῥγοοϊδὶωιβ παι σαὶ ἐγυϊῃΒ; μ6 

ΒΡΘΔΙ5 οὗ ἰμὸ ρογζοοιίϊουβ αὖ οά, δηὰ οὗ Ηϊΐδβ 
Ῥτουΐάθῃοθ Ὑμὶοὰ σ]68 ΟΥΘΣ (6 Βυμδ Γ806. 
Βυϊ ἀοθδ Β6 ἱπίσοάιιοοα οΡίΥ ἀοδηϊ 08 δηὰ αΐ8- 
εἰποι!οη8---ἰοαὐΐουϑ ργοροβϑίιοηβ δηὰ διυβυϊηθῃίῇ 
Νοὶ ἰπ ἰλ9 1οδδὶ ἀθφγοθ; (86 ἔγχας τ δῖοι ῥγο- 
6664 8 ἔγοιῃ ἰδ 1108, δϑϑυχαϑϑ ᾿1ἴο, θὰ ἷ8 ποσί, 
ὙΒίοΝ ᾿νοα ἰπ αοἀ, ΘΔΥΠΘΒΟΥ ἀθεῖγοβ (6 ἈὨΘΆΓΤΟΓΒ 
ἰο Β60κ ἐλαί ἀοα ΒΟ 18 Β0 ποῶῦ ἰὸ ἰμβοω. 79 

ΡΒΙΪΟΘΟΡΕΥ ἐμδὲ ὁ88 ἱπίυδο δΌΘΝΒ 6 πρὶτὶϊ ἰμϊο 8, 
18 ΘΥΔΏρΟ 1168] δηὰ αἰνίηθ. (ΑΡ. Ῥωδϑὶ.).---Ὁ νοὶ 
1818 βαγίπρ ἯΘΣΟ ἰμϑοτὶ θὰ οἢ ΘΥΘΙῪ οδγί---ἰΒαί 
189 ρστοδί ρυτγροθο ἴοσς νὨϊοῖι 6 διὸ γμἰδοεὰ οὩ 
οδγὶ 16 ἰο βοεκ (ἀοὰ ἴῃ δὶβ νοῦ, οί τὶ Βοπὶ 
8, διὰ πὶ μη 8. (Ομ 68Π6]).---ϑ οἢ δεοκίης 
αἶνον αοα οοὐ]ὰ Ὡοὲ Ὀ6 απϑυσοσρδβίμϊ, ἴοσ "δα 15 
οὐ ἔδν ἴγοῦι ΘΥ̓ΘΥῪ ΟὯΘ6 οὗ υ5.᾽ 189 νὴοἷθ υπὶ- 
ΥΟΓΒ6 Ργοοϊαῖσιδ 1} οἰοαθοηΐ δ᾽] 6 ῆδο ἐδδὶ 116 
[μοτὰ ἰβ {89 οχαϊιθὰ βουγοο οὗ 81} ιμΐησα, δΒο ἱδδὶ 
8}1} τηῶν ἴδ6] δὐδσ ἷπι, ποὶ ἱπάθοα πεξε [86 ΒΟΣΔΘΒ 
οὗ (λ6 Ὀοάγ, Ὀυὶ ψὶ 1 [8086 οὗ ἐμο ταϊηὰ. ((6]0- 
Υἱ 18).---Αἀ, ἐποχοίογο, ποὺ οδπδὶ ποῖ δγ: “ἯΠἈ0 
884}} ἀϑοϑπὰ ἰπίο Βοδύϑθη δπὰ Ὀγίησς δῖα ἀοπῃϊ 
ΟΣ, ἯΤΟ 8588..8}} ἀοδοοῃὰ ἰμίο ἰλ6 ἀθορ διηὰ ὕσγίῃηρ 
Αἷμα ἂρ ἔγοια {86 ἀοδα ἢ" Ηδθ ἰδ δὲ πίῃ υπΐο ἴδ 08 
88 18 (ἰἸ0 ἸδῪ οὗ (6 ΗΟΙΥ Οδ6 ἰπ ἐδ γ Θοῃϑοίθδοο, 
88 ἰξἰϊο ἀοδίγο οὗ (ὮΥ 800] [ὉΓ δαϊγδαίϊου, 85 ἰδὲ ἰπ- 
γΟΪυ ΔΓ ΟΥΥ ΤΣ 86ΙΡ, ΟΣ 88 1:6 οοπεϊπποὰ δἰρὃ- 
ἱπρ ΤῸΓ Ῥ6806 ἰἢ (δ Βοιογί διὰ πιουῖδι. (ΓΘ Κοἢ). 
---ἰἴθὰν δυο βϑοϊκι:ρ ἐτ  ϊοα ἰμδὲ ἃ ατοδὲ 1088 (88 
Ὀοθῶ δι δία ποᾶ---ἰ δὶ ἸΏ ΒΕΥΘ 9ῸΠΘ6 δδΙΣΑΥ διὰ 
οοϑθα μον ΟΝ παγδ; ἰΐ οομδὲδιβ δοὶοὶγ ἱἢ δὴ 
δοίι4] στορίης διὰ βοϊζίησ, ἱπάϊσαϊϊπρ ἱπὸ ἀϊδ- 
εἶποὶ ἰγαϊδδ: ἄγοι, ἐπὶ ἀδγκποδα μαα οογεσοὰ 
0 πδδιΐίοῃϑ; βδοοοβάϊυ, (δαὶ Ηδ τὸ χοπιδίποὰ 
ὭΘΔΥ, δῃὰ ΔΙΎΔΥ͂Β 18 ΠΘΆΓ, ΠΔΥ 06 ΒΌΓΟΙΪΥ διὰ 
ΘΆΒΙΥ ἰουπα. (816}).--ἘΡ δ᾽] ΓΟρτθβϑῶίθ ἱΐ 45 ἐδ 
Ὁ] δὶ ΡΌΓΡΟΕΟ οὗ 41} ὑπ σγϑαὲ δυυδηροιλοαϑ 
οἴ ἀοὰ ἰπ ἐμοὸ νοσ]ά, ἐλαέ πῶθ εὐοια τοὺ δα: 
ἢθ Γεσδγὰρ πη Β ὩΟΌΪϊοδὶ δἷπὶ διὰ μοσγίδοι οι 88 
οομδίβεληρ ἴῃ δυσὶ βοοϊκὶ πρ δὐον διὰ δπάϊην. [μἰ 
08 οοῃδίαοσ, 1. Τὸ χστοϑὶ οὐ͵θος οὗ ΟἿΣ δοδιοβ; 
Ι1. Τὸ ρδῖίρ ψ μοι οοπάποίβ ἰο ἐδπαὶ οὐ )οοί. 
(ΒΒ! οἰ ΘΓ ΔΟ 6). 

γκβ. 28, ΕῸσ ἐπ πἰπὶ τὸ ᾿ἶνο, ἀπ α Σῇονο, 
δηἃ Βανο οὖ Ὀθϑίηρβ [πὰ δγο].---80 πιοὰγ ἰ8 Η6 
ἰο 81} πιϑῃ, 17 ἐμ 6 ν πνουϊά Ὀυϊ Ὀθ]ῖογο ἱξ; αὶ [86 
Βυϊαδὴ γδοθ ψου]ὰ ῥγοΐοσς ἐμαὶ Ηθ βῃομ!ὰ 86 ἴὲ 
αἰϊδίβηϊ; ἱξ οομίϊπυθ8 ἴο ἐπηϊίδίθ οἂὐν τϑὲε ραγεηί, 
ὍὙ0 δα ἐπθηγδοῖνοθ ἔγοτα ἐδθ ρσγϑβθῆοο οἵ οὐ ἰ 
Ῥαγϑαΐβο. ((088}6:).---αοα δἷομθ 9 
ὑσθ 11ἴ9, δηὰ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΙΙΪΥ 80] -οχἰδέθπε; ΟἿΣ 
11 δηὰ Ὀοίῃρ δῖ ἀοσίγοὰ ἔγοσῃ Ηΐσω. [186]. σἸϊτ. 
θ; 1 Ὅον. τι, 6. (Βδιίδεϊκο).---ἴὰ (λ0 Ἐδίμοσ (οἵ 
ΠΟΙ 8ΓΘ 811 ἰΒ]ρ8), γ͵ὸ ἀγό; ἴπ ἰδο ϑοὴ (σδο ἰ5 
{86 Ἰ16), ννϑ ἐένε: ἴῃ (89 ϑρ᾽ εἰν (τὸ δ τα Ὀγοδί οὗ 
811 6686}}}, νγὸ "ποῦε. ΤΥ κα Ἦν ατε λὰὼὰ οἵ-- 
ἀργίισ : 1. ΒΥ ΟἿΌΓΡ ογθδίΐοη δἵς (8ὸ ἰπιαξο οἵ 
αοάὰ; 1. ΒΥ οὖν γοἀοιηρίλοι ἰτουρὶ (ἢ 6 ᾿ποδ- 
πδίθ ϑὅοη οὗ αοα.--- γε αγὸ ἰλε οὔερτίηρ ὁ Ὗαοἀ: 
Ι. Τῆο ἰγὰ ἢ οὗ ἰμο80 Ὑογὰδ; ρῥτουϑὰ ἔγοαι (6) 
186 ϑονϊρίαγοβ, (6) ἐμ ππιδει Βοασί, (ες) (6 ἐσχ- 
Ῥογίθηοο οὗἩ δῆ. 11. Τηο οἴοοὶ σψϊοὰ {867 
Βῃου ]α ῥσγοᾶυοο: (4) ΒΟΙΥ Βυπιλ)ιίγ, (δ) Βοὶν οοῦ- 
βάδποϑ. ἐΤμοϊαςκὴ, 

νκα. 29. Δα ᾿σο 819 ἴδ9 οἴἶερείΐῃᾳ οἱ Θοᾶ, 
Ὅ οὐβδῖῦ ποῖ ἴο τπἰηῖς, οεἰο.---Τ 6 Ραρλοθ 
δὰ ποὶ ῬΓΟΡΟΣΪΥ υπὰοταίοοὰ ἐμοῖς οὐη ποτὰ. 
ΤΏΟΥ γοδδομϑὰ ἔπ: “ΠῚ τὰ Ὀοϊοης ἰο τμε ἀὐτίηθ 
Τδοο, μ6ῃ (0 ρσοὰδ τηυδὲ ὈοΙοας ἰο ἐμὸ Βυ8Ὰ 
Υ806, δπαὰ Σὲ σΟῃΒΘαυΘΠ(Υ 5 Ὀοὶ᾿ ἴῃ οὐγ ῬΟΓΕΣ 
δὰ Ὀθοοπθ8 8 ἀυΐγ, [0 τα κο παμηδπ ἱπιασοδ οὗ 
{ποπι.᾿᾽ Ῥδὺὶ ργοβϑηίβ ἴὸ ὑμ6πὶ 8 ἱπέδγεποθ οὗ ὃ 
ἀἰδεγοπὶ κΚἰὶπὰ. “Τηοδβο τ δο Ὀοϊοπς ἰο {86 ΟἸΥΊΏΘ 
τδοθ΄ ----ο 88 γ8---' ἀἴββομθοσ ἐμβοιηβοῖνο, 1 (ΒΩΥ̓ ἀο 
ποὶ γοδισγίοὶ ἰμοὶτ τοσϑδὶρ ἰοὸ ἐμοῖς Βουπάον δὰ 
Ηοδὰ, Ὀὰς Ὀον ἀοτγῃ Ὀοίοσθ ΔΠῪ Ὀεΐπρ ἱπίεσι 
ἰο Ηἶπι ψῆο ἰδ {86 [᾿υοχὰ ΟΥ̓́Θ 4}}.᾿) Ηο σου ΜΟΥ͂ 
ΔΡΡΙΥ ἰδὸ βαιιθ σϑεῦδιῖκ (0 ἐμ6 οἰ άτε οἱ ἐπὶ 
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πονὶὰ, ψο, ἰε ἴδ ἔσττιθ, ἀο ποῖ ὙΟΥΒΗΪΡ ἱπιδρθδ 
πμμὶθ ὉΥ ἰμοιηβοῖνθθ, δα ΝΟ ΤΌΠΟΥ ΒΌρΟΣ ΔῈ 
ΒΟΏΟΣΒ ἰο [86 ἱπνοηϊνο βρ τὶ οὗ πιϑ, υδι.8}}} 
δἰγοὰ ““κοπίτθ;᾿" [ὉΓ ὑπο γ, ἴοο0, ᾿νογϑὲρ ποιμίηρ 
εἶδο ἐδη ἐποὶς πα ἱδουρηίθ. [παοοά, (8.689 
ποιὰ οὗ [Π6 δΡοβίὶθ γϑῦυ κο 81} δρὶ εἰ 4}}γ ἀοδά 
Ονϑεδηβ, Ὑπὸ δῆσδρο ἴῃ 8 6 γ0 ΘΧΙΘΥΠΔΙ] ὙῸΟΓ- 
δὶρ: ἤον ἐβοὶν ψοὰ ἴδ ἀϊδίδηϊ οὐ ἀθδά, δῃὰ ποὶ 
180 Πἰνίπας δηά οπιπίργοθοηΐ αοα, ἱπ Ὑδο 9 
Ἰΐνε, πιόνϑ, δηὰ εσο. (1 ΚοΥ). 
γεβ. 806. |ὸ τἰὴϑα οὗ τ} 18 ἐβηοσθηοθ 

Θοὰᾶἃ νὸ|ἱὴπὶεοᾶ αἱ, οἱο.---ἰἰ γγδϑ δ βίη ρυΐδὺ 1ηο]- 
ἀδϑεὶ, πθα Ῥδὺ] δοσυβοὰ ἐδ οὐποαίθα τὴϑῃ οὗὨ 
ἱξκαοσδποθ; πουθείμοῖθδα, ὑπ ΘΠΑΤΩΟ τἯὯὲ νγοὶ]- 
ἰοασπάοθά, ΤΒ9 γρογίοὰ οὗὨ γμῬο]βδιηοὰ Ὀυὶ ἱκποτγδῃὶϊ 
μολι βαπΐδτη οπιὈταοοὰ οὐπίυτίθ8. (ΒΟΥ ΘΌυΓ ΟΡ 
μροη ἐπα εν μὴὰ 6 ἤρδίυτοβ οὐ ποδί οηΐδηι, αὶ 
Βροοϊῆο8, ψ} 1} στοδὶ ΤΟΥ ΌΘΔΓΆΠΘΘ, ΟὨ]Ὺ (8 ἱβᾳπηο- 
τϑθοθ. Βαὶί (δαὶ {818 ἱστοσαποθ 84 Ὀθδη τοϊυ - 
ΔΥΠ πηαϊηἰδὶ πο, δὰ τῆ γορυθ θη δ᾽ Ὁ]0, ἈΘ 
᾿ππιεϊδιοἶγ ἱπάϊσαῖθβ ὈΥ οτηρὶογίης 86 πιοᾶάθ- 
τδῖιδ ΣΡ ΟΘΒΙΟΣ : “ ἩΪΗΚΘΑ δἱ ᾿ [ουϑυ]οοκοα], ὈΥ 
Ῥροδοδίης γερεπίαποο, δὰ ὈΥ βο  θι  } Υ Ῥγοοϊδίτω- 
ἱχ (16 ἡμάστεεηί. (ϑιεῖον).- - -Βα ποῦν ΟοΣ- 
τοδι δῖ} - - - ἴο ΤΟΡΘηϊ.---ΗΟΥΘΥΘΥ δῇδϑο- 
(ἰοπδίθ {86 ἸΘΥΤΩΒ ἸΘῪ ὃθ, ἴῃ ΒΟ γὸ δ 688 
ΟὟΡ ΒΟΑΓΟΓΙΒ, ἰδ 666 ἰθτιὴϑ ἴῃ τ] ἢ τγὸ 04}} {δ θῖ 
ἰ9 Τορϑηίδῃοο τηυϑί Ὀ6 οἸΡ δ ΐϊο πῃ ἃ 8.}}} πὶ σθοῦ 
ἄεχτοο. ΕΥΟΥΥ ποτὰ οὗ ἰμ6 δροδὶϊθ Βοσθ ἰδίκοδ 
διοϊά οἵ υ8. διὰ δον ὑμδί, ἴῃ ἷβ νον, Ὡ0 ἀ9- 
το0 οἵ ἱᾳηόγδησο, πὸ ῬΒΙΪΟΒΟΡΙΥ, πο οἴἶδβοὶδὶ 
ἀἰχηῖϊίγ, πὸ σοηάἐιϊοπ μαύρου, οδὴ ἐπ ΔῺΥ ἀ6- 
ἔῖϑο ᾿πϑιἶγ (86 πορἶθοὶ οὗ (μ6 απΐνοτθαὶ ἀυίν οἴ 
Τορθηίδῃσο, Ὑπ6 8 αοα Ηὐ86 17 ΒΔ8 θη ͵οϊ 64. -- 
Τὰς παττοῖο ισα οὗἩἨ τερεπίαποε, ἐλ οπἶν ιοαᾶν 70᾽ αἷϊ 
πιδη : ποι κίης οχϑιηρίδ ἤγοπι ἰδ ἀυίγν οὗἠἨ παϊκίης 
ἰδ ἴἰ: . ΝΟΙΓΒΟΡ ἱβηόγθηοθ, ὩῸΡ ἱηον]οᾶμρο; 
ΠῚ Νοίίμον ὑπ ἀοοροϑί χυ]έ, ΠΟ (Πὸ Ἰοήιλθαὶ Υἱτ- 
πο: ΠῚ. ΝΙῸΣ Ῥδζδηΐβιω, ΠΟΣ ὑπὸ Οδ γε βεΐδῃ 
ἐδ. 1}. 

γεε. 31, Α αν ἰῃπ ἴδ0ο ὙΒΟΒ δο νυνὶ} 
ἡπᾶξο 80 ἡτοσ]ᾶ. (ῬΟΡΌΪΔΡ ῬΑΥΆΡΌΓΔ86 οἵ Υ6Ύ. 
80, 51).---Οοἀ υνῖ}}, ἴπ ἰδ ΤΏΘΓΤΟΥ, τούσδ ἔγοπὶ 
ΡΟΝ δεΐ πα 41} ῥδβὶ δίῃβ, Ὀὰ: Βοποϑίοσί αὶ δ ἀθ- 
Ἰοδηβ ορθηίβησθ Ὀδίοτο 81} ὑπὶη6 8 οἷ86, 1188- 
Ἰλ ἢ 86 6 ̓ δΒ8δ8 σδυδβοὰ πὸ οοιπΐπρ ὑυἀριηθηὶ 
ἩΒΙΟΝ 7.805 ν}}} Βοϊὰ, ἰο 6 Ῥγοοϊαϊπιοὰ δὲ ἃ 
Ὑρηΐϊης:; δ6 Μ}1] ἱπαρὶγθ ΘΥΟΣῪ 0π6 Ὑ80 Ρομῃὶ- 
ΘΕ} Υ τοοορηΐζοβ ἔμ ΔΡροϊηπιοα Φυάμο, ψῖ ἢ 6ὁοι- 
βάδηςθ ἰῃ τπ 9 5816 τΏ8, ὙΒΟΙΆ Π6 [88 8180 δ0- 
Ῥοίηϊοά ἴο Ὀ6 ἐμὰ Βαυΐουν; δῃὰ, βίῃοο {π6 γϑδυῦ- 
Τϑαιίοη οὗ ἰμδὺ ϑαυίΐουσ, μ6 Οῇθτβ ἰ0 8}1} Ὀ6] θυ 
186 πον [1{6 τ βίος Ῥτγοσθοὰθβ ὕσγοτῃ δίῃ. (β16:). 
-ΗΗἫὸ γᾶῆο βύγυδυβ {86 που]Ἱὰ τ} δρί γι 8] ΟΥ68, 
ὁ8ῃ ὀχροσί ποϊδίηρ, 6150 ἐμδὴ ἃ ἕπτ ᾿υὰριηηοηί. 
(διαυκο).---Β ἐμαὶ [8] πλϑῃ .--- Ηθϑ ἰδ ἐπι πιδῃ 
τἰιβοῦι (Ὀγ πὶ ΟΥ σΟμ 6 1688 [1βᾺ. 111], 2], (89 στα- 
οἷδεὰ Οπο0, Ὀοΐοτο τοὶ 41} (06 χκοὰδβ δὰ ἀθῃὶ- 
ξοὰς οὗ ΑἸ 6η8--- ΤΠ όβου δηὰ Ηρδγοιυ]οθ, Ζουβ δὰ 
ἈΡο]]ο---Ἰἰσ (ἢ 4}} {ποῖτ ΚἸΟΣΥ, δἰ ἱπίο ἰδ ἀιιὶ ; 
Ὀοέοτο τῆοϑο [001 686 88 ΟΥ̓ ΡΡΘΟΔΟΝΐηρ, 8}1} {86 
δᾶ ζο5 οὗ Ογοοοο--- 4166 δηὰ ῬγΓΠΔΘΌΓΔΒ, Βοσταῖθθ 
δηδ Ρ]Δἰο----ὈΘΟΟΙΏ 6 ΒΡΘΘΟἢ 1688, διὰ ὙγΠ|056 ἰηνἰδὶ- 
Όϊ]6 δηὰ Ἰονν κίμράοιι ν1}} δυγυίνο ὑμ6 Ἰανγα οὗἁ 
Βοίοῃ δὰ Τγουγζυθ, δηὰ {μ6 υδϑὲὶ οιηρίγο οἵ 
ΑἸοσχδπάοσ, 

Υεκμ. 82. ὅδοσῃο τη οοϊεοᾶ; δ ἃ οἴμβοσε βαίᾶ, 
εἰο0.---7ο του]ὰ 15 δἰπιοϑὶ ϑηςγοὶν αἰν θὰ ἱπίο 
ἰδοδο ἔττὸ οἶδβϑδοα οἵ βίππογβ. ΤῊ ὁπ6 δοπβίβίβ 
οὗ το80 ἮΒΟ πιοοὶς δέ βουϊηρ ἰσυ, (ἢ οἶκος οὗ 
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{πόδ τὸ δΟΒ 0 4}}Υ Ῥοϑύίροπο 89 οογχὶ ἰο ἀθ- 
Υἶγνο δἀνδηίδμο ἔσοτῃ ἰΐ. (Ουθ8π6]). 

ΥΖεκ. 88, 3[θὸ [Απὰ (μ09] Ῥδι} ἄοσρατεὶφδᾶ 
ἔχοσα διδοσᾷᾳ ὑ6:.---Ηὸ ἀἰὰ ποὶ τοίῦσῃ. ΤΒ6 
ἰμογὰ δἰχβοι ἔουθ46 υ8 ἰοὸ κἷνο {δαὶ νὰ ΐϊο 18 
δοΙγν ἴο ἐπ Βοαίἤ θη, δὰ ἰο δσαδὶ ΟἿΣ Ρ681]8 ὃ6- 
ἴογϑ διύίπο [Μ|. τἱΐ. 6]: μ6 πιδάθ πὸ ΓΘΡῚΥ (0 (86 
ὈΠΒΌΪ 4016 αυθειΐοπα οὗ Ηογοὰ [[.ὰ. χχὶ!!. 9]. 
ΘΠ ΤἸΏΘ ἢ δᾶγθ δαἀνδησθα [0 βιιοῖὴ ἃ ροϊηὶ ἰδμδί 
(Π6Υ ἀο ποὲ ουϑθῃ ἰδῖο οδηῃοϑθ δἰ. ἰ6 αοδβροὶ, Ὀπὲ 
οἰ μὸν τἀ σα]θ ΟΥ Θυ ρου οἱ }}γ οἱ ἐ1οἶθο ἰδ, 86. 986 
οὗ 186 ραδοίηᾷ ἰορίοβ οὗ ὑπὸ ἀδύ, {πὸ βογυϑδηίΐδ οὗ 
Θοά οδῃ πὸ Ἰοῦχον Βορϑ, Ὀχὺ ΟὨΪΥ χοτμδὶῃ 81] 6ηΐ. 
(Ὑ}}}}κ6ν).--- ΤῊ ἔδυογαῦο ορροσίυπ! 88 Ῥ888 
Ὀγ, τΐπῚ110 πιΘ ἢ δ.Ὸ 6 θοταιϊίης; (ΠΟΥ πορίοϑοι (0 
ΔΥΔῚΪ ὑποιηβοῖνοδ οὗ χοοα ΘΟ. 86], δπὰ οὗ [89 ρΡγϑ- 
ΒΘΠ06 οὗ ἃ τΔὴ οὗ Θοὰ. Ηδὸ ἰδ ἰαἴκϑη ἔγοιι {π6Π|, 
διά ἀοοθ8 ποί γοίυμε; ὑπογ ἀΐοὸ Ὀρίογθ Π6Ὺ δΓΘ 
Ῥγοραγϑὰ ἰῃ ὑμοὶν σοπβοΐίθθοο ἰὸ δρρϑδυ Ὀθίοσο 
σοά, Φομα νυἱϊὶ. 21. (Θιυι9886)). 

γκεβ. 84. Οοειίδίηῃ τϑ - - - Ὀοϊ]ονοᾶ: 
διβοηβ [809 νοοῖ σᾶ Ὠϊοηγεδὲίυ.--- ΟΣ 
076 ΤᾺΒῊ ΘΙΠΟΏΒ 80 ΤΠΘΗΥ͂ ΡΒ ΪΟΒΟΡμογ ἢ Ο νἱδὶ 
Υδϑί ΡΟΣ ἰὑ ποϑᾶβ ἰο ἱπάυοο [6 ννῖ8θ τη 8 οὗ 
{πΐ8 νου]ὰ ἴο Ὀονν Ὀθέοτο (80 ΟΓ0881 (Θᾳθ8η.).--- 
[γῦρο ὨυθΟΥΒ ἀο ποὶ οοπδβίλίϊθ ὁπ6 οὗ {16 68- 
δθῃ 181 ζοδίισοδ οὔ ἴΠ6 ἰσὰθ οἰυσοῦ. Οοιμοῃ 
ΒίΟΘΒ ΔΙΘ ἴδ ΤΏΟΤΘῸ ὨΌΙΠΘΓΟΌΒ ὑπ 8ὴ ῥγϑοίοιιϑ 
δίοῃοβ; οὉυϊ τδΐσδ δῦ ἰδ9 τῃοῦγὸ Ὑϑὶυ θοῦ 
(ϑίανκο).-- -τὯἩοὉὭῷΙ βοοβ ἰμβθῃ ὑπαὶ ἴῃ 6 γα 8ὲ1}}} 
ξδὶπδ ἃ υἱοίοσυ; δηά, 88 διηοϊοηΐ νυυϊίοσβ (δδιϊῖν, 
ἃ ΟὈ τ βι δα σου στορδίζοι νγ88 δὰ ὈΒΘαΌΘΒΓΥ Του πα- 
οα ἱπ Αἰδοῶβ, νυιϊδὶ Ββουγὶβιιθὰ ἴῃ δὴ δῃϊηθηιν ἀθ- 
ἄτοο. ἸΤπὰδ ὑμ6 ΟΝ γί δἰΐδη σοὶ σίοη, ουθὴ θα 1ΐ 
ἷ8 Ῥοσβϑου θα, ργοΥδ1]8 ΟΥΟΣ 8}} δοδάϑιωηἱἹοδὶ ἀΐδ8- 
υἱποίΐομϑ. (Βοχκαίσκυ.) 

ΟΝ ΤῊΒ ΠΟΙ ΒΕΟΤΙΟΝ, γον. 16-84; (οοΙΡ. {80 
ἴογϑκοΐηρ δἰκϑίϑ 98 οὨ δϑοΐὶ γ6780).---7λὲ τοϊδάοπι᾿ 
οὗ ἰλε τοοτί, απα αἰυὶπε ιοίδάοτι: 1. ΤῺ ΌΓΙΔΟΣ ἰἢ- 
γοϑιϊχαίοϑ, ἰὲ 8 ἰγαθ, ὈσΓ ΤΩΘΓΘΙΥ ἴον [Π6 Β8Κ6 οὗ 
1 60}]Θο.}}} διηυδβοπιθηΐ, γὙογ. 2]: [86 ᾿Δι0 Γ᾽ 6.- 
ἀφδύογθ ἰ0 υπάἀογβίδηα τ ΔΟΟΌΓΣΔΟΥ (δ 6 ἱπιρογί, 
διὰ ἰο 7018] τὴ οογίαϊηίγ, 86 στοδὶ ἀθδίζῃ οὗ 
6 οὐ ϑδγί. 11. ΤΏ ΦΟΣΙΠΟΥ ἰδ, ἱπάἀοοὰ, πα ϊ8- 
Εἰ  σοηῃδβοίΐουβ οὗ {Δ πδίαγο δηὰ Ὀοΐηρ οὗ ἰ}9 
᾿ἰντίπς αοἀ, νοῦ. 28, Ὀυϊ οὔἶοσβ 1ἐ8 {1} τυοσβὶρ ἰῸ 
ἰάοἷα τϊοῖ ἰὰ δ 11801{ ἀονυϊβδοὰ: {πὸ ]Ἰαίζοσ, 
κυϊάοα Ὀγ {86 Ἰίριιὶ οὗ τονοϊδιίο, ροποίσδίθθ ἰηΐο 
89 ᾿Ἰπηογηχοδὶ ἀσρίμδ οὗ μ6 ἀοαμοδά. 1{Π{. 186 
ΓΟΥΤΊΘΡ 18, ἱπάϑϑάα, ἱπαὲδίϊ ποῖ! Υ σομδοϊουβ οὗ ἰδ6 
οτἱ κί πδὶ βΊΟΥΥ οὗ Ἰδπ, γον. 28, Ὀαὶ ἰδ απ νης 
ἴο δοαυΐγο δὴγ Κπον]θᾶρο γοβρϑοϊίῃρ {Π6 τοαθιῃρ- 
(ἶοπ οὗἩ 86 ἴδ: τῶσο: ἰδ6 Ἰαιϊίοῦ δη δ ἐϊδ οὟὮ 
Ῥογίδοϊΐοι ἴῃ 86 δἰοποιηθηῦ νηΐ 8 ΟἸχὶδὶ τὰδάθ 
ἴον 1μ9 νψοσ] ἀ. (θοῦ. δπὰ 3}.).--- Τῆς αροειἰε᾽ 
δογήοη, δείοτο ρασαπε, ααὐάγεδδεα αἰδο ἰο ἐλα ᾿εδατίδ ΟἹ 
Ολνίδαηε: 1. ΤῊΘ μόνου οὗ ἀοἀ---ἰὰ (6 οτοδίϊοη 
οὗ ἴ86 νουγ]ὰ;: 1. Ηἷδ Ἰογο---ἰὰ [6 φονθγηιθηὶ οἴ 
{π6 νον]; Π]Ι. Ηἰδ δοἸ  π688---ἰη (6 Λα ρσηοηὶ οἴ 
6 που]ά. (Ὁ. Βκοκ: ἤἤοπε. ερετί.).----Τὴο εΣ- 
εδοάϊης σίοτῳ ο77 (λ6 αἀϊοίπε παίωγο, απὰ ἰλε λίσλισαπἪ 
9 λυπιαη παίωτοα. (ἰὰ.)..---- 7 λε τρρεδέησεν ο7 ἰλ6 Θ΄ο8- 
»εὶ, τα λ6 ἀεαίλδη ιροτίἀ : [. ΗἨϊΐδ [66] πα8: (4) Β6 
6018 ᾿ἰ πι8617 ΤΟρΟ]]θα Υ {μ6 δροιηϊπαιϊοῃβϑ οὗ 
Βοδιμοπίθι; (δ) 9 18 8}19 νυ ΒΟΥ δόσγονν, ΟὮ 
γἱ ποδαίηρ (86 Ποδίμθἢ Ἰγογβῃΐρ οὗ 14ο0]8β.ἁὈ 11. ΗΪ8 
οοπάμοι; ἢθ δναὶ]β ἰπη56]7 οὗ ὀνΟΥΥ Ορρογί αἰ ἰΥ 
ἴο Ἰαῦον ἴον αἀοἀ δηαὰ Ὁ γὶϑί: ἢ ἷ8 γο]οϊσοὰ Ὑθῃ- 
ΟΥ̓́ΟΡ ἢ ἤπαάβ (α) Βοδγοσβ-- -Φ 6018, ργοβοὶ γίθα, ρ8- 
ἔβῃ8,---ΟΥ (δ) ἃ ΡΪδοθ ὙΜΘΥΘ ἢ6 οἂπ ὈΘδΙ ἩΪ 688 
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ἰο {μο ἐγυΐΒ, ΠῚΠ. Ηἶ ΒθΘΓΕσΒ δγὸ (α) ἤθη γῇ 0 
τοχζαγὰ {πμοιηβοῖνοθ 88 ἢ 1] ΟΘΟΡΌ ΓΒ, (ὁ) ῬΘΥΒΟΏΒ 
οπἰογίδἰ ἴῃς (86 τηοϑὶ ΘΓΓΟΏΘΟΙΒ ΟΡΙ πΐο0Π8, (ς) ἰπ- 
αυϊδίεῖνο Ῥϑορὶθ. (1,1860).---ΟΘοα, ἀγαισίη πιοη 
[π910 νἱ. 44]: (Ηοιϊν). ἷ. Τμὸ ἀδρδγίιγθ 
γοπὶ αοά, τος. 16-26. Μδη δοβϑβοβ ἰο ποῦν αοὐἄ, 
Δα ΠΟΥ δ66}8 'π ναΐῃ [ὉΓ το]ϊοῦ ἴῃ 5ΘΠΒ08] 6Π- 
)ογιμοηίβ, οὐ 'ἢ Βυμηδὴ ὙΙΒάΟΙΩ, ΥὙ0Γ. 18, ΟΥ ἰδ 
ΘΧίΘΓΠ8] οσκΒ οὗἨ γῥίοϊγ, νοῦ. 24, 2856. 1. Ηἰβ8 
σοι πίΐοη τνἱϊῇ 8 οὐ πραχὶ, υον. 26-290, 
δαί ῥσγοῖῆϊ 88 βίη δδογὰ δα ἱπεοῖ Νόποθ. ΑΥ͂ΟΣ 
ὙΠ ἀο068 (μγ ποατί Ἰοηρ  Αἴοῦ (6 Μοβὲ ΗἸχΒ. 
ὝΠοτο ἰ8 ἢς--ἰὰγ ἀοα ἢ Νοὶ ἔδυ. Ηδς ψ8ο δρ- 
Ῥοϊηί(β {86 ἰἦπ198 οὗἁὨ 84}} πιθη, 88 ἐμπουραῖ 8180 οὗ 
(ὮΥ τδοΔ] δηὰ ποὺ. δαὶ ἰβ (ΠΥ βουῦ]ῦ Ηἱἰδ 
Ὀγοαίη. ἯΠαὶ ἰΒ ἐγ Ὀοαν ἢ ΗΪΒ ἰθ 0}1]6θ.ἁ Απὰ 
ἔπου νου]άδὶ βοστο δἰ ἢ ΤΏου του]άϑί βθοὶς ἐμ 6 
ΕἰΘΥΠΑ] Οπθ ἴῃ ἰγβ:βι (οὐ Ὁ φὈ]οσία; Νο. Ηδ 
ἀν 6}}8 ποὶ ἰῃ ἐδ ρ}658 τηδάθ τ] πυαδ ΠΑη 8. 
Τῆου ψ|}} πὰ Ηΐπι Βοη μου Ὀσσοπηοδὲ ἜΘ 88 
Ηδ ἰ6---ὺὴιὰ ἐλαί ἢδσ 88 τηδὰθ ροβδὶ ὉΪ6 ἰο {π66. 
111. Το σοϊυγη ἰοὸ (6 Εδίποσ, γὰρ. 80, 8]. Ηδθ 
ὙΠῸ ἰδ ἰην δ᾽ Ὁ] γ ἰὴ υπἰο 8 66 ἴῃ ΠΥ σΟΠΒοΐθῃ 60 
διὰ ἰπ (ὮΥ̓ ἜΧρουΐίθηοθ οὗ Ἰἰἴθ, 88 ΥἹϑὶ ὈΪΥ δρ- 
Ῥτοδομβοὰ ποθ ἰΐ Ηἰΐβ 808 926βὺ8 Ομ γὶθδὶ. [πῃ 
ΟἸγίϑιὶ δἴοῃθ οσδηϑδί ἰμβοὰ ᾿ϑασ (μαι ἰδοὺ αχὶ {16 
οδρυίπα οἵ αοὐ, δηά οδπβί δἴοῃμθ ἴον (ἢν ἴ8]} 
ἤγοιαι Ηἰ. ΑἹ} (δὶ ἰ8 μδβί, ἀοἀ ν}}} ἱπ ΤΘΓΟΥ 
ογογίοοκ, Ὀὰϊ ὀρ ΠΟῪ οδομδηὰβ (δαὶ ἰδοι 
8ῃοιϊάδὶ οομμα ἰο Ηΐπιὶ ἰΒτουχ γορθηίϑηοο δπὰ 
ἔα ἢ. Ηο {δὲ Ὀοϊονοῖ ἢ ἰὰ Ηἰΐπι, 8.81} ποῖ Ὀ6 
οοῃμάομηηοά. ([ω1860).---Τε οοπάμοί οι Ῥαιιζ᾽ 5 ἤεατ- 
αγ8 αἱ Αιλεέπδ, απ ἑπιαφε οὔ ἰλαί ο πιοάεγη ἤδαγέγε 
9 ἰλε Οοεροῖ, νον. 82-84: 1. Βοπηθ πιοοϊτοα ; 11]. 
βοπιθ βεϊὰ: “Ἧδὁ ν}}} Ποδσ {1606 δρδὶῃ οὗ {818 
τηδίϊον᾽. [Π1. Βοιῃο οἶανο ὑπο δαὶ], ἐπα Ὀρ] ογοα, 
(ἰ4.)..-- 1 Β ον ἰη Βοπιθ," ““ ΔἸ ἴῃ Ῥαγίβ "--- 
ΔΙΘ ἱπηργοβϑῖυο ΒΟΘΏΘΒ ἰῃ ᾿ἰἰδίογυ, δαὺ ἰἢ 6 ρτοβοηΐ 
ὧδ Εἰ1}} πιοτὸ βἰσὶ κῖηρς: Μαμὶ ἐπ Αἰλέεηδ! Ἰιοὶ 8 
πο ΔΡΡΓΟΔΟΙ ΒΟ δ ΠΘΆΤΟΡ, δηα σοῃίθι- 
Ῥὶαίο, 1. ΤῊ.θ ῥϑου δὺ βεπιϊπίθηῖ 8. οὗ ὑπ δροβί]ο, 
ΔΘ δὶ δθοάθ ἰπὰ (86 οἷἱγ οὗ ἰῃ6 Αἰ ΐδηβ 
δυδκοηθά. ϑδϑ0}} ἃ βροΐ, ὑμὲβ Βογαϊὰ οὐ (88 τη γβϑ- 
ἰοΥΥ οὗὨἨ {86 ΟΥῸΒΒ δ ΠΟΥΟΣ Ὀθίογο Ὀθι6] 4. δ 
ἄοοβ βοὶ δνοσί μὶβ αγϑβ ὕγοῃ ἰδ Ἰποθυτη 8 οἴ 
80 δἰχιοδὶ τὶ δὰ 9Κ|}} Ὀθίοσο δῖπι, Ὀὰΐ ονθῃ 
Ῥοσγοθῖνϑβ ἰῃ μοὶ σογίδὶη ἰπάϊσαίίομδ οὗ ἐπ πο- 
ὈΠῚν οὗὁἨ 8ὸ δυπιδὴ τη, Βυΐ {μποὶν τϑᾶχὶο 
ΟἾΔΓΠΙΒ ποῖ ΠΣ ἀοορίνο 8 ΒΘΠ86Β, ΒΟΥ 68]} Ὠΐτὰ 
ἄν ἔγομι (μαὶ δἰ}}} τχότο οἱουαιθα ροϑβί(ἴοη, ἱπ 
ὙΠΟ ἢ ἀἰνπο στᾶσο ἰῃ ΟΠ σἰδὶ δὰ ρῥ]δοϑὰ Βἷτὰ ; 8 
ἄδορ ΒΟΥΥΟΥ, φτγοάἀιιοθὰ ὈΥ δσι δΌΘΥΓΘΙΪΙΟΙΒ οἴ 
6 Βυμηδῃ τἠϊηὰ, 8115 ᾿ιἷ8 ψμο]9 βου]. 11. Τα 
ἐοϑυ ΠΟΥ Μδΐοδ Ὧ6 ἰθγο αἀοϊϊνογοα. δ Ῥχο- 
οἰαίτηδ ἰὔγοο στοαὶ ἰγας 8 1 Ορροβι (ἴοι ἰο ἔῃ γοθ 
ἔτοϑί Δ Ί᾽βοβοοάβ γ᾽ 16} δοπίσο θὰ ὑμ6 ΡΒΙἸΟΒΟΡΗΥ 
οὔ ἰμδὺ δζο, δῃὰ ἔγοτῃ υἱοῦ ουθῃ ὑπαὶ οὗἁὨ τηοάοΓῊ 
ἀἰπιο8 8 ποὶ γοί ἔγοοὰ: Τὴ ογραίίοη οαυαἱ οὗ 
πού! π, 848 ΟΡροβοὰ ἰὸ παίῃ δ] βπ)---ἰΠ 6 ῬΟΙΒΟ- 
Δ] ἐγ οὗ αοἀ, 88 Ορροβϑᾶ ἰο ρδῃιοῖβη)---ἰ 6 πᾶ- 
ἴυγϑι οὗ βίῃ, 688 Ορροβοα ἰὸ δη(ὶποπιΐβηΐβη δπὰ 
ΤΣαυοηδ δι. 111. Τὴ σοδυὶέ. [ἐ ἴθ, αἱ γαί, ποῖ 
Βαιἰδἰβδοίοσγ---ἰ6 ψογὰ οὐὗὁἩἨ ἁ {π6 δροβίϊθ δποοιῃ- 
ἰογοὰ ἴ00 πιδῦ ἀθορ-τοοϊθὰ ρῥγοϊυάϊοοεβ. 8.111], 
ἘΪ8 βοογοὶ ΟῸΡῸ 8 ποὶ αἀἰδβαρροϊηθα. ΕΘ οὔ 6 
σοηγοτὶ π88 ργϑαὺ ποῖ ἴῃ ὑπ6 ὈΔΊίδηο6 οὗ (ἢ 8 
κἰηχάοῃ οὗ αοά. Νο οὔθ οδῃ τοιηδίῃ βύγι οἰ 
ἈΘΌΓΓΑ], ἽΝ Ἧ. Κυυιτλδοβοῦ, ἴῃ ΤΥΎΣΒΠΥ ΟΒΌΓΟΝ, 
Βουνϊπ, 1847).-- τον νγα8, ἴῃ ΘΥΘΥΥ ΤοΒροοί, 80 
ΟΧΊΥΔΟΓΟΪΏΔΣΥ ΒΟΘΠΘ. ΤΠΟΣΘ ͵Ὑ8 ἃ βί γἰ Κὶπρ 60}-᾿ 
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ἰγαϑὶ Ὀθίγθθς 6 ἀἰβοουγβο τηδυκοα ὮὈΥ Βυοἢ πρὶσὶς 
ἈΠΑ ΡΟΤΘΥ, δηαὰ ἰῆοβϑο βορϊβιϊοϑὶ ἀφοϊδιηδίϊοη8 
ὉΥ ὙΒΙΘῺ ργϑοΐβοὶγ {ἰμ6 ἰορὶο5 οὗ Ὑ ἢ] ο ἢ Ῥδα] Πετὸ 
ἰγοϑίβ, 6 Σο ΟὨΒουτοα,---ἀδοϊατη δίϊοηβ, τ ὶσι δὰ 
αἰγοδαν Ὀθθὴ (Π0 800 )6ο 8 οὗἨἩ (8 ΘοΙ δἰ ηὶδ δοὰ 
γἱάϊου]α οὗ ϑοογαίθοδ. δὶ πουἹὰ ϑοογδίεβ 
(ν οθ6 δαυδὶ Αἰ μθὴβ πὸ ἸΟΏΚΟΥ ῬΟΒΒ65564) ΠΑ’ 
βοϊὰ, ἢ{ δὰ δὰ δβοατὰ βοὴ ἃ ἀϊβϑοοῦχδο 85 Ῥδυ 
ἀο]νοσθα οπ ἐδ ῖ8 οοσλβίοη ἢ Ηδθ πουϊὰ ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
ἴᾶνὸ γοοοχῃϊζοὰ ἴῃ ἰΐ (μ6 Κίπραοιι οἵ (οά, ἔτοπι 
ὙΒΊΟΣ Π6 85 πού ΔΓ, δηὰ ψουϊὰ Ὦδγτο Ὀθθῃ 010 
οὔίδοβο γῆ ἀθβί γοὰ 0 ΒΘΔΥ ΓΏΟΓῈ ΘΟΒΘΕΤΗ Ωρ [λ6 
αἰνίποῖγ δρροϊηίοα Φυάμκα οὗ (86 Βυμηδη Τλδδ, πὰ 
ΘδΟΒΟΘΤΏἷΩρ (Π6 ΓΟΒΌΣΤοΟΙΟ. ἴπ μα Ῥογβοη οὗ 
(06 Βοάδομηοσ οὗὁἩ ἐπὸ ννογὶ ἃ, ὸ που]ὰ ματὸ Τουπὰ 
ΤΟΣ ἰπδῃ ἰδὲ 1468] οὗ (6 7ι.8ὲ ταδ ἀοδοτὶ υοὰ 
ὃγ Ρ]αίο. Ηο που]ὰ ταίμοσ αν Ἰϊδιθπο ἰο 5π0} 
8 ἀἰδοοῦγβο σοῃσου πὶ ςς 80 ὑπκηπονῃ Ὁοὐ, ἰμδὰ 
ἴο (86 πηοϑὲ οἸοαιοηὶ ογϑίϊοηδ οὗ (ἢ ΒοΟρ Ἶκπ(5 60ἢ- 
σαγηΐης ἴμ6 χοάβ, ὑπὸ τῆογα σγοδίογοϑ οἵ [λ6 ἰ)8- 
εἰπαιίοη.---Ηο νουϊὰ ἀουθ 1685 μᾶτὸ οσοπουττο 
ὨΘΙ ΠΡ τὶ τ86 ΕΡΙσυΣοδῃ, ΠΟΡ ὙΠ} (δ 6 δίο!α 
ῬΒΙΟΒορ ΟΣ, θη ἰδ ογ ἰογηοα Ῥ80] 6 ὈΔὈ]ετ." 
ἐμρπηης Ἡϊὐδίοτν ο (δε Α»οεεζεε) .---(Ἰ ναῖον 8.88 
ὈΣΩΪΒη θα 8 ροοίϊοϑ] Ῥδγδρῆγαβα οὗ Ῥβυ]}}8 ἀΐδ- 
ΘΟΌΣΒΟ δἰ Αἰδβοηβ, ἰὰ ἷβ πονὶς δηϊ]οά; 76πὰ8 
Μοβδίδη, οὐ ἴμ6 05Ρ618 δῃὰ 1{ῃ6 Ασίδ, ἱῃ υθσβα. 
1186, ἴῃ ὑπ ἕοασι τοἱ.).----Τάσεας δοοῖε οἵ ἰλε 
ἀποιοίοασε 97 Θοά: 1, Τπο Ὀοοῖς οὗ ἐμὲ ποτὰ, ἰπ 
ἵνο ρασίβ: Ναίυσγο, δὰ Ηϊδβίοσυ, τον. 24-26: Π. 
Τὸ Ὀοοῖὶκς Οὗ ἰδ δοαγί, ἰη ἱνο : Βοδβοι, δι 
Οομδβοΐθηῃσο, νοῦ. 27, 28: 1Π|.. Τὸ ὍὈοοκ οὗ ἰδὸ 
Βοσὶρίυγοβ, ἰῃ ἔνττο ραγίβ: {πῸ [ϑνν, βπὰ (86 ()05- 
Ῥ6ὶ, νον. 80, 31.---αμὶ αὐ Αἰλεηδ, οτ, “Θοὰ πεῖ 
σοβθα {16 ἴ00118} ἰδίηρβ οὐ (ῃ6 που]ὰ, οἱς." 1 
ον. ἱ. 27: 1. Τὸ βουτηοῃ οὗἩἨ δι] δ ΑἸ Β6 8 Μὲ5 
ΓοοἸ Βμ μ685 ἴὰ (0 οΥγ68 οὗἩἨἁ 16 ποτγϊὰ: πουετίβο- 
1688, 118 οοῃίοηΐβ οοπίουηἀοα 811 ἐπ πὶβ6 τηϑ οἵ 
αγχοοθοο. 11. 1:6 σϑβυ]ὶ οὗ Ῥδ0} 8 ἸδΌΟΥΒ ἰῃ ΑἸΒ6Ώ9 
Δ8 66 Ὁ]6 ἰῃ (0 Θγ98 οὗ ἐμ νοῦ]; ποτοσῖδο- 
1689, ἰξ τνδϑ (6 Ὀορί ηΐπα οὗ ἰμ6 δα οἵὨ Βοδίδε- 
᾽8πι.--- Τὰς Οὐτιδιίαπ᾿ 4 δεπίσπεπίε τοαρεοίίησ υροτὶ ἀΐῃ 
ατά απα δοίεποε; ἴ. δ ἀοοα ποὶ ἀοβρὶβο ἱδοτι, [0 
88 τοοορηΐζοβ (α) ἰπ ἐμοῖς ΠΟΌ]Ὲ Ῥσοδυείϊοὶδβ ἃ 
αἰ δῃὰ ἃ δοῃβοϊουβῃθδδ οὗ ἐμαὶ ἀοὰ νῖιο ἰδ ποὶ 
ἴα ἴσοτη ΘΥΘΡΥ͂ 000 Οὗ 8, γοσ. 20-98: δηὰ (ὁ) 
Θύβῇ ἰπ ἰμοὶσ δθογγαι: ουβ, ἰμ6 οἶογί δπὰ εἰσυρεὶς 
οὗ 86 Βυχηλα τὐϊπὰ ἐμαὶ 18 βοοκίηρς αοά, γογ. 29, 
80. Βυι, 11. Ηδκ ἄοθβ ποῖ ἤϑασ ἔθη, ἴοσ (α) δὲ 
Ὀοϊάϊν δρριὶΐθα (86 ΠΟΙΥ βίδπάδσὰ οὗ ἰμς αἰνίῃθ 
γνοσγὰ οὐθὰ ἰο ἐδβοὶν πιοϑδὲ δὰἀπιϊχοὰ ῥγοαποίίοῆ8, 
Υοσ. 24, 26, 29; δμὰ (δ) 9 οοιβαθδεὶν ἐχρεςία, 
ΟΥ̓ Ὼ ἰπ (ἢ 6880 οὗ ὑδοὶν ταοδβί ἄσσωϊυ θαι δ βδοὰ 
ΟΥΤΌΤΒ, (Π6 Υἱοίοσυ οὗἩ Ομσιβιϊδη συ ἢ, το. 
81.--Ραιιῖ αἱ Αἰλεηδ, α πιοάξὶ αε α {7ηπἰρετεὶΐν 
Ῥγεασλον: Ἷ. Ηδὸ ἔγϑοϊν δάσο [8:6 ΒΌΣΩΔΕ οἰδίπιβ 
ΟΥ̓ ΘΥΘΟΥΥ ΒΟΌΪΘ δι δηὰ βοΐθῃοο,-- -᾿σουϑὰ (4) ἴγοσα 
8 σομπίοπβ οὗὨ ἰδ Βοσιζοῃ, πὶ Ἡ ΒΙΟΝ ΟΥ̓́ΟΣΥ 868- 
ἀοπιῖοα] ἀορασίπιοηὺ 18 ποιλορα : ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΥ͂, τεῦ. 
24, 27; Ναίυγα) βοίοθησο, τοῦ. 258, 26: Ηἰδίουῦ 
διὰ [ὺν, υοῦ. 26: Ατὶ δπὰ Ῥοβίσυ, υϑσ. 28, 29; 
(δ) ἔγοια ἐμ ἕοσπι οὗ 818. βεσπιοῃ, ὙΠΊΟΒ, ὈΥ ἴδ 
δἰ γ ἐπι ο!]θοία 8] οΒαγδοίοσ, δπὰ 18 δαδριδεῖσῃ 
ἴο ἐδ8 ΡῖΙδοο δῃὰ 89 Βϑδύϑσβ, 1]1υϑἰγαίθβ δἷβ ἀδ- 
δῖγο ἰο Ὀδοοῖηθ 8 αγθοὶς απο ἐμ Θτοεκα. Βαί, 
11. Ηο οοηπάυοίβ 411 ἷβ ΠΟΒΥΟΥΒ Ὀαΐοτο ἐδ ἰσῖθα- 
ἨΔ] οὗ ἀϊνῖπο γαίῃ; (4) Ὁ Ββμονίης [Βδὲ ΕΥ̓ΤῸΣ 
δηὰ δἷῃ δγὸ {86 ἴοιϊ 5ἰδὶμβ δ ὶο ἢ ἸΏΒΥ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ 
ΤΑΘΓΟἾΥ Βυδη οἴἶοσὶ, γὰρ. 29, 80; (6) ΒΥ ροΐπῖν 
πα, ἰὰ (δ0 ᾿ἰχιὶ οὗἨ τογτοϊδίάου, ἰο αοὰ 88 τδὲ 
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ΒΟΌΓΤΟΘΟ δῃὰ αδἷτῃ οὗ 4]}] πρὶ γἰίυδ] 1176.--- Ραμ αἱ | 6, δηὰ ἐἰ8 οαιΒο8 δηὰ οϑδοοίβ: 11. Ετοτι Δυάείβιι 
Αἰλενς, ὁγουσλί ὑπίο Ατεορασια: 1. δ ἐξ δρρε- 
ΤΟΥ )μάσεα δα οομάἀειμπθα ὈΥ͂ {ἰΠ6 δι ρογῆοϊαὶ 
τ] δάοτῃ οὗ ταθῃ; (4) ΒοΟΙη6 πιοοὶς, Οἢ ΠοΑΡΐηρ ἷ8 
ἀοοίγίπε; (6) Οὐ ΒΟΥΒ οοἱἢγ ἀδοϊϊπο ἰο ὮΘῸΣ ᾿ΐπὶ 
ἰο πο οῃηά, γοσ. 82. Βαὶ, 11. [π ἰγυϊὰ λὲς γμάσοε 
δηὰ ὀχ ροὶβ, ἱπ ἰῆ6 βδῖὴηδ οὗ ἰμ6 ᾿ἰνὶης αοά, (α) 
ἐμ6 ἀο]υβίοι οὗ ποδὶ βϑηΐβιη, ὈΥ Ῥγοο]αϊ πη {6 
Ογοδίοσ οὗ βϑαυθῃ διὰ ϑδγίῃ, υϑῦ. 2:-29, δηὰ (ὁ) 
80 81} οὗὁἨ μοδίβοῃΐβιμ, ὈῪ Ῥυοϑοίηρ σοροπίϑηοα 
διοὰ ἔδὶιῃ, υορ. 80, 8].--- Βοῖ γὸ ἱκποτδμξ- 
ἸΥ νυοσϑὶρ, υϑσ. 28.-- -" ἰδίταίζίοπα ο7 ἰλε αεἰ ο 
τογελέρριησ Οοα ἱσποταηίίϊψ: ἀοτινοα, 1. ΕἼΟΙῚ 
Ῥαρδ ἴδια; (4) Θομϑοϊουϑη 688 ἐμαί τ ΟΥΒὨΐρ ἰ8 ἀὰ9 
0 ἃ Βίσδου ρόνον; (δ) (89 ᾿βίΟΣΘΠΟΘ πηϑιϊέθϑί- 

(Ρμδνίβοθεβ, ϑδάάποθθβ, εἰο.); (4) {89 τοοοχηϊίοα 
οὗ {86 ἰγὰς αοἀ: (6) {86 ἱρπογδῆδθ πιϑδηϊοβιϑα, 
οἰο.; 1Π1|. Εγοια Ῥορογγ; (α) (Π6 δἀορίΐου οὗ 1}6 
δοεὶρίαγεβ οὗ 80 ΟἹΪὰ δπᾶὰ 86 Νὸν Τοβίκπιθηῖ: 
(6) 186 ἱφποόσϑῆοθ τηϑηϊοδιϑα, οἱο.; ΙΥ. ΕἼΟὰ 
Γοίοβίϑμ 8πι; (4) ΘΓ ὕγθθάοτη ἰῇ βϑδτγο ΐης 
0 ϑ'ογιρίαιγοβ; (6) {86 ἱξῇογδπμοο τηδηϊεϑιοὰ (ε. 
9.. 88 ἰο ἰδ6 ᾿πβιμηϊβοδηοθ οὗὨ 411 ἩΟΓΒΕΪΡ ἴῃ 
νοῖ (86 Πποδχί 18 ποῖ ἰηἰογοθίθα. 9 παίῃυσο 
δηὰ δβοϊυϊθ πθοθβϑι οὗ τορϑηΐδησα; ἰὴ ηδ- 
ἴᾳγ6, ῬΟΤΘΓ, οἰο., οὗἁὨ ἃ ᾿ἰνὶηρ ἴδ ἢ; (1ὸ ῬΘτβος οὗὮ 
Ογὶβε; {16 ἀυΐν, ΠιΘΏΠ 6, οἷο., οὗ ργοραχίης ἴῸΣ 
ἀθδίῃ, οἱο.), δῃὰ ἐΐβ οϑιιϑ68 δηὰ οἕϑοίϑβ.---Ἴ.] 

ἘΠΊ ΠΡΑΟΙ, ΑἹ ΟΟΒΙΝΤΗ ; ΗΒ ΖΕΑΙ,, ΗΒ ΤΈΙΑΙΒ, ΑΧῸ ΤῊΗᾺ ΒΕΒΌΙΤΒ ΟΥ ΗΒ ΤΑΒΟΆΒ. 

Ομ ΧΎΥΙΠ. 1-17. 

ΑΙΟΣ {686 ὑπίηρΒ ῬδῈ]} [16]! ἀδραγίοα ἔγοτα ΑΒ θηΒ, δηὰ ὀδῖηθ ἰο Οοτίην ; ἘΔοά 
ζουππὰ 4 οογίδίη [[ππὰ {ποτα 8] 66 πδιηϑὰ Α απ]α, θοτὰ ἴῃ Ῥοπίῃβ, ἰδ } Υ ΘΟπι6 ἔγομη 
ΤυαΪγ, τι 18. τ] Ῥυ 86 1}16, (Ὀοσδυβο ὑμαὺ ΟἸδυάϊηβ μδὰ δομπητηδπ θα 4}} 9678 ἴο 
ἀεραγὶ ἔγομι" Βομ.6,) δῃα οδπο [π6}0}] ἀπίο ἔμοη. ἘΔπα Ὀδοδυδβο ἢΘ γγχὲβ οὗ {ἢ 6 
ΒΔΏ16 Οογδῆ, [{γΔ 46], ἢ Δροῶθ τὶ} ὑΒθῖὰ, δηα πτουρλὺ [ποχκ6Ὰ} : ([οπ’. ρατεπιίλοίίοαζ 
παν 8] ἴῸΓ ὈΥ͂ ὑμὶν οσουραίίου [ἰγ84.675 ὑΠΘΥ τόσο ὑθηϊηδκουβ) ἘΛπά 6 τοδϑοηθά 
Ἰἰρρλμῆν ἴῃ 016 ΒΥΠΔΡΟΡΊΙΘ ΘΟΥ̓́ΟΣΥ ΒΔΌΡΔΙΙ, δηὰ ρουβυδαθα [βουρηῦ 0 ΘΟΠΥ ΏΟΘ 
οἰ] {Π6 9695" δηά {π6 ατθκβ. ἘΑΔπα [Β.ὰ1} σβθη 1145 δηὰ ΤΊ πού ΘΒ ἼΟΓΘ ΘΟΠ1Θ 

ἔγοια Μίαοραοπία, Ῥδὺ] Μγὰβ ργδββϑά ἴῃ {86 βρί γιὖῦ [Πρ 6 116 Ὀγ {π6 ποτὰ], δηὰ ὑοβι βοᾷ 
[0 ἰοϑι 7} ἰο ὑμ6 6 γ)8 ἐδαὲ “68βὺ8 ταβϑὸ Ομ στῖβιδ [[Π6 (τὸν) ΟΠ γ]8:]. ἘΑΛπὰ [Βιυι] 
ὙΠῸ ΠΟΥ Ορροβθοά {Πϑῃβο]νοβ, δηα Ὀ]αβρῃθιηθά, μθ βοοῖκ [ουῦ, ἐχτιν. λὶδ ταϊηϑπΐ, 
δηὰ και ὑπίο ὑπ οπὶ, Ὑουν Ὀ]οοα δὲ ὌΡΟΠ γΟῸΓ ΟὟ ᾿οδὰβ μὴν Βοδα, χεφαλὴν] ; 1 απ 
οἴθδη : ἔγομι Ὠθποϑίοσί 1 ψ1}}} [Ποδὰ : 85 ἃ οἰϑθδὴ βόγβοῃ, 1 8.18}} μϑῃησοίουι, χαϑαρὸς 

γι 1), τ βείεθμε!] δοὸ αηΐο ἴδ (ὐθηί 1.8. ἘΔοά ἢ ἀδραγίοα ἐπδῆοθ, δηὰ δηϊογθα ἰηΐο 
8. οοτίδϊη πιαη᾿ε ἤουδβο, ἡδιμοα “ υβίαβῖ, οπ6 ἐμαῦ ποτβῃϊρροά αοἀ, ποβα μουδθ οϊποὰ 

8 Βαγὰ [δἀ]οϊποα] ἰο {16 βδυπδρόριθ. ἘΔπὰ [Βυ}] Οτίβρυβ, (6 σοῦ [οηι. ΘὨ 16} ΓΌΪΟΥ 
οὗἔἩ 186 Βγπδροόρτια, Ὀ6]1ονθα οἢ [Ὀθοδτηθ ἃ 6] θοῦ 15} ὑπ6 μοτὰ τιϑῇ 41} ἢΪ8 μοῦβθ ; 

9 δηᾷ τηδηγ οὗ (6 Οὐ 0 ἷΔη8 Ποδιίηρ, Ὀ6]1ογοα, δηα τοῦ μαρυϊζοά. ΤΠ Θη Βρακα (ἢ 8 
Τ1οτὰ [Βυὶΐ (δὲ) ὑμ6 μοτὰ Βρ86] ἰο δὰ] ἴπ 8:6 πἰρῃῦ ὈΥ 8 νἱβίοη, 6 ποὺ δἴταϊα, θαΐ 

10 δρϑδκ, δηά μοὶ ποῦ ὑῃγ ρϑᾶσϑ [8πά ἴζθθρ ποὺ 8116 }906]: ἘΡῸΓ 1 δὰ τι (ἢ 66, ἀπὰ πο 
τηδῃ 50)8}Ϊ [π|'}} εοὺ οὔ 866 ἰο Βυτῦ [ΠΔΥΤᾺ]} 0866: ἴογῦ 1 πᾶῦθ τωυσῃ ῬΘΟρΙΘ ἴῃ {δ 18 

11 εἶἴγ. ΤΑπὰ δε οοηὐϊπαυρα [880]" λέγε 8 γϑδῦ δηὰ βὶχ τποηΐῃβ, ὑθδοβίηρ {86 ποτὰ οὗ 
12 (οά δθοῦρ (με. ᾿Δπὰ [Β}] ψβθα (181110 τγϑβοῦμθ ἀθρυΐν [ργοοομηβᾺ}}" οὗὨ Αοἰαία, 

ἐπ ὅονβ τηδὰθ ἱπβυσγγθοίύΐοη πιῦ ΟὯ6 δοοογὰ δραϊηϑὺ [ΠῚ ΟὯΘ Δοοοσα 8854 066] 
18 Ῥρῃὶ], δοὰ ὑγουρμῦ δἷμι (0 {86 εὐ ποι υδυ Βοδὺ, Ἐβϑαγίηρ, ΤῊ8Β γμοίϊοιν [ΤῊ ]8 Ῥοσδβοῃ, 
14 οὗτος] Ῥογβυδάθυβ τηθὰ [0 ὙΟΤΒὮῚΡ ΘΟΠΥΓΆΤΥ ἴο ΚῊΣΝ, 086 Ἰασ. ἘΔΛπὰ [00] 

τ πῃδῃ ΡΆΠ] γἀβ ΠΟῪ [οη1. ΠΟῪ} δρουὺ ἰο ορϑῃ Ὺτϊδ τιοαϊίι, (γ84}110 Β814 ἀηΐο 106 «6078, 
ΤΡ 1, τοΓΘ 8 πηδίοσ οὗ πτοὺρς [Ὑ676 ἃ ὙΤΟΏΡ 4067 ΟΥ Μ]οκοα ἰοσάποϑα [ἃ Βαρι του 
οτἶπ6], Ὁ γε 2678, γϑάβοὴ που]ὰ ὑμαὺ 1 δου] [1 βῃου]ὰ σι] ΤΘ880η} ὈθΑῚ τ ἢ 

16 γοῦ: ἜΒαῦ ἐξ 10 Ὀ6 ἃ αυοδίϊοη" οὗ ποτὰβϑ [σοποογηϊηρ ἀοούγ 6} δη ἃ πϑμλθ8, δηὰ οὐ 
οπι. ΟΓ] γΟῸ 16, Ἰοοῖς γο [ὙΟῦΓΒαγ 8, αὐτοί] ἰο {ΐ; ἴθ᾽ 1 ψ1}} θὸ ὅο [1 πὶ ποὶ 

16 π|Π[πρ ἴο δ6 8] )υᾶρο οὗ βυοι [οὐ ὑ.ι686, τούξων] πιαίίεγ. ἘΛΩὰ 86 ἄγανϑ {861} 
171 [άτονϑ ὑμθπὶ ἍΜι 5} ἤτοι 86 ἠιαἀρτηοηῦ βοαΐ. ἘΤΒΘα 8ἃ}1} Π6 αὐ ϑῖκβ [οηι. ἴπΠ6 ασοοκ58}"} 

ἰοοῖ [βεἰσθὰ] ϑοβίμϑηθβ, {86 οί θῇ [οηι. Ομ 6 7 σα]ὸνῦ οὗ [.6 Βυμαρόραθ, δηὰ Ὀοαὺ λὲπι 
Ῥοίογθ [86 ἡυἀρτηθηὺ βοαί. ἀπά 681110 οαγϑά [ὉΣ βοῃθ οὗ [8059 ὑβίηρβ [Απὰ ποηδ οὗ 
Ἐμοδα ΓΙ Ώρ5 ὙἯΔ8 Τηδύϊου οὗ Θοποθγη ἰ0 (181110]. : 

1,2 

δ δ᾽ὲ!Ὦ᾽ ἢ ὧν 
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1 γον. 1. ὁ Παῦλος εἴϊον 
Β. Ὁ., Ὀυϊ 4160 Οοὰ. δ8ιπ.;: Υυ]κ.}; 16 γοδάς ἰδ, 

«--Τε ἔπο ἴΌΓαΙΟΡ οὔἱξ δὲ αἴί!οῦ μετὰ, ΜἩἱἰἢ Α. Β. δρΡοὰ 
8.΄ὕἘαγ. 2. ἀπὸ [ὑοέυτο τῆς ᾿Ρώμηες) ἰσ αν ὈΘΈ(6Γ δ 

ΤῊΗΕ ΑΟΤΒ ΟΕ Τ17ΒῈῈ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ. 

εἰς [οἵ ἐεκί. τοο.}, ἰ6 παοϊης,  ἰ6 ἵἔττιβ, ΟὨ]Ὺ ἐπ α το ποῦ οὗ (86 τοδιυιδοεῖριε [τὸς ἰα 
πουοσ, ἰοῦ ἀουθί, δρυτγίουσ, ἀρὰ ψ͵ὸὸ ἰῃδετίοα οἰπιρὶν ὕθόδηδε ἃ 

ὨΘῪ οςοϊεδίαφι 4) ΤΡΜΠ ΠΕ ΡΕΚΟΝ ςοπεποηςδὰ δὲ εἰία Ὀιμοο Ηε [5 ἰηδογίοα ἰη Α. Ε-; [τ ἰα στοὰ ὃν 1,Δοῆἢ. ἮΝ ἢ. δοὰ ΔΗ͂, 
διη., θα: ΑἸΩ, ἱποοσ ἐξ ἴγοεη Ὁ. Βὶ α. Η.--Τὰ]) 

ὍΥ Δ. Β. ἢ. Ε. 6. Οοά. 8[5.} ἐμδὴ ἀκ [οὗ ἐεχέ. γος. ἔγσεο ἢ.) δοὰ 
οἰξο, δοὰ Μέγος (δὲ οἱ.) 826 ΥΟΓῪ μτο 'γ Ὀδοῶ ρῥτγοίογσγοα ὮΥ γοσθηὶ οὐϊίοτα [ἴΔοἢ.; δ., Βογι. δῃὰ ΑἹΐ,, τί Ἡδοσ ἀθ 

οοδοῦτ.-- 
γον, 8. ΤΏο τοοδάϊηρ τῇ τέχνῃ δοιὰ Ὀ6 ρτοίεσγοῖ, )8 ῈΣ )8 (886 δι ΒΟΥ οὗ [δ0 ταδτιυδονῖμε ἰ6 εομιοογδοά, (ο ἴδο 80. 

συδδίίτο Ζ. [οἵ (ἐσὲ. γοο.), πο τ υπθουθιοα ἦδο πιογθ υδ04] (ΟΥΙΩ. 
Ουὰ. βία. ἐμ ο ἰαΐίον ἰο δΔἀορίοα υὠκ [Δοι., Τίϑοι., διὰ ΑἸ. βοοὸ ΤΊπεκ: Οἵ. ᾧ 32. 6. οὐ ἐδ9 

φος. ἴῃ ΠῚ ἐπ ΒΕΕῚΒ ΔΒ. ΒΘ. 
Ῥαδαδρο.-- 

4Υογ. ὅ. δ. Τῆε γοδάμιβ τῷ πνεύματι [οἵ ἐεχέ. γεο., αἴτονς συνείχετο] [8 Του ΟὨἸΥ ἰπ οΝἜ πηςΐδ] τιδπυδοσὶρί [Η.}] ττϑεγδοο 
(δός τοοῖ ὀχ ΠΡ, [πὶ Ρ]δοθ οὗ ἰξ, τῳ 
οοοῦτθ ἰῷ Δ. Β. Ὁ. ΚΒ. 6. Οοά. Βίη., δηὰ ἴα δὐορέδαά 
Οοά. ΚΕ. ναφμάέακμς, στγωοο-[δ1|η} Ἔχ ἐ 
ξεῖο εἰ 

ἴπ. 

Ἐουΐπδο 
ὯΟΥ κᾶνο Βἰμλϑο] ὙΓΒΟΠῪ ἴο ργοροδίης ἴΠ6 πογὰ, αὐ σεγὸ. συνέχω.--ϑοῦ 

. ίοῖ, Ὀοοί δα, 826 (8 ΠΒΟΓΘ 
ὺὕγ οὐἰέοτο χοπογαῖγ. Το γα}. Βδ6 

οι τοδάϊης, ἀόδογνοα ἴδοὸ Ῥγονβεεησο. 
ἐμοέαδαὶ υεγὸο, ἰὰ 1.6 πος ἑαχι; 

Ὠ ([.5χΧ.)} ἰμδὺδ οχρίδέυδ [6 γοοοϊγοὰ ἴοχὶ οὗ ἰμο ἴα)- 
- 80 Εχεο. Ὠοΐο Ὀοϊοτ, οἢ ἴδ μαδ- 

δ Υ͂ας. ὃ. Ὁ. (1Δοἷ. διὰ Ἐϊοεῖι. ἰποοτέ εἶναι Ὀοΐστο τὸν Χρ. ἴησ., ἤγοιι Α. Β. Ὁ. (απὰ αἷσο Οοά. βέπ,.} ἐξ ἴα οεοϊεἰοὰ ἰδ ΚΕ. 8. 
Η.; ΑἸ. οομουῖο ΣΕ ἐεκί. γος. ἰὼ ομλ ης ἰξ ; ἀ6 οι 9 

4 Ψοσ. δ. ος. (ον [ὁ πογάφ: τσας ΟἹ [9 πιαγκίη οὗ (6 Βησί. 
Ὁ ν᾿ 4.,) τὸν Χρ., ἐλὲ Αεεείαΐν, δα ἴῃ 41. χνυί. 29: χχνὶ. 68, αν την 

ον. 1. Τηὸ γοδάϊηξ Τίτον, ἰπ Ρ]δοο οἵ ᾿Ιούστον, ἰα ἰου πὰ οΟὨΪΥ ἰπ ἃ δὲ 

ἰϊ 88 ἃ ρ'οϑθα ἔγοιῃ νὸς. 28.-- -΄Τὰ.} 
(019 ργοβδοηῖβ ἴδ τοῦ δοσαζαῖθ υδγαίος : ἐξ δε 

οἴμον μβωδοαρβο -.ἴκ.) 
Ρὲ, παιλοὶγ Ἐς. διὰ ἀοσαζγυοῖ ΒΟ οο8- τωδηυδογὶ 

εἰἀογδαϊίοῃ. [Το πδπιο, 88 οχ πιυἱ ἴϑὰ ἰη ἐξέ. γεα., ἰδ ἰοπ πὰ ἰπ Α. Ὁ (οτί εἰ αὶ). α. Η-. Ὁυιϊ ΒΕ. τ᾿ἸηδοΣίο Τίτου, διμὶ Β. Ὁ (οοττεεῖ- 
64)., Τιτίον Ὀσίοτο ἴουσ.; ἴδ γος. 26 7 { “εἰ; Οοά. βίη τοί: 

Ἰαϊίοι, οτἰ κί παι ἰῃ 6 πιϊἰδίδκο οὗ ἴῃ οοργίδβίαβ.-- Τὰ. 
4., Οτδῆπιοῦ, θσμόν), το τπδγκίη οἵ ἐπὸ ἘΠΕ) ΒΟ Ῥγοδϑοὺΐ ἔδο Ἠϊετγαὶ τοχείοα : 

ΓΑΙΪΥ τοχαγθα ὈΥ οἀΐίοτβ 86 δ ἰπῖο 
ὅν, 11, [Πποιοοά οὗ οὐμέέπιοά ( 

1δἰϑε εεαείε ; Ὦδτγα, δεαέί.---Ν.} 
δ γεν. 12. {{π ρίοο οὐ ἐδ γοράϊηρ οἵ {μ ἐεχέ. γρο. ἀνθνυπατεύ 

τρ. α. χχίν. 49, σίογοὸ καθίζω οοσυζα ἰῃ ἔι6 60:66 οὗὨ ἰο ἑαγγῷῦ οὗ αδὲ 

ἵτον Ἰούστον. ἴδιο [ΟΥτηοΣ οὗ ἴπ8 ὅπη Ὡδπιθ ἐδ ξττο- 

διδὲ ρμϑδαδρὸ [06 εξ. ἱγδον- 

᾿ς ὕροῖα Β. α. Η-., πίοι ΑἸΖ, δἀσρίε, Τδοῖι., Το, ἐπὰ ταύοντος 
Βοτιι., οαὐυοσε 8 ἀνθνπάτον ὄντος ἔγοπι Α. Β. Ὁ. δὰ Οοἥ. διη.: δο ἤ οἴίο δΔῃὰ Μογος, όνονοσ, γοχασὰ ἐμὸ ἰδιῖος γοδ ϊος δὲ 
ἃ κίοσε οἵ ἃ οὐγτοοσϊίου οἵ ἐΠ6 ογἰ κίπαὶ υὲ υπθσυαὶ ΡΑΓΕΣΡΙΡ ΤΕ 

Ἰ0 γογ. 16. ζητήματα ἰδ (οτη ὦ, ἰΐ ἰα γι, ἰπ ΤΠ Γθο πιβηυδοτίρίδ[ (οΥΠεἴδαῖν σ. Η.} δπὰ ἣδδε Ὀδο δάοριδὰ ὉΥ ἘΪδοΝ : (9 
Γι εἴη κα], ζήτημα, κου], πονογίοῖ666 Ὀ6 Γοκαγά οι δ ἐπ υΐδο τοδάϊῃκ, 6 ϊ πουϊ!ὰ θὲ δανο οοςεττοῦ 0 827 686 0 

δυνοι οἷο ἰἰ ον τὴ ρ] γα, {{ 156 ἰδ ο ππά υδοη οτἰκίηδ! γ οαιρὶογοῖ : ἰξ ἰα ιδοῖ πόσο ργουδῦϊο ἔβος ἴ6 
δυὸ ὕδθοῃ αἰίεογοά, 7 ἰξ ογὸ οτγἰμίμδαι, ὀδροοίϑ!]γ ὧὁ [Π Γθ6 

. Οοά, Βίη. αἰδὸ ὁχ ΜΠ 5 τ Ρ᾽ ταὶ ἴογηι, δηὰ [86 ὕαπ]κ. πδο οὐορὶ 1:6 νἱ γα] ἤγουν Α. Β. Ὁ (ςσογτοοϊοά). 
ον. 11. ἕουγ πηοίαὶ πιδῃηυκοτίὶρε [Ὁ. Καὶ (Ὁ. Η. 3)]. ἰππογὶ οἱ Ἕλληνος [69 ἰῃ ἐεπί. τες. 

: δῖ ἰπίογροϊδ ἠδ, 8 ἴπ6 ἴπγοθ οἀδαὶ 888 
. Β.}, Γοϑὰ οἰπιρὶ πάντες. [1.4 οἢ., ΤΟΙ... δηὰ ΑἸΐ, οπς οἱ Ἕλληνος.-- ἔκ. 

δετίρίδ οἵ 8 Ἰαῖογ ρμογίοά [πιϊπϑοῦ 66) τόδ ᾿ουδαῖοε: Ὀοῖα 
ὙΓ108 ἰο Οοἀά, 81. [ἰπ6 οἴπογα Ὀοίης 

᾿ΕΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΚΜΙΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 1. δἴδοι ἴ8ϑοδο ἐπίηρα, Ῥδὴὶ [ἢ 6] ἅθ- 
Ῥαστῖϑὰ ἔσο Δι θ128.--- 0 ΘΔ Ι ΠΥ Ομ Πι6Γ- 
οἶδὶ οἷν οἵ Οοσῃ τῶ, δἰιυαίοαὰ οἡ ἰμθ ἰδιμ πιὰ 
Ὀοίνοο ἰμ6 πνδίθγ οὗ ἰδ Ἰοπίδῃ δηὰ “Ἐ χϑδῃ 
8088, ἯΔ8 δἰ ἰπδί (ἰτπ20 8150 {86 ΡΟ] 168] οαρ 118] οὗ 
στϑοθοο, ἰμδδιυ ἢ 88 ἰὺ τδα (86 τοδίἀθῃσθ οὗ ἐδε 
ἘἈοιαδη ργοοοῦδυϊ, Ηοργο Ῥδὺυὶ τοὶ τὶ 1} Δ΄ 18, 
ὙΪΟ 0848 8 ηδίϊνο οὗ Ῥοπίυϑθ, 6 ῬὉτουΐῃοο οὗὨ Αβὶ 
Μη ίηον. [{ πδ8 θθϑῃ οοπῃ͵οοίαγοῦ ὑπαὶ Ποντικὸν 
Τῷ γένει ἸΔΔΥ͂ ῬΟΒΒΙΒΙΥ͂ Ὀ6 δὴ ΟΥΓΟΣ, οοοββὶοηδαὰ 
ΌΥ 8 τἰδυπαογίδηαϊης οὗ ἰ᾿6 Ὡδπιο οὗ δ οπέέμ 
Αφυωΐα (Οτσκβο: 4ἃ δα. Χ. 88; β8υκτ.: Οἴεδ. 
78.), ψ 089 ἔγοοάμηδῃ ἰδ ρόσβοη πιοὲ ὮὈΥ͂ Ῥδυὶ 
ἸΏΔΥ δανα ὈΘΟη [δηἀ Ὑ8ΟΒ6 πδηιθ δ6 ΙΩΔΥ͂, 80- 
δογάϊης ἰο ἐδ 6 ΤδΔὴ Οιιϑίοπι, ΒΔ Υ͂Θ 888:})064} 
(Βοῖοι, οὐ οι. χυὶ. 8). Τ818 δυρροδλίίοι, 
ἸΟΎΘΥΟΥ, ἢ88 0 οἶδοῦ Τουηάἀαί: οι ὑπδ βιιοῖ δὴ 
ΔΥΌ ΓΑΤῪ ΘΟ Ὀϊπαίΐοι οὗὨ (86 ρα 8βδι.968 τπηϑῃηιϊομοά, 
Θηα ἴθ, ἰῃ ΥἹΟῪ οὗ ἐπ αἀἱχοοὶ βιϑδίοπιθπὲ οὗ [μκο, 
θη θά ἴο πο σοπείἀοτγαϊίοη. Ηΐπ ἕο Ῥτίδοὶ δ ἰ5 
οδ᾽οὰ Ῥυίβοα [Πρισκά] ἰῃ Βοιι. χνὶ. 8. [““80, ἱπ 
Μανιΐαὶ, Τδοϊίυ8, δὰ Βιυοίοπίυπ, ζίυἱα δπὰ 1:- 
οἷα, ὕτιδα διὰ για, ΑΥὸ υϑοὰ οὗ ἴδο δδιὴθ 
ΘΓΒΟη.᾽" (νην. απὰ Η.1. 41δ. ἢ. 8.---ΤΑ.]. ΜογοὸΣ 
88 ὙΘΟΥΥ͂ ΒιισοΟ ΒΒ Π}}}7 διιοῦγη, (ἴῃ ορροβίϊζοι ἰο 

{π6 ορίπίοῃ οὗ Νϑδῃάοσ, Εν] 4, δπὰ οἱ μ618), [πα 
8:6 δηὰ Βοσ Ὠυβυδπὰ οδπποὶ Ὀ6 ἀδδυτηθὰ ἰ0 ὮδΥθ 
ΔΊΥΟΔΑΥ Ὀθοη ΟΒ τ βιΐδη οοηγοσὶδ δἱ (μ9 (ἰπ6 ΠΏ 
(Π6Υ ταοὶ Ῥδῃ] ἰῃὰ Οονγίπί ; (οΥ ἱπ {Π6 ἄὅτεβι ρ]δοο, 
1μα]κο 58 Υ8 Β'ΡΙΥ τίνα 'Ιουδαῖον, νἰϊ που Δρρθηὰ- 
ἴῃς πεπιστευκότα οΥὁ μαϑητήν ; ΒΟΟΟΒΑΪΥ, ἰμ6 Ὑογὰβ 
πάντας τοὺς Ιουδαίους ἀϊδιϊποῖγ ἱποϊαάθ Ααιΐϊα 88 
οὴ6 οὗὨ (ἢ9 πυπιῦον; ἰδἰγάϊΐγ, (86 πιοιΐνο τὰ ἰσὶι 
Ἰεὰ Ῥαὺὶϊ ἰο (μο80 ὑνγχο ῬΘΓΒΟΏΒ, ΥΟΥ. 8, Ὑγ͵88 ἀθ- 
τἰνοὰ ἔγοπι ἰμθ οἰγουϊηδίδησθ ἐμαὶ ὑπ} ΜΟΥΘ 8]} 

ποασὶὰ 
ἰπἴδ οἵ ἰπαυ τ ἃσγὸ πιεητὶοποῦ. [{ποΐ., Τί οὮ., ἐδὰ ἀρ 

δἵϊος υάντες, ἩΠεΙΪῸ ΘΟ 6 ὨδΌδ 
{ΠῚ 

σοηγοχίθαἃ αὖ δὴ ϑϑυὶγ ρογϊοά δὐΐον ἐδποὶν ἰδίον- 
οουσδα τὶῖϊὰ δὶ δδὰ οομηχιθησθα, βίποθ ὕοιὰ 
ΔΙῸ ἀοϑογὶ θα ἴῃ γϑσ. 26 828 ΔΊ γοϑαυ δοίίνοὶγ εδ- 
καροὰ ἰῃ αἰνὶπᾷ τοὶ κίουβ ἱπδιγιαοίίοι ἰο Αροΐϊοβ. 

ΕΒ. 2,8. α. Αηᾶ ἰουξᾶ - - ΟΕ ΔΔΙχοΙα. 
-““Ααυϊα δηὰ Ῥυῖβοὶ δ δα ᾳυϊΐθ γϑοϑδιὶν ὁ0πιθ 
ἤτοια [ἰαὶγ ἰο Οογίηι (προςφάτως, πμρεττίμμ). 
ΤΏΘΥ δὰ ἀουθ.1]688 τοδί θὰ ἴῃ ἐμὸ οἱΐγ οὗὨ Βοπι, 
88 (0 οσαυδο οὗ (μοὶγ ἀδραγέυγο ἔγοιι [Πἰλὶν 
ΒΟΓΟ ἰγδοϑὰ ἰὸ {88 Ὀδηϊβμπχοηί οὗὨἩἁ [86 76») ἴσζοῦῦ 
ἩοιηθΘ. ἀοοοτγαϊΐϊηρ ἰο (86 μϑϑδδρθ Ὀθίοσε 18, 
ΟἸαυάϊυ8 Βοὰ οοτηπιδαπάοαὰ 4}}] ἐπ ζ961͵ὸ ὮΥ͂ δὰ 
οἀϊοὺ ἰο Ἰοανο ἰπαὶ οἰἱἱγ. Τἷ8 βιδιοιηδηΐ δύτοῦϑ 
ψ{0} {86 τ} - Κη ο τ τοσὰβ οὗ δυαοίοπίυ: «μώνοε 
ΡΥ ΤΟΤΕ ΟἈγεείο αεείάμε ἐμπιμζέματιίες οπεὰ ἐσρυμ 
(Οἰαυά. 258.}; Ὀυλ 1 ἀρροδὺβ ἴο θα ἰπ οομβὶσὶ 
αὖ} (86 δοσουπίὶ αἰτϑη ὈΥ ὨϊΪο Οδδείυβ, 60. ἃ, 
Υἱς,, ἰμδὲ ΟἸἰδυάϊυβ αἰὰ ποὲ Ἔχροὶ (οὐκ ἐξήλασε 
(06 7 ν»ν8, 8ἃ8 δ16 } ἃ ᾿)θ8δδΌγο δοοιηοά, ἰῃ τον 
ἐμοῖς Ἰδῦζθ πυμηΌογΒ, ἰο Ὀ6 βασαγάουλ, Ὀυὶ δἰ ΡῚΥ 
τοδὶ δὰ ἐμοὶγ δϑβθ} }}1968. Βυΐϊ ἰδμέγὸ ἰδ δὸ 
ΤΘΆΒΟΏ ἰ0 δϑϑυπιθ ἰδδὲ {86 ργοβδοπὲ ρβδδβαφε δοὲ 
(μαὺ ἱπ βυαοίουΐιϑ Γοΐον ἰ0 Ὀγθοΐίβοϊὶ Υ (λ6 δδι! ρὲ- 
τὶοά οὗ ὑπο οὗὁἨ ποι Ὠὶο Οαδϑὶυβ 16 βρολκίθᾷ, 
διὰ νὸ Ὦδγο, σοΟὨδοαΌ ΘΗ, ἰδ 9 δοΟΒγτρδίοῖ 7 
βἰδιθπιθηί οὗ δἱ Ἰοδϑί ὁὴ9 νη ὶϊποβϑ. [ςΜεγεγ δαρ- 
ῬοΒ68 {μδὶ (δ ᾿πιροσία] δοὲ ἰο π ἰο Ὠΐο Οββεὶυϑ 
Τοίοσβ, ργδοοεα ἴμ6 ϑαϊοὶ τηθπιἰου οὰ Ὁ [μικὸ δὰ 
Βαυοίοπ!υ.---ΤῈ.}. Υ᾽ο Ἰδδτπ, ΒΟΎΓΟΤΟΓΣ, ἴγοσι ἃ 
Βα θδοαθθηϊ Θμαρίον (6... χχαυϊιὶ.), ἰμαὶ 765 δδὰ 
ΟἸἈ γε βιϊδηβ βοὺῦ δἱϊιοσνδσὰδ δσαὶῃ ὄοδίδὺ] 
ΚΠ ΘΙΏΒΟΪΥ 65 ἴῃ Εοπιθ. 

ὃ. Απᾶἃ οδἴῶϑ πηῖο τπθι.---Ῥαὺ] τί εἰιοὰ 
᾿ἀἰμωυα με δέου ῬΕΣΕΟΠ: ἯΒο ἀπ οὐδ) ἴσοι 
ἰδῖὶγ, δῃὰ δϑοὰθ ἰῃ ἐμ ϑὶῦ οσδβο, 88 δὶ οοοὺ 
Ἧ88 (0:9 Βδ 120 88 δαὶ οὗ Ααυϊϊὰ; 6 ἐὐληὸς μαρτα 
νοσκοὰ τ ῖ 8 (61 δ ιἰο 885 ἃ σκγνοποιός, ἃ ἰδαίσιοκαξ. 
[{ 088 οἵϊοιι Ὀδ6ῃ βιιρροδβοᾶ (μαὶ {18 ψοτγὰ μϑ088- 

οὗ (Π6 βδῖι ἐγαάθ δῃὰ ποὶ ἤγοπι ἃ δοπιπιοὴ [δἰ (ἢ | βαυὶ]})7 ἱπάϊσαϊεὰ ἐμ τηδηυΐϊδοιαγε οὗ ἰοηϊ-οἱοἱδ 
ἴῃ 2 6808. Β.111, νγϑ πιϑὺ δδβισηθ ἐμαὶ ὑΠ0Ὁ} ἼἼοτο ᾿ [πελυΐη 1, Θορ οὶ! οὗὨ (δ6 ΟἹ οΐδῃ μδίτ-οἱοίδ, 
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μηδ οὗἩἨἁ ξοδίδ᾽ μιδὶν (οἰέοίαπι), Ὑ 168 τ|ᾶ᾽8 δὲ {Ππδὶ 
ἐἰπ|6 ἃ ἔδυογὶιθ τϑίονὶδὶ ἴῃ ἰδ 6 σΟΙΒΑΙ ΓΟ ΪΟ0η Οἱ 
ἰδηία. Βυὶ (6 τοτὰ σκηνοποιός Ἰηἀϊοαίθ5 οὶ [Π6 
πιδησΐδοίαγο οΥ͂ ἰΠ6 πιδίοεΐδ), ὈυΪ τ δοὶ οὗ σοη- 
τογίίπρ ἴἰ ᾿Ἰαἴο θη 8 (ΟΠ γγϑοβίομῃ: σκηνοῤῥάφορ) .--- 
11 τῦᾶὺ Βογο ὉΘ τοιηδυκοά ὑἐμδὶ γὸ δγὸ ἱμαοὈιοα 
ἰο 186 Ῥγοβοοί ραϑϑδβοὸ [Ὁ οὔὐὐῦ Κπον]ϑάρο οὗἩ δὴ 
ἰηἰεγοδιὶπς ἔδοι, τὶς, (86 ρδνυίΐου αν Ὀγδησὴ οἵ 
ἐγκὰθ πὶ το ΡΘΔῸ] ννδ8 δοαυδὶ πἰθα, 88 ἰεἷβ 
ονῃ ἘΡΙδι1θδ (6. 9.. 1 ΟοΥ. ἱν. 12; 1 7688. ἰϊ. 9; 
2 Τ658. 1. 8 [ἀπὰ οορ. Αοίβ χχ. 847) ΤΆΘΓΟΙΥῪ 
διαίς (6 ξοπογαὶ ἴδοι ἰμ8ὲ δ νγ88 δοουδίοιηθα ἰο 
Βυρροτὶ δἰ πιβ6 ][ ὈΥ ἷ8 ΟὟ Ἰηϑηι4] Ἰδῦογ. [Π| 
Ἧ8Δ5 ἃ Τυΐα δος (86 96 1ν8, ἩΠΙΟΣ ὑπδῖγ Εἰσὶ γ6- 
δρθεὶ ἴον ἰγδὰθ ἱπ 8}} 18 ΤΌΣΒ θυ Β᾽ οἱ ΘΠ] ὁχ- 
Ρἰδἰηϑ, (δὲ ὈΟΥ5, ἱποϊυἀΐηρ (ἢ 6 80η8 οὗ {86 ΒΔῸ- 
νίη9, δου] ἸοΑΥΏ ἃ ἰσαο. ““Παδὶ 18 δοιηηδῃαἀοὰ 
οἵ ἃ ἔδί βοσ ἰοταγὰβ ᾿ἷβ δ0Ὴ ἢ Δ9Κ8 ἃ Ταϊπιυάϊο 
πτίϊογ. "ΤῸ οἰγοῦμηοἷδο ἶπι, 0 ἱοδοὺ Ὠἰπλ ἰδ 6 
ἴον, ἰο ἰδβοῦ; δΐμα ἃ ἰγϑδᾶθ.᾽᾽" (ΜΈΕΥΕΕ, αὐ ἰοο.; 
ον. ατν ἢ. γοϊ. 1. Ρ. ὅ1. οπάοῃ, 1884 .--- 

᾿ ΒΒ. 4-6. ΔΑσιᾶ Βο σϑαδοηῃϑᾶ ΠΡ ΟΝ ΤΡΕΟ 
ἰπ 9 δυῃμδζορῦο.--- Εν δἱ {Π18 ΘΔ ΡΥ Ῥονὶ 
ἴδ δροβίϊ ἠομχίϑοίθα πὸ Θρρου }ὺ ν ἰσὰ Ὀγ6- 
δοηϊοά {1861 ΓΟΥ Ῥτοδοίης ἰμ9 αο5ρ61; Ὀὰϊ ἢ Υο- 
διγϊοιοἃ Ηἰπιβοὶ ἰὸ [86 Βα Δί -ἀδγβ, δὰ, νὴ} 
τοζατὰ ἰοὸ {86 Ἰοοδ! ἐγ, ἰο (6 δγπδρορῦθ, 6 ΥΘ, 
Βονοναῦ, ἢ6 Ν88 ΘηΔὈΪοα ἰο Ῥτγοοϊδίὶπι (86 γα ἢ 
ἴῃ ΟἸσῖϑι, ποῖ ΟἿΪΥ ἰο Φονγβ, Ὀὰϊ α͵β8οὸ ἰὸ ὑμοβο 
τοῖα τὸ δἰϊοπάοὰ ἰδ6 νυ]. ψογβΐρ. Ηδς 
ἯΒ5 ΔηΪπιδίοὐ ὮΥ 8 ΒΊΠΟΘΥΘ ἀοδβίγο 0 ΘΟΏΥΪΠ66 
μεπν (ἐπειϑεν)ὴ Τῆθ τόθ], ΠΟΎΓΘΥΘΡ, ἰβΒ ποὶ γοί 
δἰδίοά λεγε; ἰΐ6 ἄσδβί ηοϊϊοο οὗ ἰὑ οσσυγα ἴῃ ΥΟΓ.Ψ 
δ.---Βαὶ ον 511485 δὰ Τὶ οὺδ Βδα δοπηο ἔγοτη 
Μεοεάουΐα (ΘοΙΏΡ. ΧΥΪΐ. 14 Β΄: 1 ΤΊ688. ἱ. 1; 11]. 
δ), 8 ΟΥἹΒ18 οσοιγτοά. Συνείχετο τῷ λόγῳ [566 
δῦονε, ποῖο 4, Δρρϑῃάδα ἰὸ ἰμο ἰοχί.---Ἑ.} πΔῪ 
ΝῈ ἴδκοὴ οἰΐμοῦ ἰπ (80 πιϊἀἀϊο οὐ ἐπ ρββδὶνο 
φοῖδο; ἴῃ {86 ΤΌΤΤΩΘΥ 6880, (86 Β6Π86 Ἡου]ὰ Ὀ6: 
ἐπείαδαί υεγδο (ὙΥ]ᾳ.), ἰοίιι8 οοουραδαίωγ, ἑ. ε., ἢς 
ἀενοίεὰ Ηἱπ 56} (0, ΟΥ ὁσουρὶ θα Ηἷτπη86] ΘΔΙΏΘΒΕΪΥ 
ὙΠ}, [86 ἀοοίγῖηο (Καυϊποοὶ, ἀ6 ἤδείιθ, Βαυθιρασ- 
ἰοη, αηρο, ΕΒ νγὰ]ά, Ρ. 15 }}" ἱ ἰδκθῦ 88 ἃ ΡὈ88- 
δίνο τοῦ, 89 βθῆδο πουἹὰ Ὀθ6: 0 τγ88 βϑυύϑγοὶν 
ἐγίοά, δεϑδαϊϊοὰ, ἰὼ σχοΐογοθοθ ἰὸ ἴμ6 ἀοσίγὶπο 
ἐρολθο 2ὰ οἀϊοη). 16 Νοὸν Τοβίδιηθην δι 

ὶ 18 ὉΠα τι ΘΕ ἸΟΠΔΌΪ ἴῃ ΔΥΟΥ οὗ ὑπὸ ἱπίοτ- 
Ῥτοίδιΐοη το ἢ δαί κην 8 δ ἸΟῪ Ῥδδδῖνθ 8686 
(0 συνέχεσϑαι. Βαΐ συνείχετο ἱΒ 8180 ἰδίκοηῃ ἴῃ 8 
ἈῬϑϑβῖνο δϑηβο, ἱἰγ ἰὺ Ὀ9 ἰππ6 ππαογϑιοοα: Π6 88 
προ] ]οὰ ἴῃ γτοΐίοσοποο ἰο 1ὴ6 πογὰ, 9 νγ88 δῆ- 
Εἶρεὶγ δὐβουοά, οηρτοβδοὰ Ὁγ, {Π6 ἀοοίγἷπα 
(Μεγον, 88 οδἀϊιϊοη); (Π6 ψογὰ συνείχετο γοῖογβ, 
δοοογάϊης ἰο {πὶ8 Ἰηἰογρχγοίδιϊοι, ποί ἰο δάνθτγδα- 
τίθϑ, Ὀπΐ ἰο ἐπ ἴῃ πογὰ ᾿πρυ]86 οὗὨ ἰαἷ8 οὐ ταϊμα 
[ΠΡ ΕΒΉΠΕΙΙΥ δρτοοίηρ---8αγ8 ΜογοΥ--- ἢ (80 
ἱογργοίδιϊοη δαορίθα ὉΥ ἰδ γυϊραίο, οἱο., 88 

διδίϑα δῦους.---Ἑ.].-- -Βὰ ι86 9269 .5.718 ΠΟῪ Ὀδβαῃ 
ἴο Ορροϑ δῃὰ δ᾽ ϑρμοθῖηθ, ἱῃ δοηβθαυθῃσο οὗ 
πο δομάἀποὶ {86 ΔΡΟΒ116 νν88 ἱπάυσρα [0 ΒΟΩΥ͂ΘΥ 
81} (Π6 {168 τ Βἰο ἢ σοῃποοιθα δἷπι τ]ν {86 δγη8- 
ξοζαο. 'Ἑκτιναξ. τὰ ἱμάτια, ἰ. ε., Β6 ΒΏΟΟΙΚ {Π6 ἀπδὶ 
ουἵ ΟΥ̓ δ ζδυτωθηία, 38, οἰ. χὶϊὶ. δ1Ὶ, 6 μοοῖ οὔτ 6 
ἀπεί οἵ πἷ5 ἔδοι---ἰ ὁ8 6} 6486 {Π0 δοὶ γ͵γ88 ἃ δἰ γῃ 
οὔ τοηυποϊϑίΐου 80 οομρίοίο, ὑμαὺ πού ϑύθὴ (δ 6 
δ σπϊοδὶ ραγιῖο]9 δῃουϊά οοπίΐπυοθ ἰο δάμογο 88 ἃ 
δοπὰ οὗ ππΐοῃ.---Ἴ6 Ὀτίοῦ Ὀυϊ δῃηογχοιΐα (θὰ 
οὔ 89 ἀδῃμιυποϊίδιΐοη : τὸ αἷμα---ὑμῶν [τ ῖ1}} Ἡ ΒΘ ἢ 
ΟΡ. Βζοκ. χχχὶϊὶ. 4. βορὶ.---ΤΒ.}, ἱπὰρ}γ (8 δί 

{86 ὈΪοοαγ οῃά, 86 πον 8 0]6 ἀἰνῖ πο ρα πἰΒὨπιοηί, 
ΜΠ, 88 μ6 ΒΟρΘ8, Ὀ67811 {π 6 πὶ ῬΘΓΒΟΙΔ]}ν (κεφαλήν) 
δὰ ποὶ οἰμβοσβ. Ἐαϑαρός, ψΐοῖ, 88 δορνογίης 
[Π0 Ἰεδαϊηρ (δουρί, βἰδπὰβ ἄγε ἴῃ ἰδὸ οἰδιι8ο, 
Γοίδγβ ὈΥΪΠΙΔΥΪΥ (0 ἐμ686 ῬΟΓΑΒ, Υἷζ., τὸ αἷμα---- 
ὑμῶν, ἴῃ (86 δοπ86: 1 δὴ ρυχο, ἔγεθ ὕγομι κυ 
δια ΤΣΘΒΡΟΏΒΙ ὈΣΣ ἐγ, ΔΙ Βουρμὴ γοὺ ρογῖδι. [866 
{πὸ ἰοχὶ, γον. 6, δῦονθ; ἰδ ρυποίυδίΐο ἰῃ [α- 
{ποτ᾽ 8 δηὰ 1.66 }]0 γ᾽ 8 Θογδη ἰσδηῃδδίΐοη, ἀ ον 
ἔγοιῃ (δαὶ οὗ (ὰ0 Ἐπρ] δ γοτγαῖοπ, ΑἸέογὰ ργο- 
ἴεγβ {ἢ ΤΌΣΟΥ, δπὰ δᾶ 8: “1 ἢᾶυθ δἀοριβὰ {}9 
Ῥυποίιδίϊοι οὗ 1,ΔοΒιηδηη, ογϑδίης (μ6 οοἴοι 8- 
ἴον ἐγώ, ἰ. 4., 1 4λαἰδ λεποείοτελ οὐδ α »Ρεγ οοη- 
δοίεποε 90 ἴο ἐλα Οἰεπίϊϊε8."" --Τα.] 

γεκε. 7, 8..--.Αἥβ)ὡἃὡβἃ πο ἄοραχίθᾶ {μ6}0ο.--- 
Μετγαβάς, ἐ. 6., ἢΘ Ῥαδδθα ΟΥ̓́ΘΣ (0 ΘῃοΐοΥ Πουδα, 
οοπἰίχυουβ ἰο 186 Βγπάρβοζιιθ, δηὰ Ὀοϊοη σίης ἰὸ 8 
ΘοηΈ116 Ῥτγοβοϊγίθ, ὙμΟ86 πϑῖμθ νγ8 δὲ [οἵὗἉ 
ΠΟΤ ποΟιΒίηρ 18 πο, οχοορὶ ἰμδὶ ἢ6 888 
Ῥγοβοϊγίο, Ὑΐῖοῖ ἔδοὶ 18 ἱπάϊοαιοα, 88 ΘΙ ΒοΎΠΘΓΘ, 
ὈΥ σεβόμενος.---π.}. ΤᾺΪϑ τυρίυγα οὗ δ} 5 δου- 
πθοίΐοη ὙΠ ὑΠ6 δγγῃαροριο, 10 ἰο δ ἱπίθσῃβὶ 
ἀφοϊβίοῃ οη ἰδ6 ρᾶτγί οὗ ἃ σϊοσ ποιὰ Ομ δρυδ. 
[Δ ΔΥ Ὀ6 ργοϑυχθα (ἔγοι π18. οΒ66) ἰμαὶ ἢθ 
ὙΆ8 ἃ 28} Οὗ Ἰθδγῃΐηρ δηὰ "ἰρ ομανδοίου.--- Ραυ] 
ὈαρίιϊΣοα δἷτὰ τὶ} 18 οσ Βαμά, 1 Οογ. ;, 14." 
(ρηνδ. απαὰ Π. 1. 480.--Τπ.]. Απὰ ἴγοπι ἢ ΐ8 
Ῥογίοα πῦϑην οὗὨ (86 ρδβδη ἱπμα οἰ δηΐδ οὔ ἰῃ 6 Οἰ(Υ͂ 
(ἴον {Π 6 δ]Ϊοῃϑθ σϑῃ Ὀ6 τηϑϑῃΐ ὈΥ͂ ἡπρβρκίεν ὙΠ0 
ὝΟΓΘ ΠΘΆΓΘΓΒ ἴῃ (Π9 ΠΟῪ ΡΪ8Δ66 οὗ 85Βθ:} ὉΪγ, ὃ6- 
ΟΔΙΩ6 ὈΘ᾽ΘΥΟΥ͂Β, δηαὰ ΟΣ Ὀδρίϊτοα. 
κε. 9, 10.--- ἘΠΘῺ δραϊεθ ἴδ9 1ιοσᾶ - - ὉῪ 

ἃ νἱπίοῃ.--Τὴ6 ΔΡΡΟΔΓΘΏΟΘ ὉΥ ὨΪχμΐ οὗ 2680, 
ψη0 δᾶἀάγοββοά ᾿ΟΓαβ οἵ" δποουγαμοιηθΐ ἴο (6 
ΒΡΟΒΙ]6, δπὰ αἱγοοιρα Ηἷπι (9 δρϑδὶκ ψ 1} (Π6 αὖ- 
πιοϑί ἔγοθάοηι, νὰ8 ἀεβὶηθαὰ ἰ0 ἰπίυβθ α ἰουδαὶ 
δρί τὶ ἰηΐο ἐμ Ἰδίϊον, τ ἶϊθ Ἰδοτίπρ αἱ (μδὶ ροϑδἃ 
Εον {80 ΔΡοβίϊθ γοδοϊνϑά, οὐ {86 ὁπ δδῃά, ἐπ8 
Ῥγοιΐδο (παὺ ΒΘ ΒβΒουϊά ὃὈθ αἰνεῖν φγοίθοίθα 
διφδϊηϑί {πΠ6 ΒοΒΙΠΥ δηὰ 1}}-(γοδι θη οὗ Β8 6η6- 
τη ῖθ8 (ἐπιϑέσϑαι, ἐπυαάστγε, ἐπιρείμπι 7ασετε), πὰ, οἢ 
{860 οἰ οΥ δη, ἰὑ τ᾽ν88 ΓΟΥΘΔ] 64 ἴο ἷπι (μαι ΟἸ στ δὶ, 
Ῥοβαθββθὰ 8 ὨΜΠΠΠΘΡΟΌΒ ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ {86 ΟἿ (λαός, 
60}]68 οὗ αοὰ, 88 οοπ χδάϊδιϊη συ θιθα ἤτοτῃ ἐϑνη). 
οἱἢβ ἤϑγῦοθ, δπὰ ἰῃ (6 τΟγὰδβ οὐδείς---σε, 8, ΤΟΥ6]8- 

εἷοι οὗ δοίβ ποῖ γοὺ ρρῪαγϑαηΐ τουδὶ Ὁ6 υηἀογϑίοοάα: 
ἰἴι οδπποί, ἱμογοΐογο, γοῦοσ ἰὸ {Π080 ΤΟ ΨΟΓΘ ε]- 
ΤΟΘΥ οοπγνογίοα, Ὀὰὲ χτησϑὲὶ ᾿πάϊοαίο [““ γοϊϑρὶϊ- 
ΟΔΙΪγ, οομῖρ. Φοδη χ. 16; χὶ. δ2᾽᾽ (Μεγον).---"κ.] 
1Πο86 Δ]οΏ 9 ὙΠλὺ ΟΓΟ γαῖ 0 Ὀ6 σοῃγοτγίοα, ἢ οτ, 
Βοονοσ, ἰδ0 ἈΘάρθοπιοΥ ΔΙΤΟΔΟΥ ἱκηΘ δηὰ ἀθ- 
βου 64 Δλ8 ΗἾΒ ΟὟ ῬΘΟΡΪΘ6. 

γεε. 11. -Δἥὴᾶ μΒὸ οοπιπυθᾶ [886{].---Ἰὴ 
ΘΟμδοαΊ 6 Π66 οὗ (8 τογυοϊλίΐοη Ῥδὺ] τοιηδἰηραὰ 
(ἐκάϑισε; δοτιρ. [. χχίν. 49) ἃ γϑδν διὰ ὁ δια] 
ἰη Οονίπίη, δηά ἱδυχηῖ 86 νοτγὰ οἵ ἀρὰ δοὺξ 
ἘΠθΩλ (ἐν αὑτοῖς, ἵ. ε., 188 ΟοΥπι αη6). Βϑηροὶ 
ΒΆΥ8, ἴῃ δἰϊυδίοη ἴο ἐκάϑισε : " δαίλεάτα ῬΔα] Οο- 
τἰπι εἶδ, Ῥοισὶ Βοιϊηδηᾶ ἰοσδίαι ον. [{ 18. ἩΒΌΔΙΪΥ 
δδδυτηθα ὑπδί [Π6 ΘΒ γοποϊοχίοαὶ βιδίοτηθπὶ ἰῃ ΥΘΓ. 
11, τοΐδσβ ἰο (89 ἐπέίζε ρογϊοὰ οὗ {1:6 δροβί]θ᾽ Β Γθ- 
βἰάδηοο πῃ σον νι, υπῈ}} Πο Ἰοῖϊν (116 οἰϊγ, νὸν. 18, 
Βαοκοσγὶ δπὰ ΜΥ͂ΘΟΣ υπάογβίδηα ΥὙὸγ. 1] 85 γϑῖου. 
ΤΙΣ ΟἹἿῪ ἰο (6 {ἶπ6 ὙὩ 1 ο ἢ Ῥτοσθαρα {89 βοουβᾶ- 
(οι ἴῃ τόσ. 12 ἢ, ἤτϑι, Ὀθσδυδο γον. 12 βθθ}8 ἰ0 
{πο (ὁ Ὀ0 δι Βοι108] ἰο ΤΟΥ. 11, δηά, βοοοῃάϊγῃ, 
Ὀθοδυδο ἔτι, ἱῃ γον. 18, ἱπαϊοδίθβ (86 Ὀορπηΐϊης 
οὗ ἃ ΒΘῪ ρογὶοα οὗ {ἰπι6Θ.06. Βυὶ 1 τπιϑὺ 6 χορ] ἰοὰ 
(πὶ γον. 12 ἀοθβ ηοὶ, ἴῃ ροϊπὶ οὗ ἴδοί, Ῥχοβϑῃΐϊ ἃ 
σοηίσαδὲ ΜΓ το. 11; 8]}}, οὐ {80 δοπίσασυ, ὑμαὶ 



ΤΗῊΗΕ ΛΟΤΒ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΑΡΟΒΤΙΕΒ. 

ΤΟ ὍἸοττα νοῦ. 10, ἰο {π6 ποῦ ἃ ἱκανάς ἴῃ γὰὸγσγ. 18, ἕἰα 
δ 6 γοβδυϊί δπὰ [0] 6]}ποπὶ οὗ ἰδ ἀϊνίπο γουοὶ αἰ ΐ ἢ 
ἀοβοσὶ δε ἱπ τον. 9,10. Τδο δοιηπιδη δηὰ {86 
γονοϊδίϊοη τ οι δὰ] ὑπ θη χοσδαοϊνοά, ἰπἀυσοα ἢ πὶ 
ἰο τεπιαὶπ ἰῃ ΘΟ; [86 ΡῬΓοΟῦΐδ6 οὗ ΟὨγῖδὶ {μαι 
ΠΟῺΘ δδοιϊὰ Βαστὴ [Π6 δροβί]δ ἷβ {018]1]0ὰ ἰῃ γογ. 
12-.-17, δηὰ, δον 1118 ορίϑοάθ, Ρδὺ] τδυ 8.}}} ἢδυθ 
Το δ᾽ θα 8 ΘΟὨΒΙ ἀΘΥΔΌΪΟ (πιο [γογνῚ 18] ἴῃ ὑμ6 
οἰϊγ. Τμα Βἰαἰϑιγθηὶ οὗ δα {ἰἶτηθ ἷῃ τσ, 1], δο- 
ΟΡ ΦΙΥ, σου ἰοὸ (86 ἐπέγε ροσὶοα οὗ {ἢ} δΡ08- 
1168 δῦοάε ἰῃ σον. 

γεε. 12,18. αἅ. 6411ο.---Ηο νν»δὲ 86 Ῥσγοϑοῦ- 
βιὰ] ΟΥ̓͂ Αοἰιαϊα, (δαὶ ἰ5, οὗἩ ("6 Ἀοιδη Ῥτονίηῃοθ, 
ὙΠ ἢ, δ (06 σοπαυδδὶ, 146 Β, Ο., δ τδοθὰ 
Η6]1Δ5 δπὰ 186 Ῥο]οροπῆθβδαϑ. Θ41}1Ὸ γγ88 8 Ὁγο- 
ἀμὸν οὗἨ {18 ΡΒΙΟΒΟΡΒΟΥΡ 1υοΐὰ8 ΑὨΠοουΒ ϑέπεοα; 
᾿8. ΟΥ̓χῖ 8] ἡδῖῃθ ψγδϑ ίδγοιβ ἀπηρουβ Νουδίῃβ, 
Βυι δὔον μὸ δὰ θθϑθῃ δαορίοαὰ Ὀγ {86 γοίονι οἶδ 
Ιοῖὰβ Φυπῖυβ 6ἀ4]11ο0, Β6 σοσοϊγοὰ δαὶ οὗ Μαγουβ 
Αμηϑοιδ (Δ8|}1:ο.. Τὶοτυδ δὰ οοηγοσγίοα Αοδμδίδ, 
ὙΠΟ 88 ΟΥ̓ ΧἾΠΑΙῚΥ ἃ βοηδίου δὶ Ῥγουΐῃοθ, ἰῃἴο 
δὴ ἱπ ρο τὶ] οὔ6, διὰ Πδὰ δοηὶ ἐμ Π|0Ὁ ἃ Ῥτοσυγα- 
ἴον (1αο. 4πη.]1. 76), Ὀυὶ ΟἸδυάϊυδ γτοβιογϑα ἰΐ τὸ 
{π6 δοῃδίο, (βσετ. Οἱαυά. 25); ἔθποθ, {Π6 ἕδστῃ ἀν- 
ϑυπατεύοντος ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ ΔΖΥΘΟΒ ὙΠ} νγοὸ}} οϑίδῦ- 
Ἰἰϑιθὰ ἔδοίβ οὗ δίβίουγ. [860 Εχεα. ποθ ὁῃ ΟἈΒ. 
Χ ΣΙ, 4-3. ς.---ΤῈ.] 

ὃ. Ἐ8ο δοννδ δᾶρθ ἐῃδυσχγθοῖΐοι [858881}}}- 
64] εἰο.---[(Κατεφίστημε, ἵπδεγρο οοπίγα). Τπο οὐθηϊ 
οοσυγγοῦ ἀυσίηρς [80 δα πιϊηἰδίγάιῖοι οὗἨ 6411; {8 
ΒΔΤη6 δΡΙΓΙΐ ἰηδιοποθὰ 81} (80 Φονγθ. (ΤῊ6 ΤΟΡῪ 
ἰοσπὶ ὁμοϑυμαδόν ἰδ βυϊξεϊοπὶ ἴο τοΐυϊθ Εἰ γ8]4 
δοῃ͵οοίατο ὑπαὶ {Π0 76.018 ἀσαζοα βδοβίθθῃθβ, (ποτ 
ΟὟ ΤΌ]ον οὗ (Π6 δΥμδροζιο, γοὸσ. 17, ἰοροίθον 
νὶϊ Ῥϑὺ], ἰο [86 ἐὐδαπαῖ, ΒΡΡοβίπρ εἰμὶ ἰο ὃὈθ 
ἔΔΥΟΥΔΌΪΥ ἀϊδροδοά ἰο Ψ96818.}..0. Τμθ ΟἸΔΥρῸ γϑ- 
Τἀτοὰ ἰοὸ 4 νἱοϊδιΐ οὴ οὗ 86 [ανν, ἑ. ε., οὗ {86 Μο- 
8810 ἰπδιϊϊαΐοα; Ῥδὺυὶ νγδ8 δοουϑοὰ οὗ ἰηδιιθηοΐηρ 
μὸ Ρ6Ο0]6 ἰο βάἀορὶ 6 ἀϊδετοηί πηοὰθ οὗἨ ψουβΒ!ρ- 
φίης αοά, ’᾿Αναπείϑειν ἀθϑογῖῦοβ ἴΠ6 οὶ οὗ υῃ- 
δβειεἰϊπρ ἀπ οτααϊοαίίης ἃ Θοηυϊοίοη οὗ [86 τιϊπά, 
ὉΥ βυϊϑι( υὐίης οὐδὸν Υἱονγβ δηὰ δυρυπιθηίβ. ΤῈ8 
ΘΟΠΙΡΥΘΕΘΗΒΙΥ ἴθ σ τ τοὺς ἀνθρώπους ἰΒ ᾿π ΘΠ [10 8}}γ 
ΟΒΟΒΘΏ, ἰῃ ΟΥ̓ΟΣ ἰὸ ΘΧ ΕΣ ὈΪ Ρδὰ] ἰπ δα οὐΐουϑ Ἰἰρῃί, 
88 ἃ ΠΠ]ΒῚ ὝὮΟΒΘ ΖΟΠΘΓΔΙ ῬΌΓΡΟΒΟ 1 ψγ88 ἰ0 ψαΐῃ 
Ῥδυίίδα δ. 

γΕΕ. 14, 1δὅ.---Απ ττϑθ Ῥδυϊ], οἱο.---Ὁ 4111 
ΤοΌ868 ἰο ἰῃνοδϑιϊχαῖθ ὑπ6 6886 οσθῃ Ὀοΐογο Ῥαδιὶ] 
οϑὴ δηὰ 8 Ορρογίυπιίν (ὁ ἀοΐεημα ἰτηβοϊζ: {μ9 
τοϑίϊον ΟὈνϊου δὴν σοΐοσγοα, ποὶ (0 δΔῃΥ Υἱοϊδί! οι 
οὗ {86 οἱγὶ] Ἰανν, Ὀὰϊ ἴἰο {μ6 πίθου] τοὶ σίου δὲ- 
ἴαϊτα οὗ Βὸ ὅοσβ. [51 νγδβ ουἱ οὗ ἀ]}10᾽8 ῥτο- 
Υἱηο6 ἰο ἰδ,κ6 σοβηΐζϑῃοο οὗ βυ οἢ αἰιοϑίϊοηβ. ΤῈ 
Βοιμδῃ ᾿ἰᾶννβ δ] ον {μ6 769 )788 ἰὁ0 τοχιϊδίθ ἐμοὶγ 
τοὶ σίου δαῖτ ἴῃ ἐμοῖς οὐ ὰγ. [[γὙϑὶδδ (χχὶϊ]. 
29) δὰ Ἐοδβίυβ (χχν. 19) γἰδοϑὰ ὑμποὶν γοΐδαὶ ἰὸ 
πιο γ ογθ οἢ (86 δ5π|6 στοιηά.᾽" (Ηδοκοί!(.)--- ΤᾺ]. 
Οὗν, ὑμ0 ἱπίοσοῃοο ἀοθαυσοα ἔγοσῃ 86 παίυτο οὗ ἐμ ὁ 
οἰδερο ἰἰβο] , ᾿Αδίκημα, ἑ. 6., δἢ αοὶ οὗ ἰα)υδίϊ66, 
8 Υἱοϊαιίοη οὗ ὑυϊυδίθ συἱχηίβ, σοπδιίαὐης {86 
δτουπά οὗ ἃ ἰομ8] ργοοθββ. Ῥαᾳδίούργημα πονηρόν, 
ἑ. 6.) ΒΏΥ τηδ] οἶρυδ 8 ἃ ΓΟ 1688 δοί, δἰ ΓΙ ΟἹ ΒροΔΚ- 
πᾷ, 8 ογΐτηθ, βυ δ᾽ οοίηρ (86 δοουδοα ἰο 8 οΥἸ πλΐΔ] 
Ῥσγοβοουϊςοηυ. Εἰ τὶν {πο ἱταροσίθοι, ᾿ }1168 1 
Βυηοϊοηὶ αἰδιϊηοί 685, ὑμδὶ βιιο ἢ ἃ 6886 88 ηοΐ 
ΤΟ] βυδαι ἰοὰ ἰο α4}1}10ο6. Κατὰ λογον, ἵ. 6., 86- 
οογάϊης (0 ΤΟΘΒΟΏ, ΟΓ, τγεαδοπαδίψ, 7μείϊν. Τ8ὸο 
ἴογπι ἀνέχεσϑαι 18 ῬΟΓΡΟΒΟΙΥ ΟΠ οβθη, Ῥδυίὶγ, ἰπ 
ογάον ἰο ἱπάϊοαία (ἢ 6 στδπιϊηρ οὗ ἃ }υάἀϊοα}] ΒοδΥ- 
ἰης, θὰ ῬΔΙΏΥ, ἰοο, ἱπ ογὰοσ ἰο ἰπίϊπχδίθ ἰο ἐπ 

δον ἰπδὶ ἰῃ9 8016 τηδὶϊον νγῶβ Δ ἈΠΒΟΥΔΏΟΘΒ, 
δηδ, ἰπάοορα, δὴ ἱπί 0] 6 Ὁ] 6 Ὀσγάδθη ἰο ἰμ6 ῥγο- 
ΘΟΒΒῸΪ (πῃ δοοογάλποθ ἢ ἰδ 6 ὈΤΟΡΕΣ 56 188 οἵ 
89 ποσὰ). πὸ κυρροπίιἴοη νυ 1 ἢ {86 ᾿ΔιῖοΓ ἰδ 
ΟΣΡΥΘΑ865. (Ὠγροι οι 6 4}}γ, εἰ---ἐστι, σοῦ. 15), ἴα, 
δοοογηρ ἰ0 μἷβ ορὶπίος, νυγ.}} ἰουπἀο. Ηδ ἴη- 
ἀἰοαδίοβ δἰσοδὰν ὈῪ {86 ἰϑύτὰ ζήτημα, ἰδφομη σα} 
οι ρἱογοά ἴῃ βοϊθμ δο οὐ ἰποογοὶ 8] πιδίογ, ἴα 
(86 8686 οὗ α σμεδίϊοπ ὁ {λε δελοοῖς, α ἀεδαϊδά 
»οῖπί, ἰμδὲ (μ6 ργοδεῃΐ ὁῶδο ἀἱὰ ποὲ Ὀεΐοπα ἰο ἃ 
οουσὶ οὔ )υδίσ6. Τ18 βἰδίθιμθηί 15 β.1}} τσ α αἴ- 
ῬΒδι σαν γοροδίϑα ὈῪ 64}1}10 θπ 6 τρϑῃ 008 
88 ᾿Ἰυδίγδιΐνο Τοδίυγεβ οὗ 6 6886 ἀοοίσέπε [ λόγον, 
Βηρὶ. υϑγβίοη : “πογάβ."-- -ἼΒ.}, πάχεεε (ὀνόματα 
ΤΟΡΓΘΒοηϊβ ἰἢ6 ταδίοῦ 88 8 Ἰοβοιδοῦυ; ἰμ6 δὸ- 
ΘΌΒΟΓΒ δα ἀοιὈι]685 ΟΟΟΑΒΙΟΏ 41} πιϑηἰοηοά ἰδὸ 
ΠδΙη6Β Αἶεεειαὶ πὰ ὕέεξιε 9. Ναξατείλ), δ, “ὙΟῸΣ 
ἴανν ̓" (νόμος ὁ καϑ᾽ ὑμᾶς, ἑ. 6., ΒρΘοΙ ΔΙ γ, (86 δ ονπτῖδ 
Ἰανν, ποΐ {6 ΒοΙΠ8Π ΔΎ, ΟΥ ΒῺΥ Δ οὗὨ 86 δουη- 
(γγ). ὍὌψεσϑε αὑτοί, ἃ. 6., γὲὰ ΤΩΔΥ͂ γοΟΌΓΘΕΪΤΟΒ ἴἢ- 
νϑϑι χαῖο δηὰ ἀδίθγηΐημο [Π0 τηαίῖθν. ἧς ἐπ- 
Ῥίον ρσθοοάοβ ἰμ 6 Οἰ ΒΟΥ στογὰβ οὗ {86 οἴδυδε; 
16 Β6η890 ἰδ: ΤΏ τῶ ἰο δοὶ δϑ 4 ἰυὰρο ἴπ δ0. ἢ 
8868, [ πᾶνὸ π0 νυ ϊβἢ ἰὸ οἷ δῖτη.---- ΤΠΪ8. οοπααοὶ οἵ 
(4110 ἔ}]γ ἀρτοοῖ 1} δἷ8 Ομ υδοίου δ ἀοβοτὶ δοά 
ὉΥ ἷβ ὈΓΟΙΠΟΡ ϑϑηῆθοθ, φιυεί. δαί. 7}. γα. 
ΤῊ Ἰαϊίον οχίο]β μοὶ ΟἿ]Υ ΐ58 ΔΌ11 168, ΒὰΣ 6ἷδὸ 
ιἷ58 αἰαἰ πιο οβϑίθ 688, διη δ Ὁ] 6 ἀϊβροβίιΐου, δδὰ 
ἄροηϊ]6 ΠΙΒΠΏΘΥΒ; 6. 9., Οὐρίιείξ πιγατὶ σοναιαΐετα, εἰ 
ἱποοτηροείίαῃε δμαυϊίαίδτι.---- Δ επιο ἐπὲπε τεοοτίαἰεια μοὶ 
ίαπι αυϊοὶς εεἰ σιατε ἀὶς οπιπῖδα. Απᾷὰ (δυ8, ἴῃ 
ΘΟὨΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ Ο4]}10᾽8 ρυγροβα ἰ0 σομᾶῃε δἾτὰ- 
86] (ο 8 βίνι ον ἡυαϊοῖα}ὶ Γαποίζοβ, δα οἵὨ δὲ 
ῬΟΓΒΟΙΔ] Κι η688 οὗὨ αἰἱβροβιίἑοη δῃηὰ Ὠυχα ΒΥ, 
{86 ργοταΐβο οὗ 86 Κδάθοιηοσ ἐμαὶ χὸ Βάᾶστη βδουϊὰ 
Ὀ6Υ4}1} τπ6 ΔΡΟΒΙ]6, 18. ΠΟΥ ζυ]8]16α. 
γε. 16, 17. Δπὰ δ6 ἅστανο ἴδθσῃ, οἱο.--- τ 

ὑπ τοβϑυὶὶ οὗἩἨἁ {86 Ῥγοσοῦδι} 8 ΣΟί58] (0 δςῖ, (86 
ΔΟΘΌΒΟΥΒ ΔΙῸ δὶ ΟὨδ66 ἀϊδηηϊβδοὰ. [1 18 Ῥοβϑὶδ]8 
ἐπὶ [8 δοὶ οὗ ἄσι υπκς (Π 6 τὴ ΔΎΤΑΥ 88 οσσδαϊοπο 
Όγ τ86 σοπίϊπυρα δηὰ ἱτπιροτί δαὶ σορτγοδοηίδ- 
(108 οὗ (16 Φον 88} Ἰοδάοσθ, γ8οὸ που]ὰ ποὶ γιοϊὰ 
ἴο 186 Ργοσοηδυ}᾽ 5 Ὑ111, απ ι}} {μι ΟΠ ΣΟΥ οὗ π5ι168 
σοι ρο6]]οαὰ ἐμόῖ ἴο σι πάσαν. ΤΏδ βδίηθ οὐδίὶ- 
ΠΒΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ 850 ἢδνο 16 ἰο {86 Βο6 6 ἀοϑοτι Ὀοὰ ἴῃ 
γον. 17 [10γ ἴ1:6 οτη ἰβδδίοη οὔ 16 νογὰ “Οτοθκβ" 
ἷπ τογ. 17, 8606 δῦουβ, ποὶδ 1], δρρεπάρα 160 (89 
ἰοχί.---Τ.. Πάντες, ἡ. δ., 811 τῆ ΜΓ Ῥτοβθδξ. 
ΤΌΘΥ ψ6ΥΘ Ὁπαυ δὶ ΟΠΔΌΪ ΠΟΙ ΠῈΣ ὅ ενγβ (85 Ἐν ὰ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ), ΠΟΥ ΟΕ γἸβιῖδη5, Ὀυΐ Ρακδηβ, πῆὸ πέσ 
ἰποϑηβδα οἱ βϑοῖης {116 ΟὈΒί ΠΏΛΟΥ δηὰ υπάἱδρυϊδοὰ 
ΒΟΒΉΠΥ οὗ (Π6 ΔΟΟΊΒΟΓΒ; Θπσουγακοα, 88 ἰδε 
ὝΘΙΘ, ΠΠΟΓΘΟΥ͂ΟΓ, ὈΥ {Π6 Γοίι88)] οὗ {86 ιά κε, (658 
Ῥδζδηδ βοϊζοὰ βοβίμβϑοῃϑβ, (86 συοσ οὗ ἰδ 9γπ8- 
κοζιθ, δπὰ 116 τορσοβοηίδευθ οὗὁἨ {16 ϑοδιιϑεῦβ, 
δηἃ Βοδὶ ἶτθ. Το ἰδίίοσ τὁ5 οἰ ποὺ (86 διιοοε 
ΒΟΥ Οὗ Οτίβραβ, πο 18 τ ΘΠ. οΠ 64 ἰπ γον. ὃ, οὐ δ 
οΟἸἸοασζὰθ (68, ἦῃ οἷι. χὶϊ!. 1δ, ΒΕΥΟΣΤΔΙ σομίοιρυ- 
ΓΔΏΘΟΙΒ ΓΌΪΘΥΒ οὗ ἐδ) Β8ΠῚΘ ΒΥΠΑΘΌΡΙΘ, ΔΓΘ πιδἢ- 
ιἰοπο). [ 8 ποῖ, ΒοΟΥΤΘΥΘΡ, ΡΧΟΌΔΌ]6 ἰμδί δὲ ἷβ 
(ὴ9 Βορίμομοϑ ἀοβουι θὰ πῃ 1 ΟΟΥ. 1. 1, 85 δἢ 88- 
βοοϊδίθ οὔ ῬΡαὺὶ (Ἰμοοάογοὶ δηὰ Ἐπ5}4). Ὑι8 
ΓΌΪΟΣ 88 Ῥυ ΟἿ Ὀοαίοθη Ὀδίοσο ἐμὸ ὑσὶ δυπεὶ, 
αἰ που ΔΕῪ ἰπίογ πο οἱ ἴδ6 ματὶ οἵ Ο41}10. 
ΤΙ ΐβ τγδθ ἐπ ρατί 16 }}γ οατγτ θὰ ἴο δὰ οχίσετμς, ἰΐ 9 
ἰσιὰθ, ΟΥ, Ταΐμον, ἰὰ 5 ὑπὰὰσς ἱθ Πἴεγθῦσς 08 
Α8}110᾽8 Ρατί, ἤοτ {μ9 δοὶ τγδϑ δὴ ἀδίκημα, γεγ. 164, 
8 ῬΟΥΒΟΏΔΙ ἰπ᾽ΌΥΥ ἰπδιοίοὰ οὁἢ. δποίμογ, [πικρ, 
ΒΟΤΘΥΘΙ, το 008 (6 ΟἰΓΟυϊηδίδηοο ΟΠΪΥ δῷ 85 
ουϊάθῃοθ ἐμαὶ 110 Ῥσοσμΐδβο ἱπ υοσ. 10 "88 ὁ083- 
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Ρ]εἰεἶγ ΔΙΙΒΠ16α; τὴ ]]6 ΔῸ ἤδστὴ ἩΠδίΘΥΟΣΥ γ88 
ἄοπε ἰο Ῥ4Ό], ἰ8 ΔΟσΌΒΟΣΒ Βυ αγοα ἔχοπι ἐπ 6 Ὀ]ΟῪΒ 
οὗ ρΡδρῆῃϑ. 

. 

ΘΟΟΤΕΈΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ. 

1, Ἠότουοῦ ραϊ ἴα] ὑμ 6 ραγεϊηρ 5οο πο ἀοβουϊθοα 
ἷπ τϑυ. 6, Ἰῶα ἤν Ὀθοη, ἰΐ οου]ὰ ποῖ Ὧθ σου- 
βε] Εἰ] ΒΥ ἀγοϊάθὰ. Τ6 δρόϑι]9 ἴδΔγ8 [9 8 0}6 
δαυτάοη οὗ ὑ89 ρσυὶλὲι οὗ 8086 πῸ ΟΡροβοά δΐῃὶ 
δὰ ὈΪΔΒΡΗομποα, ΟἹ ὑπο ὶγ οὐ σοῃβοίθησο; δώ 
ΘομΒς 6 Π66--- ἀ6014γ68---ἀοο8 ποί ΣΟρυόϑοῖ ὮΐΠ), 
11 18 ρυοθδ 6 ἐμαὺ θη Ἦδ6 τηδᾶ6 ἐμ ἷβ ἐν οὐο]ὰ 
ἀοοϊαγαϊίου, ἰ6 ΜΝοτὰ οΥ̓ αοὐ ἰῃ Ετοϊ. χχχὶϊὶ. 8 
Ε΄. οσσυτγτοα ἰο 8 τοϊηὰ :-- -ἽἽ 65 {89 το α τη8ὴ 

᾿ 4065 ποὶ Τορδγα (6 ΜΑΤΗΪηΩ, ἢ6 8}}8}} ἀἶθ οχ 86- 
δουπὶ οὗὨ δἰ8 ἱπίᾳυ γ, Ὀὰΐ 818 Ὀ]οοά τ᾿ 1}}] ποῖ Ὅ6 
Τοαυοα δὲ {86 μαμὰ οὗἁ ἴθ τδίσῃδη; 818 
Ὀ]οοά, ἰμδὲ '8, 8 ὈΪΟΟαΥ ἄἀφαί, 18 Ρυ ΒΕ πιοηί, 
ἢ8 εοἰθγὴδὶ αἀοΒδίσυοσίΐοη, τσδὲ Ὀ6 σοπΒίἀογοα 
88 ἈΪΟ οί ΒΕΓ δἷβ ΟὟ ΟΣ. ΤΈΘΤΟ 18 8 σοί ἢ 
ΘΟ ἰΥ οὗὨ 118 δπιοῦρ τηθῃ, οί] 8 μοὰ ποί 
ἸΏΟΓΘΪΥ ὈΥ παΐαχο, αὶ 6180 ὈΥ {8:0 ΔΥΓΔΏροΙπομΐ 
διὰ τουοϊδίΐου οὐὗὁἨἩ αἀοά. Ἧοσ, ἰο ποῦ ΟΠοο, ρονν- 
ΕΓ δηὰ 86 ψογὰ δγὸ ἱπίχυδίοα 70. 116 Ὀδηοδὲ οὗ 
Οἰβοσθ, 18 ἃ Ῥασίδκου οὔ ὑποῖν συ, δὰ 18. Ρο]]αΐ- 
εὐ ὉΥ ἐδ οῖγ βῖ ἢ, Ὁ}1688 ἢ6 ἀο᾽ γθγ8 18 ἰθβι ΤΠ ΟΩΥ͂ 
ὙἹἢ 4}1 Ροββὶ Ὁ1]0 θαυ ποϑίποθθ. [ἴπᾶὰθϑὰ, οὐ θπ ΒΌ Οἢ 
8 )υ] οἴ] ἀοοϊαγαίϊΐου 88 τὸ δπὰ ἰπ υϑὺ. 6, ΠΙΔΥ͂ 
Ῥτοάυοσα ἃ ρχοξουῃά ἱπιρτοββίου, δηὰ Ἰοδὰ ἰο τὸ- 
Ῥοηίδῃοο πα ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΝ ; ΒΟ ἈΡΡΟΔΥΒ ἰ0 ὮδΥΘ 
θδθοη 1Π6 οἴδοοὶ ἴπ {86 6886 οὗ Οτΐβρυβ. 

2, (μτῖβι βαὰ “πη ο ΡθΟ}]6᾽᾽ ἴῃ [826 οΟἸἐγ (ΥοΥ. 
10), δου [86 ΔΡοβίϊθ, θυ ἰδ πὸ πον ἰδ δὶ 
ΒΟΙΏΘ 800]8 84 Ὀδ6Θὴ ΟΝ, Β8 ὈΘΙΌΓΕ Εἷτη ΟἿΪΥ 8 
ΘΟ ΡΑΓΔΙΪΥΟΙΥ 5118}} ΠΌΤΟΥ οὗὅὨ σοηγοῦίβ, ὙΠ ΌΤΩ 
ἂς οουἹὰ πᾶ ϊν! Δ }}}7 παπιθ. “Μαπ Ἰοοϊκοὶ ἢ ὁ 
ἰδς ουὐἰγατὰ δρροάγαῃοο, θαὺ ἰπ6 [οτα Ἰοοϊκοὶα 
οἢ ἐμ Ὠοαγί.᾽ [1 ὅδπι. χυὶ. 7]. πὰ τιδὴ ὅδ 
566 ΟὨἿΥ δαὶ γγὩ16Ὴ (86 Ῥτοδβϑηῦ τοτηθπὶ Θχ ΕΣ Ὀἱ(8, 
δ [86 Ψψογὰ, ἴο ψῆοπι 86 ζυΐαγο δηὰ Ῥϑϑὲ 806 
“Δ ΘἴθΘΓΏΔΙ] ποῖο,᾽" 8150 5668 ἐπὶ οὶ 18. ἰὸ 
ὁοηθ. ΤῸ ἘΘάΘΟΙΩΟΣ βαϊὰ: “"οΟὝ ΠΥ 8586ορ 1 
λαυε᾽" (Φοδῃ χ. 16), διύμοιιρὴ (μ686 δὰ ποί γοὶ 
μοαγὰ δὶ5 γοῖσο; ἴον ἀϊὰ ηοΐ πον ἷπῃ, Ὀὰΐ ΒΘ 
Κηθν ἴμ6πιΔ.΄ Τμὰ8 Ομγὶϑὲ πον δἷϑ Ῥϑορὶθ ἴῃ 
ΘΥ̓́ΟΥΥ ΡΪΔ60, ψΠΟπὶ ἢ6 Π88 σῃΟβΘΏ, δπὰ ψγὴ0 νν]}] 
ἀο μοηᾶζο ἰο εἶπ. “ΤΙ Ιοτὰ Κπονοῖμ ἐμοηι 
(λαἰ δγὸ ᾿18.᾽" 2 Τίμα. 12, 19. 

ὃ. ΤΟ δοπάποὶ οὗἩἉ {π6 Βοτηδῃ, 641110, ἀοαΒ ποὶ 
ἄεθοσυθ {86 υπαυδ]δεὰ ῥχγαΐβο τ πο 85 Οὐἴθη 
δεοὴ Ἰαυΐβηοα προὺ ἱΐ. [ἐ 18 Ὁπαυ ΘΒ. 1 080} ἐσθ 
ἐπὶ Βα ἀἰὰ ποῖ οποοῦγαρο 8δη δοί οὗ ἰπ᾽υβιϊοθ ἴῃ 
[86 σ486 οὗ Ῥαὺ]:; πουογίμοῖοββ, 6 τ ὑπ 6 σα] τὰ 
δρθοίδίου οὗ δῃ δοῖ οὗ ζ.τοββ 78.166, δπὰ ἀϊὰ ποί 
Θχογοΐβο ΒΪ8 ΔΌΣ ΒΟΥ οἰζ ποῦ ὉΥ Ῥτυθυθηίηρ, ΟΥ 
ὈΥΡυπβππρ ἰι. ΤῊ δΌΒοϊυ 6 ἐπα Ἔσο πο 6 τ ΒΘ ἢ 
8 ὀχ ἰδἱιοα οὐ ἐμΐβ οσσαβίοῃ, οὐθῃ σοηᾶθυβ ἰΐ 
ἀουθι] τ ΘΒ ον Ἀ18 γοδαβ8)] ἰο Ἰἰβίθπ ἐο (ἢ: 6 δρ- 
Ρ]οαἰΐοη οὗὉἉ [86 ὁ νν8, ρτοσοεαρα ὕγοτῃ {88 Ῥυγοδὶ 
ΒΟηΪ 618, δ. τ)͵β (μ6 ἀϊοϊαίο οὗὁἩ ἃ ποῦϊα 6:8 Ὁ- 
δοίου, ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃ σογίδι Ἰοῦα οὗ 6886 8δη8 Ρ}]68- 
ΒΌΓΘ, δὰ {πΠ6 ἀοβῖγα ἰο Ὀ6 Σοϊϊευθὰ ἔγοτῃ δὴ ὑπ- 
ἩΘΙΘΟΠ6 ἐδ ῖκ, ΤΏΔΥ, ἱπ ρατὶ δἰ Ἰδαβϑὲ, αυθ ἱπάυσοᾶ 
λἷαι ἰο ἀφοῖασο ὑπαὶ δ τγᾶ8 ποῖ 8 σοπιροίοπὶ πάρος 
ἰδ ἴ:6 6886.---ἰ πάρη ἀθπι]γ, ΒΟΤΘΥΟΥ, οὗἁἩἨ δῖ8 
Ῥγίναϊθ τιοινϑθ, {16 ρυἱποῖρ]6 πίοι 6 δνονϑά, 
ΥἹΣ., ἐμαί νἱο δίϊοπβ οὐὗἩἨ [6 Δ δοπ δου]ὰ ὃ6 16- 
ξ81} ΒΠΔΙΕΝΕΙ, δηὰ ἱμδὶ ἀοοίγῖη8] αἰιοβιϊοῃβ δηὰ 

887 

ἱπίο ΓΑ] το] ρου αἴἴαιτβ οὐσεὶ ποὶ ἰο Ὀ6 γοιβουθὰ 
ἴγοτη ἰπεὶν ΟὟ ΒΡ ΣΟ, ἰ8 σοΥ δ δβουπὰᾶ; ἱξ 
Ἀου]ὰ οχϑγοῖβο ἃ δου το] τς ἰπποποο οὴ (ἢ 6 χ6- 
ΔΕΪΟΠΒ Θχίβίϊηρ Ὀοίγθοι 8 ΟΠ γί βιδη σουθυητηθηξ 
ΔΠα δοοϊοβίδείοαὶ ἰηἰογοδὲβ, πὰ οἢ ὑπ ο8ὸ Ὀδίν ΘῈ 
8 ΟἩ τ ἰβιϊδ βία δηὰ ἐδ 9 δ Βουθηίβ οὔ ογϑοὰβ διὰ 
σοηἤδββίοπϑ οὗ ἴδ ἢ. [Ι͂ἢ 811 οαβοβ, Ββοσουον, (ἢ 6᾽ 
ῬΥΪηοΙΡρΙ6 δου] Ὀ6 Ῥγαοῖ οΑΙῪ σατο οὐ τ} 
8 τοδί " ἄορτοθ οὗ σΟΠΒΙ βίο μου δπα δσοῃβοϊ θη (10808- 
688 ἰΠ8ὴ γ7ὺ9 ΟΔῈ ΑἸ ΒΟΟΥ͂ΘΣ ἰη ἰδ ῬΤαδεδηΐ 1ηδίδ 06, 
ΥΟΥ. 17. 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γεκ. 1. Ῥαὺϊ ἄορασιϑᾶ ἴσχοσαὰ Δίμϑσ δ δᾶ 
ΟΟΣΏΘ ἴο Οοσί1}.---Ηον ρΓοδῦ 18 {Π16 ἸΏΘΣΟΥ οὗ 
αοὰ! Νίπονυθα, ϑοάοχα, σου }----οὸ ΟἿ 18. 80 
σοΥταρί, ἐμαὶ Ηδθ ἄοοθβ ποῖ βοπὰ Ῥσοδοΐοῦβ οἴ 
Υἱ Ζ ΘουΒη658 (0 {8 ῬΡ6ΟΡ]6. (δ υ 6).---ΟἸ τ ϑὲ 18." 
ΒΟΙΏ ΘΕ 6Β ΤΟΥ͂Θ ΓΟΒΑῚΥ τοοοϊνϑα ἴῃ {αἰ (ἢ ὈΥ ΟΡΘα 
δὰ βυοινοὰ 5ΒΙ ΠΉΘΥΒ, ἰμδῃ ὉΥ (86 Ἰοασπθα, δπὰ 
ΌΥ ἰδοϑα ΠΟ ὉΣΘ ΔΡΡΑΥΘΗΓΥ τἱρμίθουθ. δὰ] 
ΔΟΘΟΙΊΡ]1ΒΗῃ6α ἃ σγοδίοσ τουτὶ ἱπ ἐπο ψ]οκοα οἱ ἐγ 
οὗ ΟοΥηίν, τπδὴ ἴῃ ἐπ6 Ἰοασηθα οἱἐγ οὗ Αἰ ἢ 8. 
(14..)..--Ρ 0} Βαὰ {Π6 Ρ]οαϑυγο οὗ ομδησίηρ ἰδ 686 
ἸΏΡΟΌΣΘ 5Πἃ β᾽ [Ὁ] 8018 πο Ῥυγθ Ὀγὶάθθ, στ Βόοτα 
ἢο οοηδυεςιοὰ ἰο ΟἸτὶδί, δηὰ ἰο ψομα μ6 αου]ὰ 
δἴϊουνναγὰβ ΒΥ: οὙἴ7δ σψοσθ ἰδίου, δογοίουβ, 
ἀγυηκαγαβ, σουῖϊογθ, οχίου πον 5---Ὀὰῦ γὺ 870 
γγ88}64---δη0(18 64 --ἰυδιῖ ἢ οα, ἱπ {ἢ 6 ἤϑτηθ οὗἁ 1Π6 
Ιοτὰ “2688, ἀῃὰ ὮΥ πε βρίῖγιϊ οὐὗἩἨὨ οὐν αοἀ;᾽ εἰ 
Οον. τἱ. 10, 11.1. ϑ0ο} ἃ ἴδεί ουρν ἴο βισοηρίδ- 
ἢ ΟΡ 9}ῺὯ1}; 1ἢ ὌΓΖΟΒ ὰ8 ἰο Ἔχ οἷν ἱπογοδβοα 
βαοΙΣν ; 1 ἐοϑοθο 8 18 ποὺ ἰὸ Κ.ΓΟΥ͂ ὌΘΑΓΣΥ, ΟΥ̓ΘΏ 
ΤΔΡΣ ἯΘ 8ΓΥ6 ἀφα]πρ τῖι} ἰμθ πογβί οὗ τηθη. (ΑΡ. 
8ι.). 
γε. 2. Διυᾶίουπηᾶ ἃ οοτίαΐῃ δον πϑιηθϑᾶ 

ἈΔαΌ11α, εἰο.---Α8 Ῥδ8ὺ] να] κοα ΓἈ1{} {Ὁ}}γ πὶ (89 
Ῥϑίὶὴ οὗ ἀαίγ, (Π6 Ῥδίθσῃ δὶ οᾶσὸ οὐ Θοὰ δἰἰϑηάϑὰ 
ἈΪἷπ|, Δ πα, ουθῃ Ὀσίοχο ἢ6 γοδορ θα Οοσϊηί, ῥΓο- 
Υυἱάθὰ ὁ βόπιθ, ψνουῖ, βοοίϊου, πα 85 ΟΡθῃ ἀοο» 
ἴον {80 αοβροὶ. Τὴδ ΘΙΡΟΣΟΣ ὈΔηΐδ.168 {Π 6 908 
ἴτοτῃ Βοιηθ, ἱπ ΟΥοΣ ἐμαὶ Αααΐϊα ΤΥ Ῥτγοσδοά ἰὸ 
Οοσνϊηΐη, δὰ ἰποτο δα σπ8 ἢ} Ῥδὺὶ τὶ δὴ δθοαθ 
Ἀπ βυαρροσὶ. Τὺ (86 ογογγυ ηρ ῬΧου ἀθῃο9" 
ΟΥ̓ αοἀ αγΔ1]8 ἰ.86]7 οὗὉ {π6 Η͵δὴ8 οΥὗἨ ὈΥΪΒΟΘΒ, δπά 
οὗ (ἰπ6 οἴ δηχο5 τ ποῖ ΟΟΟΘῸΓΣ ἴῃ ἰμ6 ποσὰ, ἴῃ 
ΟΥΟΥ ἰο φσγουΐϊὰθ ἴοσ Ηΐ8β δα ]άγοο, δπα οχιθηα 
Ηἰδ Κίπράοπι. (ΑΡ. Ῥαβί.).---Ρᾶῦ] ἑοῦ ἃ Ααυΐ]α 
δοα ῬΥ Β0111ἃ; (18 τοραὰ ἰθ 68 8 ἐνγο ἸΘΒΒΟῺΒ: 
Ι. Τπαὶ ὑπὸ Βουνδηίβ δὰ Ομ] άσθῃ οὗ αοα ΥΟΥΥῪ 
ΘΔ 51} γ, δηᾶ, 88 1 ΟΙΘ, ὉΥ 8 βοογοῖ δἱϑουΐυθ 88Ὲ- 
αἰΐγ, ὅπα, δηᾷ Ἰϑαυὴ ἴἰο ΚΠΟΥ͂ ὁ56 Δ πΟΙΒΟΓ, ΟΥ̓ΘΏ 
ἷπ ἤογοῖχι ἰδηάβ; 11. Τμδὺ (86 ΔΡοβίϊο τορασγαθα' 
{π686 ἔσο ρτῖχΐ ῬΟΓΒΟῚΒ 88 8 Ῥγθοίου δ ἰγΟΒΒῸΘ 
νοὶ ἢ6 δά ἔουπηα, ἔγομι τ δἰ ον 6 ἀογίνοα ΤΏΟΨΡ6 
γ68] Ρ]οΘαβαγο {π8ῃ ὕγοτῃ 8}} (Π8 χτοδΐ δῃηὰ σηϑριὶ- 
βοθηὶ ΟὈ͵οοὶβ τὴ] ἢ 6 ΒΑῊῪ ἴπ (6 ΥἹΟῚ ΘΟΙΉΙΠΘΥ- 
οἷαὶ οἷτγ οὗἩ σοί. (τοι ΑΡ. Ῥαϑί.).--- ὸ νδο 
ἢδ8 Ἰοδυηρά, ἰκοὸ Ῥδυὶ, ἴῃ πιδίβοθυον δίδίο μ6 ἰδ, 
{Βουο ἢ ἰο δα οοπίοπί [ΡΒ]. ἱν. 117], σδῃ 8]- 
ΥΔΥΒ ΘΑΆΒΙΪΥ δπὰ ἃ Ποϑί. (ϑίασΚο).---Η τᾶὸ 888 
ΗΣτΑΒΟΙΥ Ἔχ ρΡΟ θοοα ΒΟΣΤΟΥ͂ δπα ΔΒ] οἰ Οη, ΚΠΟΥΤΒ 
ΠΟῪ (0 ΒΌΘΟΟΥ μοι ἰμδὲ 8.0 δθιοίθά. (1ἃ.).--- 
Ῥαμΐ απὰ Αφιιΐΐα ἐπ Οοτίπίλ, οὐ, “ΤῊ σψάγβ, Ὁ 
Ιιοτά, αγὸ ψοπάοσίαϊ, θα (ΠΥ Δ. ψΑΥΒ οὗὨ Ὀ]688- 
Θαἀπο88:᾽ ἴ. 16 Γογὰ μδὰ οοπαιοίοα Θδοὴ 'ῃ 8 
ποτα] ΜᾺΥ ἰο ΟΟΥ ἢ; (α) Ῥδπ], 0 χϑ- 
εἰγεὰ ἔχοταυ ΑἸΘΩΒ 889 8 ἀοδρίδοα Ἡλΐη058 οὗ (9 
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ἐγυ ἢ, ΒΟΔΡΟΟΙΥ ΒοΟρίΩς ΤΟΥ ρ,οδίον βισοθδδ ἴῃ ἐἢ6 
τἱοκοὰ οἷἱγ οὗἨ Οοσίμι; (ὁ) Αφᾳυΐϊα, ἃ δοῃ οὗ 
ΑὈτΆΒδη,, 80 νγδβ Τόσο ὈΪΥ ὀχ ρα ἤγοτη Βόπιο, 
δὰ ψῆῸὺ βουρῆΐ ΤΠΘΓΟΙΪΥ 8 ἐθιῃθΡΟΥΆΤΥ ΒΒΟΙΓΟΣ ἴῃ 
Οογίπίῃ. 11. ΤΉΘΥ πόσο 1εἀ ἰδ ἃ Ὀ᾽οββοὰ ΜΆ8Υ, 
δηὰ ἈΔΡΡΙΪΥ ουῃμὰ οδοῖ οἰμβὲὺ ἱπ Οονγίηϊ; (α) 
Ῥαϑυῖ, δῇ ϑηϊἷζτο δίγϑΏροῦ ἴῃ ἐπὶ γἷδςοθ, δ) 45 ἴῃ 
Ασυϊἷα ἃ κὶἰηὰ ζ{6]]ονν- σου ίγγτδῃ [ΟΠ] Ἰοα δηὰ 
Ῥοπίυβ, θούμ Ῥγονίποοβ οὔ αΑδὶν Μιηον.-- -ἴ.] 
δηὰ μοκί; (δ) Ααυΐϊα ὅπᾶβ ἱπ Ῥδϑὺ] ποὶ ΟἿΪΥ 8 
ζ6Ἰ] ον -οΥ  διοδὴ δηα οομῃρδπίου, ὈνΐΓ 4180 ἃ 
ἡμῶν οἴ γἱ φὐθουβη 688, ἀπ 8 γσυΐϊάο ἰ0 οίοσγηδὶ 
178.---Αφυτίας λοορίαδῖα τερορίϊοη οΥΓ αι ἐπ 
Οὐτγίπίλ, οὐ, "" Βὸ ποί ἤογχοίυϊ ἰο δηξοτίδὶ ἢ ΒιγΒῺ- 
βετδιὶ [ὉΥ ἱΒΟΣΘΌΥ βοῖπο δυο θῃἰογί αἰ θα δηρο}5 
Ὀπδννδτοδ.᾽" (Ηδον. χὶϊ. 2): 1. Τὴ οοπιπδηᾶ; 
1. Το Ῥγοιῖδο. (Εἰχϑιορ] 65: ὑμ0 δῆχοὶ οἵ {116 
Ιοτὰ πῖιῖδ ΑὈγϑδαπι; ΕἸ 178) δὲ βαγορίδ; 6808 
νι ΖαοοΒΘαΒ, ο6(6.).---ΤᾺ 6 ζογά, ργουδάϊπσ δοπιδε 
ΨῸΤ ἀὶδ δεγυαηΐδ, εὐέη τη ζοτείσε ἰαμάε: 1. ΤΒοῖς 
Βοδυθηὶν Ἐδίπον δοσοιηραηΐοθ ἱβο; 1. ΤΟΥ 
δυὰ Ὀτγοίδγοι δηὰ δἰδίοσβ; [Π]. ΤΉΏΘΥ βδοοῦ διά 
ΦΡ]οΥπιοηΐ, γον. 8 
κε. 8. Διπᾶἃ Ὀδϑοδῦδο Π6 τσαϑ οὗ ἴῃ δῖ θ 

οσγαίς ΓΕΜΠΡῚ: - τ. ψτουῦκδι.---Ἰοὶ πὸ τὴ6- 
οἰδηΐο 6 Αϑηδηιθὰ ψΠθὴ 6 18 Τουπὰ ἰῃ ἰδ6 
ῬΟΥΒΠΟΡ, οαγαΐης ἷ5 Ὀγοδαὰ ΟΥὁἨΘ ΔΩ 68 ὈΥ [η8η- 
18] ἰάῦθοῦ ; δὰ] νδΣ ποὶ δβιδιηθα οὗ 1ϊ, (δίδυϊο). 
--Ἰοὶ τὸ θοῦ οσ ὉΘ 88 [1110 δ! δηιοά οἴ δίσϑαο, 88 
Ομτὶδβί γδ8 δαμῃιδιηϑὰ ἰμαΐ 9 γγ88 ἱαστωηϑὰ ἃ σϑσρϑῆ- 
ὑθ ΓΒ Β0η, ΟΥἹ {8 ΔΡΟΒί]68 ἱΠαΐ ὑπ 0 ΘΓ βμοσιηθῃ. 
17 νὸ οου]ὰ βιιρροσί ουγβοῖῦοβ ὈΥ ΟἾΒΟΥ Ιγ 6828, 
νὸ που] ποῖίμοῦ 80]1 0} ἕδνυοτα οὗ [ἢ6 υῃρταίθϑει), 
ΒΟΥ 6 ἰγουδοδοιλθο ἰο ἰΠ 6 ΡΟΥΥΘΥΒΟ, το Βαὶδ [ἢ 8 
ΘοδρΡο] δηὰ ἐδμὸ τοϊηϊδίσυ οὗ ἐμ ποσὰ, ψ 6 
{μ686 βυδ᾽θοί ὑπο ἰο ὀχρϑηβα. (ἰ4.).--- αι ἐπ 
ἐλὲ τογζελορ: 1. Ηὶβ ΘΟΌΓΒΟ ΏΔῪ ῥμυΐϊ ὈΓΘΔΟΒΘΥΒ 
οὗ (86 ἀο8ρ96] ἰο Βδηθ; ουϑῃ ἰΐ 1 ἰβ ηοὲὶ δί ὑγο- 
Βοηΐ βιιϊ οα ἰο ἐπ δδοσγϑὰ οἵδοο, ἰΐ πουογί61688 
Ῥυΐδ ἴο Βῃδιη)9 (4) ταιοῖ Θοο] δἰ θα] ρῥυὶάθ οὗ οἵἷ- 
8οο, (ὁ) πιιοῖ ΟΔΥΔ] ἸΟΧΌΤΥ δηὰ 8]οιβ. 11. Τὶ 
δοτάβ δὴ ΘῃοοΟυΣΑ ΙΔ ΘΧΘΙΏΡΪ6 (0 ΘΟ δηΪ68: 
(α) Βε ποὲ δϑιδιηϑαὰ Ὀοίογο αοὰ οὗ ἰδμγν ἰγαάο--- 
ΘΥ̓ΘΤΥ͂ Ὠοηοδί οΔ]] ἰὴ 8 Δοσορίδ}}]9 ἰπ 8 ΘΥ68; 
(ὁ) Ὀαΐ, νὶι ἢ ΔῈΥ ἰγδᾶάθ, Ὀ9 ποὶ δδβμδιηϑθα οἵ ἰδῪ 
αοἀ δηὰ ἐμ γ ΟὨ τὶ διδοῖ, Εσϑη 60 ἃ Δ ῬῈΣ- 
ζοσίωβ πιδηυαὶ ᾿δῦογ, δ6 οδῃ ὈΘ6 ἃ δοσυϑηί οὔ αοά, 
8 Ομγἰϑι ἰδ, δὴ Δροδί]ο ἴῃ {πὸ δι} ]γ.--- Τὰς Οἠτ- 
ἐΐαπ 7οιγπενπιαπ οη ἀὼ ἰγανυείδ: 1. ΤῺ ἀδῆροσδ θῃ- 
οοπηίοΓοα δυτγοδα (πὸ ἱοταρίδιϊοηδ, ἐμ τοἹὰρ- 
ἰυσουδηθ8δ, οὗ Οονίη); 11. ΤῊΘ δοαυδίῃηίδηοοβ 
τηδὰθ οα ἰμὸ τοδὰ (4 αυ}]8); {Π1|. Τὸ σψοῦῖ δἱ 
{π6 ἰγδάθ, τοὺ. 8: ΓΥ̓. Τὴ6 οᾶτο ἴον ἐδ 8οὺ] (86 
νορὰ οὗ αοἀ, {μ9 βαποιϊδοαίίΐοι οὗ α οὐ Β Βοῖγ ἀδγ, 
ΥΟΣ. 4). 

γεβ. 4. Εἶο στοϑδοῃϑᾶ [ἀΐβοουσβοα} 1 89 
δυπαβοῦῦθ ΟΥΘΣΥῪ ΒΑΌΌΔΙΏ. --- Ηδ ἰδαὶ 15 
αι τα] ἴῃ {πὶ τυ οἷ 18 Ἰοαδί, 18 ζαὶ ἢ 711} 4180 ἴῃ 
ταῦθ." [{Πμι|. χΥὶ. ει Ἐνθῃ 88 Ῥϑὺ] χαϊποὰ ἃ 
᾿ινὶης ὈΥ ψονκίης ἀρ α γ τ ἢ ἢἷ8 οὐ πδηά 8, 
80, ἰοο, 6 8 Θα.Δ)}}Υ ἰδ χουύ ἴῃ ἀἰβοπαγαίης ὑμ6 
ἀυ 168 οὗ ἷβ ΟΒ66. ΟἹ ΘΥΟΣῪ ΒΑΔ. (ϑίατκο). 
“- Τὴ. Ὠδγσγαίδνθ δι διΙΟΘ}Ὺ δίαίθβ {πὶ ἰδ6 
δΡοβί]6 ἰδυμμῦ οἢ εὐεγμ ΒΔ Όθαἰἢ, δἀ ἀγοββίης 6 γ8 
δηά ατϑοῖα, ἐὦ. ἐ., αἰ θη. ϑὅϑϑυσῖ 18 86 αἷοπα αἱ- 
ἑοπίΐοι τὶ το αοὦ βύγυουβ {Π6 ἄθρτθο οἵ 
ἀἰπίζομοθ δὰ δά Θχμἰἰ6ὰ Υ ἰσϑοθ ΓΒ, 
8 80 ργϑοίουβ ἴῃ μἷ8 αγϑδ 18. ἐμαὶ βοσυδῃηί, 80 
πορὶοθοίδ ποῖ ἃ βίῃ ρὶθ Ορρουία ιν, δθα οὐου]οοἶκ8 
ποΐ 8 βίπρίο 800} (ΑΡ. Ῥαβί.).--ζὴσ τοοτὰ οΓ (δε 

τοόελ, απὰ ἰδλδ εαποίἐἠεαίδοη ο, ἰδὲ ταδδαίλ----καοὰ 
τεριγίπσ απά διείαϊπίπς ἰλε οίλεν: Ἰ. ΤΏ6 ΤΌΓΠΙΟΣ 
ΟΡΘδίθβ ἃ Βυ 6 Ὁ δηᾶ ἰπἰγϑὺ ἴον {86 σαροβὲ δηὰ 
(86 πουΣὶβιθηὶ τσὴ (86 Ἰδίίον δογσάαι: Π, 
Το Ἰαιίοτ ἱπιρασγὶϑ βίγησίῃ δὰ ρ]θϑβϑβιισε ἴῃ 
ἀοΐηρς ἴδ σουῖ οὗἉ (λ 6 τγοοκ. 

γξῪκὙιὄ. . ὅ. ὙΜΕΘΩ Ε51165 δοᾶἃ ΦΙπλοῖμ θη 
ὝΟΙΘ ΟΟΙΏΘ - - - ῬΔὺ] νγαδ ὑῥζεβεκαᾶ.--.-᾿ 
5] ΟΙ Π1] δοσυδηΐ 18 Δ᾽ ὙΔΥΒ ΥΟΔΑΥ͂ ἴο ἱτηροδα δ]9 
Ροσγίίοῃ οὗ 80 σψουὶς οὐ οἰβοῦβ; σθθῃ Ῥϑηΐϊ, οα 
(86 ΘΟΠΙΓΑΥΥ, πιοοίβ τ] ἔθ ]} ον ἸΔΌοτοτβ, μ6 ὃ0- 
ΘΟΠΙΘΒ {ἢ ΤΌΤ Σοδίουβ. μοη ἃ ΠΌΤΟΥ οἵ 
ΟΥ̓Δ ἢ 561108] ἸΔΌΟΓΟΥΒ ὙΟΥΚ ἰοχοίμον ἴῃ ΠΩΓΣΤΠΙΌΩΥ, 
(ΠῸΥ Θμσουγαῦο ΟὯΘ 8ΔΟΙΒΕΓ; ΤΟΥ͂ ΒΡΊΥΪ 18] ἔεὶ- 
Ἰοτν ΒΡ Ῥγοιιοίθβ {πὸ ἱπίοσοβδίβ οὐἤἩ δ 6 ὄσϑυβὲε οὗ 
αοά, ῬΆ]]. 11, 22. (Θυδβηο)).---Απᾶἃ ἐοεςὶ δεᾶ 
18αὶ 7οδ505 νγαβ ΟἾἸσίδι .---Αδ Ῥδὺ] 5 δεὶ οἵ 
ἐεαολίπσ, ΟἹ ΘΥΘΤῪ ΒΑΌΌΔΙΝ 8 8δὸ Ϊδίηἷγ αἰεί η- 
κυϊθηοα Πθγο ἔγοαι ἐμδὲ οὐὗὁἁ ἐεδίχ γίπσ {πὲ «1 6805 ἰ5 
86 Οχῖθί, γγο παι σοη͵θοίυσο (δ δὶ 15 Ῥχο]:πι- 
ὍΔΡΥ ἰπδίγαοί 0.8 γΈγὸ ἰπίοπαραὰ ἰο Ῥσέρδσε (88 
ὝΔΥ (ὍΓ Δ διΎΔΚΟΠΙηρ δποηρ 906}008 δηὰ Οατοεξε. 
8111, Βὸ σδῃποὶ ἤᾶγὸ Ὀδθῃ ἰοὴρ οοσυρὶοα σπὶϊδ 
{Π|6 ἤογηιοῦ τογῖ, 85 ἰΠ6 Ἰογο οὗἩ Ο τἶδὶ σοηϑέτγαϊηοά 
εἶπ ἴο Ῥγοοϊδὶ πὶ ἢ Ὀο] πο88 (π6 δια ατηθηιδὶ 
γα ἢ οὗ {π6 αο9}6]. ἜΒΕο τ μ5α, ἀουδί- 
1688, ΒΙΓμονίο δ] ονοά (0 δροβίοἹοϑὶ αἊρὶσγὶῖϊ ἰο 
εἴδατα ἔοσί ἢ ΟΟΟΘΒΙΟΏΔΙΪΥ, Ὀυΐϊ δα ποὶ γοὶ τοῖ- 
ἰυτοὰ [0 αἴβουδ8 ἰμ6 τηδίῃ ἰορὶο {1}γ. (ΠῚ ον). 

γεβ. 6. ζοῦν Ὀ]οοῦᾶ Ὀ6 Ὡροῖ ΤΟΌΣ ΟὟ 
688! ---Αθ πὸ δ]οοά- κυ} 1 688, πῃ 6 ἸΙΓΟΓΑ] 
Β6η86, 8 Ὀδ6ὴ ΠοΓΟ σοπίγϑοίοα, ἴῃ τογβ πιυπὲ 
Γοῖου ἴο δρὶ για] β6᾽ -τηυγάοσ, ἯΒοη (656 Ρεο- 
Ρὶο σολοοίεά {6 116 π]σἢ 18 ἴῃ ΟΕ γβὶ, ἐμ Υ Ὀ6- 
σϑῖηο ΟΣ] ἐγ οὗἨ δβρί τὶ 0.8] βαϊοἑάο. (Βίδυκο).----ϑΘ0 68 
ἀἰνίηθ βουσὶ οἱ {πὸ ρΡατί οὗ Ῥαμυ], δ ἀυς, ποὶ 
ΟἿΪΥ ἰο (80 ἀϊμηῖ οὗὁὨἨ (86 Ῥγοδομοᾶ Θοδροὶ, θαὶ 
αἶβο ἰο ἴο86 οὐδβίϊπδαίθ βο}]5 ἐδποιηβοῖνοα: ἃἰϊ 
ταὶ ῬΟΒΒΙὈΙΥ ΠηΔ 6 6 88] Ουἰαυυ ἱτηρτοββίοη 05 
ἴθι. Βαϊ 8 ΘϑΥμδὶ 268] σδηηοὶ 1080} 1561 ὈῪ 
(18 Ἔχᾶτηρῖοθ. [οεὲ ἴῃ 80 ἀδδβῖγοβθ ἴ0 Β8Ὺ πὶίδ 
ἃ Οἷα. σοηνϊαίίοπ, ἰκὸ {Π6 ΔΡοβίϊα, ἐμαί Βο ἰ8 πο 
βἰίδι ποὰ τσὶ ἰῃ6 Ὀ]οοά οὗὨ (86 Ἰοϑί, ῬτΟΥΪΟΌΒΙΥ εχ- 
διηΐηθ ὙΠΟΙΒΟΥ ἢ ἢΔ5 ρογογταθα 811] ἐδὶ [89 
ΔΡρΟΒί]ς ἀϊὰ ἴῃ ἰδ6 ὁο486 οὗ (686 Βεγάδποα τηδη. 
(ΑΒ. Ῥαβί.). 

ΒΒ. 7. Ἐϊοτθᾶ ἰπῖο ἃ οθϑσείδίῃ 8} 
Βοῦυδο6, παδιοϑᾶ 7υδῖυ8.--- 50} 8 Σ6 8] τμδἕβ ποῖ 
αἰτοϊπβμ θα ὈΥ (6 οοπάμποὶ οὔ ἰμ6βε οὈδιϊπαδίο κἴὩ- 
ὯθτΒ. ΠΩ 86 δβαῖηθ δδυιοδὲ δρὶσὶϊ 1} τ Βῖς Β 
..6 ρανίδα ἤγοιῃ ἔμι9 Ὀ]ΔΒΡΒΟἸΔΘΓΒ, ἢ 6 ἰυτποὰ ἰο 189 
119 θαμὰ οὗ ἁδνακοηθὰ βουβ: (ἢπ8 ἢθ ΡὈ6Σϑ0- 
γογοὰ ἴῃ μἷδ τοσῖς, δὰ ἀἰάὰ ποί σδυδο {86 Ὑποὴθ 
βοοκ ἰο βυθὸν ἴοσ ἐμο ἔδυ! οὐἩ τβὶοῖ 86 κτεδί 
ΔΊΟΥ 88 κυ ΠΥ. ΜΔῊΥ ἰθ δ 6.5 ΠΟΤ ῬΌΓΒΏΘ 
8 ῬΤΟΩΒ ΘΟΊΓΒ0, 6. (ΠΟΥ͂ ΟὈΘΥ͂ 186 ἀϊοίαίε8 οὗ 
{80 δ6βῃ. (Ανρ. Ῥαϑί.).-- -Ηἰἶβ θδηίσδῃςο ἱπῖο ἃ ἢ0159 
τ 1 Οἢ ΜᾺΒ ΥὙΟΡῪ ΘΓ [0 (8 6 ΒΥπδροραρ, ργοτεβ ίμδὲ 
6 πουϊὰ σα ϊν αν οοπιϊπυ θα Β18 ἸΔΒΟΥΒ ἴ {89 
Ἰαϊίον ἐν ἐΚονἶδθο θΟΓῸ τ 688 δ]οπὰ ἰο {πε 8 

(88 86 Βουβ8 γγ88 ῬΡγΟΌΘΟΙΥ Πα ποοίοσί αὶ {86 ΡΪΔ6 9 
γογο ὙΠῈΡ ΒΘΘΤΘΥΒ 8886 1:16} ΘΟΒΟΘΙΉΙΕΙΣ 
16 Ὀϊοβδίης Μοὶ {Π6Ὺ δα στοὐοοίοα πῖϊδι δΟΌΓΕ. 
(ΠΕ ον). 

γεβ. 8. Διηὰᾶἃ Οτίδρυμ, οἱο.--- Οτἰβρυβ δ6- 
Ἰοηχεά ἰο {19 πυαπηῦοι οὗ ἰμ 086 80 Ἵπδυϊοὰ ῬβᾺ] 

αἱ ἰϑαϑέ ἰο δ8Υ: ““ποί πιστὴν 86 τπιϑῃ δῇεν ἰδ 9 

β6ΒῈ,᾽" ἰμβίοδά οὖ: ““ποπὲ δὲ 81}. 1 Ὅογ. ἱ. 26. 

ὙΠ. .).---ῷ ΒοσΘ Βατο δηοῖμοΣ ἰπδίδμοθ οἔὔ 

οὐ Β σα Γ0 οὗἨὨ μἷΒ ζα 1 0] ϑοσταπίβ. ποα Ῥμαὶ 
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ἰτηθὰ ΔΎΔΥ υἱΐ ἃ βδὰ βρίὶγὶὶ ἤγοτα πὸ ὈΪΔΒΡἢ 6- 
τὶς δον, αοα οροηθα 86 ἀΟΟΣ ζὉΣ δἷτπη ἴῃ (89 
Βουδο οὗ Φυδίυβ, πῃ ἰδ ᾿τημοάϊαίο υἱοὶ Πἰ (Υ οὗ {Π6 
δγυδᾶροζυο, δὰ δ)]οὰ δἷ5 μοδγὶ τὶν ἸΟῪ οἢ 806- 
ἑης (ἴ 6 δοΏγΟΓΒΙΟΣ οὗὨ ὑμ.6 ΤΌΪ6Γ οὗ(ΠΘ Βγῃαροραθ; 
186 τοδὶ} νδϑ, (πὲ δὴν οὗ ἴλ: 9 ΟοΥ ῖαμδ Ὀ6- 
Ἰενθὰ ἐπ ἐμο [οτὰ, (ΑΡ. Ῥαβί.). 
κε. 9. Ἴδη δραϑῖζο ἴ8ο 1 οτᾶ ἴο Ῥδῃ] [ἢ 

[80 εἰᾳδῃῖ ΌΥ ἃ νἱδίοῃ.--- νου (86 πχοβί δπικὶ- 
Ὡδηὶ βδϊηΐβ, δηὰ πὸ οπἀοπνοά 1} δὴ Πογοὶο 
αὶ ἢ, Βανο δὰ βοϑβοῦβ οὗὁἨ ἩΘΆΚΠΟΒΒ, δπ ἃ ΒΟῸΓΒ 
οὗ ἰοιηρίδίϊοι, ἱπ π 6} ἰμῸῪ ποοράοα Θησουγαρβο- 
τηδϊ δηὰ βίγοηρί ἔγοϊῃ ΔΌουθ. ΕῸΥ ΘΧΘΙΩΡΪΘΟ: 
ΑὌΣΘΒ δι, Ὀοΐοσο ΑὈϊπιοἸοοῖ ; Μοβοβ, ἢ ἐδθ νν]]- 
ἀογοθ8; ὈαυἹὰ (0 88]1ὴ8 σοπῃροβοα ἴῃ Β08 808 οὗ 
ΔΒ] 1οἱ108); ΕἸ 74 ἢ, ἀπᾶοτ ἐμ6 υπίρος ἰγθθ; ΦΌΒΏ, 
ἴῃ τ)6 Ῥσίβου ; 968ι8, πὰ Θἀ οἰ μβοπιθηθ; Γ 86 Γ᾽, ἴῃ 
δῖ8 ἰοιηρίδιΐομβ. ΟἹ οὴθ0 οσοδδίου [Δ ΠῸΓ ΤΘ- 
τρδτ κοα: “ΜΔΗΥ͂ ῬΟΥΒΟΠΒ, 0 τ Ποῦ 1 Οὗἴοη ΒΘ 
ἐο Ὅ6 ἙσΒΘΟΥ Ὁ] ἴῃ ΤΥ ουὐὐνν δρὰ ΔΡΡΘΆΓΘΏσ66, ΒΌΡΡΟΒΘ 
(δὶ 1 δὶ δἰ ΨΥ ΔΙ ηρ Οἢ τοδοβ: ὃυὲ αοὰ 
ἈΠΟῪ Ὑδμιδὺ ΤΩῪ ἰχῸ6 ΘΟΒαἰΙοὴ ἰ8.᾽ 
εκ. 10. ΕῸΣ ΦΖ δ τ ἴδ66 - - ΙΩΌΟΒ 

ῬΘΟΡ]Θ ἱπ ἐδπία οἱτγ.--- πὶ ἃ ρσἱοτίουβ δϑδίθ- 
οοπαιποὶ 5 ΠΟΘ ργοϑοηϊθὰ ἰο ΡῬβὰ]} Απὰ ΟΥΟΣῪ 
Δὶ ΒΓ] ΒΒ ΡμΟΓὰ ἸΏΔΥ 8.81} δ πι|86 17 οὗἨ  ἱἰΐ, 8]- 
᾿βουσα μὸ βμουϊὰ Ὀ6 ἀγοχχεοὰ Ὀοζογο ἃ ἡυἀξο, ΟΥ 
ξτοαὶ σδϊδιη θα δ ουϊὰ δοοῖὼ ἰοὸ ἱπροηά. ᾿πὰ 
Τπογοίοσθ, Ὁ ἰδϑομοσ, ΚΘΟΡ ποῖ βίΐθπθο, Οὐ (6 
Ὀόδεηβ οὗ {80 ουδο Μ1] ΟΥΥῪ δ᾽ ου ἃ, δῃὰ μου 818]. 
ΒΟΡΟΘΙ͂ΟΥ βίδηῃ ὦ βρϑθο 6858 Ὀθίοτο {86 (Υἰι1η8] οἴ 
Θοα. (ϑιαγκο).---7.ε Ζιοτα 8 ουπιϊοτίπο τοοτάδ: 
“Ἐς ποὶ ῳταϊὰ !" ααατοδδεά το 1718 δογυαηί τολο ἰγεπι- 
δἰδα ὡλέη αεεϊσπεά ἰο α ροδὲ 9.7 ἄαησεν (1πβἰΔ]] δ οι 
ΒΕΤΊΩΟΩ) : ἰδ9 Τοτὰ αἀἰγοοὶβ {μδὸ δἰνοπίϊοι οὗἁ μἷδ 
δβεγυδιηί, 1. Τὸ Ηΐβ οὐ χγδοίοιϑ ὑγόβθῃσα: “1 
δὴ ὙΠ (Πο00᾽ ; ΠΠ. ΤῸὸ7 ἐπ6 ΡΟ ΟΣ] Β8η688 οὗ 8]} 
ὁποϊλΐοθ: “ΝῸ Π.Δὴ 8}4]] Βοῖ ου ἰἴθο, ἰο δυγί 
{ποθ᾽ ; 11. Τὸ (δ Ὀ]οδείηςς νὴ 0 ἢ} 6}}4}} δἰϊοπὰ 
Ἦϊ8 νογὰ, δ βουκχὰ ἰΐ 6 ποὶ γοί τηϑηϊοδίοα : 41 
δνὸ ΠΟ ἢ ῬΘΟΡΪΘΟ ἱπ {818 οἱἐγ.᾽--- 7Ὺλ6 Ζοτα ὁ τοογ δ 
αὐάαγεεδεά ἰο ἠλτϊτε ξεγυαπί: 41] λανυὸ πιμοΐ »εορὶίς ἴπ 
ἐλὼ εἰν : 1. ΤΟΥ͂ Δαπιοη δὰ ἴτη, ἰἢ 8. ΒΟΪ ΘΙ 
ΣΙΔΏΏΘΥ, ὑοὸ ὃ6 δι ι} ἰο 180 ἀαὶΐ68 οὗἩ ἰδ οἶἶοῦθ 
{ Βοθα τὴν ἸμπηὉ8; ΕδΘα ΤΩ ΒΙ6ορΡ᾽ [ϑοδη σχί. 
δ, 167); 11. ΤΉΘΥ οομιΐοτί δὰ βυϑίδί ἢΐπι, 
ὙΠΟ ΟΡΡΓοββδα ΌὈΥ ἰδ ὈυΓΘῺΒ πὰ ΘΔΓ6Β οὗ δὲ8 
οΒοο (ϑὅδγ ποῖ: “1, ΘΥ ἢ 1 ΟΠΪΥ, 8πὶ]οἷ,᾽ [1 Κίπρβ 
Χὶχ. 10]). 

γεκε. 11. Δηᾶ Βο οοπεϊῃαϑθᾶ, εἰο.---Οοπίΐη- 
ὩδΘα ῬΓΤΆΥΘΥ, 08 Ῥδίξοησο, στοῦ οοπδάθποο ἴῃ 
Θοά, ζεγυθηὶ Σ68]---ῶγο {86 τηϑϑὴδ ὈΥ̓͂ ὙΔΙΟὮ ἰἢ9 
Ἰηιογοβὶδ οὗ ἐμ οδυβο οὗ ἀοα δγθ ρῥγοϊιοίϑα. 
(68η.).---ΟΑὐ Ἰοηρί Ῥαὺ] ἐουπὰ ΤΟΡΟΒΘ, 8 ΘΓ 
ἐε86 ψοσγὰβ οὗὨ 968ὺ85 δὰ Ὀθοη δἀ ἀγοββοά ἰὸ Βὲῃηι, 
ἘΠ ΟΓΟ88 ῬΓΟΥουδῖν, δὶ Οογίπί, 6 Βαὰ δἰ Δ ΥΒ 
βεοιηεὰ ἴο αἰ πη86] 7 ἰο Ὀ6 Δ ἸΔΘΤΘ ΒΘ πὰ 80- 
ΟΌΓΣΠΟΣ δι πρ (ῸΓ ἰδ ᾿πἰἰπιδίϊοη : “ΝΟῊῪ ἀ6- 
Ῥατὶ.᾽ Ηδ διὰ Ηϊἐδογῖο σοὶ πο 80 Ἰοπς πῃ 0 
οἶμον ρἶδοο. (ὙΠ υ). 
κε. 12. Θ ὅονγβα ᾿δᾶθ ἰῃδυσσθοῖί οι 

στ ομϑ δοοοσζᾶ δϑαδαίσιαὶ Ῥδ1)].---Τ}6 Ὁτο- 
ΙηἾἷ868 οὗ αἰνὶπο διὰ δηὰ ρῥσχοίθοιϊΐοῃ ἴῃ {μπὲ8 1176, 
8δ΄6 ποῖ ἰο Ὀθ ππάἀοχγβίοοα 88 θὁχοϊυά!Πηρσ (6 ὍθΑΥ- 
ἰης οὗ 186 στοσϑ. (ϑίδυκο).---ἼΠὸ 76 γ͵ὸ σοΐγαϊποα 
ἔγοια αἰϊπιυΣ Ὀἱησ ῬαῸ] ἀυγίηκ 8 γδθδσ δηὰ ἃ δια], 
ποὶ Ὀοοδυδθ ὑμ6 ν ΟὟ ἰποϊ ηδίϊομδ ἀϊοίδιρα {}}18 
οοῦγχδο, Ὀυΐ ἴῃ ΔΟΟΟΓΟΆΩΟΘ Μὰ ὑπὸ αἰνίηθ ῥχο- 
Τοἶδο, δὰ ΌὉΥ ἰδ6 δβροοΐϊδὶ ργουϊάθηοθ οἵ αοὰ. 79 
ΘΔ ΠΘΥΟΣ ἰχυδβί ἰδ 6 νοτΣ]ά----ἰὐ ΑἹ τ Υ8 Υϑιηδὶὴδ [89 

δδῖηθ. ΑΒ ΒΟΟΣ 88 αοα γοιηουοβ ἐδ ὈΔΥΥΪΟΡ, {ἢ 6. 
ὈΠΊΘΡ ἔδοϊϊης (δὶ δε’οὰ ὈΘΟῺ Τοργοββοά, ὈγθηκΒ 
ἔοστί ἢ δον. [δὲ υ8 ρσἶἷνο Πορα ἐο ἐπὶβ ὕδοὶ, τ ἢ 1}0 
76 ΘΏΪΟΥ͂ (8.6 ΥΘΡΟΒ6 ὙΔ1Ο} αοἀ δύ ργοβϑηί ργδηὶδ 
18. (ΑΡ. Ῥαβϑί.). 

Υεβ. 18. αγίηᾳ, ΤΈΪα ἴθ! ον Ροσδυδᾶθι 
θη ἴο νοσβίρ αΘο οοηΐτεασυν ἴο [86 Ἰανν. 
--ἶἾ α ὁδ ΑΒ: γ ροσβυδὰθ ΟΌΡΒΘΙΥΘΒ (μδὺ 8ΗῪ δοὲ 
ν ΒΙ 6 ἢ ἱπ ον  Γο8. 1} {86 ἰηἀυΐροηοο οὗ ουν ρ88- 
ΒΙΌΠΒ, 8 ΘΟΠΙΥΆΓΥ (0 ἔμο ἴᾶὰνν οὗ ἀοἄ. (Θ65}.). --- 
Ἶν 15 ποίη πον (μαὲ (080 ΠΟΒ6 ΘΥΓΟΥΒ ἴῃ ΓΘ- 
Ἰἰκίου δγὸ {86 τηοδί στοῦ Β οὗ 8]}, βῃῃοιυ ἃ, ΠΘΥΘΣ- 
1861088, δοοιι89 οὐ 6.8 οὗ ἤθγθϑΥ. (δίων). 

γε. 14. Απᾶ ψΒθ Ῥδὺ] σα ον δΌΟυς 
ἴο Ορϑὲὶ Βἷα Δοῦῖ, Θ4111ο δΒαίᾶ, οἱο.---Απ [89 
Ιμοτὰ Βαα Ῥγοπιϊβοὰα ἰοὸ ὃῦὉ6 ΗΒ πιδο]Γ (Π 6 ργοίδβοϊοῦ 
οὗ {86 ΔΡοΒί]6, (88 Ἰδί(οΣ νγχδϑ ποί δ] ον ἰο ορϑῃ 
Εὶβ του, ἴῃ ογάοσ ἰο ἀοίδηά πἰπιβοῖ. Τμ6 ἀϊ- 
Υἷμο Ὑογὰ οὗ Ῥγοιηἶδο ἰβ ὑμ86 τηοϑὲ ἰγυδβινν οί δ Υ 
βαίθ- οομαυοῖ: ΐ βυσοοβδίι ν οἸδί πη {86 χοβρϑοὶ 
οὗ (80 νου] δπὰ οὗὨ {μὸ τοοδὲ ᾿πιἰἰογϑα ἔοθ8. 
αοά δυὶδ (6 του 8 οὗ Θηθιιΐοϑ, 88 Β0 δμυΐ 
(86 Ἰϊοῃ δ᾽ του 8 ἷπ (80 0686 οὗ Βδ 19]. [Ὁ 8. 
Υἱ. 22.1. (ΑΡ. Ῥαϑί.). 

γμβ. 1δ. Βυῖ ἑζ ἐ Ὀ6 ἃ αὐυοϑαεῖϊίου οὗ ττνοσᾶδ 
- “ ὙἸοοῖς γ6 ἴο ἐι.--Ἰἰ ἴδ τπῖϑὸ ἴῃ ταδρδίγαῦθ8 
ἰο τοΐγαϊῃ ἔγοιῃ σά χίηρ ἴπ πιδίίουβ οὔ τοὶ θα 
Μἶσἢ ΠῸΥ ἀο ποὺ υπἀογαίδηῃα. Βυΐ {Π6Υ ὈΥ͂ Ποὸ 
[ΏΘΘΏ5 ΘΧΒἰΌ 4 ἀογοῦίΐ δρὶτὶϊ, τ θη ΠΟΥ. ΔΓῸ Ἀη- 
ὙΠ ἰοὸ ἸοδΡῺ δὰ υπαογδίδηα πιθδὶ το] σίου 
ΤΟΔΙΪΥ 18, ΟΡ ἰο ρῥγοίθοὶ ὈΘΙΘΥΟΥΒ, 838 ἰῃοὶσ ΟΠΘΘ 
τοαυΐγοδ. (Βίδυκο).-- -Βοη τὸ Υἱονν Θ811}10 48 8 
ρΡϑβδὴ υᾶρο, γὸ οδῃποί ὈΓΌΘΘΡ ὑ0 Θοτητηθπῃά {86 
᾿ποαοσχϑίΐοη δπα ἐπ ραν Δ} }} τ Βὶοῖ δΓ Πότ ἀἶἷδ- 
Ῥαγϑὰ. Ηϊΐδ8 δουγβὸ ριι δ ἰ0 Βδιηο ὑπδὶ βρὶ σις οἴ 
Ῥογβοσυϊου πὰ (πδὶ (Ὠἰτδὶ Κ0 Ὀ]οΟά, τ ΒΙο ἢ 80 
ἸΏΘΔΩΥ͂ ΓΌΪΟΥΒ ὙἷΖΒ80 ὈΟΓΘ (6 ΟΠ τ βίϊδη πϑηλο, πδγθ 
πᾶ! μοά, υηάον ἰῃ9 ῥτοίοχί οὗ τοὶ ρίου. Βαυΐί 
θη ΟΕ νίϑιδη ΥΌ]ΟΓΒ ΤΟΙῸΡ ἰοὸ {896 Ὀτοβϑοῃΐ 6880 
88 059 ἰδεαὺ ᾿υδι1 865 ἱποὶν πα ΣΟ οΟ ἰο 8}} γὸ- 
Ἰιρίοι, {86 ὙΔ|]δοῦ οἵ ἰδμοῖν τϑαϑοπίπρ 8 ΘϑϑὶὶΥ 
ὀχροβοὰ. Τιεὶϑ βἰ πα] 68]110-11κὸ βρὶτιὶ μ88 υὐ- 
ΒΑΡΡΙῚΪΥ οχιοηἀϑὰ ἱπ οὐν ἀδν ἔγοϊῃ {μΠ6 οουγίδ οἴ 
Κη ρϑ (απὰ ἰπγοῦρ ΔΗΥ ᾿ἰυάκοθ δηὰ οδἕσοτΒ) 
ούϑῃ ἰο {86 δΒυίδ οὗ {Π9 τηϑϑηθϑὺ ροδϑϑῃίθ. (Αρ. 
Ῥαβί.). “Εὐ]Π] τδν ἀυϊ168 88 δ οἰ(ΐσϑῃ, δῃὰ 1 
δεῖς ποὶ Ὑδαί ὑμγ Ψ0411}} δ᾽ ; δυο 18 (8 6 ὈσῚ ποῖ ]6 
ἩΠϊσἢ ΡΟ 08] δου δάορίϑ δὶ ργϑβοιηῦ--- δαὶ ἰ8 
0 186 ἰσὰθ ῥυϊμοΐρ]ο 

γεβ. 17. ΤΟΥ ὕὍθαὶ Ββοδίι θηΘα Ὀθίοσθ 
[6 υδκιηοηῖ δοαῖ. Δηᾶ 664111οὸ οατοᾶ ἔοσχ 
ΠΟΏΘ οὗ ἴδοδο τδῖῃ.Ε.---ΤῊ6 ἱπσοϊάοης 11}018- 
ἰγαίοβ π6 γαῖα ὑπαὶ ἴθ6 ἱπα θη οο οὗ ἤθη ἴὸ 
το] σίοη ΤΠΏΔΥ 68 γ Ἰοδα ἐμοῖὰ ἴο ὍΘ ΘῈ Δ}} ποζ- 
Ἰχοπὶ ἰδ (6 δι πἰ δἰγ δἰΐοι οἵ οἱ] ᾿υδι166. (ΑΡ. 
Ῥεδί.).---Τὰε ρ»ταϊδειοοτίῪλυν απαᾶ ἰλὲ εὐπδυταδίε ἤεα- 
ἔμτει 97 Ο᾽αἰϊέο᾽ 4 οοπάιεί αϑ α 7μᾶφε, α Φουγος ο7 ἐπ- 
δἰγμοίίοη γον αἷΐ πιασιδίγαίεα : 1. ΤῺ ῬΓΔΙΒο Γ(ὮΥ 
σοῦχθο δἀορίοα ὉΥ 68}1}10 οχ δδοουί δἰ πίπρ (89 π8» 
ἴᾳτο οὗ (86 οἴαγᾷε, γϑν. 12-1δ; ἢ ἀϊδιη 8865 (ἢ}6 
Ψον8, 85 ἰδοῖὶν οομηρίαἰηί Θχοϊυ βίον τοΐογγοὰ ἰὸ 
ἃ αἰβρυιοά ροϊπὶ οὗἉ τοὶ σίοη. 11. ΗΪ8 ΘΘῃ ΒΓΔ Ὁ]6 
οοῦγΒο, ΒΘ ἴμ6 ΟΥ̓ΘΘ ΚΒ [8660 ΕΧΕΟ. ποίθ 0 ΥΟΡ. 
16, 17.-Ατἐἶϑὧκ.] Ργοσοοάαα ἰο δοὶβ οὗ υἱοΐθῃποθ, γϑῦ. 
10, 17; Βογο δα Ὀοϊγαγοαὰ ἱπαϊ τσ δπὰ υπ- 
ἔαϊτοθθ. ἮἩΒ θα Θοο]οδίδοι 4) ἀἱ συ} 168 641} Ὁ 
8 ἀοοΐδίου ὁ (ὃ8 ρΡατὶ οὗ {86 ρονοτπιροαὶ, ἰΠ 6 1δὲ- 
ἰοσ ἰ8 Ὀουπὰ ἰο ἀἰδιϊηρσουΐδῃ Ὀοῖννοθη ὑμδὲ  ἱσῖ ἰδ 
8ΘΌΟΥΘ ἰδ6 ἸΔῪ δηὰ {μδὶ τ Π10} 18 ΘΟΒΙΣΆΓΥ ἰὸ (ἢ 9 



840 ΤῊΒΕ ΑΟἹἿΞ ΟΥ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΗΤΊΒΗ. 
τεσ ασετσα σειν σευ σεσανασεσυκαιπαυσσασνσασσευκκυσσευσιυσσς ποτ πα σαν πσσσσασσσπ σα. ππππσυπασυνα 

19 νν, δηὰ ἰο δοπάδιης ἴδ 6 κα ρασίυ, τιον ἰΐ 
ἘΔΔΥ Ὁθ. ([μ1560).--- 76 ραφαη Θαϊίο, ποί α διξίαδὶε 
φιοάεὶ ἤογ α Ολτίδίϊαπ 7μάσο: ἴον [80 Ἰδίί9  δῃου ὰ, 
Ι. Ρογῦθδσ [0 ὀρργϑββ ()6 δΟὨΒοΐ6ΠΟ6 ΟΥ (0 ᾿πίθ᾽- 
ἴοσο ἩΠῈ (86 τοὶϊαίουβ υἱχθίδ οὗ το, Ὀὰΐ δ 
ἰὴ 56} δου] αν ἃ σου βοΐίθηοο δηά γοὶ ζί οῈ : 
δά, 11. Βοΐγαϊῃ ἔγοια Ἰυάκχίηρ ἱπ τδίΐοσβ οἵ 
ἀοοίσίπο δηὰ ἔφ: ἢ, Ὀυΐ δου] φχοίθοὶ θη οὗ 
ΦΥΘΥΥ το δρδίηδὶ τὶ 0] 6)060 δηὰ 1]} ἰσοδίσωθηί. 

ΟΝ ΤῊΒ ὙΉΟΙΕ ΒΕΚΟΤΙΟΝ, γον. 1--17.---7λὲ ἐαεξ 
αεεῖρποα ἰο (λέ ευαπσεῖίοαὶ πιπίδίτῳ : ““ Οὐπιρεῖ ἰλεπιὶ 
ἐο οοπις ἴη ᾽" {ν χὶν. Ἵ : {18 (0 Ὀ6 ρογίοτιηοα, 
Ι. ὙΠ} ποῦ ]6 δβοϊ-ἀθηΐδὶ; Ῥδὺ] βυρροτίβ Εἰτηβο 
ὉΥ ἰδ Ἰαῦον οὗ 818 οὐ Βδηάβ; Τοῦ. 1-8, δπὰ 
ΘοΡ. 1 Ὅον. ἰχ. 1 Ε΄; 11. ὙΠῈ ὑπ πνοαί εὰ σθαὶ 
---ἃ :οϑ] πα βοῖζοϑθ ΘΥΘΟΥΎ ΟΡΡΟΥΪΌΒΙΥ ἴοΣ ἀοΐηρ 
βοοὰ, τον. 4, ἀδ ἴγοτβ ὑπ 6 πιϑϑβδρα οὗ βδαϊγδίϊοῃ 
Δ κο ἰο 411, υϑὺ. 4, 18 σοῃβίδ Πνγ δῃἰκὶ παἸοὰ ΔΘ 
γ {86 Βρίγὶὶ οἵὗὁἨ Οοὰ, τοῦ. ὅ, δηὰ δχῃἰδιίβ 7 6888 
ἐο 8}} ῃηθἢ 88 ἰΐὸ Ομ γί, τσ. δ: 11. 1 ἀπ- 
δ κοα οουγαχο ἰῃ ὑΠ6 ὈΓΟΒΟΏΟΟ οὗ Δάγοσβα τ 68, 
γου. 6 Β΄. (1[.1560).--- ϑοίσπεη αὐπιοπίἑοης απὰ αἰσῖπό 
εοπδοϊαίοηξ, ααὐαγεεδεα ἰο (δε λεγαίαβ ο7 εαἱυαίίοῃ : 
Ι. ΤῊ δβοϊθιῃ)}. δαιπιοῃϊῖοῃβ; ϑρεθαῖκ---δηὰ μοϊὰ 
ποὺ ὑδὺ Ρε68ο6---οὐξὴ ἱδουρὰ ὑποὺ τηδλγοϑὶ αἷνθ 
οὔποθ, γογ. 9; Ὀυΐ οὶ [ΠΥ σοπάυοί ἀστοθ υἱῖἢ 
ἐγ υογάβ, τοῦ. 2-4. 11. ΤῊ αϊνῖηθ σΘομβο]8- 
ἀ(ἰοῦδ: 1 δ ἩὙΐΓ {8 66--- δὶῃ ΠΟ ΤΏ} 88}8}} βοὲ οἢ 
{Π66, ἰο Βυγὶ 866. 1 πδνϑ τυ ῬΘΟΡΪῈ ἰπ (μὲ8 
οἰΐγ, τοῦ. 10. Ηφ ἜἼΟ Ῥϑγδθύϑσοδ, 88}]}} σϑοοῖνθ 
8 ΠΙΘΔΥΘΏΪΥ ΟΣΟΥΏ ; ΘΟΙΏΡ. 2 Ο(ὉΥ. ἱἱ. 14 4. (1,1860). 
--- τ ὧλαίῖ ἄεστεε οὗ οοππάξηδε σαν τος σὸ ζοτίλ 
αηὰ Ῥτεαεὴὺ ίλε οερεὶ ἰο δε λοαίλεπ 3 1. Τινο [οτὰ 
οοιημηδηάβ: βρϑδϊς, δηὰ μοϊὰ ποὶ ἰδ Ῥϑϑοο; [1]. 
ἜΠο Τ,οτὰ οομχίοτί 8: [δῇ νἱίῃ 1166, δα ΠῸ ὨΔῺ 
8.41} δοὶ οὐ ἰμθο, ἰοὸ δυσί ἰδοο; [Π|. Το 1οτγὰ 
ῬτοΙαΐδο8: {809 τηποἷ Ρ60}]6 Θυϑῃ ἰῃ ἐπὶ ἢ68- 
ἀδδη οἰΐν. (14.).---Τὴε ἀδοΐδῖυς τοοτὰ ἐπ (λ6 ῥγεαολ- 
ογ΄ ς πιομίλ.: “δα ἰὲ ἰλὲ Ολγίεί, τοῦ. ὅ. [ἴ{ ἀο- 
οἱάφθθ, 1. Α8 ἰο ἰδ ϑβρίσὶὶ ἴῃ τ ὶσ 6 Βρ0818--- 
ΒΟΟΣ ἰὰ ὈῸ ἰδ8 δρὶγὶϊ οὗ τβδῃβ πὶβάοι, (86 
δρὶγιὶ ἐμοὶ ὑσοωρίβ θὰ 0 σΘουγί ῬΟΡΌΪΔΥΪΥ, ΟΥ 
ψβοίμον ἱὰ θ6 (86 Ηοὶγ βρίγίι οὗ {89 Γογὰ; 11. 
ΑΒ ἰο {ἐμ Βἰδίο οὔ {πὸ μβοαχὶβ οὗ ἰδ 6 ΠΘΔΓΟΙΒ: 
ΒΟΙ19 ΟΡΡΟΒΘ διὰ ὈΪδθρίθιηθ, οἴμβοσβ θθιϊουο δηὰ 
ΔΙῸ Ὀδριϊτοά ; Οχὶϑὶ 15 186 χοοῖ, ὁ τὶ οὶ ἰ096 

| ἐμαὶ 74}}, 5881} Ὅ6 ὈΣΟΚΚΟπ, Ὀαὺ τ Βῖσῖ 15 ἐδο ἔτι 
ΒΆΡΡοτί οὗὈ ΟΥΒΟΓΒ, το. ὅ-8; ΠΙ. Α8 ἴο (δ6 ταδυὶ! 
ΟΥ̓ 16 ΔΌονθ; Ῥϑυ] δὰ ρυδυϊοι }γ ποῖ ον Ὀουπδῖδο 
ΟΥΟΒΒ οὗ ΠἰΒ ΟΠἾδο δὶ Οουϊπί, ΠΟΙ Ἔχ μουϊοησδὰ 118 
Ὀ]οβδίηρ ; ἢ6 ΠΟῪ τηθϑίβ 11} Ὀοίἢ--- ἢ οτοβα οὗ 
Ομ τὶδὶ, υοσ, 6, δῃὰ 86 ὈΪ]οβδὶπς οὐἁ Οσῖβί, τεσ. 9᾽ 
“11.---. Ραμ ἐπ Οοτίπίλ, οτί ““ Ἠλεη 7 αἀπὶ τοεαξ, ἰδλοη 
ἀπὶ 7 εἰγοπσ,᾽" 2 ΟΟΥ. χὶϊ. 10: 1. 70 δροξίϊε νᾶ 
ῬΟΔΚ, (4) Θχίθγ δ ν ἢ ΒΘ ῶ8 δὴ ὈΠΊΚΠ σι βίγδη- 
ΚΟΥ, ἃ ῬΟΟΥ δῦ δδῃ, ὁρροδίῃηρς τὶ ἢ {1.6 00] βθποθα 
οὗἤἩ ἰδ Ῥγοδοβίηρ οὗ [80 στοβδ [1 ον. ἱ. 18], Ὀοὰι 
ἐμὸ νἱίοϑβ οὗ (8.0 δρ] οπμάϊα οἰΐγ οὗ σον, δηὰ ἰδ 
ΡΓοἡυάϊοοΒ δοὰ παδίγοὰ οὗ 818 5 ον 158} Ὀγείμσδη; (6) 
ἱπίο ΓΑ }Ϊγ: Πδ6 ἮΔ5 ΘΟΠΒΟΪΟΌΒ οὗ 8 ἩΘΔΚΏΘΒΒ: 
διὰ, ΡΟΒΒ10]Υ, 58ι}}} ἀορσοβδβοὰ Ὀγ Ηἷθ το θὰ βαο- 
6688 ἰπ Αἰμδη8, 6 ἀδ] δ ἰο Ῥσοοϊδὶπι ἐμ ἔππάδ- 
τι 618] ἰσϊ, Υἱς., ἐμὲ Φοβυδ 15 ἰδ Οσπτῖδε. Βυί, 
1. ΤῊΘ δροβίϊο 15 βίσοῃς ἰὼ (86 ρονσοῦ οὗ {86 Ἰμοτὰ; 
(α) ἱπίοτηδ!γ ; [89 οΓὰ ΤΟ γα ΒῚ8 δροβιίοϊϊοδὶ 
ΘΟΌΓΑΚΘ, δη ἃ δ ΚΘ ἴῃ ἶτα (δ 6 Βρὶ Σὶϊ οὗ δ Ὀοϊὰ 
Ὑ ὶιη688, ὈῪ (86 δττῖνα] οὗἉ Ὀο]ονοὰ 7610 ν- Ἰ ὈΟΓΌΓΆ, 
δά, ἱπ ἃ δβἰ}}} ΕἸ ΌΟΣ ἄοζτοθ, ὈῪ ὑπὸ ΘΟΙ ΒΟ] δ 1058 
οὗ Ηΐ5 Ἠοὶγ ϑρίνγιϊ, ἀπὰ (Π6 γουοϊδιῖΐοι οὗὅὨ ἢἷ8 ρετ- 
8008] δηὰ ᾿,ΥΒΟΪΟΌΒ ῬὈΥΘΒΟΘΏΟΘ, γον. ὃ, 9, 10; (6) 
ΟΧίΘ ΑΙ: δ6 18 Βίγοηρ ἴῃ ὑ86 Θοῃέοδβέ ψ 10} ἈΪ8 
Δαν υβαυῖοθ, Ώ056 510 6 δροβὶϊθ σον β δεῖ 
ΟὟ ποῖ οὐ ἐιοδβ, τοῦ. θ, δηἃ πόθο πουϊὰ 
{πὸ ᾿οτὰ Ηϊπιβο 7 βδι δ, νοὸσ, 10 4. δ 18, τιογο- 
ΟΥ̓́ΣΣ, Βίχοπ β 'π ΘΟ Βα 6Π06 οὗ {π6 στον οἵὨ 86 
σοπβροκδίίου, τ ΐὶσῃ, ἴῃ ἱμουθαβίηρ ΠΌΠΊΌΟΣΑ, 
Εϑίθογ8Β δυουηὰ μἷτα, τον. 7, 8, 10, 1].---Ρααὲ αἱ 
Οοτιπίλ: 1. Τὴ ἀἸΠ ου ἶο8 ἢ ἢ ὁποουπίογ- 
6ἀ; (α) ἐπ ποίοτίουϑ Υἱοθβ οὗ ὑπὸ Ὠθδίῃ θη ρορῃ- 
Ἰδίϊοι : (ὁ) {80 τοὶ κίουβ ργο)υῖοθα οὗ (86 6.8, 
γον. θ, 18; (6) 18 οὐ ἰμβυ δοίςῃογ, 1 ΟΟΣ. 1ἰ. 
8; 2 Οον. ἱϊ. 16. Ἡ. Τὸ ρτουπάβ οὗ διῖ8. ΒοΡ9 
οὗὨ δβυσοθϑα; (4) ἐμ ΓΘΒΌ]18 οὗἁ δἷβ ρσγϑονίουξ ᾿δΌΟΓΕ; 
(δ) 86 Ροῦγουν οὗ αἰνῖπο συ, οι. ἱ. 16; 1 σον. 
ἰϊ, 2-4; 2 Οογ. 111. ὅ, ὁ; (6) 6 πρϑοΐδὶ σονοὶδ- 
οι δηὰ ργοῦ)ῖδθ, τοῦ. 9,10. 1Π|, ΤῊ τοβοὶϊὶ οὗ 
μἷθ νἱδὶξ ; (4) Ῥ6Υβο δὶ Ὄχροσγίθῃοα οὗἉ ἰδ ἀϊνὶῃε 
ἴδυου, ὙῸ. 2, ὕ, 7, 8, 12 ΄.; 2 Ὅον. χὶϊ. 12: (δ) 
{89 ΘΟΠΥΘΥβί0. οὗὨ ἰδῦζο πυθιΌο γα, νον. 8; 2 ΟΟΓ. 
11, 2: (ο) {86 ρῬουτωδηϑηΐ δὶ δὈ] διτηθηί οὗ 8 
ως χη οορρατοκδίίοι, 1 ΟΟΣ. ἱ. δ-7; 2 ΟὐΣ. ἰσΣ. 
.--ὰ. 

Ο-.---ἘΠΥΕῈΝ ΟΥ ΤῊΒ ΑΡΟΒΈΙΕ, ΤΗΒΟΥΟΘῊ ΒΡΗΈΒΌΒ ΔΥῸ ΒΒΌΒΑΣΕΝ, ἘῸ ΑΧΊΤΙΟΘΗΣ 

Ομάρτεε ΧΥΓΠ. 18--29. 

18 Απὰ [Βα] Ῥδαὶ αγῶον ἐλιῖς [οπι. αἴθου {}}18] ἑαυτὰ ἑΐεγε γοῦ 4 ροοᾶὰ ψ}}}}6 [οὐῃ- 
Β᾽ ἀογ Ὁ ]6 {1π|6], δὰ ὑμθη ὑοοὶς Ἀ15 ἰθαγο οὗ ὑπὸ Ὀγοτθη, δηά 841164 ὑθηοα ἰηίο [ἰ0 
ϑγτῖα, διὰ τὶς Ὠΐτη ῬΥΪ861116 δηὰ Αααϊϊα; μανίην [, δή ἢ 84] ββοόγῃ λὲς ἢ 

19 ἴῃ Οθθποῖγοα: [ὉΓ ἮΘ δά ἃ υοῦ. ἘΑπα δο [Βυὺ τΠ6γΥ7} οαπιὸ ἰο ΕΡὨ6βῃβ, δπὰ [ΠΟΙ 
Ἰοδυ ἔμθπλ (Πογὸ : 2 αὐ ἢ6 Π1τ156}} [οηὲ. ὨΪτΒ6}}, αὐτὸς δηξογϑα ᾿πΐο (86 

ἘΓΒυι, δὲ] 
21 Ἰοηροῦ {πὸ τῶ ὑπθια, 6 οΘοηδθηΐθα ποῦ; ἘΒαΐ 
90 χοδβοηϑα [ἀϊβοουτβθα]}" πὶ ὑπ 6 “608. 

ἈρΌΡΟΘ, 8ῃ 
ὝΠοη ὑπον ἀοδιγοα λύη ἰο ὑΔΓΙ 

δά6 (μθπὶ ἔδγθναὶ! [οοκ ἰοᾶνο οὗ 
[τι (α ἕπ υεν. 18)75, βαυϊηρ, 1 τιυβὺ ὈΥ 81] τηϑδὴβ Κϑορ ὑἢ}5 ἔδαβδθ ὑπδύ οομπιθί ἰῃ 
ότι οι δὰ 1 τ} τοΐυγη δρ δίῃ ποῖο γουῦ [βαγίηρ, Γ 1] τούυση πηΐο γοῦ [οηι. ἐδδ 



ΟΗΑΡ. ΧΥῚΙ]. 18-22. ᾿ 841. 

23 ἑηπιεγηιεάίϊαίε τοον845], τα αΟοα ν1}}. Απά [6 βαὶ δὰ ἔγοτῃ Ερίοϑυβ. Ἐληὰ σψῆθηῃ Ἐθ 
μιὰ Ἰαπά 64 δὐ [Απᾶ δανίηρ' θοπιθ [0] θβαγθδ, δῃὰ ρῸῃ0 ρ, διὰ βαϊαύθαὰ ἐμθ ομυτοι, 
88 ψγοπῦ ἀονγῃ ἴ0 Απίϊοοδ. 

1 Ὑογ. 19. ἃ. Τὴι6 ΡΊΌΓΣΑΙ κατήντησαν [8 Του ἴῃ ΤΟΌΣ πηοὲδῖ τηδητιβοτίρίβ [Α. Β. Ἐ., δῃὰἃ Οοὰ. 531π., ὙΠ όγοδδ 08 αἰπατε- 
ἴοσγ, κατήντησε [οἵ ἐεσέ. τε0., οσσι Γα ΟὨΪΥ ἐπ ἵπο [Ὁ. Η-.; 4160 Υ]4ᾳ.]. ΤΠ δ᾽ ὨΌΪΑΣ ππάἀου θα σΟΣΓοδροη δ ἰο (89 δἰ}]9 οὗ 
ἢδο πιατγαῖίνο ἰὰ ἴδ οοπίοχέ [νοῦ δὰ τὶς Ρ198 ἰῃ ἴΠ6 δ ΘΉΪΑΓ, οϑροοία! ἢ κατέλιπεν), Ὀὰξ, ρτγϑοίβο!] Υ οἱ ἐπαξ δοοοθῃῖ, 
“ου]ὰ ποῖ ἢανο Ὀδδὴ οἰδηροα [ὈΥ ΤΟΡΥ 8.6] ἰηἴο ἴδ ν]υγώ, {610 μεά Ὀφοὴ οτἰ κί μδ}}} οπιρογοὰ, [Ὁ. "δὲ κατάντησας. Τ.Δ0Ἀ., 
ΤΙοςῖ.. απὰ ΑἸ΄. δὐορὶ {86 Ρ] υΓᾺ].---Ἐπ.} 

4 ὕοτ. 19. Ὁ. [1π γἴδεθ οἵ αὑτοῦ αἴξον κατέλειπεν, οὗ ἐεπέ. γασ. ὕγοτη Β. α. Ἡ,., ἐκεῖ ἰ6 ἠουιπὰ 1π| Α. Ὁ. Ἐ., δῃὰ Οοὰ. Ά{π., δοὰ 
ἱ ουὐσεϊἐτιιοα ὈγῪ [Δοὶϊ. δὰ ΒοΣΏ.; ΑἸ, τοϊδί )Ὡ5 αὑτοῦ, τοραγοϊης ἐκεῖ 686. δὴ δ] ἰοσϑίίος τὸ [80 ΙΏΟΓΘ 0818] πογὰ, ἃπἃ ΜΟΥΟΣ 
δάορίδ ἴδ βδζηο Υἱε ν.---π.] 

3 γοτ. 19, ο. [ἸῸ ρῥίδοο οὗ διελέχθη, οὗὨ ἐραί. γερο. ὕγοτα Ἐ. α. Η., τας. πὰ ΤΊΘΟἢ, δἀορὲ διελέξατο, ἴγομ Α. Β., δὰ Οοά, 
ἈΪΠη., τ ]οῦ, Βονέονογ, ΑἸΖ. τοζδυὰδ ἃ ἃ ἰδίου οογγοοζίοη ἴο ἔἶϊνο ποθ υ888] [ΌΓΠῚ : ΘΟΟΙΏΡ. ΟὮ. ΧΥΪΪ. 2.--Τκ. 

4γοτ. 21. ἃ. Νοῖ ἴοδα (8 ἔοιιΣ ὑπς!8] ταδηυδοτρίο [Α. Β. Ὁ. Ε.: δ]δὸ Οοὰ. δ᾽5.] ὀχ 1 [8 γι808 οὗ ἀπετάξατο αὑτοῖς 
εἰπών, οἵὗἨ ἱεσέ. τος.) ἴδ 6 Ὁ] ον ίηκ : ἀποταξάμενος και εἰπών, δοοογάϊης; ἴο ἩΠσὮ σοῃπίγποιςἝἊου, ({9 αἰγροῖ παγγαῖνο ἰ8 ποῖ τϑ- 
δυϊοιῖ (Π] δὲ [η6 νογὰ ἀνήχθη; ΟἿΪΥῪ ἵν τπιθηυβογίρίδ, οὔ ἐπ|6 αἰ ΠῚ σοπίυτΥ, νἱκ. 6. Η. τοδὰ ἀπετάξατο, τ Ὠἰσο ἢ ἴ6 Δ δα ϑί ον 
ςοποδίγαςκίοη (πὰ ἰδ ΠοησΘ Θὲ δὲ ῬΓΟΌΘΟΙΪΥ ἃ ἰδίου. οογγθοϊίου οὗ ἴθ οτἱ χα! ραγιοῖρ]θ; (86 Ἰοτῖοῦ 18. δοοογ ΠΡ γ, 
δὰορἐοα Ὁγ λοῖ. δἀπὰ Τίεο. ΑἸΙοσὰ τοϊαί πα ἐπ 9 νοῦ οἵ 1})6 ἐξα ί. τεσ. Ὦθγθ, δμ!ὰ αἰδο ἐμ δϑοπίθπορ ἘΠ ἢ 2100 Ἐὺὖᾷῳ (Δεῖ - - ἴερ.: 
866 ποχὲ ποῖθ), δπὰ {πίη κα [δὲ ἴΠ6 ναγίδεϊ οηδ ἴῃ (8 Ρ]Δ09 ογὸ οσοθδίοη δα Ὁγ 1:6 οὔχίβαϊου οὗ [αὶ βοεομίθῃοο; Μογονῦ (δὰ 
αα.) ἴα 8180 ἰῃο]  ποὰ ἴο τοοορηῖζθ ἴδ γραάίηρς οἵ ἘΠ 9 ἐάχέ. τεῦ. 88 σϑηιη9.--ΤᾺ.] 

δΥοι. 21. Ὁ. Το οπείγθ ϑοηίσῃοθ: Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς εροσόλνμα, ἰδ οτι ξἐϑὰ ἴῃ ἴΟῸΣ 
ἐπι ρογίδηξ δποίϑηϊ τπδητπβογίρίδ, νυἱζ.: Α. Β. Ε8., δυὰ Οοά. δὶπ., 88. γγ6}1 88 10. ὨΪὴ6 μι ΠυΒΟῸ 68, Δηὰ ἐπ ΘΟΥΘΓΆΪ δησίοπὶ νογβϑίοθ 
[νυ κ. οἱς.), τβογοαβ 18 ἰδ ἰουηὰ ἰη Ὦ. 6. Η-., [ἀπά ἰδ ἐπδογίϑα ἰῃ ἐεσέ. σεο.}1. ὙΠῸ Ὑ8016 βοηΐθῃσο, 1{1πὸ 80 ΣΩΔῺΥ οἵμποῦ ἰηΐθτ- 
ρῬοϊαιτίουδ ἰῇ ΤΗΞ ΑΟΤΒ, Β661)8 ἴο ἴᾶνθ Ὀσοὴ ἰπϑογίοα [δ ροθίθα, 88 Βοπηθ ΒΊΡΡροΟΒα, ΌὉΥῈ οἢ. χχ. 16] δὲ ἃ ᾿Ἰδλῖογ ρογίοα, Ὀθοϑιβθ 
{8ὸ ἴΟΣΊΏΩΝ: πάλιν - - θέλοντος [ἰΓ ἱτηπιοά αἰ θ}Υ δυςοοοάίΐπρ εἰπών] δοϑπγϑᾶὰ ἴο ὍὈ6 ἔοο Ὀσίοἴ οὐ δῦγυρί. ΜῈ| δὰ Βοηροὶ, δη 
δέϊον δον ἀδγ, ατεδυδος, Η ἰσῆ, δηὰ Κυίηοοϊὶ, ἰοοἰκ ἐχοθριίοῃ ἴο ἐδ δοηΐθῃοο, οὶ νης ἰξ ἴο Ὀ6 δῇ ἰηϊογροϊδέίοη, «πὰ 
1δοῆ. δηὰ Τίεον. [ἀπηὰ α150 ΒοΙ".} ανθ γαοοϊοα ἢ, [716 τηδηυϑογί μὲδ ὙΆΓῪ σοππί ΘΥΔΌΪΥ ἐπ ἴἢ8 ΘΓ τοῦθ. ΑἸογα βᾶγϑ 
τηαῖὶ πο ἱπιδρίηδυϊο ΓΘΆΒΟΏ ΤῸΓ ἴπο 110 ἐπεεγίζοι. σΔῃ ὯΘ ἀρα όρας δηά, Κὸ ΜΙ ΟΥΣ, Ὀο] !ονοΘ ἐπαΐ (6 οηιίξδίρη, ΤΩΔΥῪ Ὅο 6Χ- 
ΡΙδίηοα ΌΥ δεβδυπιίηρς ἐμαὶ ἀναβὰς ἴῃ νοῦ. 32 με ὈδΘη πιδαπαογεῖοοί ὈΥ͂ οοργίδίθ δηἀ ἰγβηβι δου: ἴμον οου]ὰ δηᾶ πο ἰπ» 
τοοίδῖο δπὰ οχρίἰοἰξ τηϑητίου οἵ δυς ἢ ἃ ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἰο Φογιθδῖοιι; θογοθδ ἀναβὰς ΤΟΔΙῪ ἰπαϊ!οαῦοθ (890 Εχεα. ποῖθ ου νοσ, 22) 
ἐδ ἰΟΌΓΟΘΔΥ μῷ ἴο Φογυβδίοσι, ποῖ τ ρ οι [10 ΒΟΣΟ ἰπΐο (δἢ9 ΟΥΕΥ͂ οὗ Οθδβασοδ, δπὰ κατέβη ἰπίοτηδ τῷ ἰδὲ ΡαῸὺ] της ἀοιον, 
ἔχοτα “9 στδα πὶ (ὁ ΑΠΊΟςΒ.--ΤᾺ.] 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ει. 18. α. Απᾶ Ῥαυ] - - - [ὰχτθἃ - - - γοῖ ἃ 
κΚοοᾶ νγ᾽Ἐ]}6.---᾿ ἀποτάσσεσϑαε τινι, υαἰφάϊεενε αἰξ- 
εξ. Ἧς οἰὐδατγκοὰ εὐ Οσμσοῆγοα, τ ΒῚσἢ 5 {π 
δαβίογῃ ροτγὶ οὗ Οοτί πί ἢ, οα {π6 βϑγοπῖο αυ] ἢ, ποᾶτ- 
ἸΥ πἷηθ τὴ }]65 [ΒΟΥ ἐἰδΟ Αι ἀἰδίδηὶ ἔγοαι {Π6 
οἶ(γ; ὑπ6 τϑϑίογη ροτί τνγ88 οδὶ θὰ 1 ϑθαπι. 

ὃ. ἘΓανίῃρ, δΒΈοσῃ δὶβ Ὠθδᾶ ἴῃ ΟσδμοὮσθα. 
--ΤῊ 5 δοί οὗἩ βῃανὶπρ ἰδ 6 μοδὰ, δηὰ {6 γοὺ 6οΏ- 
προίρά ἡ} ἱΐ, Βοτγουον Ὁγίοῦ ἰδ 9 θυ Β ΔΙῸ ἴῃ 
ὙΓΠΙΘΝ ΓΠΟΥ ΔΓΘ τηθῃἰϊοηοά, δηὰ, ἰηάορα, ὑῬτοῦα- 
ὉΠ ὈΘοδτΒ6 ἐΠ6Υ͂ ΔΓ 80 5]. ΒΕ] ταοπιϊλοποθᾶ, ἢᾶνθ 
ἰτοη υἷε ἰοὸ τη} αἰδουββδίοη. ΠΠᾺ τοραγὰ ἰὸ 
9 ὅτγϑβι ρϑγίϊουδσ, {π86 αὐοβίϊοπ δυῖ8ο8: ἤγλο 
Βιδαυοὰ Ηἶβ βοδα ῖ Ῥδυϊ, οσ Ααυϊα ΤῸ ΠΆΠ16 
οὗ 1:6 ἰδί{ον σοη ΓΑΒ ΪΥ δίϑηβ ᾿τη πη θα δί ον Ὀ6- 
ἔοτο κειράμενος, διὰ ὑπ οἰγουτηδίθηοθ δἰϊτϑοίβ αὐ- 
ἐθητίου ὑπαὶ ἰὰ 18 ρ᾽δοθὰ αἴὸρ ἱμδὶ οὗ ἢἷ8 νἱθ 
[πβόγοϑϑ, ἱῃ το. 2 δηὰ ψου. 26, ἰΐ ργϑοοᾶθβ Ῥυΐ8- 
61116᾽8 Ὠδῖηδ. ---ΤᾺ.. Βομα ἱπίουργοίοσβ μδυθ 
μόπος ἰηΐογτοα ἐπὶ ἴἶκο δἀορὶδ {μΠ6 ΟΥΟΣ οὗὨ ὑΠ6 
ὨΔΙΊ65 Τουπὰ ἰπ ἢ 6 ρῬτγοβοπΐ Υ6γ80 [07 {Π6 ΡΌΓΣΡΟΒΟ 
οὗ πιοτὸ αἰδιϊ ποῖ Υ ροϊπίδηρ οὐοἱ ἰπαὶ κειράμενος 
Τοίοτβ ἰὸ Ααυΐϊὰ. [71π18 δγριπιοηΐὶ δοαυΐγοθ δά- 
ἀϊιϊομδ)ὶ ἕοτοα, θη ἰδ 18 τοι! ογοα πὶ {88 
Θομ8 Ὁ808}}}7 ἰμϑογίϑα ἴῃ {10 ὑχϊηίθα ἰθχὶ αὐτο 
᾿Ακύλας, ἰδ ΒΙΤΩΡΙῚΥ ἃ τηοάογ δααϊζίοι ἰο 1ἰ, πὰ ἐπί 
ἰδς πηοϑὲ διοϊθηὶ υποΐδ] τη δου ρί8 ὀχ μ᾽ ὈΪ} πῸ 
ΤΏ ΥἾ8 οὗ Ῥυποίυδίΐοσ, ΠΟΥ ΟΥ̓́Θ ΒΡ800Β Ὀοίγθοη 
ἐδ τοτάβ.---Τ.]. Βυΐ Ὁ 18. του ΚΑΌ]6 ἰδμαί 
Ῥτΐδςοῖ δ᾽ 8 ΠΔΙῚΘ 1π ἃ Β᾽ ΤΙ ΑΥ ΤΉΔΏΠΟΣ ῬΓΘΟΘΩΘΒ 
(πὶ οὗ ον υβθαπὰ ἴῃ Βοπι. χΥϊ. ὃ δπῃὰ 2 ΤΊ. 
ἱν. 19: {86 ΤΟΆΒΟΙ ΠΥ ὃ6, ἰδ δὺ ΠΟΥ ῬΘΓΒΟΏΔ] ὁ 8- 
τβοῖοσ δῃά δοὶβ σαν ΠΘΥ 8 ἸΏΟΥ6 Ῥτοσαϊηθηὺ ροδὶ- 
(ἰοα; 5:6 ΠΙΔΥῪ ΠΑΥ͂Θ ῬΟΒΒΙΌΪ ἰαδογοὰ ἴπ ἰΠ8 
ΟΒνϊβιϊδη σδυδὸ τ Ί ἢ οσο ᾿π οἴ ζοποο πὰ τ ἱτἢ 
ἔτοδίοῦ 268] ἰδ8ῃ ΠΕΡ μυβθαπά. 17 (818 ροϊπί ὈΘ6 
δατϊ 64, 6 γον ἰπ δῖοι ἢ 6 πδηπιθθ οὗ (18 
τοδττὶθα σ6οῖ10160 ΟΟΟΌῸΡ ΠΟ6ΓΘ, δδη αὔογά Ὧ0 αἱὰ 
ΜἮ6Π ὍΧῸ Β6ΟΚ [ὋΣ δὴ ΔΏΒΜΟΣ ἰο 6 αὐοϑίΐοῃ 

δἰδίθα δῦουθ. [Μουος οὔβεσυοβ ὑἐμπαὺ αμὶ ΠιΑΥ͂ ᾿ 
δῦ Ὀθοη ἱπδυσηοθα ὉΥ οοτίδϊη σομδὶ ἀθγαϊΐοη 8 
ἦπ τηρηἰϊοηΐης Ῥιγβο0}}}6 ἄγει ἰὰ ὑπθ86 ὕτγο Ρ88- 
Βδ 68, Ὀυΐύ (Πα 866}} οουϊὰ ποῖ ἢδγθ ὈὉ6ΘᾺ {86 δα ϑὃ 
ἢ ζμζο, ἴῃ Ῥγορανΐηρ ἷ8. πδυυδίϊνο, βίῃ 060, 
ΟΙΒΟΎ ΒΟΥ, ὙΌΣ, 2 δηά γοσῦ. 26, ο ἤγβι. ὩΒΠ 65 
Α4υ1}4.---ΤᾺ.. Βοϑιάθϑ, ὑπ 6 Ὑ ΥῪ πδίυτο οὗ (ἢ 9 
6886, 8δηἀ 4180 {89 ἤογτ οὗ (Π 6 ΠΑΡΤΑ ΪΥο, Ὁ] ΙΉΪΥ 
οχ ἰδ. ῬΩῸ] 88 {89 ῥσυϊποῖρδὶ Ῥούβοῦ, δῃὰ δδδὶρῃ 
8 ΒΟΓαΪπδ[6 ροδιϊΐο ἰο Ααυΐὰ δπὰ ἢἷ8 10, 80 
ἐπὶ 1ὑ 18 ὈῪ {8 ὑπο τηοϑὲ παίυσαϊὶ δοῖσϑα ἴ0 Τοΐον 
(9 ψογὰβ κειράμενος - - - εὐχήν ἰο (86 Δροκί]6 
8πα, ἱπιθοα, νῇμδὶ εἰχηϊβοδηοο οουἹὰ ἰμὶδ8 βίδίθ- 
Ἰηϑηὺ ΠΑΥ͂Ο, ̓Υ ἰὺ τοΐοσγοὰ ἰο Ααυϊῦ [10 τῖᾶῪ 
Ὀ6 ΤΘΡΙ164, (δὲ ὑπὸ ἱποϊἀοπὶ γχα8, ἰπ ἐγυί ῃ, οἴ 11 - 
[16 ἱπιροτίδϑῃοθ, ἱΥ 1 τοΐογγοᾶ, ποὺ ἰο Ῥϑὰὺὶ (σοι. 
χν. 1 8..), δι ἰο Ααυΐῖα, νο μδά δὶ 8 δοῖρδγδν 
εἰνοῖὶνγ τοὺ ροσϊοὰ οαργδοοᾶ ἰδ6 ΟΒΥ δι Δ ἢ 
αὶ ἢ, δηά (μδί, οα 818 δοδουηί, [016 80 Β᾽ ἐσ ΠΥ 
ΤΟ 10}8 ἰΐ, 18 ΘΟ ἢ]. Εἰ πηΒ 6 Γ᾽ οοποράθα δὖ {ἢ 
Ὀορσὶπηΐηρ οὗὨ 18 ηοίο; ἐδ σι ο16 ποίΐςο, δοοοσά- 
ἸΏ, ΔΒΒΌΠΠ68Β (Π6 σμαγδοίοσ οὐ 8 ῬΆσϑ 658 
δἰίδομοὰ ἰο ὑ86 πϑπιθ οὗ {16 Ῥϑσβοὰ ἰο δ οῖὰ ἱΐ 
Γοΐογβ.-- - 1. 0 μοῆσδο 00] ογ8 ἐμδὶ κειράμενος 
τηιϑὲ Ὀ6 υπαογβίοοα 88 σοίουυϊηρς ἰο Ῥαὺ]. ΤῈ 8 
5 ἰδ νἱοινν δἀορίοά, ἔογ ἰῃπβίδποα, ὈΥ Αὐγρυβίϊμο, 
Εταβιαθβ, ἴμ6 ΒΘΙΌΓΠΙΟΓΒ, Βοη μοὶ, δὰ ἸΠΟΓΘ ΤΟ- 
οομύγ, ΟἸδμδύβοη, Νοδηάον, ἀο  οἰο [πτῆο, Βον- 
ΘΥ̓́ΟΣ, ΒΡΘΒΙκ5 ἩΠῚ δοπῖο ἀουδὶ.---Ἐπ.7, Βαυτηρδγ- 
ἴθ, δηὰ Επγδ]ὰ [4]80, ΑἸΐοχὰ, Ηδοϊκοίί, δῃὰ Αἷοχ- 
δη6Γ.---Τπ.. Οπ ἰδθ οἴδοῦ παπάὰ, [δ ψοτὰ ἰδ 
τοίοσγοα ἰο Ααυΐΐα δἰσοδὰν Ὁ ἰμὸ Ψυϊχαίο [ν. 
εἰ Αφωΐία, φιὶ ἰδὲ ἰοίοπάεγαί, ἀπὰ [815 18 τοχδιά- 
οὰ 68 [80 οοττοοὶ ἱπίοτργοιδιίοη Ὁ ΤβοορΥ]δοί, 
δα, Βυ δδοαιιοηίν, ὉῪ τοί, Καὶποο)ὶ, Βοπηθοῖς- 
ΘΩΌΌΥΡΟΣ δηθὰ ΜουοΣ [8]80, Ἢ [6 8610 7, ΝΊΘΙΩΘΥΘΓ 
πε ἄ. Βιδεῖ. 1. 120. εἀ, 1880), διὰ Ἡονδβου 
ΟΟΝΥΒ. ΑΝ ΗΟΉΒΟΝ: ἤϊε, εἰς. 9, 5. Ῥαωΐ. 1. 
488). --- Τπ.]1. Οπθ οὗἩ ἐπΠ6 Ῥγϊποὶραὶ πιοίζνεβ, 
ὙΕΙΘΣ, τ ΠΟΙΒΟΥ ΟΧΡΤΌΒΒΙν δβίδιθα οὐ ποΐ, Β88 δι" 
8}}γ ἰπϑδυρποοα ἰποθο 0 δαορὶ {116 Ἰδί[ 61 ὙἹΟ, 
ΤΏΔΥ Ὧθ Τουπὰ ἴῃ ἐμ6 οἰγουτϊηβίδηοο (Παὶ 18. 6 Χ’ 

« 



ΤῊΕ ΑΟΤἸΤΗ͂ ΟΕ ΤῈῈ ΑΡΟἙΤΙ ΕΒ. 

ἔστη 8] 96 Ὑν͵8}} ΟΘΓΘΙΏΟΠΥ [σαἰίίηρ ΟΥ̓ (86 ΠΥ], 
δηὰ δἷβο {Π6 υοὐγ. ϑϑϑῖη (0 {ποπὶ (ὁ 6 ἱποοῃδίδί θαι 
πεῖ (μ 6 ἸΙΌθγΑ] υἱὸν οὗ [ἢ 6 δροβίΐϊο οὔ ὑπὸ α6η- 
4|1.5. [Νοὶ ὁ ἴσδοθ οδῃ ὃ6 ἠουπά---δαγ8 ΜΟΥ͂ΟΥ 
--ΟῬρπαϊοδιίπς ὑπαὶ Ῥαὺ] οὐδοῦ "“ῬΘΟΔΙΏ6 85 8 765. 
πδίο ἰμ6 76 νγ8᾽ ἴῃ δ ἢ ἃ Β6Ώ86, 88 τη ΔΚ Ὶ ἢ ρ᾽ ὙΟΥΒ. 
--τκ.]. Τιΐδ δγριτηθηὶ, ΒΟΎΟΥΘΥ, ῬΟΒΒΟΒΒ6Β ὩῸ 
φοραὶ, ᾿Γ ΟΌΡ τἱον οὗ ἴ6 ἸΙΌΘΓΔΙ δοηἰτηθηΐβ οὗἁ 
{Π6 ΔΡοΒί168, ἰ6 ἀετίνυδ, ποῖ ὀχοϊυδί ον ὕγομι ἰδ 6 
ἱπια χὶ παιΐοη, Ὀαὲ ἔγοτα δοίβ. Βυΐ {86 ῬΌΓΡΟΒΘ 
ἴον νΒίοι (μὲβ δοΐ οὗ βιδνίηρ ἴΠ 6 ΘΔ ΔΒ ῬΘΓ- 
ζοτμδὰ, οδὴ ὃ6 οοῃδίἀογοὰ ΟἾΪΥ ἱπ ΘΟΠὨΘοίΙ 0. 
ψῖῖ (ἢ ποχί ροϊηΐ---(6 ΤΟΥ͂]. 

6. ἘΣ 6 μαᾶ ἃ νοῦ .--Το ουἱἱπρ οδ΄ οὗἨ 
189 μαὶτ δα δοῃηοοίθα 1} 6 νοῦν, δηὰ, ἱπάοθά, 
825 Ο0η6 ἴῃ σΟὨΒΘαΊΘΠπΟΟ οὗ ἴἰ (εἶχε γὰρ εὐχήν). 
Βαὶ (μΐ8 ὀχ βδίου ἰἰ8ο 7 8 4180 ἱπάοδηίΐίο ἰὼ ἐ8 
σὨΔΥδοίου. 

ουμίης οδ᾽ οὔ ἐπ Π8}Γ--- ποῖ Π6Υ δἱ 6 Ὀοσί πηΐης, 
Ἡ86Π (ἢ 9 ΥΟῪ 886 πιδᾶθ, οὐ αἴϊτ (Π6 Θχ Ί Γδίΐ 05 
οὔ (0 πιὸ, πο {πὸ τοὺ τὰ {018116ο6ἅ. [{ἰ ν 88, 
δὶ δὴ δδυϊον ρογίοα (Ἦ οἰ διοίη, δῃηα οἱ 6 ΓΒ), δὰ - 

οὐ (πὶ 1Π6 τοῦ ἯΔ8 ὑπδὶ οὗ ἃ Νασατῖίθ. Τ8δο 
παϊνίάιιαὶ, ἰπ (δ 18 6486, 8Δ]1]ονγϑὰ ΐ8 Βαὶν ἰο ζτοῖν 
ἀυγίηνς 86 βροοϊβοα ρεγὶοά, ἰῇ Βοθοῦ οὗ αοὰ ; [πθ΄ 
μιαὶν νδϑ ουἱὶ οἾ, αἱ (80 ὀχρίαίϊοη οὗ {86 ρεοσγὶοά, 
δὰ ἐβγονη ἰαΐο ἰἢθ βδουι οὶ ἄσο. Βαί (8680 
ἴμοϊΒ ἀο ποὶ οχρίδίῃ (Π6 ργοϑϑῃΐ ΟΆ866, ἴοτ 80 
Νασανιῖο οουϊὰ ποὶ Ὀ6 τοϊοδδοα ἔγοτα δβ γοῦν, ὑἢ- 
1688 Β6 ῥγοδβοηιϑὰ ἢ τβοὶΓ ἴῃ ἐπ 6 θη} 16, ὑπαὶ ἷ8, 
ἐη Ζογυδδίοαι [πτοτοδ8 ΠΘΡΟ ΟΟΠοῦχαδ 8 τ 6ῃ- 
ἐἰομθαὰ7; διὰ ἐδ δδδβογίἴοῃ ἰδὲ σον τβοῸ τοῦθ 
ἐγδυθ]ηρ, τοῦθ ποῖ Ὀοππὰ ὈΥ͂ {μ18 τορυϊδιίοη, 
8δ8 ΠΘΥ͂ΘΡ Ὀθθὴ δυδίαἰηθα ὈΥ δε βίδοίουυ ουὶ- 
ἄθηοο. Απὰ ἰδ δδϑουρίϊοι ὑμπδὶ {86 Νδσεδγίιθ- 
δῖ δὰ θδθη ἰηἰοττυρίοί ἰπ ἰΐ8 6886 ὈΥ δοιηδ 
Τ1,οΥἰ ἶσα] πο ΘΔ ΏΘΑΒ, Δ ἃ ΜὙὸ85 ΠΟῪ ΤΟΉΘΥΘα ὈΥ͂ 
ἐδΐ8 διαυΐης οὔ (86 684, οδῇ οἰδὶπιὶ μ0 δἰϊθηιίοη, 
88 50}; 8 ΓΟΏΘΔ] ᾿ἰΠἸκονγὶδο ΘΟ] ἰδΔῖκο ρἷδοθ ΟὨΪΥ͂ 
ἐπ ἰδ0 ἰδ ρῖο (Ναα. νἱ. 9 6.). Ηθῃδα ΜΡ πΙΔῪ 
ἐπΐον {μδὶ [18 βανΐὶπρ οὗ (80 Βοδὰ δὰ 20 οοῃ- 
ποοίϊου τνίὶ(ἢ (ἢ 6 γΟῪ οὗ ἃ Νασατίίο, δὰ ἱμαὶ {86 
Ῥγοδοηὶ βαβαῖ ἀο68 ποΐ Βρϑδῖ οἵ ΔΩΥ [μον 166] 
γοῦν, οἴοβϑὶυ οσοπηθοίο πὶῖὰ {μ6 ἰθρ]6. Αἱ 4]} 
δυθηίβ, ἰὑ ΔΡῬΘΑΥΒ ἔγοπι 8}} ὑμπΐ τό ᾿ΘΘΓΏ ἔγοτα 
Οἴδμον δβουγοοθ γοδρϑοίϊηρ ἰμἷ8 δυ)οοῖ, ὑπαὶ (86 
δυανυίης οὗ ἔΐο μοδὰ οοἰποϊἀθὰ, ποῖ ψὶϊὰ [μ6 δ86- 
δατηρίΐου, Ὀυὺ τὶν {π 9 (υ] Ἰπιθηΐ οὗ ἃ τον, δβίποθ 
ἐϊ τδϑ ἐδ εἰδίοπι οὗ ὑπὸ ΗΘΌΓΤΟΥΒ ἴο ουἱ [μ6 Παὶσ 
ἤγοπι ἰΐπι6 ἰὸ ἰἶτηθ, Ὑΐθὰ ἰζ8 στον 'Μ͵λ8 ἰο0 
τορίά. [Ηκπσοα: δπονκ. Υ. 484]. Αοοοταϊΐηρ 
ἰο ἐμῖ5 νοῦν, εἶχε Ἡουἱὰ δαγνο {89 Β6Ώ86 οὔ: ““ Ὦθ 
δὰ δεὰ" [0ὺϊ 806 ἮΎΊΝΕΒΕ: Οἷτ. ᾿,΄. Τ. ἃ 40. 8.--- 
Τπ.].---Β01), τ 0 οσορδίου νυ οἷν 1οὰ (0 (μὶΒ γον, 
διὰ 1.8 ργϑοΐβο σβδιδοίοσ, οδῃποὶ Ὀ0 ἀοίοττηϊπϑα, 
δηὰ (Π6 οοπ͵οσίατοδ ἩΒὶον μδγο ὈΘΘΏ μαζασγάθα, 
Ἰοδὰ ἰο πὸ βϑδὶϊϑίβοιογυ ϑοποϊ υδίοηβ [4}1} ψ Βῖο 
Β661πὶ8 ἰ0 δυδίαίϊῃ (9 τίου οὗ ὑῃ 080 ὙΠῸ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἐμαὶ ὑ80Ὸ ΥΟῪ ἯδΒ ἃ Ὀγίναίθ δηὰ δουραγ Υοἷν 
απἱπιροτίδηϊ Ῥουδοηδὶ δαὶ οὐ Ααυ1]6, δπὰ τοὶ 
οὔο νπϊοῖ αι δὰ πιδάο.---ΤᾺ. 

γκα. 10-21. Δῃηᾶ δο [Βυΐ {μ07}}] οᾶτ!θ ἴο 
ἘΡ6ΒΌ4.---Τ 6 ἰ6 86 ταί οοοδδίου οὐ ὙΠ] ἢ 
Ῥαϑυὶ, γο ᾿Ὧϑ χοϊατηΐηρ ἔγοσι ἷ8 βϑθοοπὰ τη ἷ8- 
ΒΙΟΠΑΡΥ͂ ἸΟΌΓΏΘΥ, Υἱδίιοὰ ΕΡΒϑβθυθ. Τμῖ8 δη- 
οἱοπὶ δπὰ οοϊουγαιθα οὐ, ἐὴθ οδρὶϊδὶ οὐ [Ιοηΐδ, 

ψ68 δἷδ0, δἱ ὑμδὲ ἐἰπιθ, {(π6 δαρὶ Δ] οὗὁἨ Ῥγοοοῦθυ δὴ 
Αδἷα; ἰὲ πιαϊπίαἰποὰ δὴ οχίθη δὶ σΟΙΙΠΊΘΣΟΘ. δοά 
δο0 Ὀοσδηα ἰπ6 Ομσιβίλδη τοίγοροὶβ οὗ Αβὶδ 

Μίηονυ. Ααυϊΐϊὰ διὰ ἷβδ νἱΐθ τεϊυδϊπῃοὰ δοζα, 
θη ἐδ6 Δροβί]ο Ἰοῖ (πὸ οἷἐγ ; κατέλεπεν Β᾽ ΠΠΡΪΥ 
δη(Ιοἱραίδθ 1818 δεί [δηἀ αὑτὸς δὲ 15 ποὶ Ἰηϊεπα οἱ 
(0 ἱπΠΡῚΥ ἐπαὶ (μὸν ἀἱά ποὶ δοδορδην Ῥβῃ], πῖθ8 
ἢ Ρτοσορααα ἰο ἐμ ϑγπδροριο (46 ἮΝ εἰ(6).---Τὰ.]. 
Βοίογο μὶβ ἀδρασίυγο, 8 οπάολγογθα ἰ0 Ἔχογοῖδθ 
δὴ ἰηθυθηοθ οα ἰδ6 7605, 80 ΒΥΒΑΡΟΡΙΘ 6 
νἱβιἰοὰ; Ὠ0 88 80 βυισοοδδύυϊ, (δαὶ {ὑπ 6 ἀοδίγοὰ 
ἰο τείδὶ ἢ Βἷτη ΤΣ 8 ἸΟΏΖΟΡ Ῥεογὶοὰ διποὴρ ἰδεαι, 
Ὀυΐ, 85 Β6 τωμδ8 δῃχίουϑ ἰὸ ὑτοσοϑὰ ἰὸ Απίϊοοῖι, ΒΘ 
οουϊὰ πο ΘΟΙΡΙΥ τὐὴί ἰμοῖν τοαυσακί; [6 ᾳδῖο 
πότ, ΒΟΥΘΥΟΣ, ἐπ 6 Ῥγογηΐβο ἐπδί 6 νγου]ὰ τὸ- 
τη, δηᾶὰ βοοὴ δὲϊοσγανβ, δοοοσάϊης ἰο ὁ. χὶσ. 
1, δ {16}6ἃ ἴ(. [ΚΘ Ε}ὸῦ ΒΟΣΘ δϑδοῦῖθοβ Ῥδι}} δ᾽ 
γοΐιιβαὶϊ ἰο τομαὶ δὲ ἰδὲ ἰἶτθο, ἰο 15 ἀοδῖσο ἰὸ 
Ῥτοσεοὰ ἰο Αμπεΐοσῃ: Β6 τοχζασὰβ ἰδὲ πογάδ: “1 
τηυδὶ - - - ἰῃ 76 ΓΥ058} 6 1),᾽ δῖ ἢ δϑδῖ χη ἃ ἀἰΠοτ- 

Νοιδίηρ νδίονυον [8 βαὰ τοδροοί πα θηὶ ΓΟΔΦΟῸ [Ὁ δῖ8 τοίιιβα], «β δὴ 1: ΓΡΟϊδίίοα; 
δἰ (16 πδίυσο οὗ [86 νοῦ, ΟΥ {Π6 ἰΐπιο οὗ ἰδ 0 866 ποία ὅ, δΔρροπάθα ἰο {86 ἰοχί δΌΟΥΘ. Το δθ 

0 ΥΘΟΟΙ͂Ο {118 δοπίθησθ 88 βεπυΐπθ, ζΟΏΘΓΒΙΪΥ 
ΒΌΡΡΟΒΟ, τὶ Ἡ όβοῖοΣ (Οἦγοπ. ἀ. 44} οεῖ.} δὶ 
(868 ἰοδϑβὶ οὗ Ῥοπίθοοδι '8 δδηὶ, Ἐπ δ] δυρροϑίϑ 
(ὴ6 ῬδΑΒονοΥ : Ὀυΐ (6 ἀδΔι8 ἀο ποΐ 68]6 ἰδδπὶ 
ἰο ἀδοίάθ [16 ρνοϊού τ ῖτἢ δοςϊτο οομηδάθε66.---ΤᾺ.] 

νεβ. 22. Δπᾶἃ ψἘΘῺ δ6 Βαᾶ Ἰαπηᾶοᾶ δὶ 
Οοαδτιοᾶ.---ϑοπιο οὗ ἰμ9 δυο σοτϊητηφηίδίογε, 
6. ΄., Οδ]ονίυβ, Κυΐπορὶ, δϑίο., ϑαρροβοὰ ἐμδὶ ἀναβάς 
γοέεστοα ἰο ὕδθβαγοα [860 χ. 1], ἰπ {6 86:86 (μὲ 
Ῥδὺ] δϑοθηἀοὰ ἔγοτα {86 Ὀθδοῖ ἰο {86 οἱΐγ, ποῖ 
88 δἰ(υλιοὦ οὐ κἰᾳιος στουπὰ. Βυὶ { 15. ποί 
ΘΟ! οοΥΔὉ]6 ἐπεὶ 101κ6, το ΒόγΘ (τον. 19.-22, ἰῃ- 
οἸαδὶγ 9) ΓοἸδίθβ (Π6 ἤωοίβ ἴῃ 80 ΒΟΙΪΩΙΛΔΥΥ͂ 8 ΤΩΆΔΣ- 
ΟΣ, δά ψο ἢΔα Δἰγοδὰν βδϊὰ : κατελθὼν εἰς Κα;- 
σάρειαν, (Ἡν ἰοὰ γτόπιατις πα οι Θά] σΣεΐοτϑ ἴο [89 
ΟἿ (8617, δηαὰ ποΐ τ ΣΟῪ ἰο {μ6 δοαβὲ δηὰ διδ- 
θΟΥ), Βου ἃ ΠΟΥ͂ ῬϑιιβδῈ ἴῃ Ογάδν ἴο χίνϑ βρεοὶδὶ 
ῬΤΟΙΪΏΘηοΘ ἰο ἰμ6 εἰγουμμδίδησο ἐμδὲ δὰ] δβ8- 
οδηαρορα ἤγοπι {Π)6 γγαῖοσ (ὁ ἐπ ἰοῦ ζτγουῃὰ οὉ 
Μ ΏΊΟΝ (86 ΟΥ̓ ἴΔγ. ΜΟΥΘΟΥΘΣ, {πὸ Ἔχ σ βδίοη 
κατέβη εἰς ̓ Αντιόχειαν, που]ὰ Ὀ6 ἱπαρρτοργίδίια, ἴὖ 
ἰι τοΐογγοὰ ἰοὸ ϑβαγθϑδ, δίῃοο Αηἰὶοοῖ τγυϑα δἰ υδιοὰ 
ἴῃ {πὸ ἱπίοσίον οὗἩἨ {μ6 Θουπίγγυ [χἱ. 20], δὶ ὁ ἀϊ9- 
ἰ8Π06 οὗ ὨΟΑΓΙΥ ὑἸΘΩΪΥ τα 168 ἤγοτῃ (86 Μοα τ οστἃ- 
ὩδΔΏ, δηὰ γ88, ΘΟΠΒΟΑΌΘΏΓΙΥ, ΠΟΤ οἱογαιθαὰ ἰμ8η 
186 868- ροτὶ θδῶγοαβ. Βυΐ ἐμ0 βϑ)θ δα ῃ συ ϑβδῖοῃ 
ἴθ Ῥορίθουι Υ δρρτορτίδίθ, δὰ δογσγοβρομπᾶβ ἰο ἐδε 
0608] ΡΒ ΔΒΘΟΙΟΘῪ οὗ (ἢ 9 ΒΟΟΚ οὗ ΤΗΕ ΑΟΤΘ (δΟΏΡ. 
[χἱ. 27, 8η4] χνυ. 2: ἀναβαίνειν, ἀοβεξίριλτο οὗ 
η9 ᾿ΟΌΤΡΠΟΥ ἴτοτῃη Απιΐϊοοῖ ἰοὸ Φεγαβδι θη), 7 τὸ 
δβϑθτηο ἰδδὶ 96 Γ 8616 1 18 (ἢ 6 ἐεγηέπεε αὐ ζοῃ 
ἀναβάς, δρᾶ ἰδ ἑογηδω ἃ ΄συο ἴον κατέβη: διὰ 
ιμἷδ8 ἐπίογργοίδιϊ ο ἈΡΡδοδσα ἰο Ὅ6 ἱπάϊσαϊοὰ ὉΥ ᾧ 
ἐκκλησία (κατ᾽ ἐξοχήν [ἰ. 4., (8 τοὶ Βοτ- Βυτοῖ οὗ 
ΦΟΡΆ ΒΑ] θπι, πϑὶ 186 ΘΠ ΌτΟΣ δὶ 688 γ68], υὶτμουὶ 
ἡ οὖσα, εἶν. χὶϊὶ. 1.). ΒΕ111, 10 15. ΔῊ ΘΥΓΟ θοῦ 8 Ορἷ- 
πἰου πιο ΜΟΥΟΡ δηἰογί δ, ἤθη ἈΦ γΟργοϑθη δ 
ἀναβάς δϑ ἩΘΟΘΒΘΩΥΣΥ τοΐογείπρ ἐο Οἰοβατοα, 17 18} 
ΒΘΏΘΠΟΘ ἴῃ γὙ6Γ. 2]: δεὶ με - - “Ἰερος. [989 ΔΌοΥ6], 
8 ϑϑυπηϑὰ ἰο ὉΘ6 8 ἰίθγροϊαδίΐου ; [01 80 Θ0181- 
ἀοναίοπ8 081 ρΓοβϑηϊοά, τοίδὶη ἐποὶν ποϊκοὶ, οτεδ 
1 {παὺ βούθμοο 18 οἰ ἰο. [Β Θοϑηΐ δοπιππεπίδ- 
ἰοῦ δ᾽ πυοβὶ ᾿πδηϊ πο 5} δορί {86 νίονν Βοτο ὑΓΟ- 
βοηϊαα, ἐ. 6., (πδὶ ἀναβάς ἀφδδογῖθ6β ἃ Ὀτίο τἱδὶϊ (9 
ΨΦογυδβαίοια ἢ Ὀυΐ ἰ(μἷβ ἱπίογρσοίδιϊοη ΡΡδΓΘὨΥ͂ 
ἀεμαπάς ἰδ 6 τοοοσηϊίΐου οὗ ἐμ βοῃίδηοα: δεῖ μὲ 
οἰο., 88 σοῃυΐηθ, ΔΙ Βουρὶι 90 Ὦ}9} ἀο68 ποὶ ΒΟΤΘ 
δοῃοθὰθ ἐδμδὶ ροϊηί.--ΤΆῈ.].---Ἧὸ 16, βονονεῦ, σο- 
ΤΩΔΤ ΚΘ Ὁ]96 ὑπᾶὰθν 411 οἱγσυϊηθίδηοοσι, ἐμαὶ ἰη ἐδ 18 
Ῥογίΐοι οὗ (86 πασγαϊΐγο, [κ6 ὀχ  ὈΪ(5 δυσὶ ὕτο- 
ΥἼῪ δπὰ μαδίθ, δπὰ ὀβρϑοΐδγ {πὶ Πθ 80 δ᾽ ΒΕ 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΠΙ. 18-322. 

--πῖθι ΟἿ ὅνϑ σογὰθ---Γοΐοσβ ἰο ἃ υἱεὶὶ οὗ ῥϑὺυ) 
ἰο δογυθδίθτη, ΒΙΤΩΡΙΥ δίβίϊηρ ἐμαὶ Βο βα] αὐθᾶ (Π6 
ουγοῦ. [ἐ δδηποῖῦ Ὀ6 ἀουδιθα ἰΒαὶ Ῥαιὶ γοαιαὶϊπϑα 
ΟἿΪῪ ὃ βοσί ὑπ τὶ (86 τοί ΒοΓ- Ομ υ ΤΟΙ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

Το τον, ἡ ΒΙΟΘᾺ 18 ἱηγοϊγοὰ ἴῃ 8 ΟὈΒΟΌΤΣΙΥ ἰῃαὶ 
ὙΠῚ[Π ΠΟΥ ὍΘ τοιηοΥοα, γγ88 ὈΠαΑῸΘΒΙΣΟΠΔΌΪΥ τπδὰς 
ἴθ ἰδ Βρὶτιῖ οὗ οὐδ ρο]16Α) ἸΙθοΥγ; (10 ἸμοΪἷγ9 
πο Ἰοα ἰο ἱὲ, νβ ΤΌΣΗ δ θα, 88 γχὰάο δββύυτϊηθ, ὉΥ͂ 
8 8Ρ6018] οἰγουτηδίδηοο, οὗὨἩ ἩΒΙΘῺ ΠΟ Χϑοοσὰ 1188 
Ὀδδῶ τη8ἀ9. 

ἨΟΜΙΖΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 
Φ 

γεε. 18. Διᾶ Ῥδυ)]---.δτχίϑᾶ ἴμδτθ γοὶ ἃ 
ξοοᾶ Ὑ᾿Ὦ1]16.--- 40] τοιηδί θὰ ἀυγίηρ (8 Ἰοης; 
Ῥογὶοὰ ἴῃ Οογίαι, ΡΑΤΕΥ, ἴογ (86 ῬΌΤΡΟΒΘΟ οὗ πιϊ- 
αἰβίογίηρ ἰο ἰπΠδὺ “10 ἢ} ΡΘΟΡ]Θ᾽" (νον. 10) ψ ]ο ἢ 
μδὰ Ὀδοη ἱπαϊοδίθα ἰὸ εἶτα ὈΥ (Π6 ἈΘΑΥΘΏΪΥ 8Ρ- 
ΡΘΆΓΔΠΟΘ, δηα, ΡΑΓΕΥ, ὉΣ ἐμ 6 ῬΌΓΡΟΒΟ οΥ̓͂ Αν δ᾿] ς 
ΒΙτη86} 7, ἃ8 ΓΆΥ 88 ἰὲ τ ἃ8 ῥγδοί δ Ὁ] 6, οὗ 6181110᾽8 τηο- 
ἀοταῖὶθ ΦΟΌΓΒΕ, δηα ἸΔΌΟΥΪΩ ς 1Τ0Γ (Π 6 Κίημχάοτιῃ οὗ 
Ογῖδι. (ΒΕ οκον).- -Εσ Ὧ9 Βαδᾶἃ ἃ νοῦν.--- αν 
ἐὰν ποῖσε ὠπίο ἰδ6 οει Η σὰ! [Ῥ8.ὕ].ὄ 14]:}1. ΤῊΘ 
ΥΟΥ͂Β Ὑ ΒΊΟΝ Ὑγ6 86 Ὀογτ θα ἴ0 8 ΚΘ; (4) ΠΟΠ6 
(δὶ Δσὸ που ρ6}108)---Ὑ ἢ 4, Υ] 0 ἰὸ Βοσνο αἀοὐ 
ἴῃ (18 ΔΥ Υ ἀοδὰ ον ΚΒ, ἀπὰ 0 Ῥυγοθαβα μἷβ 
ἔταςο; (δ) Ὀπὺὶ (89 ὙοΥγ8, ἰπ ἴπ9 Ὠθαγὶ, οὗἩ τορεῃΐ- 
ἃπσο, οὗ ἔβιιη, δηα οὗἩ ΠΟῪ οὐοαΐοηοο. 11. ΤΏ 
ΤΏΒΒΒΟΡ ἴῃ ὙΒΊΟΒ ὙΘ Δ΄τῸ ἰο ΡὈΘΥ ἱμοῖ; (4) ὉΥ 
ἀοΐης 411 μμ8ὲ 18 ῬΡοββϑί Ὁ16, γε" σομβοϊ 100} 268]; 
(δ) Ὁ Βασι ὈἿῪ αἰδο] αἰ πῃ ζ 811 ῬΘΥΒΟΣΔΙ πιο. 

γεμ. 19. Εἴο οὐἱὴϑθ ἴο ΕΡδΒοδιδ-- θη ἰοτοᾶ 
ἰπῖο ἴ86 δυῃαβοξυθο--τοαθοηῃθᾶ υὐἱῦὰ τ890 
ὄθνσβ.--- 6 δοοίον οὗ 818 τηοβὶ Ὀθ]ονϑα Ὀγο σθαι 
88 ποὶ Β0 διίσϑδοίγο ἰο Ἠΐτ, 85 ἰο ἱπάυσο ἶτ ἰὸ 
Ἰδίεστυρὺὶ 18 ἱπίθσοοῦγδο ἘΠῚ} [86 Ρ60}0}]6 80 
ἭΘΙΘ Β0 Βοβίϊΐΐο ἰο Ηἷπι, οὐ ἰο ἀϊἰδοοπίϊηιιο ἰδ9 οἷ- 
ἴοτι5 τ σι μ6 δα δον τηδὰο [01 ὑπο 60}- 
γοσβίοῃ. Ηθγο 6 ῬΥΘΒΟΩ(δΒ ἃ Τη046], 88 8 Βογυϑδῃΐ 
ὙΠῸ ἰδΌοΤΒ ποὶ ἴὸγ ἰτηδοὶ, Ὀυΐ ἴογ ἷα ᾿ογὰ δπὰ 
Μαδβδίονς 2}68085.. Ηο ἰ8 δ᾽ νναυβ υἹ]]}πρ ἰο Ὀ6 Βὲτα- 
861 Γ Βοογπϑαᾶ δπὰ ὀρρυγοββϑά, δῃὰ ἰὰ 18 ᾽18 ΟὨἹῪ δἷτα 
ἰο κἰονῖ ν ἰδ ϑανίουσ. 

γεμ. 90. οαὶχϑᾶ δἷπὶ ἴο δεν ΙΟΏΚΘ:--- 
Βο οοπδϑῃϊϑᾶ Ὡοἵ.--- Ηὸ ΤΣ Β68 υ8 ἩΣΠ δὴ 
πίστι οι γα ΘΣΧΒΙΏΡΪΟ, ἴῃ τηδὶ ἰδ πὶπρ δὴ ἰηίοσ- 
ΘΟυΓΒ6 Ἡ1Ὸ Ὀτοίθτοη, Ηρ νβ δσοηποοίοα 1} 
{86 ὈΘΙΣΘΎΘΙΒ ΟΥ̓ ἰθ πο. θοπ 8 οὔ]ονο, δπὰ γοί ἢθ 
ἀἰὰ ποὶ Ὁ]: ΠΑΙ͂ ΟΌΘΥ ὑπ θπὶ; 6 τοΐυϑοα ἴο ΘΟΙΙΡΙΥ 
ὙΠ} ὁ σοαμοβί, Ἡ σοῦ ἀϊὰ ποὶ βθοιὶ ἰο ἷπὶ ἰο 80- 
ἐογὰ τλὶδ {86 τηἰπὰ δηὰ γ1}} οὔ (9 οχὰ. Τὶ 

848 

ΘΧΘΙΡ]6 Βδου]ὰ ἰθδοῦ π8 ἐμαὶ νῷ οὐρὰ ποῖ ἰο 
τ ο]α ἴο ΦΥΘΤΥ νυ ῖδ} οὐϑῃ οὗἩ Ὀοϊονγοὰ ὈΓοί ΒΘ δηὰ 
ἀανουΐ βουΐθ, Ὀὰΐὶ ὑμδὲι γα βιοι]ὰ Ἰονο ἀοα δηὰ 
(π6 ϑῥαυϊουῦ ουὐθἢ ΠΙΟΤῸ ἐμδη ἐμβὸ Ὀτοίθγθη, δά 
ΟΌΘΥ ἐμ αἰνίηθ ν}]}, γδαίθοσ (8δ8ῃ (86 ν}}}} οὗ ΔΩΥ͂ 
Βυαδὴ Ὀοίηρς. (ΑΡ. Ῥαβϑί.).----"“ Ηρ ἐμαὶ Ἰονοὶἢ 
ΔΊΟΥ ΟΥ Το ΒΟΥ ΤΟΣ ἔμδῃ Π16 18 οὶ νοΣίὮν οὗ 
τηο.᾽᾽ Μιί. χ. 87. 
ΕΒ. 21. Στῦυδῖ ΌΥ 8}} ΘΟ ἴσθορ ἐμὲ 

ἔϑϑβι ἰμΒεαῖ οοιαθϑῖῖδ δὶ Φοσ δα] σὰ (δοοοτάϊηρ ἰο 
[μα Ὁ γ᾽ 5 τϑυβίοη [δηὰ (86 ΕὨρΊΒἢ Β10]9.---Τ .7). 
ΜαΑΥ αοἀ ρστδηΐ ουθὰ ἰοὸ 8 δ 6 8} δὴ δδγιοδὶ σϑὰὶ] 
ἴῃ ῬυΓΒαϊηρ ΟἿΣ ἸΟΌΓΏΘΥ ἰο ἰδ ὨΘΑΥΘΕΪΥ Φοτυδδ- 
Ἰθῖῃ, 8δηαὰ "ΏΔῪΥ Ηο ἰθδοῖ; τ (0 ΟΡ ῬΟΒΘ (18 ΠΟΙΪΥ͂ 
“1 χηυδὲ ᾽᾽ (0 4}} [86 Δ]]υγοιοπδ οὗ (π6 του] δηὰ 
οὗ οἷγ οὐ ἤ68} } (ΕἼοπι ΑΡ. Ῥαδβί.).---ὶὶ ὑ7}1}} γθ- 
[ΌΣΗ - - - { ΘΟο υΥ]]].---Ηὸ νγγὰ8 88 ργουιρὺ δηὰἃ 
ὨΌΤΩ 6 ἴῃ Βυδταϊ εἰς ἰο (ἢ 9 Μ1}] οὗ αοά, δ8. ὃ9 
88 Παγοΐο ἴῃ ΡυΤΒαΣ Ωρ 818 Ῥγοδου Ὀθαὰ ΘΟΌΥΒΘ. 
Ηθ Μ88 8 Ἰΐοῃ ἴῃ δἷβ οοῃίοβὲ ψι 0} (86 ποτ], Ὀυΐ, 
ΕΚ ἃ Ἰδρ, οὐογοα {μ6 νοΐοθο οὗ 818 1ογά. (ἰὰ. 
γε. 22, ΘῈ: ΒΘ διδᾶ - - - ΚΟ; ὉΡ, 8 

βεαϊαϊθᾶ [9 ΟΒΌΣΟὮ, Βο νυνυϑπΐ ἄονσῃῃ! ἴο 4 Ὁ- 
τί οΟΙ.---αδ ἰμ6 τη ϑητῖοῃ οὗ ἰδ ἀθραγίυσο ἴγοπι 
Φουαβα οι ἰβ 80 ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηθοίοα τὰ ἐμ οὗ 
[6 56] υἰδι]οΏ, γ͵1ΆΆΥ ΤΠΔΥ σοΟη͵θοίαχο ὑπαὶ ὁ ἐδὲ8 
οοοδβίος 8180, Βα ἔουπὰ πο Βυ 8010 δοϊὰά οὗ ἸΔΌΟΡ 
ἷῃ ἐμαὶ οἱΐγ. (Βίοροτ.) 

“7 πιιδὲ τοοτῖ ὠλῖϊε {{ ὦ ἀαν' [ΦόΒα ἰχ. 4]---ἰλδ 
πιοίίο 97 (δῪὯ6 ἀπιδαεδαάογε 9. Ολτιδέ: 1. Ἄ ογο ἀο 
800 νον ἩΒΟΓΟΥΟΣ ἴΠ6 Γογὰ ΒΠΟῊΒ 8 ΨΔΑΥ͂, 
δηα ΟΡΘῺΒ ἃ ἀοοῦ; 1. Ηον ἀο πον νορκῖ ὙΠ 
αν οδγὶθα ξθᾶ], δηὰ γοΐ τὶ Βυπι]9 δἰἑθηίοι 
ἴο ΟΥ̓́ΟΥΥ ἱπιϊηδίΐοη οὗἩἨ {μ6 ᾿οτὰ; ΠῚ. ΕοΥ ψδὲ 
ἀο ΠΟΥ νου κῦῦ Νοὶ [ὉΓ ἱμοῖὶτ ονῃ ΊΟΥΥ δπὰ ραΐῃ, 
δεῖ, ἔῃ ΘΥ̓ΘΙῪ ΡΪδ66, ζογ {π6 ἰησάοτῃ οὗ αΘοά, δηά, 
ΔΟΟΟΡΪΩἾΥ, ἴον (80 Βαϊγαίίοη οὗ πι6}.---7Τε ἰοη9- 
ἕπῷ αἀεδῦ 707 Οἠτγιδέίαπ εἰ ϊοιυδλῖρ : 1. ον βίγοῃρ 
10 νψϑ ἴῃ Ῥβὰ]} [{ ἱπαυσοαᾶ {μ6 ΔΡοβί]ο, γγο γγ88 
Εἰτη561} 80 ΥἹ ΘὮΥ ὁπάονοά, δπὰ 0 μα γοοοϊγοα 
ΒΟ ἢ 8 Δουπάδηϊ ΤΟ ΒΌΓΣΘ ΟὗὨ σγϑ8ο6, ἰο Ῥγοοοοάᾶ 
ἔγοτα 8 ἀἰβίδην ροϊηΐ, ἰο δοχυδέ!θπι; 11. Ηον μκτοδὲ 
ἐϊ8 δίχοησίη βμοι]ὰ Ὀὸ 8180 ἴπ υαδ] {πλ850 ΡΞ ον. 
αΔ α ἰγαυείἑεν, α πιοάεὶ αΔ α δογυαπὶ ὁ7 αοὐ οδονίησ 
ἐλε αἰυίπε υοἱἱ᾽ς 1. Ὑ6 Βαίχϑὰ οὗἨ Πο θῃθπιΐθ8 ἐπ ϊ- 
τηϊάδὶθα εὖτ, τ θπ ἐμὸ οτὰ δοπὰθ τη, γον. 19» 
ΙΙ. Νο ἔγδίθσμαὶ Ἰἰουὸ σϑδϑίγαϊῃβ πἷπι, ἤθη ἐδ 
μογὰ 68}}18 πὶ ΔΎΤΑΥ, γόσ. 20: Π|. Νὸ γΡ͵δοθ ἰδ 
ἰοο ἀϊδιβηὶ 70. ἰπι; Ὧ6 Ὠδδίθηβ ὑπ 1 6, Ὑ Θὰ (89 
ϑρί τσὶ ἀγαννβ ἶπι, Υοσ. 21; ΙΥ̓́. Νὸ Ρ]δοο 18 ἰοὸ 
ΡΙοδβδηὶ ἰὸ Βίτη ; 9 ἀορατίβ, γβθη ἰδὸ οτὰ πὸ 
οι ον τοαυΐγοβ ἷβ ΒΟΥΥΪΘΟΒ ἴῃ ἱΐ, ΥῸΥ. 22.---“7 
πιιδί 90 ὑ} (0 “εν δαΐοηι᾽---λά ιυαϊελιοοτά ο7 ἐλε ρὼ- 
φτῖηι οΥΓ Οοα: ἰὰ ΘᾺ ΔΌ]68 δἷμὰ ἰὼ Σοδίδὶ ΘΥΘΧῪ ἰθσορ- 
ἰδίζοῃ----ἰπ ΒΟΙΤΟῪ δηὰ ἰῃ 10γ---ὙΒΟΙΒΟΣ ἐλ ᾿ΓῸ- 
οΘοϑάβ ἔγοπι ἔσϊοπά ΟΣ ἔσοπι ἴο0. 



ΤΗΕ ΑΟἹΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΊ ΕΝ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΥ. 

ΤῊΕ ΤΗΠᾺΡ ΜΙΗΒΙΟΝΑΒΥ͂ ΧΟ ΈΝΕΥ ΟΕ ΤΗῊΕ ΑΡΟΞἙΤΙΕ ΡΑΌΙ,: ΤῸ ΑΞΙΑ ΜΙΝΟΆ, ΜΑΘΕ. 
ῬΟΝΙΑ, ΑΝῸ ΟΒΕΕΟΕ; ΗΒ ΒΕΤΌΕΝ ΤῸ “ΕἈΌΒΑΙΕΜ. 

βαρτξε ΧΥ͂ΠΙ. 28---ΧΧῚ͵ 16. 

Δ.-ΙΆΒΤ ῬΛΈΤΟΥ ΤῊΗῊ1Β ΖΟΌΒΝΕΥ: ΤΗΣ ΓΑΒΟΒΒ ΑΝῸ ΕΧΡΕΒΙΕΧΟΕΒΟΥ͂ ἘΒΞΒ ΔΡΟΒΤΙ ΙΝ ΑΒΊΑ ἹΠΕΟΕ, 

ΒΡΕΟΊΑΙΙΤΥ ΑἹ ἘΡΉΞΒΌΒ. 

σβαάρτεε ΧΥΙΙΠ]. 28---ΧΊΧ, 41. 

δ 1. Οὐπιηιεποεηεθηξ ὁ ἐλ 7οιγηεν, απά υἱδίς ἰο ἐλε ολωγοῖεα ἐπ ἐλε ἐπέεγίοῦ ΟῚ Αεἰα Αέπον. 

, ΟΕΠΑΡΤΕΕ ΧΥ͂ΙΠῚ. 23. 

28 Απᾶ δῇδσ ἢ δα βρϑῃῦ βοῃδ {1π|0 ἔλεγε, ἢ6 ἀδραγίϑα, δῃὰ τϑηΐ οὐοῦ αἷΖ {86 οὐπη- 
ΤΥ οὗἨ Οἰαἰαῖϊα δὰ Ῥθγγρία ἴῃ ΟΣ [ὑγανο]]οὰ ἴῃ βυοοθββίοα ἐβγουρῃ ὑμ6 (ἰαἰδίδη 
ΔΟΥΓΓΌΌΣΥ δπὰ ῬὨσυρμδ], Βύγθη υοαϊην 4}} (μ6 ἀἸΒο: 168. 

ξ 11. Ζιίονηκεαίαία πατταίυε οοποεγπίηρ 4 ροῖΐζοε, απὰ λὲς ἰαδοτε ἱπκ ἔρλοδις απα Οοτίπιλ, 

Ομαρσεδ ΧΥΠΙ. 24-28. 

24 
20 τι Υ ἴῃ ὕΠ6 δογίρύαπταβ, οδπηα ἴο ΕἸ ΡἢΘΒ08. 

Απὰ [Β07 ἃ οογίαϊη 60] παπιθὰ ΑΡ0]1οβ, θογῇ δὖὺ ΑἸοχδῃάσίδ, δὴ δοαπθηΐ πιδη, ἀπά 
ἘΤΉῚΒ Ἰηδὴ ἯΔ8 ἰῃηδίσυοίοα ἴῃ {86 ΜΑΥ οὗ 

1.0 1,ογτὰ : δηά Ὀοϊηρ ἔδυ νθηὺ ἴῃ 86 Βρίσὶῦ, 6 βρᾶκθ δῃὰ ἰδυσεὶὺ αἰ ΠΡΟ ΠΟΙΥ {86 ἐΒΊηρα 
26 οὗ {86 1,ογὰ [ἀΠ]ΠἸ ΘΏΟ]Υ ΘομοοΥπίης 6 6808}, Κπουίηρ ΟὨΪΥ [86 Ρίϊδβηι οὗ θοδη. Ῥλυά 

6 [0818 πιδη, οὗτός, (σ8 ἵπ νον. 28}] Ῥορδῃ ἴο βρϑδῖ θο ἀν 'ἰπ ὑμ0 βυπαροσᾷδ: πβο 
ὙΠ οὴ Ασα} δᾶ Ρυ β 1 }1α5 ἢΔα Ὠμοαγά, [ΠΘΥ [Βγῃαρόσαθ. 
Β1}}7 ἴοοῖ Βαιλ απίο ἐΐέηι, πα ὀχρουαηάρά [ὀχρ οἴῃ} 

ΚΑπά σῃθη δ6 ταϑ αἰβροβ 21 φοτίδουυ [ογοιρἘ] γ]. 

αὐ Α. δὰ Ρ. μανϊηρ δεινὰ 
πηΐο Ὠΐπὶ [86 ψΑΥ οὗἩἨ Οοα πηοτὸ 
[Βυὺ 28 ἢ6 Ὑῖβ}617 (0 0858 ἰοΐο 

Αοδδῖα, (δ6 Ὀχοίθγοη τσοίθ, θσβογίϊης {μ6 ἀϊδοὶρίοβ ὑο [ὑπ6 Ὀτοίμσθη δποδυγαχοὰ δίμ 
(Ὁ μοὴ), 8πἀ πτοῦϑ (ο ὑμο ἀἰ861}}68 ὑπδὺ ἐμ 6 Υ Βῃου ]ἀ } τθοϑῖνϑ ΐπ: 80, ΜΆΘΩ 6 ῬᾺΒ ΘΟΠΙΟ, 
Βοὶροὰ {πὴ το Ἡ ΒΙΘΩ ἢδα Ρα]ανθὰ ὑβσοῦρ ἢ στδο [ρτϑαιν Βοὶροα, [ΒΤΟΌΡΙ ρτβοῦ, 

28 ὑπο σῇο μαά Ὀο]ονθ7: ἘΒῸΣ 6 ταὶ δοηνίποοὰ ὑπ 6018, ἀπά ἐλαξ Ῥαθ]οῦ 
[ον 6 ρυ] ον δον πορα {116 ὁ) ουγϑ ὙΠ ΡΟΥ͂ΘΕ], Βι σιηρ ΟΥ̓ [Ἰλ08}8 01 86 οι ρίαΓεδ 
ἐπᾶῦ Φο8ὺ8 τὰβ Ο γὶϑυ [(μᾶὺ  ὁ808 18 0116 ΟἸΓΙΒι]. 

1 γον. 26. Το τοδάϊπς Ἰησοῦ ἰα διιδίαἰ ϑά ὉΥ ἴδ οἱ ἀοδὶ τηδπαδογίρία [Α. Β. Ὦ. 1. δρᾷ Οοά. Β1}.}, )8 νηῦ}] δ ὉΥ ἃ πύρα 
οὗ τυϊππδοιοα δηὰ νογοΐοπα [ὙῸ]6ᾳ. οἴς.}: Ὑ ΠΘΓΘΘΒ. ΟἾΪΥ ἴΠ6 ἅν ᾿δῖοτ τη ῃδβοτίρίδ, ΘΟ. διὰ Η-., Ἔχ ὨΠΌΪ τοῦ κυρίον [οἵ ἐστέ. 
γεο.]. ἘΠῸ σπδηρο 85 τηϑὰθ ὈῪ [ἤσεθ ὙΠῸ δυρροδοᾶ ἐδ [86 τοδάίπρ ησοῦ νγὰ8 ἰπηοοπείσέϑοϊ Ὑχ|1}} Ἐδο ὕβοϊ δίδέδα [ἢ 189 

. οἴδτιδο : ἐπιστάμενος - - - Ἰωάννου. 
ὅ ψον. 26. ἃ. ΤΊιο ἱγαηδροῦ  (ἰο ἢ 

800 χκο. ποῖο: 1δοῦ., ΤίσοΒ., δηὰ ΑἹ΄. γοδὰ Ἷ ] 
ρ. καὶ Ακ., ἷἰΒ Βυπέαϊ δὰ ὈΥ ΟἾΪῪ δοπὶο οὗ [6 δΔυίῖμογίἐἶδα, ΏΘΓΟΩΔ ἐδ 16 ογάος, ἩΒΊΟΝ ἰδ 

ησοῦ.--Τὰ. 

ζουμά ἰπ τοῦ. 18, ἰβ {86 Γ6 βιιϑί αἰ ποῦ Ὁγ δ} τδ6 διὰ ογί εἶθ; [88 ΒΔΠ|6 ΟΥ̓ΔΘΙ ὮΘΓΘΟ, ΤΟΥ. 26, δοοιβ ἴοὸ παᾶτο ὕδοι οορὶοὰ ἴΓΟΞΙ 
τοῦς. 18. (Τῇ ἴοχῖ, τοῦ. Γοδὰβ Α. καὶ Π|., ἩΠῈ Ὁ. Ο. Η.-: τ"υὧἱ Α. Β. Κ-., ἃ Ουσά. Βίη. δπὰ Υυ]ᾳ. ἐδβὸ 588708, 

. δά ἐμὶν οτάογ, τίς. Π. καὶ Α. ἰβ {Ππογοίογο δήορίϑα Ὁγ [Δοἢ., ΤΊίβοΣ., δὐὰ ΑἸ, Μογοῦ τϑοαῖγας ἐΐθ Οσάοσ οἵ ἐξζέ. γϑζ., δυνά, 
σι} μρΟΏ]6σ, ὑὕυοϊέονον {πδὶ 16 ψεᾶϑ αἰτογοὰ ὈΥ͂ σοργίβί ἴὸ βυϊ νοῦ, 18.--- ΤᾺ. 

, ἔγοια 6. ἢ. δ οΓ. 26. ν. [τοῦ θέοῦ ἰ6 ἰπδογίοα υεΐίοτο ὁδόν ἴῃ ἐεχέ. τες. ἩΤΏΔΙΏΣ τοϑᾶάβ, (ἢ Α. Β.. τὴν ὁδόν τοῦ θεοῦ.--- 
Ἐ. ΧὨ Ὀἱ5 τ. ὁδ. τ. κυρίον, 85 ἰῃ γ6Γ. 25, δῃ! ὰ 580 ὕ]κ. (Φοπηίπέ, ἰὼ πὸ ῥγίϊδὰ οορίοα; δε, ἰῃ Οσὰ. Ατοαΐατϊπαδ.). Οὐ διοσυλὶ 
οἵ {680 ναγίαιίοηδ, δοῦ., Βογῃ., δηὰ ΑἸ, ἢ νεοστὰ ἀθ Ἡ οἰ 8 ΘΟ ΠπΟΌΓΕ, ᾿Γοῖοσ [{|6 δἰ ρ}9 τὴν ὁδόν, Ὀαὶ δ΄ζτοὸ 50. τοδάζησ 
Ἰδίμοὰ ΟὨἹΥ Ὁγ Ὁ. Μογοῦ ῥγϑίογ [δ Π 8 χοϑάϊης, ὙΠ οἷ, 82 1ζ πον ΔΡΡΘΑΓΒ, [8 ἰοηα δ8)»0Ὸ ἰῃ σά. βίη.---Τὰ.] 

4γγ. 28. [Εοτ τοαΣ Ολγίεί (Τγηά., Οταπππογ. Οοηθυδ), ἔδ6 ταί οὗἩ πὸ Βηρ]. ΒιΌ]6 ὙτΌΡΟΙΡε: ἐε ίλε ΟἈγί. ΤῈ οτίζ- 
44] ἰ6: εἶναι τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ; οοΟΙῃρ. Ὠοῖθ8 ὅ κηὰ 6, δρροπάοα ἴο χυίῇ. 1-17ἴ|, ἰοχὶ.---Τὰ.} Ξ 

ἘΧΕΟΘΟΝΤΙΟΑΙ͂ ΑΝῸ ΟΕΚΙΤΊΟΑΙ, 

νεμ. 28, Εἶο ἀορασίϑᾶ  --“Ὁ σπδρίον τὶρεὶ 
-ΘΟΏΥΘΏΪΘΠ ἾΥ αν Ὀθ0η ὈΘραη ΠοΓΘ, δὲ {Π6 ΟΡΘῃ- 
ἰηρ οὗ Ῥδυ}᾽5 ἰϊγταὰ Τογϑῖρῃ ταϊβδίοη." (ΑἸ6Χ.).-- 
ΤΑ Τ}}15 ἐΊ γα το ΒΒ ΟΠΑΥΥ͂ ᾿ΟΌΓΠΟΥ (ΔΌουΐ Α. 
Ὁ. δά οΥ δὕ), 88, Ῥγθοίβοὶ νυ ἰκὸ ἐμ βοοομά, δὶ 
ἄγχι αἰγοοιθαὰ ΟἹ ἰο οοῃργοραίίΐοηβ ἢ σὰ δὰ 
ΔΙσοθαν Ὀθθη ἴογπιθά. [ὁ νν]ϊ]ὶ ὍὈῸ ποἰϊσρὰ ἐδπδὶ 
Θα]αιΐβ διὰ Ρητυμῖθ ΔΊοὴθ δὲὸ πδιηϑὰ, διὰ ἱμποὶ 

ὯῸ πηοηίΐοπ 8 τη846 οὗ Ρίεοἰἀΐα, Ῥδιαρ Ἀγ], δὰ 
᾿υγοδοηΐϊαᾶ. [Γι σδηποῖ ΠΟΥ Ὀ6 ἀδιοτταϊηοὰ ν᾿ Βοίμο Ὁ 
(86 διη68 οὗἨ ἰδ 680 ῬΤΟΥΪΏΟΘδ δΙΓῸ οὔ  Δοα, δἰ ΡΥ 
4οΥ ἰμ6 Βακὰ οὗἨ ὈΓΟΥΪΥ, ΟΣ ΒΟΟΣ Ῥϑὺὶ] δἱ ἐδ18 
(ἰπη9 τ  8}}Υ υἱδι θὰ ἔοβδο οοῃργοχδίζοῃβ οἷν νδίοὰ 
Βδὰ Ὀθοη 6δ δ βοα ἀυχίηρ μὶ8 δοοοη )ουΓΠ 
ἰῃ Θαϊαιΐα δπὰ Ῥμγγρῖα. [““Καϑεξῆς ἱπιρ]}164-- 
ἱδκίηρς [6 σμΌΤΟΒ 68 ἱπ οΓά6Υ---ϑδδιι ἰΒ 6 Ὺ Δ ἰδ δ 
τοῦί 6 (Α14.); ἐδ18 18 αἷδὸ 86 γίου οἵ Αἰδσχ. δβὰ 
Ηδοῖϊ.; Ὀαὲ ἐμ6 ρΡοδίίλου οὗἩ ἰδ ποσὰ ἴῃ ἐδ 888- 
ἴθ:00 ΓΑΙΒΟΣ ΒΘΘΙΩΙΒ ἰ0 ἱπυ ΡΥ ἰπδὲ Ῥδὺ] ποιοί δ:αὶ 



ΟΠΑΡ. ΧΥΙΠΠ. 28-28. 

ἰο ἀδ᾽αίϊα, δὰ δϊοι νδσὰβ ἰο ῬΒσυρία.---  .].- 
ΤῸ ἤδαιϊδβ οὔ ἰμοϑὸ Ὑ{00 δοοοιηρδηϊθὰ ἰμ, 80 
ποὲ διδιοὰ δόσο, Ὀυΐ 6 Ἰσαγὴ ἔγοια οἷ. χὶχ. 22, 
ἰμδὶ Τιηοἰουβ δὰ Εγωβίῃβ τὺ μανο γᾶν ]]οὰ 
ὙΠ} ῖπι. 

Υκε. 24. α. Αμπὰ ἃ οθτίαΐηῃ 90 .---Βοίογο 
Ζακὸ τπϑηςτὶ 8 16 ΔΥΓγ4] οὗ δ] δ ἘρΒθβυβ, 
διὰ ἀοβοῦῖῦοϑ 18 ἸΔΌΟτΒ ἰὼ ἱμαὶ οἰἰγ, 6 ἰπύγο- 
ἀυσοβ πὸ ργεβοηΐ Ὡδυγαῖγο σΟΠσΟΓπΙης ΑΡΟ]]ο5. 
Βαιυτασεγίθη δι οβίβ ἰδὲ 1.8 ἰπίογϑϑὶ δη ἃ ἐπ ροῦ- 
ἰδῆσθ δγὸ ἄἀυο ἴο {Π6 οἰχουτηδίδποθ (Π δὶ ΑΡΟΪ]08 
μεὰ Ὀδοοιλο 6 βυϊδδιϊϊαϊο δηἃ γοργοϑοηίδιϊνο οὗ 
Ῥαμ] ἰπ Οοτίηιῃ. Βυὺ ἰὴθ ρ]4ο0 νοι {19 ορὶ- 
Βοά6 οσσυρίθ8, γαῖ πον πα σα θ8 (μαὺ [01κ0᾽8 αἰΐθη- 
ἐϊοῃ Ῥὰ25 αϊγοοίθα ἰο Ερμιθδβιβ, δὰ ἱπαὺὶ 0:0 ἀο- 
Βογ: Ὀοα {86 ΔΡΡΡΕδσϑῆοο οὗ Αροΐὶϊοβ 'ἰπ ὑπαὶ οἰΐγ, 
88 1: οσσυγγοά πο Ἰουςς Ὀσίογο 86 ΔΥΣΙΥΔΙ] οἵ ὑδ6 
ΑΡοϑβϑεὶο μἰπιβ6} 7. 

ὁ ΑΡΟ]]ΟΒ ἰ8 δὴ ΔΌΣ αΥϊδίϊοη οὗ ᾿Απολλώνιος, 
ὙἘΙΘῺ 18, ἰηἀοοά, ἐπο τοδάϊηρς ἰουπὰ ἱπ Οὐνά. Ο'απ- 
ἰαὐγὶσ. [οὐ ει, τλατκοὰ Ὦ.---ΤΒ.. Ης νγδϑ 8 
“πδεῖνο οὗ ΑἸοχδηάγίδ, δηὰ ὁ 96 νν ὈΥ͂ Ὀΐϊγίθ δηὰ 
οὐμοδίΐοη. [“ΑἸοχδηάγί τγὰϑ {6 χτοδὶ βοαὶ οὗ 
ἐπὸ ἩἨδο]]οηΐδιιο ἰδηχαᾶκο, Ἰοδυϊης, δηἃ ΡὨ11080- 
ῬΕΥ (866 6}. γἱ. 9. Α Ἰαῦβθ βυθοῦ οὗ Φ9 08 
δὰ Ὀθοη ρῥ]δηίοα ἰλθτο ὈΥ 118 Του ον, ΑἸΟΧΘ ΠΟΥ 
ἐὴὸ ατοαῖὶ. 7}ιὸ οοϊογαιϑα υχχ. νογβίου οὗ ἰδ9 
ΟΙὰ Τεδὶ. νγδϑ Ὡδὰθ ἱμοῦα ἀπᾶοσ 6 Ῥιοϊθιἶ68. 
- - α πλδϑβιθεὶν ὄχροβιίίου οὗὨἩ [86 δονῖρίυγοδβ ὉΥ ἃ 
Ἰεδυποὰ Ηο)]οηϊδὶ οὗ ΑἸοχδηάγὶα ἤοτιιθαὰ {μ6 τηοϑὺ 
ΔΡΡτοργίδιο σδίοσίηρ (1 Οοσ. 111, 6) ἴον ἐμβοβὸ 80 
μβδὰ Ὀθοθὰ ρμἰδηίθὰ ὈΥ ἰδ ρυρὶ! οὗ Οδπια]ϊοὶ.᾽ 
Α]Ω).--ἁἑᾺ.]. Ηο νὰβ 8)ὴ ϑ]οαυθῃῖ :ζΏ8ῃ 
ἸῸΣ ἸΩ08Δ}8 Ὀοΐὰ ἐδαγπεα δρὰ οἰοφμεπί; 88 189 
τοϑδῖη ἔδοὶ, ΠΟΎΘΥΘΓ, Υἱξ., ὑμδὺ 9 ψγα8 ἰϑαγῃϑθα ἴῃ 
το ϑοτὶρίυΓοβ, 18 Βροοΐδ}ὶν τα θηϊϊοποά, ἰλ9 ψογὰ 
ἦθ ἴο Ὀ6 Βοτα ἐδίζθῃ ἴῃ [86 Ἰδαίου 86η86). 4.8 8 
Κηπον]οῦχο οὗ (80 βοτίρίυτοθ 18 γοργαβθηϊθὰ 88 
Βανίπρ ὈΘΘῊ ΥΟΥΥ͂ κγοδὺ (δυνατὸς ἐν τ. γρ., ἵ. 6., ἴῦ 
δοπδιϊυϊοὰ ἷδ βίγοαρίῃ), 1 18 αὐἰΐο ΡῬτΟ ΔΌΪ6 
ἐπὶ, 89 δὴ ΑἸοχδηάγίδη, 9 ψγὰβ ἰῃαοθίθα ὈοιᾺ 
ἔον 818 8..}}} π᾿ {86 ἰηἰογργοίδιίοη οὗ 89 Ο]ὰ 
Τοαδιδιηιοηὶ, δμὰ [ὉΓ 818 οἰοαυθηοθ, ἰ0 ἴδ|6 56}100] 
οὗ ΡὨ1])ο. 

. ΨΕα. 25, 26. 15 8 τσὰβ ἐπειστοῖθᾶ. --- 
ὙΊ τοκζασγὰ ἰὸ ἐμ Ομ τ βίϊδη Κηον]θάρο οὗ ΑΡρο]- 
106, υκο ἀσϑονυῖ 98 ἷπὶ ἃ8 ἃ τηϑδὴ δοαυδίηίοά, (0 
ἃ οογίαϊη οχιοηί, τὶ ΒΘ τὰν οὗ 186 Τιοτᾶ, 
ἐμδὲ 15, νὶ τὰ ὑπὸ αἰγὶπο ρῥΐδῃ οὗ βαϊγαίΐοη, οὐ [86 
ἀἰϊνίῃθ ρΡύγροβο ἰὁ0 ϑῃ]  λθη πὰ γϑάθοπι [δγδοὶ, 
δὰ, ἱπάθοα, 81} τυδηκίη, ἱπγουχὰ {μὸ Μοββὶδν 
(κύριος οδιμοὺ ΒογΘ τοῖον 0 οϑυδ οὗ Ναζαγοίδ, 
αὶ τηῦοὶ Ὀθ0 υπάογδίοοα οὗ αἀοἀ ἰδ9 ἘΡΙΒΕ 
85.111, Βὸ ποοάθὰ τοῦθ Ῥυθοΐβο ὀχ] δηδίΐ 8 88 
Σπδίγυσίίοηβ τοδβρϑοίϊπας ἰδ9 νῶν οὗ αοά, γον. 20. 
Ηΐδ ἀςβοίθοονυ ἰδ (μὰ ἀοβουϊθοὰ ὈΥ 16: ἐπιστ. 
μόνον τὸ βι 1. Ὑπο νογὰ ἐπίστασϑαι ἀο68 ποῦ ΒΘΥΘ 
ἸΠΈΘΓΑΙΥ πιοδ : ἐχρεγίμπι 6426 (ατοί8), Ὀυΐ, ἴῃ 
δοοογάβδποο ΠῚ} (ἢ 6 ΟΥΪΉΔΥΥ δὼ ἐοφμεηαϊ: ἰο 
ξποιο, ἰο ἔποιο οὐγεοίἰυεῖν, ἀπά 4εο ἰλοτοισλίΐν ας ἰο 
δε φιαϊιπεα ἰο ἰεαολ. [ἰ ἴθ, αὖ {86 δδι0 {ἠπι6, (0 ὯΘ 
ππαερβιοοά, ἔοσ οὈνὶουΒ ΓΟ ΒΟη8, ὑμδὶ ΔΡΟΙ]οΒ δὰ 
Τοσοϊνοα ἸΠΟΥΟΙΥ {πΠ0 Ὀδρ ϊδπι οὗ Φοβῃ; διὰ δ6 
8, ῬΟΓΒΔΡΒ, Ὀθθη ἱπβίγυοιοα ὈΥ͂ Βοιη οὗὨ ἐδμ6 
ἀϊδθεῖρὶεβ οὕ Φοῖ 3. ΕΗ Βδά, δοδογαϊηρ)υ, ποὶ γοῦ 
δου Ὀδριϊζοά ἴῃ ἐμ πϑιηθ οὗ 968ι.8, δὰ, ἰῃ σο0ῃ- 
ποοϊΐου τυῖϊι {)18 οἰγουτηβίδησο, νγϊξπους ἀουδὶ, 
ἰδοίκεὰ 86 Κποπὶοάχο Ὀοϊὴ οὗὁὨ {86 ογυοϊδοὰ δηὰ 
τίθβοη Βοάροιοσ, δῃὰ οὗ ἰδ αἱ οὗ πὸ Ηοὶγ 
ποδὶ. [ΟὉοπιρ. σιχ. 2. ΑἸέοσὰ βδΥ8: “"ἢθ ΚΘῊ 
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δὰ ἰδυρμὶ δοσυγαίθυ ἰ86 ,)αείδ τοβροοίϊην 7 651.8, 
θυ οὗὨ (δ σοπδεφμόποοϑ οὗ ἱμπαὶ νοῦ 6 ἰδυρλί, 
οὗ 8411 ψ πῖον ΤΥ ὉΘ δυο ὑρ ἰπ {μ0 ἀοοίγῖηθ 
οὗ Ομ νι ϑιίδη Ὀδρίΐβια, ἢθ δὰ πὸ ἰά68."-- .]. 
Νοίύν  Πδίδπαϊης 411 {1686 ἀοδοϊοποῖθα, {89 τδῃ 
Ὑ88 8116 τ ῖτ ἃ σον ίης ξοὰ] δηα δὴ δηϊῃυβίδϑιη 
τ ΒΟ ἢ Ὀχοιιρίθα κἷτη [0 ΤηΔ κ6 ΘΥΘΥῪ Βδογὶῆοο, δπὰ 
οοηϑίσγαϊ θα δἷτη ἰο Βρθὰῖκ (ζέων). Ηδποθ Ἀθ 
δραῖϊτθ δῃ ἃ ἰδυμδι (ἐλάλει, τοῖογυ πος ἴο Θοῆγοσ- 
δαϊϊοηβ δηὰ ῥυϊναίο ἱπίθγοοι γΒα ; ἐδίδασκε, ἴο ἴογ- 
τη8] αἰάδοίϊοα ἀϊβοοιγθ68) δοημσογηΐη ς 6808. τοί 
αοοιγαςν (ἀκριβῶς τλαῦ θδῃ : ἐχαοσία σιγα εἰ ἀιὲ- 
φεπία, Ὀὰὺ ἰὐ ἸΏΔῪ 4180 Τη08}: ἐχασίε; ἴ)6 ΖΌΥΠΙΘΥ 
ἴῃ 8 βυδ᾽θούϊνα, μ)6 Ἰαίίον, 'πὰ δὴ οὈ͵θοίϊγο 86}86 
{86 ΓΌΓΙΔΟΣ γοΐογτίης ἴ0 ὑμ0 βι͵]θοὺ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΏ, 

δ 6 Ἰδίίον, ἰο (μ6 οὈ͵θού---ἰΠ τηδιϊ 6 γ.---κ.]. Βαυΐ 
88 ἀκριβῶς οἀπῃοὶ Ὀθ ἐδκοῃ ἴῃ ἃ αἰ ογοηὶ 856Ππ80 
ἔγομι (δαὶ οὗ ἀκριβέστερον ἴῃ 6 [ο]] ον τ 6 γ86, 
(86 οὈ᾽θοιϊνο 8θῆ80 οἰδίτηβ 80 Ῥγοίθσγθῃσθ, 8]- 
ἐβουρὰ [10 ἀαοσγαον οδθηοὶ μᾶγθ Ὀδοη Δ ὈΒο]αίο, 
δαὶ ΟὨΪΥ τοϊδνο οὐ ᾿ἰπιϊ θα. [ὑ τγδϑ ἰῃ ἐμ τηδὴ- 
ὯΘΡ ἰδαὺ ΑΡρΟ]]08 βΒρδῖθ δηὰ ἰδυραὶ σοποογηϊηρ 
6888; ἢ9 ϑύϑῃ Ὀοζδη ἰο Βροδῖκ ἰη 186 δγῃᾶροχυθ, 
δηα, ἱηάοθα, νῖῦ ὈοΪάποθ8. θη Ααυΐα δηὰ 
Ῥυ 86 1}16, ψὴο 84 μοαγὰ δἷπι Βροδὶς, αὶ (Ἀ ΣΠΥ 
οχογίθα {μοιλβοῖνο8 ἰῃ 8 ὈΘΒ 4]; ὑπο γ ρογοοϊγοά 
δἰ κο {π6890 ΤΑ ΥΟΓΘΌΪΘ ὑγαΐίβ, ὰ ϊο ἢ ογΘ 80 ζὰ]]} 
οὗ Ῥγοιῖδβο, δπὰ 8180 ἰμ9 ἀοβοϊθηοϊθβ τ ἱοἢ 8ὲ}}} 
τοπιδὶποὰ, Τμ080 Ἡϑηΐβ ΒΟΥ οπἀθανογοα ἰὸ βὺΡ- 
ΡἾΥ ὈΥ ᾿ωρδνγίϊης 0 πἷτῃ 8 τοτὸ ἱμοτουχῇ, δοιὰ- 
ΡΙοίθ, δπὰ ρῥγοΐουπὰ Κηον]οάχο (ἀκριβέστερον 
ἐξέϑ.) οὗ τὰ νὰν οὗ ἀοά. 10 να8 οὈνυ ου 817 ὁπ 6 
οὗ ἰμεῖν οὈ͵οοίβ ἰοὸ ΘΟΏΥΘΥ͂ ἰο Βἰπι 8 τποζτὸ ἰμο- 
τουχὰ Κπον]εάρο οὗ 89 Ῥοσβοη δῃά {μ6 ον κ οὗ 
Δοβὺ8 Ομ γὶβί, 
ΕΒ. 27, 28, «β. Διηἃ ΒΘ 86 τυδὰβ ἀϊδ5- 

Ῥοδοὰ [Βυῤὺ 848 μὸ νυ ἱ8}6] ἴο 885 ἱπῖο 
Ἀολιβίδ.--- ΤΊ}8 18 νυ Ιοἢ Δ ΡΟ]]08 οηϊογίαἰ ποά, 
αὔϊου '6 δὰ τηδὰθ {ὈγΙΠΟΥ ῬΥΟΖΤΟΒΒ ἴῃ κοον- 
Ἰοᾶγχο ὮΥ τρθϑῃ8 οὗ [080 Ὀγιναίθ ἰπβιγυ οί 08, 
ἸΩΒῪ δύο ὈΘοη Ῥχοιῃρίθα ὈΥ ὑνγο σοηϑι ἀογαι 008. 
Α δοϊης οὗ “6] ἸΔΟΥ͂ ΠΥ πᾶγθ γοϑίσγαϊ θὰ ΒἾπ, 
ΟΣ τοοϑυης βυσὶ ἰαῦμο δοσϑββίουβ οὗ Κηον- 
Ἰοάχο, ἔγοπι ρῬγθβϑηιςηρ ἰπι861} ἀραΐῃ ἴῃ ρυὈ]16 
88 ἃ ἰθδόδοῦ, ἴῃ [86 Βατι6 Βροί, ἰπ νυ οὶ ἢΐΒ ργ6- 
γἱοῦβ ὑἰϑδοιίηρς δαὰ Ὀδθη, ἰῃ γναγίουβ γοϑροοίϑ, 
τᾶγκοὰ ὉΥ ογυάθηοβα δηὰ ἀοδβοϊοποϊοθ. [ 18, 
ζαγίμον, Ῥοβϑί ὉΪ6 ἐδδὺ (6 ἱηξογπιδίίοα τ ῖο ἢ 
Αᾳυΐὰ δῃὰ "8 ἕο δα οοπηπιυπἰὶοδίδαὰ ἰο εἶτα, 
ΤΈΘΡΘΌΝ {86 οοηστοχδίϊου ἰῃ Οογί αι, πη Υ δ γθ 
ἀϊτοοϊοα 18 αἰϊθηϊοη ἰ0 ὑπαὺ οἰϊγ. Ἧα ᾿θατγῃ, 
᾿Ἰπάἀθοά, ἔγοπι ὁἈ. χίχ. 1, ὑπαὺ 9 ργοσθϑαϑὰ ἰο ὑπαΐ 
Ρἶδϑοο, δι που ἰπ (6 ρῬγοβϑηὶ Ῥᾶβϑαζο (ἢ 6 πϑιθ 
οὗ 186 θῖνα Ῥτγουΐησο, Αομδῖὶα, ἰδ ἰπἰγοάπορα, οἔ 
τ ἴσοι ΟοΥνίηί ἢ γ88 [86 ΡΟ] [168] σαρ᾿ϊ8]. Προτρε- 
ψάμενοι ἰα τοΐοττοί ὈὉΥ ΜΟΥΘΓ, δἰθου 89. Ἔχϑιῃρὶθ 
οὗ ΤΌΠΟΥ δηπὰ οἰδμοσα [6. 7., Επρὶ. υουβίοη: ἀθ 
οίία, ΑἸΩ, ; Βαοϊοίι,1, ἰο ἴδ μαϑηταί ἰὰ Αοβαὶδ, 
ἃ. 6., Ὑτοῖθ, οχβογιϊπρ ἐλέπι. Τι18 18 ἱποογγθοὶ, 88 
προτρεψ. Ῥτϑοϑᾶάθβ ἔγραψαν; ἰδ ἔογαον σοσγὰ σγθ- 
ἴογβ ἴο Αροίϊοβ Ἀἰπη86}7 [88 1.5 ΟὈ766.1, δῃι ἃ πιθ8 8: 
αὐ εὐγδώηι ἱποίίατγε, ἐἱπείΐζατγε, μὲ ργοστεαϊαζωγ, ᾿ ἐ 
{807 Ἔχδογίθα οὐ οῃσουγαχοὰ ΑΡο]]ο8. --- ᾿Β.]. 
Τΐϊ8 ἰ8 {80 ἱπιογρτγοίδιϊοη οὗ Ομγγβοβίοιη, δηᾶ 
Βδὰ5 Ὀθθῃ δἀορίϑα ὮὉΥ Εταδιωυβ, ατοίϊ 8, Βοη οὶ 
[Οαϊνίη, ονδβοι (Οὐπηνὸ. απὰ Η. 1|. ν δηά, ΔΡ- 
ΔΥΌ Υ, 7. Α. ΑἸοχδηάον.--- 8.1. Ὑθογο 18. ΒΟ 
στουπὰ ἴον πηδἰηἰδϊ πίη ς [τὶ ΜΟΥΘΥ δῃα οἱ 618] 
ἐμαὶ αὑτόν Δου ἃ, ἰῃ ἰπαὶ σ686, αν Ὀ66Π ἰηβογί» 
οἀ, β'ποθ ἐμαὶ ποσὰ :8β ορυλουδὶν ἰο Ὀ9 πῃἀοσείοο 
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85 ἰπαϊοδιΐτς (89 οὈ͵οοί.---)ὸ ἸειίοΣ δα ἀγεβδοὰ 
ὈΥ {86 Ομ γδίΐδηδ οἵ Ερἢ6888 ἰο ἴποδο οὗ Οοτίπί, 
Ἧ88 6 ἤγοι (τὶ βι 8} Ἰοἰον οὐ σοτατμοπαδιΐ 08 
(ἐπιστολὴ συστατική), [πὰ 5, ΡοΟΒΒΙ ὈΪΥ, δ] υἀοὰ ἰο 
ἴῃ 2 Ὁον. ἰϊ. 1. (Ηδοίκοίι).---ΤᾺ.] 

ὃ. ΜΦη 86 (ΑΡ011]05) νγῶδ ΟΟΣ1Θ, 86 δί- 
ἰοτάἀοὰ οεἰῇήοϊεηὶ δἱὰ ἰο {μ6 σουνογίβ αἱ Οουῖηίδ 
(συμβάλλομαί τινι ΤΥΘΑΌΘΏΠΥ͂ οὐσυγβ ἰπ οἷδβϑὶς 
γι ογΒ ἷἰπ {μ6 Β6η86: »γοειηι, αἄήμῦο.). Λιὰ τ. 
χάριτος, 88 ἃ τηοτο ἀοβηϊὶο βροοὶ δοδίί ου, Ὀδίοη 8 
ἰο συνεβ. πολι; [80 ΟΑἸγπ, ΒεΒροὶ, αἀτοίΐυδ, Καὶ- 
ὩΟΘΪ, ΟἸ8ὰ., ἐμι παο νον διηὰ ποὶ ἰο πεπιστ. 88 
ἀθ δοίίο [00] οττοὰ ὉΥ ΑἸΐ,: οπδβοι; Ἠδοϊοίὶ, 
διὰ, ΔΡραγεθίν, . Α. Α]6χ.-- - 5. υπδογβίλη δ 
ἧι. ον 1[Κο᾽8 δἰἰϑηϊΐοη 18 θγὸ ἀϊγοοϊθαὰ ἰοὸ 
Αροῖϊϊος διὰ λὲς ἸδΌΟσβ, οί ἰο {86 Οονπ δἰ δη 
Ογϊ βιίδηϑ: (ἢ δοῆϑο οὗ διὰ τ. χάριτος, (Π6ῃ, ἴδ: 
ἴον 1π6 δἱὰ τ ιῖοῦ ἱΠο86 ΟἸ τί δ δ τϑοοϊνϑα ἔγοπι 
ΑΡΟ]]ο5, (ΠΟΥ͂ 6 Γο ἱπα οὈιοα ἴο ἴπ6 στδοο οὗ αοὰ, 
σι Ἀ1οἢ 8 το λίπι. Το ἵδοὺ βιδίϑα ἢ υϑὺ. 28, 
5 ἱπιγοϊυσοα ὈΥ γάρ, διὰ δ ἰοἰεπαάσα (ο ἔαττιβὴ 
ἐς οὐἱάδσποθ οὗ {ἰμαὶ ρτδοίουβ ἱπῆυσθηοο ὙΔΙσδἢ 
βἰγεηρίμβοποα ΑΡοΟἾ]08: ᾽6 τούαθα ὑπ δυρυμθηίβ 
οὗ (86 Φονβ νὰ! στοαὶ ῬΟΎΘΡ, δηὰ ψὶτ Θηϊγο 
ΒΆΘΟΘΒΑ (εὐτόνως, “πιίεπία οπιπίδιι οἰγίαπε ηετυΐ). 
Τ|Ὸ ψογαϑ διακατηλέγχετο (ταὶ ἀ}6 νοἱο66) τ. ᾿Ιουό. 
δ ἰο Ὀ6 {88 υπάεοτγβίοοα: {δ οὐ ἄθηδο ΒΟ ἢ 6 
Γατγηϊδοα οὗἩἨ 5 δεβοσίΐίοῃ, ἰΏ ορροβίτἰοῃ ἰο (ἢ 6 
δονδ, Ὑδδ Θοτηρίοίο δηὰ ἀδοίαῖνο [“86 δγχυρα 
δοπὶ ἀονγη." (Α1..).-.Ὀ{ 8.1}. Το νοτὰ δημοσίᾳ 
ἐμ δηιὶ τ πο βἰβ8 οὐὨ ψιιΐομ (Χο. Ηΐοτγο. 1]. 9) 8 

ἰδίᾳ. (Μεγ εΥ).---π.7 18, ῬΡΥΓΟΌΘΌΪΥ, ποῖ ἰο Ὀθ9 ἰδ κδῃ 
ἴῃ ἃ γοϑιγ  οἰθα βθῆδθ, 85 ἱΥ ὑπ βδυπδροζίιθ δίοῃϑ 
δὰ Ὀδοη ἰδ Βαοη6 οΥ̓͂ίπ6 οσοηδίςοὶ : αἱ Ἰοαπϑὶ, Οὐ ΒΟΥ 
ἰοΥΤ8 ΔΓ6 ΘΠ ρ]ογοά ἴῃ Β06 ἢ} 685865, 6. σ., ΤΟΥ. 26; 
οἷ. χίχ. 8: ἰΐ γδίθ οΥ Β6 8 ἰ0 ΓΕΙῸΥ ἰ0 ΒΟΘΏΘΒ 06- 
ουττῖηρ ἴῃ Ρυ] 6 οἷλοθβ. ΤῸ βἰδίθιηθῃΐ ΘΓΘ 
τηϑδὰθ γοβροοίϊ πα 6 Πδίυγο δ 4 οΠδγδοίου οὗ (89 
Ἰδθοσβ οὗἨ Αροϊ!οβ, Γ}}Υ ἀστθο8 τὶ ἢ {86 ΓΘΙΊΔΥΪκ8 
οὗ ΡῈ] Εἰ παβοῖΓ ἷἰπ 1 Οογ. οἢ. 1--οὐ. 4. δὰ] 
δά ρἱαπίοά, Αρο]ο8 τυδίευϑα; {8Ὸ Ἰδίϊοσ Βδα ποῖ 
Ἰαϊὰ {π6 Τουπάαίίου, αὶ 6 Ὀπ11 ἱΒόγοοη (1 ΟοΥ. 
ἀϊ1. 6, 10), ἐπι 8, ἰογπασάϑὰ 89 ποσῖς το ἢ 
μδὰ αἸγοδὰγ Ὀθθὴ δοιπτηθῃοθα. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. ΑἸΓΒουρὴ [86 Καονϊοάρο το ΑΡΟΪ]05 ῬΟο5- 
ΒοΕβοα, νγ88 βι}}} ἀοΐοοϊ: γὸ δηὰ ἱποοτηρίοῖο, ἢ 18- 
Ὀοταὰ δπηά ἰδυρδὶ πὰ σοτηραταίῖνο ἱΒογου ΠΏ 688 
δηὰ βυσοοδβ. Ἦἢο νγ͵ὰ8 διιοὰ ἴον (8 οτκ, ῬδΥΓΥ 
ὈΥ ἷβ πδίυτϑὶ ρἰ δ δηὰ ἷβ οἀποαίοη ἢ ἃ Ῥγο- 
Ομνιβιίδη βομοοϊ (ργορα δὴν ὑπαὶ οὗ ῬὨ110), δπά, 
ῬΥΓγ, ὉΥ ἷ8 Κηον]οάρο οὗ (86 ϑοτὶ ρίατοβ οἵ ἐμ 
ΟἹὰ Τοδίαπιοπὶ, σοι ἰηϑὰ τὶ ἢ 8 Κποπϊθαρο ὁ0η- 
οογηΐηρ 968618 ψ Βῖοῖ Μ͵88, δἱ ὑπ6 ἰἶτηο, οὗ 8 δοπ6- 
ὙΠ 8ὺ ̓ ἰγϊ 6 οχίοηί. Βαΐ ἰΐ 18 8 κἸονίὶπρ Ζ:98] 
ΜΘ δρϑοὶδ!} οδἰτηβ οΘομϑἰ ἀογδίίοη : ἰΐ ἱτ ρ6 1168 
δἰτα ἰο ἑθδοὺ πὰ ἰο Ἰδῦον.-- - Ἔνθ ἃ ᾿ἰσδὶ ἰμδὲ 8 
ἀΐπι, 18, πουουί 6685, ἃ ἐΐσλὲ; διὰ δα ψὸ δὶ ἢ- 

ΠῚ ΔΡΡ Ἶ68. ἃ ἴον ἰ6] θη 8 ὑπαὶ δσὸ ἰηἰγυσδίθα [0 
Ηἶα σατο, 58}4}} γοοοῖνο ἴοσο. πο δοαγχί ἰμδΐ 18 

δἰ ΠΟΟΡΟΪΥ δηἃ ΘΑΓΏΘΒ1Υ ἀογοίοα ἰο {86 ολυ80 οὗ 
ἰσαῖῃ, ΠΔΥῪ ποὶ ἱπά οοα Ὅθαν ἴῃ 186] (πὸ [Ὁ}} δῃὰ 

βδογοὰ ἔτθ οὗ ἰμὸ ϑρίγῖῦ ψγ͵πῸ Ῥγοσθϑαβ ὕγοτῃ {89 
Ἑδιιον δηὰ (86 δοη, Ὀυϊ ἰὲ 18 αἱ Ἰοαϑὶ σαρϑὉ]0 οὗἁ 

θοΐπς υἱεἱπιαίον κυϊ θὰ ἰπίο 8}1 ἰγσαΐὰ [Φολη χυΐ. 
18]. ΤΈΘΤο 8 ἃ ἀἰ θσθηο9 ὈΘΟΘΘᾺ πἷπὶ 180, 88 

8 ὈΘΖΙΠΠΟΥ, δηὰ ἔγοια ἰδ6 ὨΘΟΘΒΘΙΥ οὗ [Π6 6886, 
ΒοΙ5 ἃ ἸΟῪ Τδηῖκ, δηὰ ἷπι, γδο, ὉΥ͂ ἷ8 οστῃ 
ἴδαι, γτοοθάθβ ἤγοτι Ο τὶ δὶ. 

2. Τὶ 18. δὴ ἱπειγυςοίίνο οἰγευτηβίδηοο δαὶ 8 ηΔἢ 
Ἐκ ΑΡΟΪ]οϑ, το Ὀδοδτηθ 80 ηρογίδηί δδὰ ἰηδυ- 
οηἑἑαὶ ἴῃ (6 δροδίο! οδὶ αχο, βῃουϊ ἃ ἤδυθ ἴῃ ἵβεὶ 
Ὀθδα ῬΓΟΡασοα [ὉΓ ἷβ οἴδοθ 88 δ ἰδοῦ οσ ὉΥ͂ 
Ααυῖὰ δὰ Ῥυ801111-----ἃ υ]δίη πιδυτιοὰ μεὶτ---ηά 
βαῦθ Ὀθοὴ ἱπάονίοα ἰο {μδῖὰ ΤῸ0ῸΓ ἷ8. ΤΒοτοῦὮ 
Κηον]θάχο οὗ {86 Ῥοπίιΐτο ἰγαϊδα οὗὨ ΟἘτΊ δ Δ ΒΗ Υ. 
ΤΏοΟΒΟ ὑνχ2ὸ ῬΘΥΓΒΟΙΒ ἰυγιηϑὰ δὴ δοσύγαίο Ἰυδρτηθηὶ 
οὗ δΐβ Ῥογβοῦδὶ οδβασγβδοίοσ, δῃὰ οὗ {86 το ἔγαϊ δ 
ψοΐϊοῖῦ δἷ5 αἰα, τβοη σἰκΒὶγ Δρρ ϊοά, πουϊὰ 
Ῥγοάποο, δαὶ πον δἷ3ϑο ρογυοοϊνοὰ δὲ ὁπος .δ9 
φῬοϊηΐβ ἵπ πιϊςρ ἰδ Κπον]οάρο τγῶϑ ἀδίδοι να. 
ΤΉΘΥ 076 {6 ῬΘΥΒΟῚΒ Ὑἢ0 ᾿ηϊἰδἰοαὰ Ἐπὶ ἸΠΟΓΘ 
σοι ρ]οἴοἷγ ἰαηίο Α Κπον]θάζε οὗ ΘΟ γί βἰΐδα τυ, 
ΔΓ Βουρσ ἢ 86 885 Ὁ πα] ΘΒ. ΟΠ ΘΌΪΥ ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἰ0 ἴδοπὶ 
ἴπ ἐπιο]]οσῖυ δ) Ρόοσον δηὰ ἴῃ Ἰοατεΐηρ. ΤΕΥ εἷς 
[ογάρα Ηἷπὶ ἰμοῖσ δὰ σβϑὴ 86 φγοοοθῦθὰ ἰο 
Οογίηι ἢ, δὰ οοηϊτγ θαϊοαὰ ἐποῖτ βθασο ἴῃ δϑεὶρῃ- 
ἴηρ ἰο δὴ ἱπερογίϑηϊ ροβί 8 δ ΨἘΟ τν88 ὈΓΘΟ186- 
Ἰγ διϊεοὰ ἕοτ ἰι. Τυδ ἐνγγο ῬΘΓΒΟῺΒ ὮΘΥΘ ργροβδοὶ 
(πϑιηβοῖνοβ, Ὑ8ο Ὀοϊοιρ ἰο {86 ἸαἸἰγ, οὔ οὗὨ νοι, 
ΤΑΟΡΘΟΥΘΓΡ, 18 ἃ τοοαη, οὗ ἀἄσγουὲ δοπεϊπιοηΐβ. Ρ08- 
Βοβδϑίῃηρ 8 70]} δηὰ ργδοῖϊο8] Κπον]οῦρο οὗ τ 
ἰἰδη ἰσυϊῃ; δηὰ ὑπὸ ρογήοτιη δ ποσῖς, νι δϊεῖ, 
δοοοτάϊΐηρ ἰ0 οὖν Ἰοὴρς δδὶδὈ] βμθὰ υὑβδρεβ, ὃὉ0- 
Ἰοηχδ ἰο ἐμϑοϊορὶ 8) βου ϊ παντὶ αι ἃ οοο᾽ οβ δι ἰοδὶ 
δυι μον 165. ΤῸ Ὑ80]6 βοΐ 18 Σ βοὶ δὴ ουϊἀδῦϑὸ 
οὗ ἰΒς δοιῃηηθη Ῥτἰοϑίμοοα οὗἨ ἈὈο᾽ΐονασα ἷῃ ἰδ 
δροβίοϊϊς δῆ. [ἐ αἷβο ᾿Ππδίσαϊθβ πῃ κ᾽ βισὶ Κίπῷ 
ΤΑΔΏΒΘΥ ἴἰ6 τοϊδιϊοη ὈοίγθΘ σ8 0.865 δά οἴοείβ 
ἴπ {86 κίησάοιῃ οὗ ΟἸτῖεί. Ὑὸ δροβίϊ Ῥδὺὶ μδὰ 
Ὀοοοη6 σοηπποοίοα ὉΥ οοτίδίη [ἴθ5 σῖιπ ΔΑηυΐ 
δηὰ 5 πὶΐο ἴὰ Οονί πές, δηὰ δα ΡῬγΓΟΌΔΟΌΪ δεεῃ 
{86 ἐπεί ταπιοηὶΐ οὗἨ (Βοῖν σοηνογθίοῃ. ΑἿΣ Βατίπζ 
πδὰ {υγίπ ον ἰηοτοοῦτγαο τ] Εἴτα, δα, ἀπδουδί» 
οὐϊγ, δῇϊου πανΐης οὐ ου δ ΡΟΝ ἴῃ 9.τδῦθ, 
{86 Ὁ δοσοηρδηϊοὰ δἷπι ἰο Ερμδϑιιβ. Ββρο {86 
Ὀοσδπιο δοαυαὶπἰδὰ τὶ! ΑΡΟΪ]ο6. ἰοοῖκ ἃ ἀθερ ἰὩ- 
(ογοδί ἐπ Βῖτη, δπὰ ἱπιρατίοα ἰο ΒΐἿΤΏ 8. ΤΩΟΥῈ 01 
φ᾽ οἷο πον οάρο οὗὨἨ Ομ γι ϑιΐδα ἔσυῖ. Απα Ὧον, 
ΑΡοΪ]οα, δον Ὀοΐϊηρ (τ Ῥγοραγοὰ ὈΥ 8658 ὑπὸ 
ῬΟΥΒΟΒδ, τῆ τοῦ ἐδ ΔΡΟΒΙ16᾽ 5 ὕγίϑπβ, ὑτοοδοῖ- 
οἂ (ὁ Οοτνγίηιἢ, δῃὰ ἰμογο οείογοαὰ (86 δροβί!ο᾽ 8 
βοϊὰ οΥ̓ Ἰαῦογ. Τῆυθ ἰδ πβίγοβϑιηβ οὐ αἰ γὴν 
ἄτδοο νὶάθ]ν ἀἰβυδο {μομιβοῖνοθ, δπὰ {8:6 01685- 
ἴηρβ τ ΒΙΟΒ 1867 ἱπηρατί [9 ὁπ ἱπαϊν  ἀπδὶ, οχίθπὰ 
ἐποῖν Ὀδηΐρη ἰπδπθηοο ἰο οἰμογβ. Ὅ|6 δβοϑὰ ἰδ 
οδυτὶοὰ ἰὴ αἰ ογοηὶ ἀϊγθοϊΐοπδ, δὰ ἐμ οὐ ἀδηθεθ 
οὗ ἰΐα υἱ ἰδ} δὰ ρσχοαυοίϊνθ ῬΟΨΕΥ, ΔῈ δρ}8- 
τοὶ ἴῃ ΤΩΒῸΥ δβροίδ, δι ἰῃ9 Βαπὰ οὗ {δο [μοτγὰ οἵ 
189 ΘΒ ΤΟΝ ΘΟΠΙΓΟΪΒ ΘΥΘΙῪ τηογοτηθσιί δ: ΟΥ̓ΕΤΥ͂ 
ΤΟΒ0]}. 

8. 1 ΑΡΟΪ]ο5Β στοδεὶγ Ῥτοτηοίθα ἐδ ἱπίδγηδν 
στον οὗ (6 ΘΟ τί διΐδηβ δὲ Οογί εἰμ, τότ. 27, 
ἰδ9 τηοῖθ ψγδ8 ἃ οἱ οὐ σταοθ [800 ΕΧΕΟ. ποίθ, 
γογ. 27, 28, Ὁ.--ΤᾺκ.. ὙΒοποΥΡ πιο ΟὈἑΑΙΔ 

Ῥοϑίινο δάναμίασοθ δηὰ ἐμ Ὀ]εββίηρ οἵ Θοΐ, 
ἐδ θ8ο δΔ΄Ὸ ἴο δο δδονυΐϊ δοά, ποὶ ἐο ἐβὸ Ὡδίυσαδ δὺϊ- 

Ἰἰεῖοα οὗ δῇγ ἰπάϊνίἀυα), ποὲ ἰο ἐδε βοβοοὶ 18 
ὙΓΠ0} Β6 τ)γῶδ ἰταϊπϑᾶ, ποῖ ἰο ἐδ ροσβοῦδ 5}}Ὸ 

οοτηταηἰοαϊοὰ ἰο Βὲπι 6 ἐβοτουρὰ Κπον]οάξο οἵ 
ΟΝ νἰδεΐδα ἰσαϊῃ, ποῖ ἰο 8 οὐσὰὶ δας μυδίδβπι, δδὰ 
μἷθ οσ ρϑυβοηδὶ Ζϑαὶ, δαὲ ἴο (86 ορογβδίοδ οἵ 
86 σταοθ οὗ αοὰ. Νοΐίμον μα (μαι ρ]δηίοί , πὸΓ 
89 ἐμαὶ ψαίθσγοί, 5 δὴγ (δίς, ναὶ αοἀ ἐμπδὶ εὶ 
{86 ἱπογϑϑβθο. [1 Οοσ. 11}. 7]. 

-«- ϑ΄ὔῬ».οἍΝἍἽὋν τ Εχ 
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ΗΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

Υκεβ. 28. ὕὕϑθηϊ ονὸσ - - - Θαϊεῖία - - - 
βϑιΒουΐηβ 81} [Π6 ἄϊδοΐὈ]968.---Ἐ ἘΠ 0 γ0 ΔΥῸ 
ἸΏΒΏΥ Ὑ8086 ὙΠ0]6 δἰἰθηϊίοη ἰβ βου θδα ἴῃ ἰἢ6 
ποτὶς οὗ δ ΤΑ ΚΘ θη. Βαυΐ ΜΒ ΘΩ ἐΠ6Υ Ὠορὶθοὶ 
Δὲ οἵ βίγϑη κι βεπίης δηὰ ϑϑίδ ὉΠ 18 ἰηρ αν κοηθα 
ῬΟΓΒΟΉΒ, ΟΥ̓ ΡΑΥ͂ Π0 ΣΙ ΠΟΥ δἰϊθηιίοη (ο ὑπὸ Ἰαἰΐο;, 
δηὰ ἀο ποὶ ἔδῃ ἰδ 6 Βραυκ ν θη Θοηγογβίοη ὈΘβΊηΒ, 
τανε ὍΟΥΚ δηὰ ἸΑΌΟΣ δτὸ οἰ δ}}γ ἴῃ ναΐϊη. (ἀρ. 

ὩΣ 24-26.{. ΑΡΟ]]οΕ.---ΗἌο ἔστη Β. 68. ἃ ὙΟΥῪ 
δοβα Ὁ} 1]Ἰυδίχαιί οι οὗ ἰῃ9 δοπι δἰ παίϊου οὗ {6 
ἊΣ οἴ βαίυτο δῃὰ ἰμ089 οὗ ζτβδοθ, 1ἴΏ ἃ ἰθϑόῦον. 

. δ νὰ οἰοαυθῃῖ, ὈΥ 8 παδίυγδὶ οἱ, τον. 24 ; 
Π. ΜΊΖΗΙ ἴπ 188 ἐν φῆι ὀνανἐμρβθανο ψ Ὠΐ6 ἢ οἱ Γσθτω- 
δἰδῃθθ "18 Ὡδίῃ δὶ οἸοαθη68 οὐγοὰ 118 ῬΟΤΤΟΣ απὰ 
γαϊαο; 1Π1. Ιπδιγυοὶθα ἴῃ 155 ὙΔΥ οὗ ἰμὸ Ιμοτὰ, 
τοσ. 2δ--ανυΐϊηρ δανυδηοθα ἔἰ πὶ 8 2676 δ0α081}- 
ἰδῆθθ τἱῖ ὑπὸ Ἰοίίοῦ οὗ ἰμ0 ϑογιρίυγοθ, ἰὸ ἃ 
Οδεϊδιίδη Κπον]οᾶρο οὗ αοα᾽ 8 Ρ]δη οὗἉ βαϊγδιίΐοῃ, 
Δ Ββουσὰ ἰδὲ Κπον]θάρσο γ88 δἱ ὄγβὶ ἱτηρογίοοι ; 
ΙΥ. Ἑογνθεὶ ἴῃ {πῃ 6 Βρίτὶυ---8116ἀ τυ 8 ΠΟΌ]6 68] 
ἷπ ἐμ ]ογίης (80 Κπον]οᾶκο Ὑΐοι 6 μδὰ δο- 
χυϊτοά, ὈΥ ἰδοτίης ἴον 8) 6 οχίθηδβίου οὗ {πὸ Κίπρ- 
ἄοπ οὗ Θοὰ; Υ. ἴῃ φροββοδδίοῃ οὗἨ δὴ δάτηϊγδὉ]θ 
ΠΌΔΙ, ΤΆΓΟΥ ουπὰ ἰῃ σδομπηθἰηδιΐοη ΜΓ 80 
ἸΏΔΩΥ ΟἸ8, ΠΔΙΩΘΙΥ͂, ἀοΟ.}}γ--τθ ΘΟΥμ δι ἀ6- 
εἰγοά (0 ὃ6 σοπάυοιοὰ ὈγῚ Δαυΐδ δηὰ Ῥυ1861118-- 
ἱπὸ ρἰαΐῃ, ργϑοίϊσδ)] ΟἿ γἱβιῖδη8---ἰο ἃ. ΠΟΤῈ ὈγῸ- 
Ἰοαπὰ δοᾳυδὶ πίδηοο τὶ ΟἸ στ βιδηϊγ.--- Αροΐϊοε, 
α πιοάεὶ αα α Ολτγιείταπ ἰδαολέν : ᾽λ0 ὑθσμον ΒΒου]ὰ 
6, 1. [μρατηοα---ἰὰ Ὠυτηδη αὶ δηὰ βοΐϑησοο, Ὀυϊ, 
ΒΡοοΐδΙΪγ, 1ἴπ [86 ϑογίρίαγοθ; 1. Αρὶ ἰο ἰθδοὶ [] 
Τίαι. 1. 21]7--τ-ἃ Δ} ὺ πΐσ 8 ποὶ ἰάοηίο8) 
ὑπ πδίαγαὶ οϊοαᾳύθποο, Ὀὰΐ, ργοδιιί ποηιγ, ἀ6- 
Ῥεμὰβ οὐ 86 ῥγϑϑθποθ οὗ ΒΟΙΪΥ 1:68] δῃᾷ Ἰουθ 
(“ Τουτθηὶ ἴῃ (86 δρὶ γ᾽); ΠῚ. ὙΠ ἴο Ιθατα 
--δὸ (μον πὸ τῆν οοηίΐ 0 4}}}7 δάνυδλποο 'ἰἢ Κηον- 
Ἰοάψο, ποὶ ΟΠΪΥ͂ ὈΥ ἰδ οὐσιι ῬΘΥΒΟΏΔΙὶ βίυαϊε8, Ὀυὶ 
850 ὈῪ ἰδὸ ᾿ϑβϑοῦβ ὙὨὶσῖ, ἴῃ δὴ Βα Ό]6 Βρ γίι, 
Βε σϑσοῖνϑ ἥἤγοπι Ομυ δι δὴ5 ὙΠῸ τὸ δῃᾶὰονβὰ 
μι] δορί τυ] 11{6.--- ΑἹὉ ΘΙ]οαυθηῖ ΤΏ8}.---ΕἸο- 
αυθποθ 18 8 ΠΟΌΪ οἰ οὗ Οοά, τψθῃ ἴΐ ἰδ ΡΓΟΡΘΙῚΥ 
ὀρ] ογοά, νὰ θίΠ6Υ ἰὼ Θοο] δ᾽ αϑι θα] ΟΥ ἴῃ Βϑοῦ αν 
δίϊδισα : Ὀυὲ τ θῃ ἰΐ 18 δουδοά, ἐξ 5 ἰκὸ α βινογὰ 
ἴῃ 86 Βαπὰ οὗ δ Ὡδάϊηδη. (ϑίδιο).--ἈΔ σῦν ἢ 
ἴ8ο Βοτίρτασθα ---Ἴἰ 5 ποῖ (ἢ 9 τη6γ0 Κπον]θάκο 
οἵ (ἂς Ἰἰέοταὶ 6686 οὗ ἴο0 βοτὶ ρίιγοβ, Ὀυΐ 8 ὉΪ6586 
ὀχρεγίθῃσο οὗ ἐπ ροόνοῦ οὗ αἰνίῃο ἰσὰ ἢ ἴῃ (89 
δεαγί, Ὁ ΨΒΊΟΘῊ ἃ ὑθαοθοῦ ὈΘΟΟΙΏΘΒ τα ΚὨΙΥ ἰπ {μ0 
Βοτὶρίῃτεοβ. (ΑΡ. Ραδί.).---:πδϊσπιοϊοᾶ ἴῃ [6 
ὍΑΥ οὗ [89 Τωοχᾶ; ΘΟΥ̓ΟΥΥ ΟἸ γι βίίδη Βῃου]α ὃ 80 
ἰπϑιγυςϊδα, οβροοΐ ΠΥ [89 ἰθθο μον ; Οἰ ΒΟΥ ΥΥΪ86, ἢ 
ἷδ ἃ Ὀϊϊπὰ Ἰοδᾶ ον οὔ πο ὈΠιπά. (βίαν κο).---Βοίηκς 
ἴογυθηῖ πὰ τ} δρίτἱῖ, ΒΘ βρϑ]εο.--- θα ὑμ6 
ὑρδοθ θυ δ οὐγὰ μοδσί ἱβ ἤ]]6ο ἃ τι ἴδ 9 Ἰονθ οὗ 
δοδθυ5, δ ἃ Ὀυσηδ ἩῚῚ {π6 ὅτο οὔ ὑμο Ἠοὶγ 6) ιοβιὶ, 
80 θδιηθ οχίθπάβ, δηὰ οηκίηϊοβ (6 ποαγίβ οἵ 
οἰδβεσα. (ἄρ. Ῥαδβί.).---Βαὶ ἰὰ ᾽β υθουγ βαὰ ψ θη {86 
ὅτο Ἔχρίγοδ ὑγἱ ἢ ἰδ 9 ΒΟΌΣ, δῃὰ 208] 18 ἰδ ὰ δαὶ 8 
πε (0.6 τη υδογρί; ἰῃ δ ἢ 8 6486, (86 ΡΓΘΔΟΙΘΓ 
6 ἃ 1616 85 δβίοοϊκ, σγοϑοοϊνἱης ΠΘΙΠΘΥ βρὶσὶϊ ΠΟΥ 
ΡΟ ὕγοια Ογἶϑί. (ϑιασῖκο).--- ἢ οὐ ΟὨΪΥ 
ἴδο Ὀαριέαπι οὗ 70Βη.---Αἱ αἰδονγοηὶ ρονγϊοάβ, 
ἰπ (μὸ δἱδίοσγ οὗἩ ἱμ6 Θιηγίβιΐδη μάγοι, ρμαγιῖσα- 
ἴδεν τΒθῶ ἃ ποῦν δηὰ ἱτηροτίϑηί δάνδποθ 788 ἴ0 
6 πιδάθ, ΟΣ ἃ ΠΟῪ ἀουθϊοριηθηὶ οὗ ἰπ9 Κίηρχάοιῃ 
οἵ ἀοὰ να δρργοδοβίηρ, ὑθδσθοῦβ ὮδΥΘ δυίβθῃ 

ὙΠῸ Βδύθ, ποῖ ὉΠΔΡΕΥ, ὈΘΘῺ Θοηρδτοα τὶ Φο δα 
ἐ8ὸ Βαρίϊδί. ἘΠΟΥ ΓΘ δρροίηϊοά τὸ ἀΐγϑαοι ἢ 9 
αἰϊοπιίοη οὗ ᾿πθῃ ἴο ὩΘῊῪ οὐϑηΐϑ ἩΔὶσ ῬΟΓΘ δἱ 
δαπά, δηὰ (ὁ ἃ πον [|ἴ}6, ἴῃ σοῃραγίϑοη ψὶι ἢ 
ὙἘΙΘἢ {16 ργοβοηὶ βίδὶθ νγδϑ ἰμδὶ οἵ ἀθαίῃβ. Βυὶ 
ΒΟ ἢ ἃ ΠΟῪ οτάον οὗ ὑδίηρϑ, ὑμ 6 ννότο ποὶ οὗὨ 
ΒΘ ΒΘΙγ98 οοιπηροίθηϊ ἰ0 ΘβιδὈΪ 8. ΤΠΘΥ δβιοοὰ 
αἱ ὑπ ἀΟ0Σ οὗ (86 ΠΘῪ Θοσ᾽ 6518 5.108] ὁσὰ οὗὨ ἰδ9 
Ομυτοῖ, δηὰ (9 Ὀσὶκδὶ ἰχμὶ τοι ὑπο αἰ δυδοά, 
ΘηδΌΪοα ἐποὶν αἀἰβοῖὶρὶθβ ἰο 866 ἰπθ θηΐγδησθ, Ὀυΐ 
ΠΟΥ ὙΟΓΘ πο ΔΌΪ6 ἰοὸ σοπάμποϊ ἐδ9 Ἰδίίον ἰηἰο 189 
Ἰηίοτίου. [}1 νγῶ8 ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ ὑμδὶ {8686 αἰδοῖ 168 
βου]ὰ Ἰοοῖ Ὀογοπά μοὶ ὑθϑόμουβ, δπὰ χ πον 
Θγ 68 οἢ Ηϊΐϊὰ γο ἰδ ὑπὸ 8016 δῃηὰ ἔσθ ΤΌΠΟΥ. 
Δα ᾿ἰϊαδ γδιΐοη 8 ἔα γηἰβ θα ἐπ {ἰπ6 6686 οὗ ἐμ6 ἀ15- 
υἱϊησυϊδοα ΒοΠ] οἰ οστήδομον. {ὙΠ 111} 261).---Αἀπ 18 
δηὰἃ ῬσχίβοίἹα - - - ἴοοϊςε Βὲϊη - - - ΟΣ 
ῬΘΙίθοεῖν.---Ηο τ 8ο ΣῪ ΚΗΟΝΒ 76801.8, 18 δοτα- 
Ῥοϊϑηϊ ἰο μῖνο βουὶρίυγαὶ ᾿πβιγαοίϊοῃ ουθῃ ἰοὸ [89 
τοοϑίὶ Ἰθδυηθα τηδη. (Αρ. Ῥαβδί.").---τἰὖῦ 18. ἃ βίψῃ οὗ 
δὼ ΒΟΙΩΌ]6 βρίγὶῖ, τ Ὦθὴ ἃ τῶδῃ, βου ον ἰθαυπϑα 
ἮΘ ΠΙΔΥ Ὅθ, 18 ᾿ΪΠἸΐης ἴο ἸΘΆΤΏ 581}}} τθοτο ἔγοϊῃ 
δηοίμον, ΔΙ πουρὰ ᾿ξ βου ϊα ὈῸ ἔγοια 8 Ῥ] αὶ Ὦ π|θ- 
οϑηΐα. (ϑιδνγκο).---Ρ δὰ} 8 ὅτι Ερίδι]ϊθ ἰο ἐμθ 
ΟοΥ ἰδηδ ΒΠΟΥ 8 ἐπδὺ (ἢ 6 Ὀδὶ ον ΘΥΒ δὶ σον 
ὝΟΤΟ “πυ6ἢ ΒοΙροά᾽᾽" ὮΥ ΑΡΟ]]05ϑ. “μοί ΒΟ Γ᾽ 
Ῥϑυ], ΟΣ ΑΡΟ]]08 - - - 8} ἂτὸ γουτδ. ᾿᾽ (1 Οον. 11], 
22). ἴῃ βυοῖν ὑθυύτῃβ ἰμθ ϑροβίϊθ, Χο 88 ἃ 
ΒίγΔΏΧΟΥ ἰ0 ΘΩΥ͂Υ, ΟΧΡΓΒβοα ἴῃ6 0Υ ψὶῖ 0 ἢ 
μο βυγγογοα 89 ποῦ] ψἰδ οὗ ΑΡΟ]]οβ, ψῆο 60- 
ὄρογαιθοάα νὰ ἷπι ἴῃ οοπαποιίης {186 Ὀο]ονοά 
οοηρνοραίίοη ἰῃ ἰΠ6 ἮΔΥ οὗὨ βδ)] υδίϊοη. 
γε. 27. ἨοϊΙροᾶ ἴβϑτὰ πο τυίοδ μαᾶ 

Ὀοὶ]ἑονϑᾶ σου βτδ8ο6.--- Ὁ} 411 ὶβ ΠΟΌ]Θ 
Εἰτ8 δῃὰ 18 δ} Π{ γ, ἰδ 8. ΟἾΪΥ ἰΒτου ἢ σΥδο0 
πὶ 6 μοὶ]ρϑά πόθι τ Εχεα. Ὡοὶθ ου Υα. 27, 
28, Ὁ. τὴ} Τι [8 δοΐθ!γ ὉΥ χγϑοο ὑἐμδὶ (μ6 τονὰ 
Ῥχγοάυσαοβ ἰγυὶξ δῃὰ ἱπιραγὶδ βρί γα] 116. (ἀρ. 
Ῥαβί.). 
ὌΝ 28. σον! ποοᾶ ἴ86 ὕοννα, δᾶ ἴδδὲ 

ΡυθιίοΙν, βμουσίης ΌΥ ἴ86 δοσίρζῃΓθε.---Ἰὴ 
(86 βοΐνοοὶβ οὗ βοΐϑθποθ, ἃ τῃηϑίμοηιθίὶο] ἀθταοἢ- 
βἰγδιΐοι 15 σοραγάθα δβ ἔδο τηοδὺ σοηνἰηοΐηρ οὗ 
4}1}; ἴῃ (86 σῃμυγοῖ οὗ αο, πο ἀθιμποπδβίγαιΐοῃ ἰ8 
ἸΏΟΓΟ ΜΟΥ οὗ οοπδάθηοοε ὑΒ8 οὁη9 {πϑὲ 18 (Δ Κ0 ἢ 
ἤγοιῃ 86 Ηοὴγ δογὶρίατοδβ. (βίαν ο).---αὐροίζοα, απ 
ἐϊιυδίγαίίοη 97 ἰλε ἱγωίλ, ἰλαὶ ἱεαγπίηρ απα πιεπίαϊ 
ομξίιτε τᾶν φτεαίϊψ ρῥτοπιοίς (δά Ἰπίεγεδί8 οὗ ἰλε κἀἰησ-ο 
ἄοπε οΓ Οοα,. (1,1860).---Το εἰγουπιδίαποεδ ὡρπὰεν 
ισλίοῦ α λίσλ ἄορστεε ὁ} πιεπίαἱ οὐ σαπ τοπΩ6 
δεγυΐσεδ ἰο ἰἠε κίησάοηι οὗ αοά: 1. θα ἔσο ἴδ ιν ἢ 
σοπϑδιϊίαι θα ἐϊ8 Τουπα διΐοι, γον. 2ῦ᾽, 11.  Βοη ἰὐ 
οἷοβθβ πὸ δύϑῃυθ ἰ0 δαάἀϊἰιὶοηα!ὶ Ἰἰριὶ, νοῦ. 26 ; ΠΠ]. 
ὝΈΏΘΩ ἴΐ ἰδ ἡυαϊοϊουδὶν ὀχ ἱϊθά, γὸρ. 27, 28, 
(ἰἀ.).--Οπ στουιὰ ἐμ ΟἈτιδιίαπ ἐποιοίεάσε: 1. Τὶ ἰδ 
ΠΟΟΘΒΒΒΓΥ ἴῃ ἰΠ6 6889 οὗ ΘΥΟΓΥ͂ 0Π6, ΘΥ6ῃ. ἐπου σὰ 
μὸ ΔΊἌϑδαὺ ροββοβϑβϑδ γίοι αἰἔιδ, γον. 24; 11. ἴ ἰ8 
του ανὶν τγαϊπίαἰ ποὰ, ἴῃ 186 6886 οὗ ὑμ6 Βυπ}0}9 
δηὰ ἀοοῖΐο, νον. 26; 1Π{. 10 τοϑυϊὶβ ἴῃ τἱοῖὶ ἔγαϊ 8 
--ὠἰὰ Ὀϊ]οβδοὰ δοίβ τ ϑῖοι οχιθηὰ ἐδοὸ Κἰηρσάοι οὗ 
6οά, τον. 27, 28.----Αροϊϊοε ἐπ Αἰεχαπάτγία (τον. 24), 

απὰ Αροίϊος ὧι Ερλεδωδ (γϑγὺ. 26); οὐ, 7λὲ ἀξφὴ 
δολοοὶ ὁ} 8εειμίατ ἰδατηΐτισ, απὰ (δὲ ἀιμπὸίε δολοοὶ οὔ 
γεϊσίομα ἐχροτίεποο: 1. Τὴ Κηον]θᾶρο δοαυϊγοὰ 
ἰῃ ἐμὸ ἥοσιωοσ ; 11. Τμὸ Κπον]οάκο δοαυϊτοα ἰῃ 
[86 Ἰδίίον αἰοηδ.---- Τῆι δἰοερεα ρῥγορτέδε ιολϊολ ΑρὈῆοα 
ππαᾶξ ; ΟΣ, " Ν ΒΟΒΟΟΥΘΥ Βα, ἰο Ὠΐτῃ 584}} Ὀὸ ρσίγϑῃ, 
δὰ δα 8}}8}} ΒΔΥΘ ΤΏ δουπάδποο᾽ [Μ|. χὶϊὶ, 
127:1. δὶ ἀϊὰ Αροὶϊοβ ροββοδα ' Νοῖ οἿΪγ (Ἃα 
8. ΠΟΌΪ6 ἰΔ]6η ---πδίι γα) χἱ 5, γον. 24, Ὀυΐϊ 4180 (ὁ 



848 ΤῊΕ ΑΟΤΒ ΟΥ ΤῈΕ ΑΡΟἙΒΤΙΊΕΗ. 

8 Βοποδὲ Σθ8] ἴῃ οπρ]ογὶπρ ἰμδὲ ἰδ] οηὐ---Ὀγ Ἰοδτη-  ἀἰνῖμο σταοο, γὰρ. 27, 28.--- Ῥαμ απὰ Αροϊϊοε, ἰτο 
ἴῃ, διὰ ὈΥ ἰοδοιιίημ, τοῦ. 26; 11. δὶ τδδ ἀΐδεγεμί, απα ν εἰ ἰιοο δἰεεεοά ἐπείγωκεεηίε ο ἰὰε ]ονὰ; 
εἰν ἰο πἷπ, δο ἐμδὲ δὸ δὰ τοσο δυυμάδηοο ἢ 1. 786 τοδίοτγίδὶ οὔ σπΐοι, ΠΠ|. ΤῈ6 Βιδῆβος ἰῃ 
(α) Το μὶδ Κπονίοάμο νδὲ δά ἀϑὰ {86 (0}} Ἰίσμί οὗ Ὑδῖοι, ΠΙ. ΤΟ ῬΡΌΓΡΟΒΟ ἴο᾽ ΒΊΟΝ, ἰδ [μοτὰ γεν. 
86 Κηον]οάζο οὗ 6βὺ8 ΟΠ τίδί, νον. 26; (δ) ἰο] μασζοὰ ἰμοδὸ ὑπὸ ἱπβισυτϊτηςθπίβ. 
ιἷα ἸΔΌΟΥΒ δὲ δ ἀδὰ ἴδε οδηἱροίδηϊ ῬοΤοΣ οὗἁ 

ἃ ΠΙ. Ανγίναὶ οΥ ἰλε ἀροείΐε Ῥαωμὶ αἱ Ἐρλεεια. Η πνερείε εοἱἱὰ οεγίαί ἀϊδοίρῖεε οὗ. “οκκ, λοι ἱε 
οοπόάμείε ἰο (λα ζω ρταος 97 ΟἈτώϊ. 

ΟΒαΑρτεεπ ΧΙ͂Σ. 1-7. 

1 Απὰ υὐ7 10 σδτη6 ὑο Ρ888, ὑμιαί, Ὑ 8116 ΑΡΟ]]0Β ὙΓῈ8 αὐ (,οὐϊηίἣ, ῬῬαᾺ] Βδυϊρ, ῥδεδοὶ 
[ὑγὰν 6164] {Πγοῦρἢ [Π6 ὌΡΡΘΓ οοαδβίβ [ἀἰβίγι οι 8]} σᾶ ἰο ΕἸΡΒΘΒΒ; δηὰ βηίυρ 

2 [[Ὀππη4]" οετγίδίη αἰδοῖ ρ᾽οβ, ἘΉ 6 [Απά7 βαϊὰ ὑπίο ἐμοα, Ηδνο γ6 σϑοοϊνοὰ (μς ΗρΪγ 
Βοδβὺ βίῃθο γ6 Ὀο)ευθα  [Π]ὰ γὸ σϑοοῖνθ {86 Ηοὶγ αἰ πιοβῦ, νβθῃ γα Ὀθοδαι δὲ- 

Ἰίονοτβ 7] Αὐάὰ (Π60 βαιά [αὖ {86 τορ]}64]" απίο μῖπι, [Νο,] 76. βανθ ποῖ βὸ πυεὶ 
8. 88 βοδγὰ ψ θοῦ {Π6 ΓΘ ὈΘ ΔΏΥ [5] Ηοὶγ αἸποβύ. ἘΔπά ἢ6 βαϊ:ἃ πηΐο ὑμϑῖ [οπε. ποίου 

8 4 τ 65], [Πἴο τ ἢδὺ ὑΒ 6 ὙΟΓΘ 
Βδὰ Ῥαὺ] [Βυὺ Ῥαὰὺ] 5417, ᾿ 

Δρ(Ζοα ἢ Απά (6 Υ Ββαϊὰ, [Ππίο ἢ π᾿ Β Ὀαρὥδαι. ἼΤΒεΩ 
οἴῃ γοΡ γ [ἰπἀ664, μὲν] ὈαρίΣοα τι (86 δαρίϊδηι οἱ 

Τορθηΐδηςθ, ΒΥ πηΐο (ἢ6 ΡΘΟρΪθ, ὑπαὶ ὉΠ6Υ ββου!ὰ ὑϑ]ῖουθ οὐ ἴηι τ ῖοῖ [580] 
δ᾽ Βῃῃου]ά οοπι6 δίνου ἤλτη, ὑπδῦ 18, οα Ογἰδὶ [οηε. ΟἿ γὶβϑυ"] 6868. 
6 (Π6Υ πογο Ὀαρυϊσοα ἴῃ ὑπ 6 πδιη6 οὗ (ἢ 6 

ἘΝ ΒΘα (ΠΟΥ Βοαγὰ ἐλ, 
τὰ Φεδβυβ. ἘλΔπὰ σβθη δὰ) διὰ [ογπ. δὰ, 

ἐπιϑέντος ἰΔ1ἃ λὲς δῃὰβ ἀροὺ ἔμθαι, (86 ΗΟΪΥ ΟΠ οβῦ οἅτῃθ οὐ ὑδβθῖα; δηά ὑπ|6 0 βραῖὲ 
7 χὰ} ὑοηρυοδ, δηά ῥγορἰιοβιϑά. ἘΑΛμά [Βα] 4}} (86 πιϑθῃ σοῦ δρουῦ ἔψαοῖὶνο. ὁ 

1 ες. 1. ἃ. [Τ|ιὸ ογἰκίῃδὶ ἰδ μέρῃ, ί. 4., Ῥαγδ. ΟἹ ἐμὸ ποσὰ οοαξέξ, 6606 ποίθ 8, δρροπάἀοὰ ἴἰο ἰδ ἰοχὶ οἵ οἰ. σι, (2.61. 

8 Ὕοτ. 1. Ὁ. ΤΊοοὨ. δηὰ Τοῦ. [ἀπ ΑἸ(.}, [ἢ δοοογάδιοο τὶ Α. Β.᾿ [Ὁοἀἁ. Βίη. ν 
διπέν τε [ἰουππὰ ἰῃ Α. Β, Ὁ. ΕΒ. Οοἀὰ. Βίη.), νιδόγοδδ 

δοΐυγδὶ δεημοῃἀδίϊοι. 
ἰη ὠϑέεν πωοροτγίδηϊ τηδηυδοτίρίδ [Α. Β. Ὦ. Ἐ. Ουοὰ. 812.] δά ἐδ 8 

[0Γ8.--- 

1. γοϑάίηᾳ (πῃ νοῦ. 1) εὑρεῖν, Δῃα ἰπ γογ. 
ἐρεῖ. τος. ἔγοτα ἸΏ. Θ. ὙΦΉΒΕΡΕΣ διο 

δΎΟΘΓ. 2. εἶπον [οἵ ἱεζί. γεο. ἵτοιη Ο. Η.] [6 παπεί 
Βραγίουβ δα! ίου ἰο ἴπὸ ἰοχὶ. [Οπι δἅ Ὁγ γοοϑαὶ 

τὴ ἢ 1.6, διὰ ἕαϊξ. ἾἸ, δοῖθ Ν ψυἠμμϑύνρ ὕκῳ ἀἋ αν 

4Υογ. ὃ. ΤΊ γοδαϊηᾳ πρὸς αὑτούς [οἵ ἐΖέ. τεσ. ἴγτοια Θ. Η.] ἘΡΝ δβρατίουδ. [Οταϊἐὐοὰ ἴῃ Α. Β. Ὁ. 5. νας. διὰ [γ11- 
οϑῶί οἀϊίοτ.---Οοὰ. Βίη. Γοδάϑ: ὁ δὲ ἐΐπεν᾿ Εἰς τί..--Ταὰ. 

δον. 4. Χριστό 
[Οπιτεὰ ἰῃ Α. Β. Κι. σοά. βίη; Υα]ς., δηὰ . 
104 ἰὴ Α. Β. ἢ. Οοά. δΒίαη., Ὀθὶ [Ὁ ἴη Καὶ α. 
Μογοτ, ὑὈο]ίονοα ὑμδὲ [1 νγδϑ ἀγορρεὰ, Ῥεςδῦθο 0 οοῖτϑα 
ἐπτογργοίοσα νι τοκαγὰ τόσ. δ, δα [ἢ ςοηϊ ηπδίίος οὗ 

ν Σὕυοίογο ᾿[ησοῦν, ἰδ ἰουπὰ ἊΝ ἔη 16 ἔπο Ἰδίΐοσϊ πηοίδ] τωδηυδοτρία, απ ἰδ ππδουθίεαν πρυγοῦα. 
[«εἰιϊ., Τίες., δὰ Α1..--- Ὁ. τοϑάδ αἰ} τὸν Χρ.--- εν, δίτον Ἰωάννης [5 σα 
Ἡ; ἰεἰο τὠοοϊοὰ ὮὉγ [Δεὰ., 

πάϊπξ δέ οσσυτο ἴῃ [09 πογάβ τ δίς ΡβῺ] μὑγοπουμοοδὰ, Βαὶ ἴδὺν 
8} 6 δάγοδο, δηὰ ἐμ οογττοϊδίίνο δὲ ἰὼ τἴμδὶ νογϑο.- -ἴὰκ.) 

Τίοοδ., δὰ Βογι., ναὶ τεϊδέ ποιὰ ὮΣ ΑἸζ,, τϑο, δ 

ΦΥες. 7. [ἘἘὸτ ἐδὸ Ἠοργαίοτίς δεκαδύο οὗἉ ἐεκέ. γεο. ἴγοπι Ο. Η., διὰ ἰσαμὰ αἷϑὸ ἰπ δοπὶθ τ ηδοῦ]οα, δοέλιοτα, οἷα. 1δὲ- 

ἘΧΕΟΣΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

ει. 1-8. αἅ. Διπᾶ ἰδ οὐτηὴδ ἴο .;:5884.--ΤῈς 
ἀνωτερικὰ μέρη δγτ6 [80 ἱπίθτϊοῦ ΤΟ ΙΌΠ8, δυο 88 
Οδ]αίδα δὰ Ρμγυρῖδ (οἷν. χυὶἱ, 28), τ ἢ 6Γ6 
ἸΩΟ0Γ6 οἰογαίθα (π8 {80 8θ08- οδδ ὁ ψ οι ΕΡΗΘ- 
ΒῈΒ ὙΔ8 δἰ(ἰυδίοὰ, ΟἹ 8 ΤὈΓΙΠΘΥ οοοδϑῖου Ρϑὺυ] 
δα Ὀδοὴ Τοῦ ἀάθ ὉΥ {86 ΗοΙΪΥ αμοδί ἰο 1800 
ΟἿ ὑπὸ Ἡδδίοσγ οοδδί οὗ Αβἰδ Μίῃοσ, δ8ηὰ ψ ἤθη Ὠ6 
τοϊυγποα ἔσγουῃ ἷ8 ΒΟΘΟὨ ἃ τὰ ΒΒ ΟΏΔΙΥ ᾿ΟΌΓΠΘΥ, [ἢ 6 
Υἱδὶὶ τ ἷο ἢ 6 ρΡαϊὰ ἰο ΕΡΒοδυβ 88 Υ ΥῪ Ὀτὶοί. 
Ηο νδδ πὸ Ῥϑχι (6 ἰο γοιδίη ἀυγίης 8 πιο 
Ἰοηον ρογίοα ἴῃ ἐμ οἰἐγ, δηα 86 αἰγπθ Ὀ]οβδὶης 
δἰἱθηἀοά κδὶ8 ἸΔΌΟΤΒ. 

ὁ. Ἑϊηᾶϊηᾳ, οθϑσεϊδίῃ ἄϊδοΐρ1θ8.--- 6 ἃ 
ΡΟ Δο8 ἰο ὑδ6 τωϑῃ οὗ σποῖὰ ἢ᾽θ ΒΟΥ ΒρΟ8 ΚΒ, {Π6 
ἴσου μαϑητάς, ὦ. 6., ΟἸιν δἰ δ ηΒ, υπαυθϑίϊ Δ Ὁ] 
οτηρίογίης 1 ᾿ἴπ ἃ νἱὰθ βθῆδθ. 186 ΔροΒι]0 πησδὶ 
δυο Ὀθθὰ ἱπαυοοὰ ὈΥ̓͂ οοΥίδὶπ οἱγουϊηδίβῃ 68 

ἘΞ ἘἘΒΙ ἘΠ ΤΑ ΤΩΣ Α. Β. Ὁ. Β. Οοὰ. Βίη., καἰ πυ δου ]ο 8, αἰο. ΑἸ, τοϊδίῃδ ἐμο 1665 υφ8] ἔοετα οἵ 1.0 ἐεξί. γρ.. 

ΜὮΙΟΝ δὸ δδὰ ποιϊορὰ, ἰο ἀου δὲ ἩΒοίΒοΣ (μοδὸ 
ΙΏ6} δὰ γοοοϊγοὰ ὑπὸ κἱδ οὗ 86 ΗΟΙΥ Οδοβί δἱ 
86 ὑπο οὗ ἱμοὶν δοπυοσβίοη. [{“ἍΝοί, 85. Ἐπεὶ. 
γογείοη: ἤανε ψα τεζεϊσεά, οἰο., Ὀυϊ: 2214 ψε τε 
οαἴσε ἰλε Ποὶν Ολοεὶ τολερ γε δὲεέραπεε δείξετε ἢ" 
Ταῖδ ἰσγαπδϊδιίΐοη οὐ ἰπιογργείδεϊου οἵ Αἰζογὰ, ἰ 
ΤᾺΠΥ δάοριοὰ Ὀγ ΑἸἰοχαπάοσ δῃά Ηδοϊοὶὶ.---ἴῖὰ.]. 
ΗΘ δοοογαϊη μὴν δἀἀτοββοὰ ἐμ ᾳαρφδίίοα ἰο ἰδ 
ἴῃ ἀἰγοσὶ ἰοσῶϑ. Απὰ γοί ὑἐμὶ8 αυδδίίοῃ, οδρεοὶδὲ. 
Ἰγ 186 ποτὰ πιστεύσαντες [“ὙΒΙΘΩ ΟΔη ΕΔΓ Β0 
ταολπΐης [μδὴ (μα οὗἩ Ὀο]ονῖπα οπ ἐλ ζοτά δι" 
(Α11.).--- Τ8.] οὐ ἀθμΕἸν ΡΓΘΘΌΡΡΟΘΟΒ {παῖ ἴῃ μοϊοί 
οὗ ἴδοὶ {η67 8τ6 ΟΒ τί βιϊδηβ δίγοδὰγ. 186 ποτὲ 
ἀλλά, ιἰῖὰ π ἰοι (μοῖν δῶβνγεσ Ὀερίηβ, ἱὩρλλοα 
ἰλαὺ 11 ἴθ αἰτοῦ ἐπ 86 περϑίϊνο, δ5 ἱγ ἰ( νεξδα 
πὶ “Νο 1 [Ὁ ποραίίνε '8 δοβογθεδὰ ὃν ἀλλά; 
οοῖαρ. 1 Οον. νἱ. 6; χσ. 20: Φοόβὰ τίὶ. 48, 48. 
(ΙΝ κα: Οταπι. ἃ 58. 1.).---ΤᾺ.].---Ἴ ον Ῥγοοθοὰ 
ὀνθῃ δισί μον, διὰ πίῖβοαὶ σάβογυο ἀθοίδγο μδὶ 
{860 ἀϊά ποὶ δϑοοσίδίῃ ἔγοσα σοροσί, διὰ 8.}}} ἰοδ 

“---π 
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ἔγοσῃ Ῥογϑοηδὶ ὀσρουίΐίθηοθ, νβοίμον 8 ον Οοβὲ 
οχίδίβ.Ό. [“δγο, δραίῃ, ποῖ, ἃ8 Επρὶ. γογβίοῃ: 
τε λαῦσὲ ποέ λεατά---Ὀαἱ: τὸς αἰ ποί ἦξαγ, αἱ ἰἢ 6 
ἔπι οὗ οὖν σοπγογβίοῃ, οἱο." (Α17.). Βοίμ ΒΟΓΘ 
δηά ἰη (86 ΓΟΥΤΤΠΟΣΥ 68.836, ΔοΥδ 8 ἃτὸ υϑο8.--ΤᾺ.]. 
Νοπ 6 Πηοὶν Οαλοφέ ἴῃ (16 ΔΏΒΥΘΥ τοῦδέ ΟὈΥ!- 
ΟὈΒΙΥ Ὀ6 πδροὰ ἴῃ [80 Βδπὶ0 Β0ὴ89 ἱπ ἩΔΘ6ἢ ἰὑ 00- 
συγ8 ἴῃ (μ6 αὐοδίϊομ, ἐμαὶ 18, ἰλ9 Ηο]ν αμοϑὶ 88 
(Δ6 κἷῆ οὗ αοἂ ἴα ΘΟ γτὶβί, δὰ 88 ἃ Ολγίδίίαη οοτὰ- 
Ἰαρῃπἰοδίου οὗὨ ἰἢθ βδῖὴθ ἰοὸ θ. Τὸ τηοδηϊης 
σδηποὶ 06 ἐπδὲ ΠΥ δὰ δἱ πὸ ἰΐπιὸ ποδγὰ ἰδπδί 
ἰβεγε 18 ἃ Ηοῖγν ϑρί τιν οὐ αοἂ, Τῆοδο τγῆο γθ- 
οοἶτοῦ ἰδ 6 Ὀδρίΐδηι οὗ 08, τηυδὲ ΠΘΟΘΒΘΘΥΥῪ ἤδΥ6 
880 Δα 4 Κπον]εάρο οὗ αοἀ δηὰ οὗ ἰμ6 Μοβϑί δῇ, 
δηά, 00 ἀουδί, ἸΙΚονῖδο οὐὗὁἨ 186 ϑρίτὶὶ οὗ Θοά. 
ἯΦ ΔΙδ, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΓΡ, σοηδίγδϊ πο ἰὸ στοχαγὰ {680 
ἀἰποὶ ρ) 68 δὲ 9095}0}8 ΟΥ̓ Ὀἰσῖ ; 1Π6 5Β᾽]θὴ6ο οὗ [ὉΚ6 
τεβροοίΐηρς; ἐμοῖν Φ 6 188 ἀσδδβοθηὺ σου! ΕἸ ἀ068 
ποῖ ΡτΟΥ͂Θ ἐμ ΘΟ ΓΑΙ. ΤὨοῖν Οὐ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ 
ἀο ποῖ ἴῃ ΒΗΥ͂ ΤΌΒΠΌΘΥ βυρβοδί ἃ ρβᾶβδῃ οὐἱρίη, δηὰ 
Ὧ0 ἴγσοβ ὙΠδΙΘΥΟΣ αχὶβί,  ὶσἢ ἰηαἀϊοαίο ἰδ (ἢ 6 
ὈΌΠΌΘΥ οὗ {86 αἰδοῖ ρ]οβ οὗ Φόβῃ δὰ γϑοοϊγϑα 80- 
Θαβϑ10Π8 ἥγοσῃ (6 Οδηι116 νου]. 

ε. ὕὉηῖο νυῖμδῖ ΓΘ τύ γὸ Ὀαριὶποᾶ 7 
ΤἘΠ18 ααοβιΐοι ὁ ἤΔΥΘ ΠΟ ΟἾΒΟΥ σαθϑηϊρβ ἰμδῃ 
ἴλ6 (0]ονίη : “10 τιδὲ ἰΒοὴ ἀϊὰ {80 Ὀδρίΐδηι 
ὙΠῚΟ γο τοσοϊγοα, τοΐον ἢ ΤῸ ΒΏΒΥΟΘΣΥ Ρ]δΙΏΪ 
ΒΒΟΥΒ (δὶ [Π 686 ἸΏ6η Βδὰ ποί γοί οὈϊδί ποα οἶθδν 
Τίο8 οὗὁἨ ἰΠ6 ζοῆοΓΔ] 8076 οὶ. [{ 18 ὙΘΓῪ ἰγὰθ 
(δαὶ (ΠΥ ἀἄο ποὶ ΒΑΥ: εἰς τὸν ̓ Ιωάννην ; 506} 8 
ΤΕΡΙγ, ἰπάἀοοά, τοῦ] παγὸ Ὀ66Π ἱποοηβί βίοι τὶ ἢ 
(9 Βυτα ] δηὰ ἐμ 8016 σμδυδοίοσ οὐ Ζ208η 
ἰδο Βαρίίδι. Απὰ γοὺ ψγὸ σδμηοὺὶ ἈΒβυπ|6 (88 
ΜΟΥΘΥ ΒΘ ἰ0 40) ἰμαὐ ἐδ τηϑη ἀἰ δύῃ οὐΥ τπϑαηΐ 
86 (Ο]ονίης : “ἯἴἾ ὁ ψογο ὈδριἰΣοὰ υπίο (παΐ τυ ὁ ἢ 
εοπδί ἐαὐο5 (ἢ 6 πδίτγο δὰ ΡΌΓΣΡΟΒΟ οὗ 908 ὈΔ0- 
(ἴδηι, ΠΔΙΔΘΙΥ, ΤΟΡροπίδηοο, δα ἔδὶ νι ἰῃ ὑπο Μ68- 
βἷδι ὙΠῸ γγ88ϑ σοϊηΐπς. ϑυοῖὴ ψγὰ8 {Π6 6886 ἴἢ 
Ῥοϊηὶ οἵ ἔδοί, δπὰ {686 α1801}}68 γοσο, νου 
ΔΩΥ ἀουδὲ, Ὀαριϊξοὰ ππίο ἰμ6 (απκηονη) Μ68- 
ΒΔΕ; 8.}}} ἰΐ ντου]Ἱὰ βϑοϑῖὰ ἐμαὺ {μοὶγ ΘΏΘΓΔ] 60ῃ- 
ἙΟΡΙΣΟ.8 οΥ͂ 86 δυ δ᾽] θοαὶ ΘΡῸ ποὶ ΟἾθδσ, ἔοῦ Ρϑὺ) 
που]ὰ ποὶ οἰμον σὶϑο ᾶγο ρσίνϑῃ (τὴ ῬγΘ ΠῚ ΠΔΥΥ 
ἰπδίσυοι 0.5 ΟὨ (818 ρῬοϊηῖ, τοῦ. 4. Νὼο ἵἔδοϊβ δΓΘ 
γτεοογάοα ἩΔΙΟὮ διδβίδί ὑἐμ6 δοπ͵]οοίιγο οὗἉὨ Ἧοἱ- 
δἰεῖῃ ὑπδὲὶ ἐμ|680 τῆϑῃ δὰ Ὀδοη ἰπϑίγυοίοα ὉΥ 
ΑΡΟΪΪοα, Ὀοΐογο δ6 88 δἰ πι)86}} τηδὰθ τοσο ἰ80- 
ΤΟΌΖΕΪΙΥ δοαυδὶηιοα τὴ ΟἿ ἰδ δ ηΣγ. 
γε, 4-7. α. ΦοΒ νον Ὀαριὶποἃ.---ῬΔὰ) 

ἀδβοσίθθθ 86 πδίυγο οὗ 86 Ὀαρίΐδ οὗὨ Φομη ἴῃ 
Ὀτίεῦ Ὀπὶ ΟΧΡΙΟΒΒΙΥΘ ἴθυτηβ: [{ ἱπιροτίθα---Πο 
88 Υ5---Ο}Υ ἃ σμδηρο οὗἁ σηϊηὰ; ἰὲ 88 ΒΙΠΡΙΥ 8 
Ὀδριίΐδιι οὗ σοροπίδηϑο, δου πο τὶν 180 Οὐ] - 
ξειΐου ἰο δοϊξονο οα Ηἰπι 80 Βμουϊὰ οοιμθ δ 6 1 
ϑοδη. Ἵνα ἴδ ποῖ ἰο Ὀ6 ἰακοὴῃ ΒΟΓΘ ἴῃ 6 δίγίοί 
ΒΕΏΒ6, 88 ἰΓ ἰἐ ἱπρ] θα ἃ »υγροδεὲ ΟΥ αἰδείση, ΟΥ̓ 
ἱλεδηΐ: Φοῖ Ὀδρίϊξοὰ - - - πῆ ογάεγ ἰλαί ΚΠ 6Υ 
τοῖοι θεϊονο. (Μ6γογ). Ὑ6 ἀχργϑδδίου να πισ- 
τεύσωσι, γ61. 4, Βἰδπβ, ὁπ ἰΠ:6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂ (1π δο- 
οογάδηοο τὶ [86 Ῥγοσθββ ὈΥ Ὑ 16} σομοἶβο οΧ- 
ῬΓΘΒΘΙΟΩ5 ἰῃ ἰ80 ατοοῖκ Ἰδησυδρζο 60 γοβοϊγοὰ 
οΥ εβκαεηϑὰ ἴῃ {80 ῬΥΟΩΤΟΒ8 οἵ {(Ϊπ|0), ἴὉΣ ὑμ ἴπ- 
δηϊίνο, δηθὰ ἸΘΓΟΙΥ δβίδίοβ ὑπ6 βυθ)οοὶ ἴο τΒίσοἢ 
ἴῃς ποτὰβ δπηὰ οχβονγιδιίουβ (λέγων) οὗ Ζοδη το- 
Τεττοὰ, [866 {πῖ5 Ροϊπύ---ἰ αὶ {δ τυτίίοσβ οὗ (6 
Ν Ὁ. βοτηοίΐπλθα οπιρὶογθὰ ἔνα, γι μ 6 γα βοσογαΐηρς 
ἴο 86 τΌ]65 οὗ Θγθοῖὶς ρυοβὸ τυ 6 ΥΒ, ἃ βἰπιρὶο ἴῃ- 
δηϊεῖνε (ρτθδ. ΟΥὁ δου. Ὀὰ: ποῖ ρῬεογί.) ταϊβ!ϊ μῆνθ 
ὕοδα οχροοιοα---οβἰ Δ Ὀ] δηθὰ, ἰὰ ἽΊΝΕΒ : Ογαπι." 

Ν. Τὶ ὃ: 44. 8ὃ.--Τ1κ.]. ἩΒοὰ Ῥδὺὶ] δι ἐδὸ 
ψνογάβ: ἴηδ᾽ 5, ΟἹ οδυπ, νοῦ. 4, ἢο σοππθοοίβ 
{86 ἔυ] δ᾽ πιοῦϊ τὶ τ (86 Ῥγοτηΐ86, ἀπά ἰοϑι 1868 ὑπ 
διυβουρσὰ (86 Ὀαρίϊδπι οὗ Φομη 88 ποῖ γοί ἰῃ ροϊηΐ 
οὗ ἔδοὶ ἃ Ὀαρίϊβπι υπΐο 798118, 10 πονονῦ 6 1088 ΓΘ- 
ἴοστϑὰ ἰπ 8 ΥΟ ΣῪ πδίαγοίο ΠΟοη6 ΟΥὮΟΥ [Π 8} ἰο Η τ. 
ἴῃ Θοηϑϑαυθῃσθο οὗἉ ἐδ 18 ἀΘο] Υ  ]0η. (8.686 ἀἸ 801 Ρ168 
οὗ Φο! ΨΟΓΘ ΠΟΥ͂ ὈδρίϊΣοὰ υὑπίο “6808, 88 (80 
1ογτὰ. (Εἰς τὸ ὄνομα, ἰμιαὶ '8, απίο ζαὶ 1 ἴῃ Ηΐπι, 
δη (δ σοῃζεοβϑίοη οὗ Ηΐπ.). [8366 86 ΠΟΟΤΕ. ΑΝῸ 
ΕτΤΗ. υἱϑνγβ Ἡ δ Ὦ 8.6 Βυ Ὁ]  π68.--Τ. 

ὁ. Τὶ 18 ποὶ μογα ἀἰβίϊποιν βίδίοα τ μοί πον (89 
δροβίϊο Εἰ πη86]7, ΟΥ δηοί μοῦ Ῥϑύβοῃ, δ πιϊπἰϑίθτθα 
(80 τίϊθ οὐὗὁἨἨ Ὀδρίΐϑη!. [{ βϑϑῖηβ Ῥγοῦθ]ς, μονν- 
Ἔοὐορ, ἐμαὶ ἐμὸ Ἰαΐϊίου ψγ88 ἰδ οδ80, ὑθοδίβο 86 
ἱπιροδιϊϊοη οὗ Βαπὰβ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ αἰγὶ θαϊοα (0 
Ῥβμ). Αϑ (86 σοβυὶὶ οὗ (μἷ8 δοί, τ] 0 γ88 Ρ6Γ- 
ζογτηϑά δον 9 δἀπηλπὶ βίγαίί οι οὗ [}1 Ομ τ ϑδῃ 
δαρ ΐθπι, [116 ΡΟσβοῦβ Ὀαρίϊζοὰ ποῖν γοοοϊγοα ἐδ9 
Ηοὶγ αιοδβὲ, οβα ὁρϑγϑίΐοῃβ 6Γ0 πη8ὰ6 τηϑῃΪ» 
ἴοβί, θη ἰδ 6. Βρακο νἱ ἰοηραθδ, δὰ τ ἢ ΘῈ 
(160 ἱπβρίσοα αἰΐοσϑηοοβ οὗ ἰμοὶῦ δοὺ]β ὙΘΥΘ 
μοαχὰ. 

ΘΟΟΤΕΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Τποδο ἀἰδοὶρῖοβ οὐὁἩ Φ08Ώ, ονθηῆ Ὀθίογα {πὸ ᾿ 
τοοοῖνο ἐμαὶ τ ΒΟ 8 βίο] Οἠγιϑέϊαπ, Ὀδρ ΐδια, 
δα Ὀοίοτο ὑπ 0} δάυδῃσοο ἰο ἃ [01] κπουνϊοάκο, δὰ 
ἐο ἴδο οοηἤοδβδίοη, οὐὗὁὨἩὨ 9688, 8Γ6, που ἢ 61688, 
ΔΙΤΟΔΑΥ τορδγα θὰ 88 ἅϊδβοῖρ]δβ μα 18, δ Ομ γΐδ- 
ιἶδπ8. [μι ἸοσΊῺ5 ἰδ μαϑηταὶ, δὰ ῬΑ] 88- 
ΒΌΠπι68 ἐμδαύ ΠΟΥ ΓΟ ΔΊΓΕΘΔΟΥ Ὀδρίϊτοα δηὰ οοη- 
γνογίοα. 1686 οἰγουτηδίθηοο8 ΒΟΥ (πὶ οΥΘῺ ἴῃ 
{86 δροβίοὶἱσ αρο ἰμοῦο δἰγοδυν Ἂχἰβίθα 8 τοί δῦ 
88 Ὑ6]1 88 ἃ ὨΒΥΓΟΥΡΘΥ] ΟἾγ610 οὗἩ (μ6 αἰ 501 1688} 

οὔ Ομ τίϑι, ἐμαὶ 18, οὐἁὨ {π6  σμυτοῖ. Τὺ ἴ8. ποί ἐδ9 
σε γίδιδηϊταιϊζοι οὗἩ δῃϊσο παίϊομβ, δηἃ 8.1}}} 1688 
ἷα ἰς (π6 σοπι δἰ πδίίοη οὗ θοοἰοαὶδδίοδὶ δπὰ ρο] ἐΐο8] 
γτοϊαίΐοηβ, νυ θΐοι Ἰεδὰ ἰο 8 αἰγὶ ϑίοι οὗ (86 Ομ ΓΟ 
ἰηΐο ἃ ΆΥΥΟσΟῦ δηὰ ἃ τἱάον οἰτοῖθ: (8.8 σϑι186 18 
ταῖν ἰο Ὀ6 βου χβὶ ἰπ (Π9 βΘΠΕΓΑΙ ἴδοὶ οὗ (6 6ὁχ- 
ἰοηϑίου οὗ Ομ γι διϊδϊγ. Τὴ ἰσχὰθ θουπάδγῖθβ οὗ 
(86 ἔνγο οἶγ6 198 ἃΓο ἀοἰοττηϊηοα Ἔχοϊ δῖ ν οἷγ Ὁγ [89 
γοϊδιϊοῃ ἴῃ σοι τπθῃ βίδα ἰο ἐμ Ῥθσβοι οὗ 
Ζοϑὺβ ΟἸγὶβέ πἰμαβοῖῦ, ἩΒΟΘΥΟΡ 8 υπἰίοὰ τ 
Ηΐμὰ ἰπ βρίτῖϊ δπὰ ἴπ μοασί, Ὁ στϑδοθ οἡ ὑπ 0ῃ9 
μδηά, δπὰ ΌΥ 1Ζα 1 οα ἐμ 6 οὐ ν, ὈΘΙΟΩ(Β ἰ0 ἐδ9 
ὨΔΙΓΟΥΟΣ οἰτοῖο οὗ ΗἾ8 ῬΘΟρ]6. Βυὺΐ 80 ψ8089 
γτοϊδιΐϊοι ἰο {86 ῬΘγβϑοῃδὶ βϑάθοιμοῦ ἰ8β ΟὨἹῪ ἀἰδβίδηί, 
διὰ, μά οοϑαὰ, ΟἹ] οχὶοσπϑὶ, Ὀϑϊοηβδ ἰο πὸ πὶάον 
οἶγοὶθ. 

2. Τα ἴδ [80 1Ωδὲ οοοδϑίοη οἢ ὙΠ ϊσοὮ [80 τοδϑυ]ἐδ 
οὗ ἰ8ο ἸΔΌοτα οὗ ὕυολη ἐλε Βαρίϊδέ ἀγτὸ τηϑῃιϊοηθα ἱπ 
(89 δον Τοβδίδιιθηί. Τμο οχίοηὶ οὗὨ ἷ8 ἸΔΌΟΓΣΒ, 
δηᾶ (ἢ ραογῖοα ἀυτγίηρ ποῖ (μον ἱπδθυθησθ τγ88 
[6]1, ἸΏΔΥ ὈΘ0 Θϑιϊπιδίοα, τ μθὴ γ͵ὸὁὰ σοηδίἀος ἰδ9 

ἴδοι, ἐμαὶ ἰὰ ἰδ6 Ηδ]]θηἶο, σοτηπιθγοὶδὶ οἱἱγ οὗ 

ἘΡδιδβυβ, δῃὰ δϑουΐ ἐμ γϑδῦ Α.Ὁ. δ, οΥ δρουΐ ἃ 
ξοπογαιΐου ἰδίου ὑπ δὴ Φοθη ἰτηΒο] , 88 ΤΟΔΏΥ 88 
ἵποῖνο οὗ ἷ8 ἀϊβοὶ Ρ] 98 βυ ἀθ}}} ῥτοβϑηὶ ἐμοι- 
βοῖνοβ, Ὑἢο, ἐΐ ἴθ ἰγὰθ, ποῦν ὈΘΟΟΏΙΘ ΤΩΘΙΩΌΘΙΒ οὗ 

{86 Θυτ ἢ οὗἩ Ογϑί, δαὶ τδο πδὰ ρῥτγουϊουδὶν ποί 
δἀναμοοά Ὀογοπὰ 920 8η δῃὰ δἷβ Ὀδριΐδπι. ΤΉΘΥ 
μδὰ, ἱπάθοϑᾶ, γδίβοι τοϊγοργδάϑα, πιο 8. οὔθῃ 
186 ο886 τὶ ΔΩΥ͂ ὑθηάθηου, ΘῈ ἃ Ἰοπβ' Ροτὶοα 
οὔ ἐπι ῥδθθθ8 ὉΥ, διὰ {πὸ οτἰ κὶπ8] δυῖδον οὗ 
ἐμδὲ ἐϑπάθῃου μ88 ρϑββοὰ ΔΎΔΥ, διὰ τοι, δὶ (89 



8δῦ0 ΤῊΞ ΑΟἸἿΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΊΕΞΒ. 

Βαπιδ ἰἶπιθ, Ὧ0 ῬΌΓΟ δηὰ Ἰἰνίης πιοάΐα οὗὁὨ οοῖὰ- 
του πἰσδίΐου (Ἰἰκὸ {80 ϑβοτὶρίυγεβ δηὰ ἰὰ 6 Ηο]Υ 
αδοοδῖ ἴὰ ("6 οἰ υγοῖι οὗ Ομ γίδι), ἰ6 τοίδ ηϑὰ. [ὶ 
ΤΌΔΥ Ὧο Γερο, Ὀεδβίἀθα, (μοὶ [8:6 τοδὶ βδίΐδ- 
Ταοίοτγ ουὐϊάθποο οὗ ἃ Ἡ]|}}Π 0 Π 688 ἴο πιδῖκα ῬΤΟρΚΤοΒ8 
δηὴ ἰο δβοοῖὶς ἰἢο ἰγυϊὶ, ἰ6 ουπαὰ ἰη ἐδ αἱ γου η)- 
βίδῃσο (πδὶ [8686 ἱνγεῖνο θη γοϊαπίδγῚΥ γοοεϊνοα 
(Πη6 Ὀδρίΐστα πο 688, δηὰ ἱμδὶ {πὸ τοπιδὶ πίῃς 
αἰδοεῖρ! 5 οὗ Φοῖτι δοδηδοποὰ ἐποὶτ ἀϊμνιϊηοῖῖνο σμ4- 
ΤΔΟΙΟΡ ὈΥ οπίοτίης [6 ΘΒυΓΟΣ οὗ Ζοευ8 ΟἸγίαί, 
᾿πβίοβα οἴ τοδί βίης στδοῦ δηὰ ἰσυτ ἰὴ ἰἰ8 ἔα] πθ88, 
8δηα οὐκί πδίοὶν πηδἰηἰδι ἷπρ (Β6 ροδϊ(ΐοι στ ΐοὶ 
ΒΟΥ διδά ρῥγουϊουδὶν δοὶα.---Ἦ}Ὸ δὶ ΡῚῪ δαάά, ἴῃ 
ὁη6 νοτγὰ, ἰμδὶ ἐμὸ βο- οδ]Ἱοὰ Ολγίρέίαπιδ ὁ «ολπ 
(Μδιηάμαπ8) ἰ Μοβοροίδιἷδ, Ὦδνθ πὸ δἰ βίοτος) 
σοππθοίΐου ἩΒδίουου τἱῖ} 7 0.π (Βὸ Βαριϊεί : ἐλαί 
ὮΒΠΙΘ [ΠΥ ΠΟΥ͂ΘΥΡ ΔΡΡΙῚΥ ἴο ἰποτωβοῖνοδ; ἰὰ γγ88 ΟὨΪΥ 
ἰηἰγοάμποοα ὈΥ ΟἸγ ἰδ ἰσϑυθ τ δηὰ Ἰδαγηθὰ 
ταθῃ: ΒΟΘκπεοα: ἤεαί- ὕπουκ., τὶ. Μεπάδεν. [ΥοΪ. 
ΙΧ. 818--824.---Τὰ.] 

8. Το βαπιϊηἰδιγδίϊου οὗ Βαδρίΐδπι ἰπ (89 6886 
οὗ {μ656 ἀΐδοῖρ]65 οὕ οἴη, 888 Ὀδθϑὴ ἰδ οοοϑδί οι 
Οὗ ΤΟΔῺΥ ἀοοίγ Δ) ἀἰδουδδίοθβ. ΤῸ ΒΘΙΌΥΤΩΟΣΕ 
(Οδινίη δηὰ Β62Α), δῃὰ Ἰδίοσ Γαίμοσγδη ἐπ θοΐο- 
ἰδπδ [εξ (ποπιβοῖνεδ οοῃδίσαίποαὰ ἰο ἱπίουρσγοί 
νοῦ. ὅ ἴῃ βοΐ. ἃ δ6η86, δαὶ ἰὶ οου]ὰ εἴδοτά πο εἰὰ 
οἰἸΒΠῸΓ ἰο (Π6 νἱονγδ οὗ (0 Αδδθαρι βίϑ, ου ὑπὸ ὁἢ 68 
μδπά, οΥὗ, οπ δο οἰδον, ἰο ἰἰὸ ἀορτηδ οὗ ἰδ Οουη- 
οἷ] οὗ Ττοηὶ, δοοοταϊης ἰο ἩΒοΝ (Π0ΓῸ Ἧδ8 δὴ 
Θββο 8] ἀἰ θσομοο Ὀοίθο {86 Φοδδηποία δηὰ 
(86 Ομγίδίιϑη Ὀαρίϊδαι. [πῃ Ὀρροβί(ίοῃ ἰὸ {89 
ΑπδὈθδρίΐδίβ, Οαϊνυΐη υπίονι ππδίοὶγ δἀορίοὰ {πὸ 
οὀχροαϊοηὶΐ οὗ ᾿Ἰϊἱεγργοίϊηρ γοσδα δ, ποὶ οὗ ἐπ ὈΔΡ- 
(ἴδηι οἵ παίογ, δυι οὗἩὨ (86 Ὀδρίΐβιη οὗ (6 ϑρίτι, 
80 ἰμδὶ Υϑῦδθ 6 Β᾽ΠΙΡΙῪ ΓὈΓΏ 868 δὴ δα τ] 0:8] 
ΧΡ] δηδίϊου οἵ (Π6 τηϑδηΐϊηρ οὗ τοῦ. ὅ. Βυὶϊὶ γοζ. 
δ υπῃάἀθηϊδοΥ γοΐογα ἰὁὸ ἰδ6 Ὀδρίΐβπι οὗ τδίου. 
ΤῊΐ5 οἱἰγουϊηδίδηοο, ΒοΟΎΟΥΟΥ, δδογάδβ π0 δἱὰ ἰοὸ ἐδ 6 
ΟΡροπεπίδ οἵ ἱπίδληϊ δαριΐϊδθ. Το ἔποῖὶγθ τθ ἢ 
ΟΙΟ Ὀδρσοα 4 βεοομὰ (πιο, ποὶ Ὀθοδῦβο ἐμοῦ 
δὰ Ὀθ6θπ Ὀδρίϊξοα 68 οἱ άσοη, δαὶ Ὀοοδῦυδο ἰδ 9 
Ὀδρίΐδιη τ πῖοῖ ὑπ ν δὰ γοοοϊγυθά, γδδλθ ποὶ {86 
[}} Ομ γίϑιΐδη Βαριίδιη---ἃ οἱγουπηδίδησο πὶ ἢ 
ἀοθϑ οἱ ἰῃ {80 Ἰοαδὶ ἀοστοθο καποιίου (6 γοροἀιίοη 
οὔ Ολτγιδίϊαπ Ὀαρίϊαπι. Απὰ νι γοορϑοὶ ἐὸ ἰδ 
Βοου δ οδποῦ, νἱς., {παὶ {86 Ὀδρίΐδηι οὗ Φόδῃ αἱὰ 
ΒοΟὶ ῬΟΒΒΘΑθ δῆ ΟΠ ΟΔΟΥ θαυ] ἴο ἐμαὶ οὗ [86 ὈΔΡ- 
ἐδπὶ οὗ ΟὨγχίδί, 20 σοπσίἀογαιίουδ ἀογίνοὰ ὕγοιμι 
{μ6 βονγῖρίυτοα οδὴ Ὀ6 δ νδαποϑοὰ δρδίπαὶ ἰ(: οἢ]Ὺ 
ἀοοί τ πδὶ ργοϑυάϊΐοθδ οδὴ Ἰοδὰ ἰο (9 ορίπίοι ἐμδὲ 
86 Ὀδρίΐδπι οὗ οι αἰ δογοα ὕκουπι 86 Ὀαρίὶΐδπὶ οὗ 
Ομγὶδι, ποῖ ἰῃ 18 ν6ΥῪ πδίυγο, Ὀὰἱ οὨΪγ ἰῃ οογίδὶη 
δοοϊἀοηίδὶ ἔθαίυτοβ. Νον 88 (πὶ ορἰ πίοι ἰ8 60Π- 
ἰγδὰϊοιθὰ ὈΥῚ {86 Ῥδβδβαρὸ ὈΘΙΌΓΘ 8, (6 Δἀνοσαῦδβ 
οβογοα υἱοΐϑῃοο ἰοὸ ΥὙὸγ. ὅ, ὈῪ Σοργοδϑηϊί πα ᾿ξ αὐ 
α νατὶ 9 Ῥαιιί'ε αὐάγεοιε ἰο (6 ὑνοῖνο τ σ ποῖ 
ὈοαίδΒ ἰῃ υογ. 4 [806 ποία ὅ δῦονο, δρροπάβα ἰο 
{86 ἰοχί.---Τ1Β.. [0 β ποὶ ὨΘΟΘΒΕΔΙῪ ἰο ΟΡ ἃ 
τοζαί(διίου οὗ δυσὶ δὴ ἱπίθσργοίδίΐοη. Τ18ὸ ἱποῖνο 
ἀἰβοῖ ρ]68 δά, δἱ 41} οὐδηΐβ, οὶ 608 Ὀαδρίϊξοα 
ππίο ἴμ6 Ῥογβοη οὗ 96δι8, δηὰ 10 ΔΒ ὨΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ (0 
ΒΌΡΡΙΥ {μῖθ δὶς, Τὸ Ηοὶγ βρ γί 18 δ18ο χίυϑθῃ, 
πὶ ΟἿΪΥ ἐπ 72}6δὺ8 ΟἸσίβὶ, δηὰ ,0γ ἐλ εαζε οὗ 
Ομτίδι. Τὸ συ Ὀδρίιΐεξιη, δηά, δοοογάϊηκίγ, 
ζ 1] ον Βἷρ τὴ (00 Βοάδομλοσ Ηἰ τ. δο] ἢ, δὰ ποὶ 
186 ἐπιροδί(ἴοῃ οὗ Ββηά, ἱ. ε., (16 Δροβίοϊ 68] β85ο- 
ἰΐοπ (88 Βδαυτηζαγίθῃ δδβυσηθθ), σομπδίξίαἰθ (Π9 
ΘΟ ἀ 0:8 ὁπ Ἡδίοδ ἰδ καἰ οὗὨ ὑπο ϑρίσὶ᾿ ἀθροπαβ. 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

νεη. 1. Ῥδὺϊ οδϑθ ἴο ἘΣ Βοδυδ, διὰ 5ᾶ- 
ἐπε, οὐοσίαίῃ ἀἰδοὶρ]θα.---- δῸ} νοῦ ]ὰ ηοί 80 
οἤδη ματὸ γοωπαά, 1 δ Βδὰ ποὶ βὸ ἀϊιρεθν 
Ζουσλί. Ηορ (διαὶ δοοκοίι, διβάειβ. {86 Ὀϊεδεῖδε 
οὔ αοά εαἰνδγβ δἱϊεμάϑὰ πεἶπι, Ὀϑοδαδα δΐ8 Ἠδοὶο 
μοδγὶ τὍὯὅδ ἀενοιοα ἰο Ηΐα εα0δε.---ΑἸΒουΒ (λ686 
ῬΘΟΡ]6 ὙοΤΟ δὲ}} ΤΟΥ [66 Ὁ]9 ΜΒ τεβρεοί ἰ0 οΣ- 
Ῥενγίθηοα δὰ Κκηον]οάξο, ἰμ6 ΗΟΙΥ ϑρίγιἑ πουϑῖ- 
(6 1668 Πυτα ὈΟΤΒ ἔμότη ΔΙ γον διροδᾷ [80 ἀἰϊεορέοι. 
Ενθῆ ἃ Ὀοχίπηοσ ἴῃ σοϊϊ σοι ἀθβοσυϑα ἰο Σϑοδῖνο 
(18 ΠΟΌΪΟ πδπιθ, ἰ7 6 ΟὨΪΥ͂ ῬοΟδΒΕΒ868 ἴῃ (86 αγεῖ 
οὗ θοὰ 4 μοαγὶ ἰμδὶ δαγῃθει ἀοδῖγε βδϊνδίδου. 
Α ρμϑδείου βδβουϊὰ ἰδκο βροοΐῖδὶ ἱπίιοσϑεὶ 18 βοεὰ 
δουὶβ. ΤΒΟΥ δύὸ (86 μάγοι ἬΒΟΙ Μ͵ὸ βδοπίὰ 
σοι τῖιν (86 δ 6} οὗ ἃ πᾶτϑβο. [1 Τίμβοδβ. ἱἱ, 
μ (Αρ. Ῥαδὶ.).--- πὸ δοῦτβε οὗ βοπιθ Ομ γι δεϊδης 
οὗ πιοτὸ τϑοϑηὶ ἰΐτθθδ, ἮΒΟ ΤΘΟΟΡΏΪΣΘ πὸ (μτὶν- 
ἰδ 88 βοθυΐῃο δηὰ ἰσθθ, ὉΠ᾿665 1ὲ ΔΡΡΘ6Γ ἰῇ 
ι6 ροχίϑος δηὰ οοτωρ] εἰ ἀθυθϊορπιθηὶ, πιδδίξαδίο 

πο 6 Ὁ ὩΠ6ἢ Ἰογο, ΠΟΥ τα πο πον ]οάρο, δηὰ 19 βοὶ 
16 ΘοῦΣΒ6 ἩὙΒιΟὮἢ (6 ΔΡοδί]6 δὰ . (Μάεφρκο). 

νεβ. 2. ανο γὸ σχϑοοϊνοᾶ [86 Ηοὶγ 
ποεῖ Ἴ7---Τῖδ δῦ ἰδ (ποτα οὗ 8}} (86 ἱπχαΐτιον 
ἩἘῚΘΝ [86 δροβϑίϊο δἀἀγοδδεὰ ἰο {89 πιεπ, ἢρ 
οηἀδοανογοὰ ἰο0 βδιϊϑῦγ δ᾽8 οὗστι τυϊη ἃ ὈΥ ΤΑΥΙΘΌΒ 
χαοδίομδ τοβροοιηρ 89 πδίσο δὰ ῥγορτεδθ οἵ 
πον δουγογβίοι, δὰ ἰ0 δδοοσί δὶ πδοῖβοῦ νου 

τοὶ κου Ἔσροσίθηοο γγη88 οὗ ὑμδὶ ὑβογουξὰ Κἰνὰ, 
ΜΕ ΘΝ ἰδ [ἢ 6 τόδ] ΒΟ] 6}} οὗ {μὲ ἱπά νοι ἔην οἵ ἴδ 
Ηοῖγ ΘΒοβὲΐῃ πιδθ. Βαΐ 4}} ἐμ οῖν στρ] οϑ διιουυλοὰ 
δΙΤΑΡΊΥ ἰο ἐμο [0] σσίηρ: " Ἧ πον ποιῇ 86 γε 
οοπδορηΐης ἰδ ΗΟΙΥ ΘμΒοαί.᾽ (ὙΠ Κετ).---αἱὸὰ 
ὙΟΌΪὰ ποῖ ΩΔῺΥ αἰδοΐρῖοα οὐὗἩὨ ον οὐαὶ ἀΔΥ, υϑοδε 
Ομ γι βιίδη κυονϊοᾶρο δπὰ Ο τἐίΐϑη παῖκ πιμεὶ, ἰ0 
ἃ οογίδὲη οχιοϑπὶ, Ὀ6 δἀπεϊιὶοα, Ὀ6 οοπιροϊϊοὰ, ἔ{18 67 

ΒΟΏΘΒΕΪΥ δηὰ αἰποογοὶγ γορὶἐοα 10 ἐ ἢ Β8ζδθ ᾿πίεπυ- 
κειίοι, ἴο δοηΐεδϑ: “0 ΚΠΟΥ͂Ν ποίμἰηᾷ 88 γεὶ 008- 
δοσηίΐηᾷ ἰδ Ηοὶγ ϑρὶτιὶ, [86 Βρ᾽τὶϊ οὗ Γορεπίλϑοῦ, 
οὔ τοκοπογαίίοη, οἵ δἀοριίου, οἵ ἩΡοσίῃ, οὔ ον 
γκκ. 3. σεῖο δῦ τθθει Ὑγ919 Υγ9 ὈαρὨΞοδ: 

-- ἔτουγ Ομτϑιΐδη βου ὰ ἀδὲϊγ δα άγεδ ἐΒὶ8 (06. 

εἰσι ἴο δἰ τωβοῖ, ΤῸΥ “ΘΥΘΓῪ 9.0 Β88 ΒΙΠΟΝ [0 ἰ68τῃ 
διὰ ἰο Ῥγδοίΐδο τ τ τοαροσὶ ἰο Ὀαρίλεαι ἀυγίδς 
μὲβ ψΠ016 116, δοοΐπις ἰμβδὲ ἀξ ἐβ ὩΘΟΘΒΒΑΙΣΥ [0 
ἷτὰ δὲ 4}} ἐΐπιθα δὸ ἴὸ ἰδῦοσ διὰ δἰεῖνο (εἰ δθ 
ἸΘῪ βττοὶγ Ὀοϊέονο 61} (παὶ Ὀδιρεΐδπι ργοδιίθον βαὰ 
οὗὔοτβ, Ὡϑιηϑὶυ, (86 Υἱσίουυ οὐοὸσ {86 ἀο0]1] δηὰ 
ἀφδί, {μ6 ἰογαίνδηεδε οὗ βίμβ, {86 χτδοο οἵ Θο, 
ΟΝ γτίδὲ ἐπ εἰ ἤαϊποββ, διὰ (89 ΗΟΙΥ ΟΒοεί νυ]! εἱ 
εἷδ αἰ 6." ἐμβαμϑν 

γεβ. 4. ῬΏθη Ῥα] αδεἰᾶ, οἱο.---ὙΠᾺ τλδὶ 
ΤΟΎΘΓΘΙΟΘ ἴ86 δροϑίϊο μοσο δρϑᾶκβ οἵ ζοῦδπ' Β 
ἄοδα ποί αἰϊδιωρὶ ἰο ἀορσοσίοι6 ἐδπδὶ βοστεδὶ οἷ 
6αοά, Ὀαὲ τοΐδγα ἰο ἰ8ο ἀϊνὶηο οἶον ὙδῖοΒ Β6 βεϊὰ 
ἴῃ, μἷβ ἄδῃ, διὰ ββον ἐδδὶ 17 τὰϑὰ ἀϊά ποὲ ἀεῆγε 
δἀγναπίαχο ἔγοιῃ ἰΐ, (80 οδῖιδο οου]ὰ ποὶ 06 δί!σι- 
Ὀαυϊοὰ ἰ9 ΦοΒῃ. ϑυοι τῊϑβ ἰμ9 ῬυΌΡοΣ οοῦγ; 
ἰθ ποῦ Μ6}} ΒΘ ὁπ6 ἰεδοῖβον ἀβαρίβοα δά ἀΐε- 
Ῥδταζθ8 δῃοίμογ. (Α}. Ῥαδί.).---αδοσ {μ16 μοὶ 
οὗ ἐπι, πὸ ζαγίμον τηϑηίΐοι οὗὨ ὅοδη ἰδς Βερὰβ 

ἰδ τοδὰθ ἰπ ἰμ9 Νοὸν Τοβίδιωοαί. Ηετο αἱ Ἰεβκίὰ 
Ἀ6 Ψ ΠΟΥ κίνοβ ρἷδϑο ἰο Οσὶοὶ. (Βεσρεὶ). 

νεκ. δ.  Φειι ἔπον ποασζὰ ἐμέ8, ἘΒΟΥ͂ 619 
Ὀδριεἰκοᾶ ἐπ ἴῃ πδῆλθ οὗ ἔδο Ἰοτὰ ἤθει. 

-Ρτουϊουδ]γ ἰο ἐμ σοι ρ]οίϊοι οἵ ἔδο ψοσκ οἶχθ᾽ 



ΟἼΑΡ. ΧΙΧΣ. 8.20. 

ἀοτωρίΐοι, (9 Ὀδρίΐβπι οὗὨ 70.) 88 ἃ Ὀδρίΐβϑιι μη0 
Ολτγίας, δἃ5 ὑπο Ηἰσπ ὙὰῸ νψὰ5 ἴο δοηθ, 88 1890 
ἔσιιο Ὀδριδϑ. Βυὶΐί ἴον Ῥοηϊοοοβί, {π6 σὰ ὈΔΡ0- 
εἴδτη 18 ἃ Ὀδρίϊδτα ππίο ΟὨ γὶβὶ, γοΐογείπρ 0 Ηΐμ 
ὙὯῸ ἀσδ δρρεοδιοά--- Ὀδρίΐϑσα ἰΐο ΟἸ τὶ 88 ᾿ηΐο 
Ηἴΐτα στο ἰ8 ποῦ Ῥγεβοηῖ; δπὰ {πὸ Ἰηϊοστηϑαϊαίθ 
ποΙῖὶκ οὗ πἷ8 ΤΟΥΘΕΏΠΠΟΣ 88 Ο6486α.---“ ΗΠ 6066 (0 
Ὀαρέϊδπι οὗ ΨΦοΒῺ 'β ὯὨ0 ἰοῆρον γα] ἃ. [1 ΔΗΥ͂ ΔῈ 
δου ὰ 8ΩΥ: “1 Ὀδρίεο ἰθ0 ψ ἢ (1.6 Ὀαρίδηχ οὗ 
Ζολη ἐμ Βαριϊδὶ ἴον [86 ἔογχίγ 688 οὗ δἰ π8,᾿ δ6 
που]ὰ ποὶ τ υγ Ὀδριϊσθ. ΕΣ Φο π᾿ 8 Ὀδρί5πὶ 
ἯΠ5.8 ΒΙΩΡΙΥ 8 ῬΤΘΟΊΣΒΟΥ ΟΥἩ Βογα]ὰ οὗ (86 ζΟΥ Κῖνθ- 
1.655 οὗ βΒίῃ8β. 76 βῃουϊά, οἢ {110 ΘΟΠΙΓΩΓΣΥ, δἰ ΠΙΡῚΥ͂ 
ΒΩΥ: “ ΑἸ] [ΏΥ δἰ δῖὸ ογσχίνοη ἐπ 66 ἱβγουσ {89 
Ῥσϑθοδοο οὗ (89 1,ογὰ Ψ 6808 ΟΕ τὶδὺ; 1 ὈΔριΪΖ6 ἐπ66 
π {86 δι οὗ ἰμὸ ΕΔίδοσ, δηὰ οὗ 186 ὅοῃ, ἀδπὰ 
οὗ πὸ Ηοὶγ αμφϑί. Τ αὶ ἰδ, 1 ἐδ|κθ 811 (80 βἱπβ 
ΔΉΎΔΥ, δπὰ ἀ0 ποί δοπὰ ἰδ90 (0 δΔηοίδοσ, 88 ΖΦ 0 ἢ 
86 ἀοῃμο.᾽ Βυὶ Φο᾽π νγὃ8'ι οΟὈ] χα ἰο 867 : “ΡΓΘ- 
ῬδΊὸ γουγβοίνοο; γοοοῖτο Ηΐπ) ψἢῸ ΜΠΠΠπχῖνο γοῦ 
ἀπ 6 ΗΟΙΥ ΟἸιοβὶ ἴῃ Ὀδρίξβι!ῦ δὰ Ὀσγίηρ (0 γοῦ {86 
ἔοτείνθποβ οὗ εἰπβ.᾽"" ([λι1}|67).---[ο8Β0 ψοΧῸ Γο- 
Βαριϊχο, γὸ δὰ γοοοϊγυοα ἰδ 6 Ὀαρίζϑιη οἵ ΦοΒη, 
Ῥοοδῦδο [6 γ7δ8 ποὺ {89 ουπαδίΐοι οὗ ουν χσίρῆηῦ- 
Θουδθηθ068 δηα ἐμ6 οἷτὸν οὗ (60 Ηοὶγ ϑδρίγὶιϊ, Ὀαυὶ 
ΣΒΘΤΟΙΥ 86 ΒοΓΔΙα οὗ {π6  ρ᾽ τὶ: δπὰ οὗἉ [6 βανὶπς 
ἄταοθ π βίο Ομ γὶδί, 88 {Π 6 8010 ἰουπάδίίου δπὰ 
Θυίμον οὗ οὖν στἱ θοῦ Βη 688, Β00ἢ αὐ ΑΓΒ 8δὸ- 
αὐτοῦ ἴον 05. (Ψυδίι8 90888.).---τὺυυ 18 ἔσθ ἐμαὶ 
6 ψὸ σοιμργομοπαρα ὑμ6 [Ὁ]] δ ἃ Γ68] τ ϑδῃϊης 
οὗ ἐδ Ὀδριΐδαι οὗ Φοἢ πη, 88 οὗ [86 ΖογογΌ ΠΟΥ οὗ 
ὅ ἐδ, ἀἰὰ ποὶ πορά 8 πεν Ὀδρίϊβπι 68 ἃ 70] ] ΟὟΤΟΙ 
οὗ 7εβύ5 ΟἸχίδί, Βυὶ ὙΒΘΏΘΥΟΥΡ ΦΟΒη νγ88 Τοὸ- 
ξατά εὐ 86 (πὸ Βεϑὰ οὗ 8 βοοῖ, δηὰ ᾿ἷ8 Ὀδρί βίῃ 88 
8 ΘΟΓΘΙΒΟΩΥ͂, ἐπ ἰδοῦ οουϊὰ ποῖῖθμον Ὀ6 60Η- 
εἰἀογοά, ὯΟΥ οου]ὰ ἰΐ ορογαίθ, 88 ἃ Ολγιίαῃ ὈΔΡ- 
ἐἶδτα. (ΕΒἴομκοσ, διὰ ἂρ. Ῥαβϑὶί.). 
γε. θ, 7. Απηὰἃ τῖθϑε 88] Ἰαἰἃ ἰδ Βα: ὅδ 

-- - τοῖνο.--- 680 ὑἐνοὶτο τηθῃ, ἰἢ Δ Ο86 Ὀ6- 
ΒΔΓ 6 δροβϑίὶθ ὑγαγοᾶ, δηὰ ὑψοῖ ἣθ ὈΪ]Θθβοὰ 
τ 116 Ἰογίης ἷ5 απ 5 ὉΡΟΩ ἔμ θπι, ΘΓ ὁπἀονοα 
ψὶτἢ (δος αἰ οὗ μ0 Ηοὶγ ϑρίνγιί. ΤΟΥ ΜΟΥ ἃ 
ΒΟ Ὀδπηὰ οἵἉὨ ἀΐδοῖ}]68, δρροϊηϊοά ἰοὸ Ὀ6 86 δοορὰ 
οἴ 86 ΘΒυχοΣ οὗ Θοἀ ἰπ Αδἷα; δηὰ ὑ{πΠ6} γϑδβοι]οὰ 
ἐδ ὁ ἔψαῖτο δροβίϊοθθ, ἨΐῸ δὰ 8150 ῬΥΘΥΪΟΌΔΙΥ ὈΘΘΩ, 

881. 

ἰπ Ρασγὶ, 8 ἀϊβοῖ 98 οὗ οδη, δηὰ δὰ, ΟΠ]Ὺ αὐΐου 
86 ουἱρουτίης οὗἁ 6 Ηοὶγ μοί, θδοοιηθ ἰγῸ0 
ἀϊδοῖρ]οβ οὐ Ομείβί, δηὰ ἐμθ Ἰἑνίηρ βϑοὰ οἵ χϑ- 
ξοπογδίίοι Γου {1160 8010 που], (115 6γ). 

(θυ γὲεβ. 1--Φ.) δι. αι, ον ἱεαελεν ἐπ ραδίοταϊ 
ἰε;}1. Β΄δ ρδβίογαὶ ἰδῦοτβ. βαα [89 ῬγοΟΡῸὺ δχ- 
ἰοῃΐ ; 11. ΤΟΥ ὀχ! Ὀἱιοα ἰμ6 οΘογγοβροπάϊηρ ἀἰ]1- 
ἄθποο δῃὰ σἕϑϑ]; ΠΠ1. ΤΏΟΥ σοσοὸ κυϊάοα ὉΥ ἰτγὰθ 
νϊβάομι. ([.60Ρ0]ἀ).---- ὕπίο τλαί ἰλεη τρογ6 ψε δα»- 
ἐϊζεά 3 1. ὕπιο αοἀ ἰμ886 Βδίμον----ἰὨθη, γ8ὺ Βαγθ 
τοοοϊγϑα ἰδθ δἀορίϊοῃ 88 80η8 οὗ ἀοά; 11. ὕπίο 
αοά ιδ9 δοη---ἰΒοη, γὸ πᾶν σγϑἀδθιρίϊοη ἴῃ Ὠἷπὶ 
ὑβγου ρα ἷ8 Ὀ]οοά; ΠΙ. ὕπο αοἀ (μα Ηοὶγ ΟἸιοδὲ 
--ἰὰθη, γ9 δαῦτο Ὀδθδοπθ {16 ἰθῖ}]6 οὗ Θοά. 
(θομβ. δηὰ 8ρ.).--- Τὰς γοϑεπιδίαπος οὔ πιαπν ΟἈλτὶδ- 
ἐΐϊαπδ αἸποηρ μι, ἰο (ἦε αϊδείρίεε ο7 Χυολη αἱ ἔρλεεδιδ: 
Ι. ὙὙδοτγοίῃ 1 18 βοθῃ, νοῦ. ]- 4; 11. 6 το] σοῦβ 
ὀχρουΐθῆοο ὙΔ16} Βυσἢ ΟὨ τ βι 85 ἐμ ΟΥΟΙΌΤΟ πϑοὰ, 
γοΥ. ὅ-. (1,1800).--Τὐαΐ λέν, ἰοο, δείοησ ἴο ΟἹ 
πμπιδεῦ, τοὴο δι οὐσρν α ἰουσεῦ σγαάε 07) αἀϊυΐπα 
ἐγωϊλ: 1. ιο δύο ἱβουῦ ΠΠ. ον οδῃ {Π|0 0 Ὁ6 
οοπδίἀοτοὰ 85, Ὡθυογίβοῖθβθ, δοϊοηρίηρ 0 ΟἿΡ 
ΒΟΥ (ἰ(,).---Ἴαυε νὲ τεςοϊοοά ἰλ6 Ποῖν Ολοοι 
--ἰθὸ αὐοϑίϊου οομϑιἰἀοΥθα 88 ἃ ἰδδὶ Δρρ)ϊϑὰ ἰο 4}} 
0 0411 ὑμοιηβοῖυοα ἀϊβοῖ ρῖοα οὗ 768608. ΕῸΣ ἱξ 
168. ΟὨἿΪΥ ὈΥ [86 ΡΟΣ οὗ ἰμ9 Ηοὶγ αδοϑβὶ ἐμαὶ, 1. 
"ΟἿ ζδῖῖ ἀφιηοπδίγδίοβ 18 16 δὰ ΡΟΤΤΟΣ, γον. 2: 
11. ΟΌν θαρ ΐϑηι, ἐμ Ὀ]οβδίηρβ ὙΒ1Ο ἢ ̓ὸ ΘΟΏΥΘΥΒ, 
τὸν 8, 4; 11. Ουγ ἰοηρυοσ, ἰἰ8 οοπδοογαίϊου ἰο ἐδ 
Βοσυΐοο οὗ (δ υογὰ, γον. 6.---- ὕπο τολαί ἰλεη τδεγέ 
ψε δαρίἰ2εα3---ἰὯο αὐοδίίοῃ νυἱονοθὰ 88 8 βοϊ θη 
δαπιοηί(ου δα ἀτοββοα ἰοὸ 4}} Ὀδριϊσοα ρογβοῦβ. [ἰ 
οι δ ἔπ οπ, 1. Οὗ μ6 ἀΐϊγίηο ἠουπάαίΐοη οὗἩ ὈΔΡ- 
ἐἰδη: Φοβαβ ΟἸ γι, τόν. 4, δ: 1. Οὗ ἐδ)ὸ βδογοὰ 
ἀυιϊῖο8 νυ οἢ ον ἔγοπι Ὀδρίΐβιῃ : γοβοπίϑποθ δᾶ 
αι, νὸν. 4: Π1. ΟΥ̓͂ ἐλο Ὀ]οδβοὰ ἔγι 8 ἩΔΒίοΣ 
Ρτοοοοαὰ ἔγοια Ὀαρίξδβιῃ : {πὸ κἱὔβ οὗὐ {89 ΗΟΪΥ 
μοί, Υοσ. θ.---Το ἐισεῖσε ἀἰδείρίεε οΓ ὕολη, απὰ 
ἰλε ἱειοεῖος ἀϊδοῖρ[κ6 07} ὕεεμδ, οΥ, " Οπὲ ἱὸὲ ψουν Μαείετ, 
εὐυεη Οἠλτιεί,᾽, [Μι|ι. χχιϊὶ. 10]: 1. Βυτηδῃ τηδϑίοσβ 
ΤΏΒΥ ἰγϑηδιχὶί ὑπο ῖν ΟΡ; ΟὨγῖδὶ Δ] ο 6 σδῃ ἰπι- 
Ῥδεὶ εἷἰβ ϑρισιὶ ; ΠΠ. Ἠυϊηδῃ τυδδίοσβ ΔῪ ἰθδοῖ 
ἰδὸ οἱοιιδηῖδ.: ΟὨγὶδὶ δοπο οδὰ σοπάυσί ἰο ἰδ 9 
08] ; 11. Ηυχηδὴ τυϑ δύο ΤΥ Θδἰ δ Ὀ] 9 Β6|00]8 ; 
τῖδὺ δ᾽ οὔθ σδῃ ἰουπὰ ἃ, ΟΒΌΓοΝ. 

ἢ ΙΥ-. Οἱδλεν ἴαδοτε ς᾽ ἰλὲ Αροδίϊες, τολο ἰαισἧέ, απὰ τοτοιισλέ πιέγαοῖδε, ἐπ. Ἐρλοει. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΙΧ. 8-20. 

8 Απαὰ [Βπ0] Βο πϑηῦ ἰπΐο (86 βυπαρόχαθ, δηἃ βρδῖϑ βο  ἀ]γ ἔοσ (86 βρ8ο6 οὐ᾽ ἐδγϑο 
ΤΟ 8, ἀϊπρυῦπρ δη ἃ ρουβυδάϊπρ [86 {πϊηρΒ δοποογπΐηρ (6 Κίηράοπι οὗ αοἂ [Ῥο]ἀ}γ, 
δηα, ἀυτίηρ ΓΠΓ66 ΤΠΟΠ 8, ἀἰΒοουτβθα δοποογηϊηρ 86 Κιηράοιμα οὗ αοά, δπά βουρμὺ 0 

9 ΡογβαδασΊ]. ἘΒαυΐ σῆθη αἰγοσβ ἔα τινες] γογὸ Βασγάοποά [Παγάθηδὰ ὑδμοιηθ0 68], 
δηα Ὀο]Ἰ εν ποὺ [8πἃ τψογα πη Ρ6. 16 ν)618], ὈὰΓ Βρακθ 60}} οὗ ἐμαὶ [πὰ τον!]οὰ ἐπ 6, τὴν 
ἭΔΥ Ὀοΐογα [ἴῃ ὑἢ}6 ῬΓΘΑΘΏΘΘ Ο {86 πιυ]οὰἀ6, 6 ἀοραγίβα ἔγοτῃ ὑπ θῖ), δῃ ἃ βθρᾶγα 
{86 αἰδοῖ 68, ἀἰβραύηρ ἀδι}ν [αἰβοουγδίηρ, ἀΔῪ ὈῪ ἀΔγΥ]} ἰπ [86 βΒοῃοοὶ []οοὔατθ- Γοο μι] οὔ 

10. οπο [οὗ ἃ οοτίδίη]" Τ ὙΎΤΘΠΗυΒ. ἘΑπα [Β81] {μῖ8 οομυππρὰ ὈΥ {86 βρᾶοθα οὗ [ἀυγίη δ 
ΕΝΟ ΥΘΆΓΒ; 80 (᾿ιδῦ 8}} {Π6Ὺ ΜΘ} ἀντο]ῦ ᾿ὰ [4}} (16 ᾿πμδρ  δη(8 017 Αδὶὰ μοασζὰ (86 ἐμὲ 



8δ2 ΤΗΒ ΑΟἿΞ ΟΡ ΤῊΒ ΑΡΟΒΥΠΕΝ. 

11 οὗ {86 Ἰ,οτὰ “655 [οην. 7 6585), θοΐ ἢ 9 γ8 δπὰ Θσθθκβ. ἘΑπα (οἂ Ὑτουρδὶ 
12. ταῖγδοὶθβ [πτουρῦ ποῦ ἸΠσΟΒΙ ἀ6 γα Ὁ] 6 τον Κ8] ὈῪ ὑ86 Βδηά8 οὗ Ῥβϑῃ]: 

Βρθ οἷ] 
ἘΞῸ {Ππ|ὺ ἔτοτμι Η8 

Ῥοὰγ τοῦ Ὀσουρῃύ υῃΐο {86 5. Κ ΒδηαἸκογο ἢ οἷβ ΟΥ Δρτοβ [δὸ (μδὺ ἐμοὺ Ἰαϊ ἀξ Βδηάϊιοῖ- 
ΘΠ οΒ δὰ δρσοῃβ ἔγοϊῃ [18 βἰἰ ἢ οἢ 086 816], δὰ {86 ἀἰδβθαβοβ ἀδρασίβα ἔγοϊῃ ὑλθι, δυὰ 

18 τ 6ν}} βρὶ για ποῦ οὐἱ' οὗὨἨ ΒΘ... ὙΤΉοη [Βαϊ, δὲ] οοτίαἰη οὗ ὑΠ6 γαρβθοδὰ ον, 
[οὗ (86 παπάοτγίηρ' 7 60715}}} Θχογοϊ βίβ, ὑοοκ ἀροι ὑποτ [ππάθτίοο κα] ὑ0 68}} [Π8126} τοῦ 
{86αὶ πΒΙοἢ [80] Βδα 6ν}] βρ  γ8 Ὁ86 παῖμα οὗ ἴδε 1,οτὰ “6808, βαυϊηρ, 

14 δἀ)υτοῦ] γοὰ Ὁγ [(ΐ6, τὸν] “6808 “ ΒοΙη Ῥ40] ρσοδοδοί. 
6 86}υ [1 

ἙΑηᾷ {ῃογο ΟΥΘ ΒΟΎΘΩ ΒΟΠΒ 
οὗ οπα ὅοδνβδ, ἃ 677, απα οἰίοῦ οὗἨ (86 ῥγὶιθδίβ, σι βὶσῃ ἀἰά 8ο [Βὰῦ {6 γα ὑγοσο βουθγαὶ 

15 5οὴβ οἵ βκθῦδβ, 8 «ο]βὰ οὨ]6} ῥσοδί, βουθὴ οὗ (ποῖ, πὸ ἀϊὰ (818, τοῦτο]. ῬἘΛπὰ 
[Β0] ὑπ 6Υ]} βρίτὶῦ δηβνογοα δηα βαϊά, 9}6δὰὺ8 1 Κπον ΓΘ}: δὰ Ῥδὺ] 1 πον 

16 [δὰ οὗ δα] 1 Βανο ἱζηονίοάρθ, ἐπίσταμαι}; Ὀαὺ [γ6,] Ὑ;ὮΟ ἅΓ6 γ8 
ἡ ΠΟΤ ὑἢ6 6Υ]] Βρ᾿ γιῦ γγ88 ἰθϑαρθ ἃ οὐ ἰδμθῶ, δῃα ογδγοδῖμα ὑβθῖη [0Τ6 

ἌΑπά [86 τὴηδὴ ἴῃ 
ψογοὰ Βοι 

δηα ργανϑὶ θα ἀρσαϊηϑὺ {ΠΏ Θ, 80 δῦ πον Β6ἀ ουὖ οὗ {μδὺ Ὠουβο πακοᾷ, δῃα πουπάρί. 
11 ἘΑΛὰ (ἢ}8 νγδδ ἐανάφανς Κηόση ἴο 81} {86 ὁτὲ δηὰ ατσϑοϊε 4150 ἀτ  ρ δ ΕΡ όσυ; δὰ 
18 [47 ἴδαν [6}] ου ἴπ6 1 ἃ] , δηἀ (86 Ὥδιη6 Οὗ {πὸ 1 ,οτὰ «68π|8 1788 ΤηδρῊ 1866. ἙΛπὰ πιδῃν 

[δὺ Ὀο᾽ανοα [δὴν οἵ {πΠ086 τῆο δά Ὀδοοτηα Ὀ6] 16 678} δϑτηθ, 8η 4 δοηξααβοα, δυά 
19 βιοποὰ (ποῖτ ἀθθὰβ [ἀξδοϊαγοὰ ὑμαὺ τ ΒΙΟΝ ΠΟΥ δ8Δα ἀοη6]. ἘΔΙδοΥ οὗ ἰδθαι δἷδο ποῖ 

864 Οὐ ]Οὺ8 γί [Βα τὴν οὗ ἔθ πὶ 0 πδα οὐβογν θα Βα ρογβυϊουβ Ῥγϑοῖ 668] Ὀσουρλύ 
{μοῖρ [086,4 τὰς] ὈΟΟΙ5 ἱοροῖθον, δια Ὀασποα ὑΠπόῖὰ Ὀοίοτα [1 086 ῥῬτόβαῆοθ οἷ 8]] νπεπ: 
Δηα {Π6Υ οουηίοα [οοπρα 647 ὑπ 6 ῥσῖοα [ῬΌΓΟΒΔΒΘ6-ἸΩΟΠ6Υ] οΟὗὨ ὑμ6πι, δῃᾷὰ ἔουπὰ ἐΐ ΠΗ͂Υ 

20 ἱδουδβαπὰ ρίοοοδ οὗ βιῖνον [[Ὁὰπἀ ἐμαὶ 1ὑ πτὰ8 ΒΓῪ Ὁπουβαπηά ἴῃ ἸῃΟ ΠΟΥ]. 
Ῥτγονα θα [τὶν μι ϊγ ὑΠ6 ποτὰ οὗἩ ἐμ6 1μογὰ ΚΓΟῊ δα ὑγδ- στον ἴἢ6 ποτὰ οὗ αοἀ δΔη 

γδἱ 64]. 

1 ψον. 9. τινός δον Τυρ. ἰ6 τη  ηρ ἰἢ ΒΟΥΘΓΔῚ ΤΩ δηλ θοτρΡίδ, [ἐ ἰδ ἐγ 0 

ἘΞο ΡΒ 

Α. Β.; εἷοο Οοὰ, 315.}, Ὀπὶ ἰξ ἰΩ φυϊίο Κὲὸ- ἴῃ 
ὍΑΌ]6 ᾿μᾶῖ ἰδ0 ψογὰ μἴαδ ἀγορρδὰ [Ὁ οοργίδί6. 11 ἰδ (οππὰ ἰὼ Ὦ. Β.. 6. πὰ ΥῸ]ς. 1 ἰδ ογἱ θὰ ὉΣΥ [δοῖϊ., Τιβοὶ. δδὰ 
Α1[.--ΤῈὰ.] 

8 Ψὸγ. 10. Ἰησοῦ ΔΙ͂ΟΥ κυρίον [6 βΒυρρογίοα ὈΥ ΟΠἿΥ οπ6 πηροίαϊ πιϑδηιυδοτὶρε [ὉΥ α., Ἡβότοδν [1 [6 οτηϊδὰ 18 Α. Β.Β. Ἑ. 
Η. Οοὰά. δίη. κα. ; ἤδηθο ἐΐ ἰθ6 ἀγορρδὰ ΌὉΥ γοοϑηΐ οἀϊίοσγο βὸ 

Δ ΎΟΥ, 12, α.- ἀποφερ. ἰδ 85 ΤΥ ΒῸ8 
ἹΠΟΓΘΟΥΘΓ, σοι εἰ πλογθ ΘΑΔΙΥ δυὸ Ἰθοη οσἤδιροα ἰηἴο ἐπιφ. ἴμΠδὴ (ἢ 6 ΓΟνΟΓΒΟ, δηὰ 

[ἀποφ. γδϑ ῬΡγοΌὈ]Υ σπδηκοῖ ἴο ἐπιφ. οἵ ἐεσέ. τες., (ἢ ογάογ ἴο δ} ἐπὶ τ. ἄσθεν. (ΔέοΟγοῦ ἴη9 τοβαίΐπρ. 
διά ΑἸΓ. δοσογά  κὶ]ν τοδὰ ἀσοφ; θυ 8.012 δι) ΒΟΓΙΏ. τοΐαί ἢ ἐπιῷ 

4 γογ. 12». [ον ἐξέρχεσθαι οἵ ἰεχί, γες., π ἰοῦ ἐπ [Π6 “ ὨΙΟΓΘ 8508] Ἰ᾿γογὰ ἴογ (Ὧ6 
ΜῈ Υδγ), δα πο ἢ οὐσαγ ἰη α,. Ἦ,, τοσθηὲ οἀϊίοτο δα δεϊ υἱθ ἐκπορεύεσθαι, ἴγοτι Α. Β 

βίον δον (6 γϑγὺ ἴῃ ἐσχί. γογὶ ἴγουια α.. Η., ἰθ οαυἑ το ἰπ Α. Β. ἢ. ΒΕ. Οοά. 8.5. Υυ]ς.. δΔηὰ 16 ἀγορρμοὰ ὈΥ γορεβὲ δά ᾿τὴ πὶ 
ΤΟΓΒ 85 ἃ ΒΌΡΡΙ ΘΠ ΘΗ ΔΓΥ ἱπβογι[οΏ.--ΤῊ.] 

ὨΘΓΑ]]γ.--Τ .] 
πο (0γ Α. Β. Ε. Οοά. Βἰπ.] 826 ἐπκιφερ. [τ Ὡ ἢ ἴ8 ουπὰ ἰπ Ὁ. α΄. Η.]7; 186 ἔογπιες, 

1ηογοῖογο, ίο Ὀ6 6 ἴδε Ὁ- 
Α12); ον ἔν. 

ξοίης ου οὗὨ ΟΥἿΙ πρὶ γί " (ΑἸ, ὅσες 
. Ὁ. ΚΕ. Οοά. 81:.---Απ᾽ αὑτῶν ἱ 

-- τὰ] 

δοΥ. 13. ὀρκίζω ἰβ Ὀγ [αν Ὀοΐίοῦ δυρροτίοα [ὉΚ Α. Ὁ. Ε. (8. ἰ6 ἀσυδι}})}; Οοά. δία. ΤῸ}. Ἐπ [6 Ρ] τα) ὀρκίζομεν; 
πὸ δῖον ᾿ν84 δι υδτὶ(υἰοὰ ἴῸΓ [ἢ αἰ χων ἐπ ογάογ ἴο σΟΥΤΟΒΡΟΠὰ ἴο ἐπεχείρησ 
Τοσοηῖ οὐ ΓΝ σΘΏΘΓΆΪ]Υ.--- 

6 δίπευϊασ ἱε δαορὶ δὰ Ὁ ἀν---λέγοντες. 

4 γον. 10. τξώδο τ Ὀοίοτο ἴσχυσεν ἰ6 Ὀοϊίος διιβίδί ποὰ [πδιροῖν, ὈῪ Α. Β. Ὁ. Οοά. 8.π.} [δὴ αὐτῶν [οἵ ἐεπέ. γε. ἴτοδα 
σ.Η. (ὕυ]ε. δ0ε.). “" 

ο.᾽" (ΑἸΠ0γ4).--ΤΤΈΆ.]. κίον σορν  δ18 βυ Ὀατἐπῖοα αὐτῶν [ῸΓ 
9 Μοϊρῃΐ οἱ ΜΆ5. ονίάθησο ἴον (δ ὥστ (αμφοτέρων) ἰΒ ον διυγρδδβϑοὲ ὉΥ ἰδ ἰπίογηδι ργοϊδδε 

μῷ., Ὀοσδυθο ἴΠπ9 Ὀαγταῖΐνο ἀοθ5 ποῖ οἰκονῃοτο οἰδῖο [888 Πγ, 6 
πεῖν ἔσο οἵ {πὸ βοὴ τπὸγὸ σοπηῃδοῖοα ἘΠ πο ἐγαπαδοϊίοη. 10 ἀμφ. δὰ πος Ὀδθη ἴμο ογίμὶ βὰὶ σγοδάϊηκ, ἰζ σου]ὰ πθάοονε- 
ΦΪγῪ ποτοῦ ἤδνο θόθὴ ἐπθογίδα, [ἀμφ. δΔἀορίοα ὮΥ Ἰδοἢ., Τἰδοὺ 

γον. 20. [Τὸ ἐσπί. τος. οχ τ υἱ8 κυρίον ἢ Α. Β. Οοά. 
ΑἸ7.--- Ὁ. ἘΞ ὀχ ΠΟ θεοῦ ἴῃ Ρ]δοο οὐ 1. 
οὗ [λ:λὸ αἱς. (εὐ); Οοά. Απλαιπσδ, ΒΟΉΝΘΥΟΣ, οχ 0118 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γ8ξεβ. 8. Ἀπὰἃ δ6 δῖ ἰπῖο [6 δύ ςηρΡδ- 
κοξυο. --Ηὸ σοπιϊηθοα ἰο ΙΔΌΟΥ 0.0. ἢ γ06 
το δα. θανίηρ 018 ρογίοα ΘΙ ΠΟΥ ὑπὸ ΤΌΪΘΓΒ 
ὯΟΥ ᾿ηἀϊν᾽ 18] Το Ό6ΓΒ οὗἁ 6 76 8 σοπιτηι- 
Αἰΐγ οἴὔἴογοὰ ΒΥ ΤΟρροβίϊίοῃ ἰο πὶ; ἐμ δΔροβί!θ 
8.8 ΘΏΔΌΪΟΑ ἰο Βρϑδῖκ νἱῦ} (ἢ 6 υἱπιοϑὶ ἔγϑοάοπι 
διὰ ὈοϊΪάποαθβ οοποοσζηΐηρ ἰπ6 Κἰηράοπι οὗ Θοά, 
ὙΠ }}10 μ6 Ἰαθογϑὰ (ὁ πὶ βου β Ὁ ἰδ (πείϑων). 
Τὴ σοη͵οοίατοα ὑπαὶ ἢθ δρόκα Βεσῦθ τὶ ἀπαβιιαὶ 
Κοη 6 η688 (Βαυτῃ βαγίθ}), 8 ΒΟΔΙΟΘΙΥ δυρροσίοα 
ὈΥ ὑπ6 ποτὰ ἐπαῤῥησιάζετο. 

γεβ. 9, 10. 4. Βυῖ θη ἄϊνοιδ ὑσοσο 
Βατᾶϑηθᾶ [νθη βοπὶὸ παγάθηθα {Π ΘΣΏΒ6Ϊ 98]. 
-- ἈΝ γον βοῖθαθ, 8 οΥἶϑὶβ ὩῸ αὐγῖνοά. Ὑποσα 
ὙΘΓΘ ΒΟ 0 ΖΥΘΟΌΔΙΙΥ ὈΘΟΔΙΩΘ 1688 ὙΠ} ἰοὸ 
ΒΟΔΓΡ, δηἀ νὴ ἸΏΟΓῸ δηἀ τηογο ρΡοβι λυ οἷν γοΐυβοὰ 
ἴο δοσθρὺ {6 οἷθγβ οὗ σσγδθθ ἰῃὰ ΟἸγβί, (86 ἃ ἰθδόμονῦ οὗ σβοίοτίο. 
ἐταροσγέθου ἴθη80, ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείϑουν, ἰπάϊ- 

Βοτη., ΑἸ, οἴο.---. 
ἐπ, οἷο., ἀπά ἐμΐβ ΤΣ Δὸς (6 χσοϊαϊποὰ Ὦγ 1δοῦ., Τιβοὶ., δὰ 

δο Ἐπκαὶ. τογοΐου Πογο ἀδυϊβίθα ἤγοια ἴδ ἑέχέ. γόο., διὰ ΤΟ] ἴ86 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ ἰεσὶ 
Ῥοιαίπὶ.---Ν.} 

οδίοϑ ἐμαΐ {μἰ8 βίδίθ οὗ ἐμοῖυὺ ϑο]8β (Δ 5 στδάυλιγ 
ἀονοϊοροὰ, δηὰ ναϑ ἴθ ῬΥΤΏδΉΘΏ  οδίδὺ- 
Ἰἰβῆ9). Αἱ ἰδηρίμ ἐμ γ Ῥγοοθεαβθα β0 δι. 88 [0 
ΤΟΥ ]6 ΟὨγἰβυϊδην ῬΌΙΟΙΥ ἱπ ἐδ ΒΥ Παροραα.-- 
( ὁδός ἴΒ ἱλ9 τσᾶγ οὗὨ βαϊνδιϊοῃ ἩΒΙοΒ Θοὰ μι 
ΘΒοΒοη δηὰ ορϑηθὰ ἰὸ τηϑη; 866 Οἢ. συϊὶὶ, 26). 
Τοῖδ οοπάποῖ ἱἹπάπορθα {86 δροβίθ ποῖ ΟὨΪΥ ἰ0 ΓΕ- 
πουη66, οη δὶ ΟὟ Ρδγί, 8}} {6 }Ἰουβῖρ τι ὧς 
ΒΥμδβορῦθ (ἀποστάς), Ὀὰϊ αἷδο ἰο νι ὶεπάγαν 88 
τ 8019 ΠΌΤ οΓ οὗὨ [80 Ομ τί βιΐδῃδ ἔγουι 1( (ἀφώρισε). 
Ηρ (Βθῃ σοβθο {80 Ἰοοίῃ ΓΘ - ΤΌΣ οὗ ἃ πιδῃ 
ΤΥΣΔΏΏΤΒ, ἢ ἰ8 ΟΡ 86 ΠΟΤ ἰθ ΕΔ, 88 
8 Ρἶδοο δβυϊοα ἴον ἐμ6 ἀφο, γ σν οὗὨἨ μιὲ8 αἀἰϑοοῦγβαᾶ. 
ΤΠ ἰδίου ασθθῖκβ ζανα ἐπ: Ὠδῖηθ οὗ σχολαΐ ἰο 80 
ΡΪδ668 ἰπ σα ἐπι ῖν ΡΒΙΠΟΒΟΡΒΘΣΒ ἰδυρσίς. ΝῸΥ 
85 ἰδ οὔθ Ὑδὶοῖ Ῥϑὺϊ δοϊοοίοα, ΠΟΤῈ ΓΘΟοΙΤοῦ 
(198 σοηυΐηο αγχθοὶς πϑιπθ, ἰὑ που]ὰ δϑεῖὰ ἰο ὃθ 
τοοϑὺ πϑίυγαὶ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΟ ὑἐμδὶ (86 οὕὐσποσ δἰ μηβεὶ 
τγ88 8 γχϑοῖς, δηὰ, ρουδαρβ, ἃ ρα]. ογαίον δηά 

Ιλάἀεοά, δυάδα Βρεβδκβ οἵ 
8 ΒΟΡμἱθί ἯΒῸ Ῥοστθ (μ6 πδπιθ οἵ Τυσδπηυδ, δοὰ 



ΟΗΑΡ, ΧΙ͂Σ. 8-20. 

ΒΟ Ἡχσοὶθ ἃ ὙΟσκ οπἰϊ θα : περὲ στάσεως καὶ 
διαερέσεως λόγοι, ΑἸ Βουσῃ ὁ ἀο68 ποὶ πηθηϊίοῃ 18 
δοάο, οὐ ἔθ δῦ ἰπ ψ]οἢ δ0 ᾿ἰἰνγθα. Τμθ οἷν- 
σατπηδίδποσο ἐμαὶ Τὰ ποι Π 6 βίδίθα ἰἱπ ΟΧΡΓΘΒ8 
ἰοτταβ (δδὲ 8] ποὺ σϑηΐ ἰ0 {86 Θφη(11608 (88 ἴῃ 
οἷν. χὶϊ!. 46: οἈ. χυὶὶὶ. 6, 7), ὨΟΣ ἀοβουῖθθα Τυγϑη- 
Ὠὰ8 88 8 Ργοϑοὶ γί (οοιηρ. ΧΥΪ. 7), 18 ποί οὗὨ ἱΐ- 
86} βυβιοϊοπί (0 Βαδίδι πη ἐπ 6 σομ͵θοίατο (οὗ ΜογοΥ) 
ἐμαῖ ἐΐδ Τϑῃ ΔΒ 8 90 ]8}} ΤΔΌἑ δπα ὑμ6 Ῥγο- 
Ῥγίδίου οὗ ἃ ὑτίναίθ βυπδρορβαθ, ΟΥ Βοιβθ οὗ ἰῃ- 

εἰστασίίου (ο41.ὰ ζ7 79 12 ὉΥ ἰδ 7678). 
Τὶ ΤΎΓΣΒΗΠΌΒ ὙΔ8 ἃ ἀτοϑοῖς, 8 ἱπάϊοαϊοα Ὀοὲλ 
ὉΥ ἐμ νοσὰ σχολή, διὰ ὉΥ ᾿ΐθ ῬΤΟΡΟΡ ΠΒΠΙΘ, 
ὙΓΠ1Οἷ 18 Τουπα, ἰΐ 18 ἔσθ, ἰπ δοβθραβ (πὲ. χνὶ. 
10. 8; Δεῖ. 1. 26: 8, {86 βδίηθ Ῥδύβοῃ Ὀθὶπρ 
τοϑδεΐ ἴῃ ὈΟΐδ ὈΔΒδΒρ68) δὰ ἴῃ 2 Μδοῦσ. ἰν. 40 
(τ μόσὸ ὑπὸ τοδαϊηρ 18 ἀου  4}}; Ὀαΐ ουθη ΒΘΓΘ 
1. ἀοοβ ποὶ ΟΟΘΌΥ 88 [1.6 8116 οἵ 8 5.890] 1{90. 

ὁ. Ὁἱὶπρυϊέπᾷ δὲν - - - ἄνσοιϊ ἰὼ Αδἰα.--- 
ΤΗΐ8 ἸοοϊΓΟ- τοοπι γ88 ΟΡΘη ἰ0 δ], πο ΟὨΪΥῪ ΟὩ 
[ὴδ6 Βεαρῦδίδ, Ὀυὲ 6180 δὺ 4}1 οὐδοῦ (ἶἰτηθ5, δη ἃ τϑ 
τδοὰ ὃγΥ Ηἷπι ΤῸ ὑ50 Ὑγθδ8γβ (Α. Ὁ. δδ-87); μὲ8 
γεχϊοὰ ἰ5 ὑπαουί α!]Υ (0 Ὀ6 ἁπαογβίοοά 88 ὀχοϊυ- 
εἷνο οὗἨ ὡ{μῸ ὑπ γχ86 τποῃίῃβ τηϑηϊϊοηθα ἴῃ ΥὙοΓ. ὃ. 
[Τοῦτο, γον. 10, βρϑοΐδ!}ν γοΐθυβ (0 ὑπ {ΐπη9 τυ 16 ἢ 
δωσοεεάεα ὑπ6 ἰὮγ6Θ τηοηἴ8 ἀυσχίηρς τ πΐοι 88] 
Ῥτγοδοβϑὰ ἴῃ (ῃ9 βυῃπαρορίθ; ῬΥΟΌΔΌΪΥ, ἰοο, {89 
.ἐἶπὴο ἴθ τσ ἐπ ουθηἑϑ ΟσσΙΓΥΘα ὑπαὶ Δ ΓΘ τηθῃ- 
ἐἰϊοποα διἵϊοσ γον. 20, 18 αἷἶβο ἰο Ὀ6 οχοϊιάοθα. ΤΉ θη 
18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩΒ ἐσ δύο, γοσ. 10, δπὰ τριετίαν ἷἱπ 
οἢ. χχ. 81 (οὰ στ Ὡϊο ἢ 860 ἐμ ΕχΕα. ποίθ) σοΐη- 
οἷάθ, 85 ρϑμοτα) ἀοδὶριιδίϊομβ οὗὨ ἰΐτηθ. (ΜογοΣ; 
ἂθ οί 6).---ΤῊ.]. ἘΡΒοδιθ 88 8ὴ ἱπιρογίδηϊ 
ΟἸΕΥ, τοδὶ ἰαϊηθαὰ ἃ δου βῃἰηρ ἰσαᾶθ, δηα νγὰ8 
6 δοαὶ οὗ (89 οο]Ὀγαίοα ἰθρ]6 οὗ θῖδηδ; Ῥϑυὶ 
Ἰαθογοά ἴα ἰὺ δοιϊ νον δηὰ ἀπϊαίογτυρίοαΥ ἀυγίηρ 
ἃ γογϊοὰ οΥ̓͂ Ππιοῦθ ἐμδῃ ὑνὸ γϑᾶγβ. [ῖἢ Υἱὸῖ οὗ 
(λλεθα [δοίβ, 1 ΤΩΔῪ Ὅ6 ΘΆΒΙΪΥ οοποσοϊνοα ὑπμαὺ {818 
ΟἿἿΥ ὈΘΟΔΙΩΘ 8 ΘΘηΐΣΘ [0 [86 οΥ̓δη ΚΟ ] ζαίϊοη οὗ (890 
δπἰῖγο ρῥγουΐποο οὗ Αβἷβ, 'π [ἢ 9 ΠΒΥΤΟΎΘΥ 8689 Οὗ 
{86 ἰθτπὶ [ἐ. 6., (89 ΒοΙΏΔΠ ΟΥ̓ ῬΓΟΘΟΙΒΌΪΔΡ ΡΓΟ- 
γσίηςο οὗ Αβἰδ, οὗ τσ 6 ΕΡΒΘΒι8 δ ἴμ6 σα .8]. 
--ΤΕ.]. ΤΆυΒ ἰδ ἱπδθίἑαηὶθ οὗ (86 ψγοδβίθυῃ 
οοδαδὶ οὗ Αδὶβ, 8. διὰ νἱ]ιάϑρ, θαγὰ ἐπὸ πορὰ οὗ 
ἐπὸ οτὰ. ΤῊ οχργοβδίοη πάντες οἱ κατοικ. οὈνὶ- 
ΟἸΒΙΥ ἱπνοϊνοβ 8 Ὠγρουῦοῖο: 8.111, ἐπ του ἀκοῦ- 
σαι τὸν λόγ. τοῦ κυρίου αγὸ ποί ἰο ὈΘ0 80 υηὰἀογβίοοά 
88 ἵ7 41} (89 Ῥ6ορ]6 δα μοαρὰ Ῥβϑῃὶὶ Εἰ το ; {8 6Υ 
ΤΩΔῪ 8180 ᾿ΩΡῚΥ ἰμδὲ ΙΏΔῺΥ ποτὰ 6 τψοτὰ ἴῃ ἃ 
1685 αἰγοοὶ τ ΏΠΘΡ, ὑπδὶ ἰ8, ὕγοιῃ οἶοσβ.0 ΗοΥ 
ἸΠΔΌΥ ἱπδὈϊίδηίθ οὗὁἨ ΑΒβὶα Μίπου στυυϑὲ ΒδΥΘ 
υἱδίιοά πὸ ἰθρὶο οὗὨ Αγ ϑινίβ 88 μοὶ συ πηθ, ΟΥ 
Ὧδνο ἰγϑυϑ θα ἰο ἘΡΘΒΙΒ ΤῸΥ ὈυδΒ᾽ 688 ῬΌΣΡΟΒΘΒ 
ἀπτῖπρ ἐμ 6 ΒΟΥΟΓΔῚ γΘῚΒ οὗ Ῥδ0} 8 γσϑβίαθῃσο ἱῃ 
ἀὮ  Νον, ψὮ}}]6 {ΠΟῪ Ἡ6ΧῸ ἴῃ {86 οἰἐγ, [ΠΟΥ͂ ΤΥ 
Βδνθ Κο;6 ἰο ἐπι ἸοοίΓΘ-Τόοπι, Ὑΐο γ88 ΟΡΘΏ 
ἰο 4}}, δρᾶ δυὸ δβοασγὰ δι}, 080 Ῥυϑδο βίης 
δὰ ΔΙΥΘΟΔΑΥ διϊσδοίθα ΡῈ] 6 δἰἑθηιϊΐοῦ. Οἱ {οἷν 
Ταϊυτη ἰ0 ἐμοῖσ ΒοτΏΘΒ, ΠΟΥ ποία! χοϊδίθὰ ἰὸ 
οἰ σβ 8}1 ἐμβδὶ ἰδον δὰ μϑαγὰ. 
κε. 11-16. α. ΔΑπἅἃ Θοᾶ τντ͵ιουβῆϊ δρϑοΐϑὶ 

τοίσαοἱθα [ντουσηὺ ποὺ ἱποοΒ᾽ ἀΘΥΆὉ]6 ῬἩΟΣΚΒΊ]. 
-- ἴῃ δαἀαϊεϊου ἴἰο μ6 ἐηεέγμοίίοης ΜὨϊοὴ Ῥδὰ] ἰπι- 
Ῥασγίο, [πἶκο πιθμ 00} 8180 89 ἀοίδ οὗ [9 ΔΡΟΒ- 
116, οΥ {86 πιίταοὶθδ οὗ μοδ)ίηρ τ οὶ ἀρὰ στυυσί 
[ροῦχα δἷπι (ὌΥ Ἰρθδὴ8 οὗἠἨ {86 ἱπιρορὶ (οι οἵ 
Β6:) 45, διὰ τῶν χειρῶν) .----Δυνάμεις - - οὐ τὰς τυχοὺ- 
σας, ἑ. 6., ΟχΧ ΓΔΟΓΟΙΠΔΡΥ ΜΌΟΥΚΒ οὗὨ ῬΟΎΤΟΥ; ὁ τυχών 
ἸΩΘΒΣθ: ἐλ ῬΕΓϑΟΉ ΟΥ̓ ἰλὲπρ οαεμαϊν πιοί; ἈΘ.ΟΘ ἱΐ 
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8180 τηο8ὴ8 ογαΐπατῳ, υπὶρερογίαηί. ΤακΚο το ϊδὺθδ 
ἵνο ἴδοίβ ἴῃ νϑγῦ. 12, 88 ᾿Ἰυδισχαι οη8 πὰ ουϊάθποο8 
οὗ {89 ΖΘΏΘΥΔΙ] Ῥγοροβί(ἰοη οοπίδἰποὰ ἰῃ τον. 1]. 
ΤῊΘ ἤγβί ἰ8, (μα Ῥϑὰ] οσχρϑὶοαὰ ον]} βρί τὶ β, ΟΥ 
Βιοδ] θὰ ῬΘΥΒΟῚΒ ΜῈΟ Ὑ6ΥΘ ροδβοββϑὰ ὈΥ (μι (ἐπ ὲ8 
ἴδοι 'β8 τηθῃϊϊοποὰ ἴῃ ἴδ βϑδοηὰ ρμῖδοο, δα 1ἱ ἰδ 
οοῃηθοίθα πὶ} (μ6 ἱποϊἀθηὶ οὗ τ 16} δὴ δοοουηὶ 
᾽8. ᾿πιτιθα δίο}ν Δ ΥΟΣ ΔΓ 8 ἰπβογι θα Ὁγ ΐ). ΤῈ9 
βθοοπὰ ἔδοὲ 18, ἐμαὶ οἷοί νι ϊοῦ Ῥ8ὺ] Δα υδοὰ 
ἴῸΣ σἱρίης μἷ8Β ἔδοο, δηα βίο 8 οοτηθ 'π 60η- 
ἰδοὺ τῖϊὰ ἷ8 βκίῃ, διοεαί-εἰοίλέ δηὰ λαϊ- σίγα 28 
“ὦ, δι, ΠοΟΙΠΡ ΟἿΪΥ 88] σουηᾶ (6 Ἠοάγ, οογθγὶηᾷ 

[86 ἔτγοπὶ οὗ (Π6 ρογβοι ᾽ (Α16χΧ.).---[Β.], δὰ Ὀθθὴ 
Ἰδἰὰ οἱ {86 βἰ οἷς, δἴϊτον Ὀθοϊῃρ ἀἰ ΓΘ ΟΟΪγ δαυτὶθαὰ ἔγοπι 
18 ῬΌ βου, δπὰ ἐμαὶ {10 σϑϑυῖ νγ88, ἐμαὶ 189 βἰοκ 
ἯΘΥΘ 6816 ἃ (σουδάριον [ἰΓϑππ]αιοα παρκχέπ ἰῃὰ [,ὰ. 
χὶχ. 20; Φοδη χὶ. 44: χχ. 7.---ΤῈ., ἔγοιῃ ἰδ9 
μαιϊπ δμάον, δμάατίμπι; σιμικίνϑιον, [αἷδο ἔγοτα 89 
1,Δι1η] δεπιϊοίποίίιηι.). 10 1β Ἐ6γ6, ΒΟΎΘΥΟΥ, 0 ὮὈΘ 
ΟΔΙΡΘΙΌΠ]Υ ΟὈϑογυϑθὰ ἐμαὶ 8] 1 π86]7 ΟΥ̓ ΠΟ τη 08}8 
δαοριθα 56} 8 οουχβο, Ὀὰΐ, ου ἰ..} 0 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 88 
ΥΟΥ. 11 βθονΒ, Β68]60α Ὦγ ἐμ ᾿τηροκὶίΐοη οὗ Βδηάβ. 
Οὐδον Ῥϑσβοῖβ, βογόνον, γ80Ὸ δα δομάθησοὶἑὶῃ πἶπὶ 
σοπσοίγοα ἴδ6 ἰά68 οὗ ΘΙ ΡΙΟΥΣΗΣ ΒΌΟΒ ΣΘ8}8, δηα 
γαῖ, ὀνϑῃ ἴῃ {686 68868, ἴὸ Βἰοῖς χοῦ οα]οα. [866 
86 δι μον Β ἔχκα. ποίβ οὐ ὁ}. Υ. 12--Ἰ6. ο.--- 1 Ὲ.] 

ὃ. Απᾶ ἴ89 οΥἹ]} δρίχὲῖβ υυϑοῖ οὐ οὗ [ΒΘσωΩ. 
Ἀμᾶ - - - ΒΟΥ 0} δΒΟΣΙδ, οἱο.--- 16 ΒΟΏΒ οὗἨ ἃ 9 »ν- 
8 οδίοῦ ρυὶθϑὺ δἰξοσαρίϑα ἰο ἱτηϊδὶθ {Π 0 8ροδι]9, 
50 Βοδ]Θα ἀθιμοπΐδοθ ἱπ ἴῃ6 πϑηη6 οὗ «6808. 
ΤΊΘΙΣ Τί ον, ΒΚοῦΔΒ, γ 80 ἐβ ποὺ ΟἸ ΒΟΥ 86 ΚΟΤΕ 
ἴο 1.8, ΤΏΔΥ ἢδγο 60} χοϊδίϑα ἴο ὑπὸ ἔδυ )ν οὗὨ [89 
ΒΚ ὨΡΥὶοϑί, ΟΥ Θ ΏΔῪ δανθ ὈΘΘῺ ἔἐδθ οἰΐοῦ οὗ 
ΟοὨΘ οὗ ἐπο ὑὐγοηὶγ -ἰΟΌ Ὁ σουγθοβ οὗ μὰ ῥγίϑδὲβ 
[866 1 ΟἸγου. οἱ. χχὶγ. 7. Αἱ ἰδδὲ ἐὐπιθ, ΔΩ 
ῬΘΥΒΟῺΒ οὗἩἨὨ 76 Ὑ18}} ογἰχὶπ νδηδογοὰ δοιαὶ ἱπ (89 
Βοιμδη ΘΙ ΪΤΘ 88 ὀχοχοὶθίβ, ΤΟΣ ΚΟΥΒ ΟΥἁ τοΐ ΓΒ 6108, 
διηὰ ΟΠ ΌΣΟΥΒ ΟΣ ᾿υ χα ῖο 8 (τόσ. 18, δῃ ἃ ΘοτηρΡ. οἷ. 
χὶϊ!, 6 8.).. δα [6 ΒΟΥΘῺ 8018 οὗ Ξκϑυδδ 88- 
οογίδι πο {αὶ [Π 9 πδπῖθ οὗ 7 6808 δὰ δοαυϊτγοὰ ἃ 
οογίδη ἄθρτοο οὗ δυϊ μουν πὰ ΒΡ οδυ8, δηὰ (μαι 
Ῥδὰ] δὰ μοα]ϑὰ ἀθιβοπῖδοβ ὙΠ6 6 Ῥχοποιιῃοοά 
ἰδαὺ πδίηθ, ὑμ6 7, ἴοο, δἰϊθτηρίϑα ἐὸ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ (89 
ἈΒΙΩ6 Οὗ Φ68118 [ὉΣ {116 ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ ὀχοσοϊδίης δηὰ 
ΟΧΡΟΘΙΠὴς ἀολοηβ. νο οὗ ἰμ0 βούϑῃ Ὀγοίμ ΓΒ 
τηδὰθ δυο δῇ δἰἰθιηρί ἰπ ἃ βασι ϊουαΣ 6886, 88 ἯΘ 
ϑᾶση ἔγοιῃ ἐμ9 νογὰ ἀμφοτέρων, γον. 16, τ ΐοὰ ἰ8 
πὸ σοπυΐπο γολάϊηρ [8388 ποίθ θ, ΔρΡροῃάρὰ ἰο {μ0 
ἰοχὺ ἐΡ τος ΤΕ Βο ΤΟΒΌΪ γ88 ΥΟΣῪ ὉΠ 7ῸΓ- 
ἰαμδίο ἔου ἐμοιηϑοῖνοβ. Τὴ6 ἀϑιῆοῃ 80 ροββοββοα 
186 τηϑηῃ δπαὰ βροϊζο ὑβτουσῃ Βἷπι, δά ἀγοββοὰ (9 
Θχοσοΐβίβ ἰῃ ἃ σοῃ θταρίι 0118 ἸΏΔΏΠΘΥ, 88 ῬΘΥΒΟῺΒ 
ὙοΙ 9 ἀἱὰ ποὺ ΚΗΟΙ͂Ν, Δηὰ τ ὮΏΟΒ6 δυϊ οΥ  ἈΘ 
αἰὰ ποί ΤΟ ΟΌΕΠΊΕΟ, 88 . ἀἰὰ ἐπεὶ οὗἩἨἁ 7688 δπὰ οὗ 
Ηἱΐδ ἀροβί]ο δῇ]; ἹβοΟΥΘΟΥΘσ, {86 Ῥοββϑοββϑαᾶ σωδῶ' 
Ηἰταβοὶῖ, βοΐ {μὸν δά αἰϊοιιρίθα ἰο 68] ὮΥ 
ΤΑΟΔ8 οὗἁ ὑδοῖὶσ οοη]αγδίίοη, διἰἰδοικοα ὑμόσὴ τυῖον 
{86 υἱχποβὶ ἔΌἌΓΥ, δηά 80 σου ὮΥ υδοὰ ἐδμ6πι, ἱμαὲ 
{800 894 ἔγοπι ὑμὸ ουδο πουπάθα διὰ πῖϊῃ ρᾺ- 
ἸΩθη(8 ἰοΥ, δηᾶ, υπαυοδίϊοβα Υ, 8180 οουοροὰ 
τ τἱαἰσυϊο δὰ ἀΐβσυδοο. [“Ὃ Δ Ν)ακεά, ἑ. 6., τὶ τὰ 
ὑπο οἱοίβοθ ὑοσῃ ῬΑ Δ} ΟΥ Ὑ80}}]Υ οὗ ΤῈ 
ατοοῖκ σψορὰ βοχηθίϊπιθβ σϑδηβ ἐμπιρεγγοίζ ΟΥ̓ 
δαάϊν οἱοίλεα, 6. σ., Μι. χχν. 86: Φοιὴ χχσχὶ 7: 
ὅ8πι. ἱϊ. 16. (Α15χ.). --ΤῈ ] 

γκπβ. 17,18. Αδλᾶ μὲσ νγὰ8 [ὑϑοϑιηθ, ἐγένετο) 
᾿ξ ονσῈ .--- 18 ΟΟΟΌΓΣΥΘΙΟΘ, τ 1 ἢ ὈΘΟΔΙῺΘ ΚΒΟΥΤΩ 
ἰο ἐμὸ Ὑ80]9 οἰΐγ, ογοδίϑα 8 ὙθΣῪ τοδὶ Βηβαι 0}, 
δη, ἱπαοοά, Ῥγοἀυσδὰ δη ἱπάοβηϊίο ἔϑδαν οὗ ἰμπδὶ 
τηγβίοσ: οὰΒ ῬΟΥΘΣ ὙΠΟ Μ͵88 θοῦ θα ἴο {μ0 Ὠδῖηθ 
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ΟΥ̓͂ 7 ἐπι» (663».): ῬΕΌΪΙΟ ορί που δϑδαϊτιθὰ 8 ΠΟῪ 
διὰ ἰηστολδδὰ ἱπηροτίδηος (ο ἰπδὲ πδ:)6 (ἐμεγα- 
λύνετο). Βαὶ ἴπ ἐδὸ 6886 οὗ ἰοδ6 ὙΠῸ ΟΓΤῸ 8]- 
Τοδὰγ δορνοτία, ἰἢς αἴἶΤοϊ οὗὨἨ ἰμδί ΟσΟΌΤΤΘΏΘΘ ὙΔ88, 
ἐδαῖ ὑπ  Υ σδπλ)6 (ἤρχοντο) ἴο ἴ8ο δροβίϊς, διὰ ὀρϑη- 
Ἰγ οοπίεπϑοί ἰδὲ τπῖσοδ (μὸν δὰ ἄοῃο (πράξεις). 
ΤΏοδα ἴο Ὑοπι {86 τογὰ πεπιστευκότες 18 ΔΡΡΙῚΪ 
ἭΟΤΟ ΘΕΥΤΔΙΠΙΥ δοὶ ῬΟΓΒΟΒΒ ΒΟ ποῖσ ΟἿΪ ἩΦΓῸ 
εδοπγογίοα, ἱθ δοβδοαυοησο οὗἩ ἐδπ6 ἱτηργοδδίοι 
ὙὉ16ἢ ἐμοὶ σνϑηΐ δὰ πιδὰθ οἢ ἐβατα (Μογοτ), Ὀαὶ, 
85 ἰδ νοτίδεοί ἴθ} 80 ΒΏΟΥΒ, ὙΠῸ Βοὰ ὈΘΘΒ »γό- 
οἱομεἶῖν οσοηγοτίοὰ δηὰ πιδὰ τοτηδίηδὰ ὈΘΙ ΟΥΘΤΕ : 
8ὲ6 θεῖον, θΟΟΥΒ. ΑΥΡ ἔτη. Νο. 4. Το πράξεις 
ἩΔΊΟΝ {ΠῸΥ δοὲ ἕογίδ, τότ, πηαιθϑιξο Δ ὈΪγ, ποὶ 
δείδ οὗἉ {δ'1}} βίοι {ΠῈῪ Βδὰ ρογίσοτιηοα (1 ὈΓΠ6Υ), 
ἴογ τἘϊ5 ἱπιουργοίδιίῖοι 'ἰΒ δὲ υδρίδῃοθ ποῖ ΟἹΪΥ 
χὰ (δ Νον Τοεδίδιηθηϊ Β6η56 οὗὨ ἐξομολογ., Ὑ ΐο ἢ 
ποτὰ ΤοκΥΪ ἀοηοίοβ {πὺ ΘΟ δαὶ οὗ δἰ 

{ ποὶ ἰδ Μι. χὶ. 26: κὸ χ. 2] : Βόγν. 1ἰϊ. δ, 
ΠΟΡ ἴῃ ἴνὸ αυοίδιίΐομα Υ̓ΓΟΙα ἐμ δορί., νἱσ., Βοαι. 
χῖν. 11]; χν. 9.---ΤᾺ.], θὺΐ δ15ὸ ἢ [0.6 ΘΟ Π60- 
(ἴοη οΥ̓͂ ἰο Ῥαββᾶρο. 8Ὶ11), πράξεις ὁδΔῃποὶ 6 
ἐδίκοη ἷἱπ ἐπ τοϑίγὶ σι θα βοη. 89 οὗὨ δογοεγύεε, Ὀυΐ πμδὶ 
δ6 πηἀογπίοοά, ἢ ἃ ΙΏΟΥΘ ΘΟΙΠΡΟΒΘΏΝΙΥΘ δΘΏ86, 
οἴ βἰπίαὶ ἀθϑάβ ἴῃ ζεποταὶ. 
εκ. 19, 20. δεν οὗ τἴΠ61 δ]8δο ὑὙγὩ  ο ἢ 

;πσ0ἃἅ ουτίουια ατῖα [δυρογαι ἰοῦ ῬὉτδσοὶ 966]. --- 
ΜδῺΥ Ὑὴ0 μδὰ Ῥτδοιϊβοὰ πιλρίοϑὶ διίδ Οὐ οἰ δῦ 
οἴ ἃ εἰ ταν πδίατο, πον Ὁτοῦυρδι ἰποῖν τοϑρὶοδὶ 
ὈοΟῖ8 (ΡΓΟΌΘΟΪΥ οοπίδἰπίηρ αἰτοοσίϊοπδ 0Τ δοοῖ ἢ- 
δαγίηρ, δηὰ ραἰνίης ἱπδίγασιοη5 ἴῃ ΒΟΓΟΘ ΟΥ̓ 
“τη ρῖ6 41 ἔοτγβιαἶοθ, τὶ θη διυ]οί δ᾽" (Α17.}]}. 
Ἰὰ περίεργα πράξαντες, (τεα οσυγίοδ!ε,) 18. ἃ τη ]ὰ οχ- 
Ῥτοδβίου, νῃΐοδ, ΒΟΥ ΟΥΟΓ, ἰ8 Οὗ δ πο ἴῃ ἃ 5ρ6- 
οἷδὶ βοηβ6, (0 ἀθῃοίθ τα δκίοαὶ ἐδῖηρα. [786 Επα]. 
γουβίου : σμγίουδ αΥίδ ΟΟΠΥΌΣΤΩΒ ἴὸ ἰδὸ γηϊζαίο :: 
φυΐ {μεγαπὲ οὠγίοφα δεοία. ἘΚαυϊποοὶ δΑγδ: Πε- 
ρίεργος Ῥτοντῖο αἱοἰ(Υ σμὲ ργιίεν τό συγιοειΣ δεΐ 
εἰ αἰϊέσεηδ, ααἱ εἰπιῖϊα δορά )]υ8δ δαὶ οἱ ουτίοβακ ἰῃ 
ΤΟ δ βοϊϑοϊ δηάὶπ οὐ δροπΐβ, αυδὸ δὰ ἱρϑῦθι ποη 
Ῥονιϊποηΐ - -. Ηΐπο ἰγδπδὶδίατη τοσδθυϊυπι πε- 
ρίεργος αἱ [μαὲ. ομνγίοεια δὰ 606 σμΐ τιασίοαγιηι αγίϊ- 
ωπι δἰμαάἷο ἰσηεηίμν, ο᾽Ο. 8366 ὑπο γοΐουῃοοϑ σα ἰοο., 
6. 5., ον. Εροά. χγτὶίϊϊ!. 26, ον, ἰῃ βοὴϑ δα 008, 
χυϊϊ. 77.--ΤᾺ.. Ιτ νῶβ Ῥυϑοίδοὶυ ἱπ ΒΡΉΘδαΒ 
δαὶ πιλρίο, βιγοὐἷγ δὸ οδ)Ἱοᾶ, βοϊὰ ἰΐβ βοδί; ἰἱ 
διὰ οτἰ δ} Ὀθοα δοπηθοίθα πεῖ [ἢ (89 πογβηΐρ 
οἴ Ατϊοιΐβ. Τὸ ᾿Εφέσια γράμματα ὙΘΥΘ ΘΟΡΘΟ᾽Δ}}ν 
δοἰοΟὈΤαϊθὰ : ὑμ980 ὙῸΓΘ Ἰιδρὶ68] ΤΌΣΩ 180 ἩΥ 6. 
ΟἿ ῬΆΡΟΣΥ ΟΥ Ῥδυοδηηοθηΐ, Ἡξοἢ. 670 Οἱ ΓΘ- 
οἰϊδα ΟΥ̓ σαττίϑα 88 διρυϊοὶθ Ὁ ὑπὸ ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ 
Ῥνοίϑοιίρ 6 ΟὟΤΟΙ ὕγοτη ΔΏΥ Ῥοβδί 0] 0 ἀΔΏΚΟΣ, 
οὗ οδοδρίῃρ ἔἴγοιι γῆ Αρορε τη οΥἱ!, οὗ" οὗ δοσυσίη 
δἷθ Βαρρίηθαβ. [“Ἐπείδιδβίυδ δᾶ γβ ἐμαὶ ἐδ) τη γ8- 
ἰογΐουβ βυταδοΐθ 6810 “ΕΡΗοδίαη Ἰο ἴΉΓΒ,᾽ Ὑ6ΓΘ 
οηρταυδᾶ ὁ [80 ΟΥΟΥΤΙ, ἰδ0 ρσίγϊο, δπὰ ἰμς 766. 
οἴ (86 ροἀάο88.᾽" ἀάμρνα απὰ Η.-. 11. 18).---Τ1Ἀ.]. 
ΤῊΘ ΟὟΤΟΙ ὑἱμοζαβοῖνοα οὗὨ 1689 ὈΟΟΙΚα [βίβλους, 
φοῖΐα, ἐογοῖἑδ, οἰο. (ΒΟΒ. 2 6χ.}---Β. Ὀατηοα ὑπό 
Ῥυθ) οῖν, 88, δὺ 8 ΤΌΥΤΠΟΥ ροσίοα, (μ 6 νοῦκ οὗ Ῥσχο- 
ἴδοταϑ οὐ {80 χοὰβ 825 Ὀυγηθα ΌὈΥ ΟΥ̓ΔΟΣ οὗ ἰδὸ 
βονογητηθηΐ, δηὰ 85 {80 ΘΙΏΡΟΣΟΣ Αὐριδίαθ ἀϊ- 
γοσίθα ὈΟΘΟΙΒ οπ βοοίδαγίηρς ἰο 60 οο]]οοἰοα δηὰ 
Ὀυγηθὰ, Τμοὸγ ἴδθῃ οοπιρυΐοὰ ἰδ6 νδὶὰθ (τὰς 
τιμάς, (λᾺ9 οτἶ αἰπ8)] οοβὶ), δῃᾶ ἤοππά (εὗρον, ἑουπὰ 
88 (6 501} ὑπαὶ ἰὲ διηουπίθα ἐπ ΟΏΘΥ ἰο0 δ0,000. 
[᾿Αργυρίου 18 ΒΟΥ πιοπέν, δὲϊ (Β08. ζ.6χ.) 
δηὰ ὁραχμή ἰδ οἰ ἰοὰ (ΥΊΝΕΕ, ἢ θ4. δ).---ΤᾺ.]. 
ΎΠο οοἷῃ, ἰ γοΐδθζϑηοθ (0 ὙΠσΩ (δ 18 οΟΔΙσυϊαίΐοη 
6 τιδᾶθ, τγῶϑ, τἱιίθοῦΐ ἀουδί, ἐμο ὁγαοδηια, ὑδ9 
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τηοδέ σοτηπηου ατοοῖ κῆνοτ οοΐπ, τ Σ οἷν αἱτουϊαίοὰ 
8640 διθοῦρ [86 76:78 δου 80 Οδρεϊνιγ. Ἠοδεε, 
86 {πὸ ἀγδοῦπιδ τὲ οαπαὶ ἰο 1 ΝουΤΟΒΟΒΘΏ οὗ 
24 Κτυεύξου, ἰδ 6 οἷο δθουμΐ ΤΩΔΥ͂ πδτὸ ὕδεῶ 
11.000 ον 12.000 Τ Α1οΣ, Οὐ δουαὶ 20.000 ἀυϊάδη. 
[}Ρ ΒΟΥ ΠΟΣΟ οαίλεηδίοβ 86 διπουδὶ ἴῃ Οὐογπιδη 
ΤΩΟΏΘΥ ΟὨΪΥ; ἰμ0 Νουξτοδβοδσε 18 Θ4 08] ἰ0 2) οδείβ, 
{89 αυϊάσε, ἰο 40 οοηίδ, (86 ΤΒΔΙΟΣ, ἰο 10 δεῃβ, 
ἴῆ ΟἿΌΣ ΤΏΟΘΠΘΥ. ᾿ (19 ταῖυο οἵ τδς 
ἀγδοβπια ἰο Βδύθ Ὀθ6Π δὲ ἐμδῖ ἰἶπηθ (01 ἴὰὶ νατίοὰ 
δΟΙΒἰ ἀΟΥΔΌΪ δὲ αἰδοτοης ρου οβὺὴ δαθλὶ ἴἰο 1 
οϑηίβ (806 ΒΟΒ. Ζζ6Σ. δτί. . 2.}, 86 γαϊῃθ 
οὔ (86 ὈΟοΟΙΚΗ δ δρουὶ δ76δ00. ΑἸἩοτγὰ οοἰΐπιδίοϑ 
18Ὸ διιουηὶ 8 δἰογ  Ὡρ ΤΒΟΏΟΥ δὲ 1770 νουπὰδ; 
Ηονουῦ (Οὐπγὸ. απα Η. 11. 17) δι 2000 Ρουπάκ. 
Νοιδίπρ ΠογῸ ὑμδ8ῃ δὴ ΔΡτοχι πηδίϊοιι 685 ὃὉ0 ἔπ;- 
πἰεβοά.--7μ.). Οτγοίαβ δηὰ οἰδοσγα, δϑὰ απἰΐο 
ΤΘΟΘΠΕΪΥ, Τίοϊο (βϑιά. «. Ἀνής. 1858, ν. 7608 1.) 
δΌΆΡΡΟΒΟ ὑπαὶ ἐπ ΠΙΟΣΘΥ Ὑ86 τεοϊκορθαὰ δοουγάϊωρ 
ἴο ἰδ ΗΘΌΓΘΥ ΒΒ οἶκοὶ, ἴὰ ποῖα σα ἰδ ππιοσηὶ 
88 δΒἰαιοὰ δῦουο [18 πιοάθσετι ἸπΌΏ 6 0}, του]ὰ δὲ 
γυδάταρ!οά [18 δοκοὶ Ὀοίῃρ Φαῦδὶ ἰὸ δδ-62 
σϑηίβ, δοοοσάϊηρ ο ἐμ οϑιἱτϑδίοβ οὗ ἀἰδοτοηί δὰ- 
ἰΒογὶιῖ.8.---15.. Βαὶι ἰὐ 15 ἰπ ἰμὸ Ηἰρθοδέ ἀορτοῦ 
ΠΠΡΤΟΌΔΌΪΟ ἐμδὺ ἰδ 6 ΟἸΤΏΟΥΒ, το φάτο, τιιδοαυί 
ἀουδὲ, θτοοῖκ, δηουϊὰ αν οαἰξπιδίϑαὰ (πὸ ταὶαὸ 
οὗ 186 Ὀοοΐκα ἢ τοΐδγοηοθο (0 ἃ οχοῖμτι οοῖι, δπὰ 
ποῖ ἰο ὁπ6 ἩὙΔΊ6Ὴ οἰγοπ]δίοὰ ἐπ ἐμοῖσ οὐ ΘΟΌΠΙΣΥ. 

γββ. 20. [ξο σι ΒΕΙΥ, οἱο., ἐμαὶ 18, πῖτὰ 
Βα ἢ ῬΟΤΘΡ αἰὰ {πὸ ἀοοίχἐπο οὗ ἐπ [τὰ Β͵ΡΟΝ 
ἰΑρύρόν ἘΝ ἰο ἰΐϊ8 οχίθυηδὶ ἀπ αβίοη), δὰ δύο 
ῬονγοΣ ἀἰὰ ἰΐ Ἔχ ἱΐ (1 Ῥγοἀποὶδρ στοδὶ σοβα δ). 
(Μογο:).---ἴπ.] ᾿ 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Ομ Υἰ δ  ἈἸΥ 18 ποὶ βομιἱστηδιὶο. Τηδὲ δροῦ- 
(16 ψγῆο οοπίοηἀοά πῖϊὰ {86 ρτοαΐθδὲ ΘΑ οί 685 
ἴον ἔγοοάοιι ἤγοτῃ {80 ἰδ'νν, δῃὰ ἴον ἐ}6 ἱβάορϑῃ- 
ἄδησο οΥ̓͂ {0 ΘδῦγοΣΙ οὗ ΟἸσσὶ, Εἰ πιπο}} δάἀπογοᾶ ἰὸ 
186 ΒΥΠΔρΡΟΙΌΘ 88 ἸΟΗΡ 85 1ὁ Ἧ28 Ῥοβδὶ 6. [ἃ δὲ 
ΒΟΪΟΙΥ ἴῃ σοπϑθαπθηοθ οὗ ῬΌ]ϊς ὈΪΑΘΡΒΟπΙΐοΒ ἰ0 
ὙὉ16 8 ἐπ ἱστ τα βυ͵] οὶοα, δπὰ ἔγοσι τ δίοδ 
(86 βγπαροχζιιο αθογάοα κἷτὰ πὸ Ῥτοιθοϊου, ἐμαὶ 
μο τοβοϊνοὰ ἰὸ πὶ σαν (ἀφορίζειν), αὐ ὰ 65(6 0} 68 
ἃ ῬοΟΡθοΙγ ἱπἀοροπάοπί ΘΟ ρτορδίϊοη. 

2. ΤῊὴΘ Βοδ)ηρ οὗ 5β0 Κ ῬΘΥΒΟΤΙΒ ὈΥ͂ Πι6885 οὗ 
Ἰΐποι οἱοίμβ νιϊοῖ δὰ θοπι6 ἰπ δοπίδοὶ πτῖὰ 188 
δεῖν οὐ {8 δροβίϊο, 18 ΘἘσ ΔΙ ΌΙΥ δ᾽ οἱ του ιβίαβοθ 
(μὲ 15 πη {860 δἰμηοδὲ ἄορτοθ ξυτρτί βίης. Ετθα 
Ὧ σοὶ ἃ Θουτ86 τῶβ ποὶ δἀνίϑοὰ διὰ ἑδυογεὰ ὮΥ 
ἷτι, δ ἔθ πυτϑῖῖνο αἰεὶ ΠΟΙ βῆονβ, ἂς πισεὶ, 
δὶ Ἰοδδί, ανο Ὀθθὴ ΔΊΤΕΣΟ οὗ ἱἰΐ, δὰ μανο ἰοἱαγο" 
ἰοὰ ἱξ. Τμο οἱγουταβίαποο (867 σαπποὶ, ἰηἀθαὶ, 
(υἰτ Βαυτ) Ὀ6 δδοϊψποα 0 ἐμ σδίθζοσυ οἵ γεϊο- 
ὙΟΥΒΕΪΡ, βὶποο ἐξ ἰβ οὐυίοῦϑ ἐμαὶ ὁ μοδϊϊαρ δὰ 
ΤαἰΤΑΟῸΪ]ΟΌΒ ῬΟΤΤΟΥ 'τγδδ ποὲ δυρροδοὰ ἰο γεδὲὶο ἕ8 
{86 οἱοίβ ἰμοπιδοῖνοδ, 8ο ἐμδὶ {πΠ0Υ οουϊὰ, 0 ΔΣΥ 
Βα θοασποηΐ οοοβδίου, Ὀ0 πδοὰ ὧϑ ἐμὸ σθϑὴδ [ὉΓ 
Βοδι τσ {86 αἰαῖ; ἐμο τοιοῦ τ ῖον ἔμον δὔοτγάοι, 
ἀοροῃαϑά, οἢ (86 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ὁ {πὸ ἐένέσισ Ῥεγβοῦ- 
ΔΙ οὗ (Π6 δροϑιΐο, δῃηὰ ἐξ νγῶβ ἃ πιο ΒΒΘΥΎ ὁ08" 
ἀϊάου οὗὨ ̓ μοῖν οἴὔοδον 88 ποϑάϊῃτηβ οὗ δ[5 πυΐγασα- 
Ἰοῦπ Ῥόνον, ἰμδὲ {860} βου] παν Ὀϑϑὴ ἀἰγθοῦΥ 
Ὁτοῦυρηὶ ΔΎΔΥ ὕγοτῃ ὲθ ῬΘΙΒΟΝ {περ ν ἀτὸ 
τοῦ χρωτὸς αὑτοῦ). Τὰ οὐπποῖ Ὀ6 ἀοασνίοα ἰΒαί (δ 6 
)αὰξδ οὔ ἰοδο βίοἷῖκς ῬΟΥβΟῺθ τῶθ ποὲ ΟὨΪΥ͂ (80 σοῦ- 
ἀϊεῖοι ὁ Ὑ ῖοᾺ ἐδοὶν ΟὟ εὐτρὰῇ ἐρίυθεοι οἵ δεὶδζ 
μοϑ]οὰ ἀοροπάσα, "πὶ γγ88 δἷδὸ ἐδ Ὀσίποιροὶ πεὸ- 
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ἔἶνο πίοι Ἰοὰ ἰο ὑπαὶ δουγδο οὗ δοϊΐοη, ἀπτίης 
Ὑ1ΘὮ 10 ΙΏΔΥ ΓΟΔΟΪΪΥ Ὀ6 οοποοὶγοα (μδὲ [9 πδπθ 
οὗ 2}6δ08 πτδὲ ᾿πγοϊκοα ἴῃ ἀουοῦί ῬΥΔΥΟΣ. ἘΔ6 
ἔδοϊ, ΤΟ ΟΥ̓ΘΟΥΟΡ, ὑπδὺ 8 “ἸΩδρπ οί ἷο ΚΌΡΟΥ ἸΩΔῪ 
Ὅ6 δα} 9, τα ηΐ, ῬΟΒΒΙ ὉΪΥ,: 0 Σοχαζά θα 88 
ὈΘΆΣΩΒ 8 οοσίδὶῃ ΘΏΔΙΟΔΥ ἰὸ ἰμ6 υ86 οὗ {ϊο80 
χοοάϊυσηδ οὗ Βοδὶπρ. Κ8..}}}, {86 ᾿Ἰτηρσοβϑίοι 688}- 
ποὶ Ὀ6 αἴἶδοοα ἰμαὶ ἰμΐδ τιοᾶο οὗ δδογαΐπρ το] οῦ 
οοτπιϑεϊαἱοα ἰη6 οχίσζϑιμθ ᾿ἰτοϊν οὗ ἐΐὸ ΟΠ Ἰβίΐδη 
Τα 6168, δὰ οουἹὰ ποὲ δαγο Ὀθοῃ ἰσϑηβοθη 
αι ποῦΐ ἀθηρΡῸΣ οὗ χοϊπρ' Δβίσϑυ διὰ δοίυ δ]}ν το- 
βοτεϊπρ ἰο τοδρίοα) γἱΐθθ. [“ΤἸΏΘΓΘ 88 8 Βρ60Ϊ4] 
ἀϊνῖπο οτάοτγίηρ, ἰπίοπ θα ἰο δοτητηιηἰοδὶθ ἃ [.68]- 
ἴηρ Ἰβῆσπομοο ἰ0 ρυθδίοσ ΠΌΠΙΌΟΥΒ πα ἃ ρΎΘδίοΣ 
ἀϊδίδποο, γοὶ νὶϊπουΐ Δ᾽} ον ης Δ ἀουδὶ 85 ἰὸ 
ἐπ ΒΟΌΣΤΟΘ ΟΣ ΘΠ ΔΠΠ6)] ΟὗὁὨ ΘΟΙΩΤα ΠΟ 1 0,, ΘΟ 88 
ταῖὶσί δυο δυΐβοῃ 17 πὸ ΤΥ 80108 δὰ ὈΘΘῊ ΡΘΥ- 
ζοττη ἃ ὈΥ τό 7 Ἰγοτὰ οὗ οοτηπιδηάᾶ, νιϊμουΐ δοίμ 8] 
ῬΓΟΧΙΙΟΣΕΥ ΟΣ οοπίδοί, ταϑαϊδὶθ ΟΣ ἱτητηοαΐαίθ, 1} 
ἐμὸ οὐ]οσὶ."" (ΑἸοχδπάο.).---ΤᾺ.} 

8. Τὶ 18 ΥϑιηδΥΔΌΪο ἐμαὶ {8μ0 δἰαίομγοπὶ οὗ 86 
εἰτουπιβδίδησοβ δὶ τιϑπἰϊϊοποᾶ, ἰβ ἱπηπιο ἀϊδίου 
ζο]ονγοὰ ὉΥ (9 παυγαῦτγο οὗ δὴ δοίυδὶ "πασίοαϊ 
ἄδειδε 97 ἐδδ παπμὰ οὗ υεδιιδ, ΔΡῬΡΒΓΘΠΟΩΥ δ ἰΐ {86 
Ἰδίίθν ποΤΟ ἰηϊοηἀ θα ἰο0 ΒΟΥΥΘ 88 8 ἩΔΙΗΐηβ. Τ}6 
ον 8} ΘΟ ΌΡΟΥΒ αἰϊοιηρ θα ἰο 86 {10 πδη6 οὗ 
δοδβιιβ ἴῃ ἐμ 1. δυ ροΥδ 1 ο0Β ἀῃὰ Βοδι μη δι ρσϑο- 
Ὠοαβ, ὉὈσι ὑπὸ υἱἱογγ ἴδ11οΘὰ. ΤΟΥ Ὡοὲὶ ΟΠἹΪΥ͂ 
δου ]ὰ ποὶ δοδϑοσ} 8} ὑμοὶν ἀοδβῖρη, Ὀαΐ, ὈοΒὲ 498, 
δι ͵]εοὶοὰ ἐβοιηδοῖυοδ ὑ0 ῬΟΣΒΟΙ ἃ] 11} ἰγοδιιηϑηί 
δηὰ ἰο αἴβᾷτδοθ. ΚΞ 8 ΥΘΟΟΏΡΘΏ80 788 "0}} 
ἀοθοσυοα, ἴὸσ πὸ Ὺ δὰ ἑαζεπ {π6 ΒΟΙ͂Υ πϑηθ οὗ 
186 ΕΒ Θάθϑσηον ἐπ υαὶπ (Εχοά. χχ. 7). ΤΟΥ Πποροά, 
Βταὶ οὗ 4]}, ἰο ζαΐῃ δ᾽μΥ Ἰθότο, δηὰ ἴὸν βυοὶ ἃ 
ῬΌΤΡΟΘΟ ὑπ 80 ὝΟΣΟ ὙΠῈΡ 0 ΘΙΙΡΊΟΥ ὑμ6 Ὥδηηθ 
οὔ σοδυ5; διὰ, ἴῃ (89 βοοοῃὰ Ῥ͵δοο, ἰβ 6 ὀχροοίοα 
ἐῶὲὶ (6 ΙΠΟΣ6 αυἱΐοσϑηοθ οὗ 86 πδῖθο οὗ «6818, 
πὶ βουὶ (ἰδ0 7411} οὗ ἔπ Ὠοδχί, δὰ πτίιϊμουΐ 8 

1 76]]οτβὶρ τὴ Ηΐπι, που]ὰ φῥγοάμποθ 
ἐμο ἀρείτοα οἴἶοοὶ οῃ ἰδ6 ἀομοπΐδο. Νονν {μὲ8 18 
Ῥσοσίβου πὸ Ὡιδᾳ]ο8) οἱ οσηθηὶ ἐπ 00} 8 ὑγϑδη88ο- 
ἴοι, το ἃ 11{61685 ΤὈΣΤαυ]Δ ὈΒΌΥΡΒ {Π 6 ΡΪ8066 οἴ 
8 ΤΠΟΓΔΠΥ ἀοοττηϊηοθα ν]}} δηα 8. ΒΟΙΥῪ αἱβροκί(ίου. 
ἘΠῸ ΘΟΒῪΌΓΟΥΒ {πΠΘΙΊΒΟΙΥΘΒ ΘΟὨΪ658 ἰμδὶ (Π6Υ εἰδηὰ 
πῃ ΠΟ ῬΘΓΒΟΏΔ) χοϊδίϊου τ δδίουοσς (0 ὕοθυβ, ὉΥ 
δροδκίηρ οὗ Κἷτῃ 88 “ἰδὲ 76818 [τὸν '1ησ. ὃν] τ ΟΙΩ 
Ῥδὰ]} ῥῬσοδομοῖι.᾽" Βυὶ 80} ρυθδοιβαὰ ζοϑϑυϑ, Ὀ6- 
6886 δο Ὀο] ον δα ὁ δἴτα: “1 Ὀο] ονοᾶ, δηὰ ἐμ ογὸ- 
ἴοτο 8 Υ9 1 βροίκοῃ." [1 Οοσ. ἰν. 18; Ρβ. οχνὶ. 10]. 
Οἱ ἰμ͵8 δοοουηί ὁ οου]ὰ ρογίοσια ἀδϑὰβ Ἡδΐο 
ΘΓ ἱπῃροδδὶ ὉΪ9 (0 οἴμοτθ. Τ8 7βδοί ἰδ, ἰπάοοά, 
παρ ϊοαὰ ἴῃ ἐπ ΔΗΒΤΟΣ οὗ ἰμὸ ΘΥ]] αρὶτὶὶ. ΤμῸ 
μμἴὸὉ πον 765:8 88 (86 Μαδίου δῃη ἃ (ΟΠ ΌΘΣΟΣ 
αυθὴ οὗ ἰδὸ6 ποχὶὰ οἵ ζδ)]οὴ εαρὶτὶΒ. Ηθ 88 ἃ 
Κπον]οᾶκο οὗ Ρδαυϊ, τ ἢὸ τδϑ ορονοα τ 10} ῬΟΥ͂ΤΟΥ 
ὉΥ “6508 Οσὶδί, Ὀθοδῦδβο 6 ὙὯΑ8 ἸΠΟΣΒ}}Υ υπὶϊοὰ 
τ. Ηΐπι, ἐπ Θομδϑαῦοποο οὗ μἷβ σοπυΐπθ σορθεηῦ- 
8Π0Ὸ0 δηὰ ἔδιί!. Τὰ 601] δρὶγὶὶ, οπ (89 ΟΥΒΟΣ 
Νδιὰ, δεῖ: “Βυΐ γἶῶο δῖὸ γῸο}" [Ἃπ {π18 6886, 
ἐϊοὶν “ΠΟΥ τη8 ᾽ δὰ δοαυϊτοα Ὠ0 ΡοΥβοιδ ἐν ; 
ἔμὸ ΘΟΒ ΌΓΟΙΒ Ῥοβδοβϑοὰ ποῦ μοΣ ἱπί στ δὶ ποσί, 
ὯΟΥ ἰδδὲ ΡΟΤΟΣ Ὑ.ΐοΝ σδη Ὀ6 ἀογὶγθα 5019}γ ἔγοιι 
ὃ Γ68] δῃὰ :π ϊπηδὶο ἀπίοι τὶ (6 Βοάθοτοοσ. 

4. Τὰωοκ εοπίεεδίοη, γογ. 18..ὡ. ΜδϑὴΥ ὈΟΙ ον ΓΒ 
οδῖῃθ, δπα ἀδοϊαγοὰ ὑπαὶ τ ὶο (ΠῸ 7 δὰ ἀο0Π6. 
ι ἴθ ἃ αυοδίΐοῃ οὗὨ δοῖθ ἱπῃρογίϑηθθ, ὙΒΘΙΊΒΟΥ 
{1690 ΡΘΓΒΟΏΒ πὰ ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ Ὀθθη ΘΟΠΥΟΣίδ, ΟΥ̓ 
ἩΒΟΙΒΟΙ (ΠΟῪ ὙΘ0Υγ6 Θοηγοχίθα ΟΠἸΥῪ δἱ ὑδ18 ἰδίοσ 
Ῥοίπϊ οΥ̓͂ ἰϊη6. [Ι{ ἰδ {86 ορίῃλουῃ οὗἩ ΜογοΣ (δπδὶ 
86} οου]ὰ ποὺ Ῥοβδί ὉΪΥ δατθ Ὀθθη Θοπγοσίδ οὗ δὰ 
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ΘΑΥΪΟΣ Ῥοσὶοά, βῖποθ ἃ Θδηρο οὗ πιϊηὰ [ογ τορος 
806, μετάνοια) ῬΔΒ ἴ0 [ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ] οοπάϊιίοι οἔ 
ἴαϊι [διὰ Ὀαρίϊϑιι. (Μόογοσ, 84 οἀ. ποίο, Ρ. 888. 
ἐσ τυ Βυὺ ῬΒ1οΙορΊο4)] οοπδίἀογδίοηβ [866 {89 
Εχεα. ποίθ ὁπ Υθν. 17, 18.---ΤᾺ. ἀο ποὺ βδῃοίϊοῃ 
ΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΥ ἰηἰογργοίδεϊοπ ἐμ δη ὑπ δὲ ΘΟΏΥΘΓΙΒ οὗ 8π 
ἐατέον Ῥοτὶ οα 8΄6 τωϑδηὶὺ. ΤΉΘΥ μδὰ, ἴο ἃ οογίδί ἢ 
οχίθεί, τοί θὰ ὑμοὶρ θαι θη ἶ88 δυρογδιϊιΐου ; 
(οἷ τορϑαίβθπηοο δηὰ σομυογεΐου δὰ ποῖ {μοὸῦ- 
ΟΡ ᾿ηδυθηοορα 411 ὑπο ὶν ορὶηίοηβ, 10Ὼ66] 1 58, 
δηὰ δοίϊοηβ. Ευϑῃ ὑμοῖν υἱοῦ οὗ {πὸ βἰ πέι ] 685 
οὗ (86 Βυρογβίϊ (1 ου}8 στπδίοτηβ οὗ 8 (ἰπι68, 85. γῦ6}} 
88 οὗ ΟΥδαῦ ῬὈγδοίϊοθθ, ΣῪ ὩΘΥ͂ΟΡ ΒΘ ὈΘΘῺ 88 
ΟἾΘΑΣ διὰ αἰϊδιποὺ 885 (ΠΥ Ὀθοδῖηθ 86 (818 Ἰδὲθ 
ογθηὺ οσοιχγοά. [10 186 ΜΟἋῚ1] Κηόνῃ μα ἸοῚρ 68- 
ἐΔ Ὁ} 1804 ουδίομιθ τλδὶ παῖ μοῖρ στουπὰ πὶ 
ἄτοαὶ ἰϑηδοὶγ; δὰ ουθῃ ἢ Θὴ ΔῊ ρτονοιηθηΐ 
88 Ὀ6ΘΏ τπδάθ, ἈΘΔΙ ΘΠ Ἶ 51) ΠΙΔΥ͂ ΒΘΟΥΘΙῚΥ͂ ΓΘΒΌΙΤΩΘ 
ἐϊ9 ἰηδυθηοο ἰ0 8 οογίδὶπ οχίθηί, δηὰ τηἰδὶοδά 
(λο50 γῆ Δ.ΓΘ ΠΟ ἸΟΏΖΟΣ δοία δ᾽} Υ ουἱ οὗὨ ἱμὸ ρ8]6 
οὗ ΟΝ υ]ιἰδηὶϊΐγ. ΤθΘΤΘ σδΔΏ ὍΘ πὸ ἀουδί ἰμδΐ 
ἰῃοϑο Ἧδο οοπῃήοαπδοά, βδὰ Ὀθθῃ ὈΟΙΐΘΟΥΟΥΒ ΤῸΓ 8 
σοπβί ΘΥΔΌ]6 ἰΐθθ. Βυΐ πον (9 ρονον οὗὨ ἰδ9 
διρίνὶ οὗ αοἀ γγ88, ἱῃ ΘΟ βθαυθη09 οὗἁ (πϑὲ ΓΟΙΔΤΚ- 
ΔΌΪο ουϑηί, ἀθοΐβί γον δῃὰ ἐὐὶ απ ΒΔ ΗΕ οχοτοϊβοα 
ἷπ ὑπὸ ψουῖκ οὗ γϑῆθνναὶ δῃὰ δαποιἡ βοδίίοα. Τὴ 
δρίὶνι ἱπυραγίοα ἰο {680 σοιΐοδβίηρ 6] ον τ 86 
Κηον]οάρο οὗ βὲῃ, δὰ ττουρὶ ἰπ ὑπ ομι ἃ ΒΙΏΘΟΓΘ 
Τορθηΐδῃσο (»}αϑείσα οοπέγ ζο, ΠΘμυΐ 6 ΒΟΥΤΟῪ [07 
βἷπ, δοοοσγαάΐϊηρς ἰο ἐπο βι)δ)οδ]ὰ Ασίοὶοβ, Ρασὶ 1Π|. 
ἃ. 8, δῃὰ ποὶ αείένα, ἐμαὶ 8, 8 ὕδοιϊ(ἰουδβ δηὰ 
ἸΘΟΒΔΏΪ68) Βοστον) [186 ΔΌΓΦΒΟΣΙ Πογο δ᾽} 468 
ἰο ἃ ἄϑθογϑο δαορίϑα δὐ ἐδμιὸ Τουσίθοπι δ βοβδϑίοῃ οἴ 
6 Οουμποὶ! οὗ Ττοπί, ἴῃ πΒΙΘΩ (σ8ρ. 111.) (86 
Το ]ονίῃς βίδυθτηθαῦ ΟΟΘΌΣΒ: ““ΜΟΥΘΟΥ͂ΟΥ, (116 δοίὶϑ 
οὗ ἐΠ6 Ῥοπϊίοηΐ, πδιλοὶν, Οοπίοδββίου, Οοπίσ  ἶοα 
δηὰ ϑβεαιϊδίροείϊοι, δγοὸ (ἢ τηδίϊουῦ, 88 ἰΐ τοῦθ, οἴ 
(818 βδογδιιθηῖ (οὗ Ρθῃ8100)."--ΤᾺ..]. ὙΠοδ86 ὃθ- 
Ἰουοσθ, ἧῃ {89 ποχὶ ρἷδοθ οοηΐέδα ἰδεῖς ἀϑϑὰβ 
(εοηεδοίο); δηὰ, Ἰδδγ, ᾿ΔΘῪ δοῖ ἴῃ δοοογάδῃσθ 
ΠῚ ἰδὲ ΘΟὨ ἴ68810}---ἰΠ ον της {δ οὶν τοδαὶοα] 
ὈΟΟΚΒ δὰ ῥα] οἷν Ὀστη θθθ. πὸ 8.010 ῬΓο- 
σϑάυγο, ΠΟΎΤΟΥΟΣ, τ͵1δβ ποὶ δοοογάϊπρ ἰο ἰδ 6 ἴδ, 
Ὀαὶΐ δγ ἝΕἸγ δοοοτάϊηρ ὑο ἐμ ΟΘοδροὶ. ἘῸΣ, ἴῃ {86 
τί ρ͵δοθ, ὑπο Ὺ γον δαἀορίθα ἐμ18 σοι 786, 
τηογοα ὃγ 89 ϑρὶγὶϊ, γο οοπγϊησοα μοι οὗ δ] ; 
ΠΟΥ͂ ΘΓ ποὶ οοπδίγαϊη θα ὈΓ ΔΩΥ οΟὈ͵θοίΐνθ οτα - 
ὮΒΏΟΘ, ΒΗΥ͂ ΟΧΙΘΥΏΔ] ΘΟΙΏΙΩΔΗ, ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΏ ΒΔΗΥ͂ 60}- 
δἰ ἀογαϊΐοηυ ἀογίνοα ἔγομῃ βοοὶδὶ 106. [ἢ {80 800- 
οπμὰ ρΐδοο, ἱμοὶς αείἰδ ἀο ποὶ ἰῃ ἰμο Ἰοδδὶ ἄορτοθ 
δδΒΆΤΩΘ (86 ΟΒΔΥΔΟΙΟΣ οὗ ἃ δαξῥεασίίο ορεγίδ, ΔΒ ἰΐ 
1860 οχροοίοα ἰο δίοῃπο ἴον δίῃ ἰῇ {818 ΣΙΔΏΠΘΥ, ΟΥ 
δοαυΐγο 8 οἱδίτη ἰ0 Του νυ 88 δὰ δἰθρ 8) ᾿ἰ76. 
ΤΠΟΙ͂Ρ δοίϑ Δγϑ, οἢ ἐδ ΘΟὨ ΧΆΓΥ, γΟΪ ΔΕ Ῥ6Γ- 
ἴοστηϑάὰ, δηὰ διὸ {μ6 πη ἰβρθηβδῦϊο σο8}} οὗ ἃ 
ζοηυΐηθ βδηὰ δίποορο σορϑηΐδηοθ, ὙΒΙΟΝ ἱτη}6}8 
{89 οἴὔἶδιυμβᾶοσ ἰὁ ἴγϑϑ δἰ πιϑ9 7 δοι ρ᾽ οἰ ΟῚ Υ ἔγοιῃ βίῃ, 
διὰ ἵγοια ΟΥΟΣῪ δ υτοτηθηὶ δη ἃ Οφρρογίυ είν (0 
οοϊτηΐ 1. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γε. 8. Απᾶ ονυεθεῖ ἑπῖο [86 σγδβοᾷτιο, 
διἃ δραϊεθ Ὀο]ᾶϊγ.---ῬαΔ0}}8 τηοάθ οἵ ἀρα]ϊης 
πὶΐὰ (86 ὕπνο ταθῃ (τον. 1--8), ἔαγηΐθμοβ (80 
Ῥδϑίο; τὶν 6 τηοάϑὶ ἴοσς κἰβ οὐνῃ σοπαποὶ ἴῃ Ἀτὶ- 
γδίο ᾿ϊ9; 1ἷὁ ΠΟῪ ΓΘΟΘΙ͂ΥΘ ἰηἰοστιδίϊοπ ΓΟΒρΦοῖΣκ 
δ18 Ἰδθοσβ ἰὼ Ῥυιῖο. (Βίοξουν).-- -Ηο ἀϊὰ ποὶ, νῖτἢ 
ἔμοθθ ἔπ} 79 τηθῃ δηὰ [π6 ΟΒΟΣ ἴον ἀἰβοΐρ]θ8, δὲ 



800 ΤῊΒ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΙ ΕΒ. 

ἀὴθ ὙΟΥΥ͂ ΘΟ Ι ΠΕΣ Θ, ΟΥΘΟΡ ἰπίο ἃ ΘΟΓΏΘΥ, ἱῃ ΟΥΘΓ 
ἴο δοοὶς οἀϊδεοοίΐοι ἴον Εἰ πι 861 δηὰ ὑπ 6 πὶ 8]0η6, 88 
1 πὸ οἰ μοτ οχἰβϑίϑα ; οῃ (8 ΘΟ ΣΤΥ, 6 τοραγὰ οα 
(86 τοδί οἵ (0 ΕΡΒοδί 88 88 8180 Ὀδ] οη σὶης ἰο 85 
Ῥδδίοσδὶ ἀϊβίγὶσὶ, ΕΓ 1ΐ 1ἰβ σοτοτηδηῃ θα ἰπδὲ {86 
Θοβροὶ βιιουϊὰ 6 ργοδομβθὰ οὨ {80 Βουδβο-ίορδβ. 
(ὙΠ: 6). 

γεκβε. 9. Βυϊ ΘῈ δΟΙΩΘ τῦθτθ Βασᾶϑηϑᾶ 
-.« -ὃ9 ἀορετῖθϑᾶ - - - Βα δορεσαιθᾶ [δ9 ἄϊ14- 
Οὐρ!θ8.--Τὴῆο πόογάβ: “ΝοΙΒΟΣ σϑϑὲ γ6 ὙΟῸΣ 
Ῥδδυὶδ Ὀσίοτο βνη6᾽ [Μ|. νἱδ. 61, οου]ὰ 6 8Ρ- 
ῬΙΙοὰ ἱπ 9 Ῥγοβθηΐ οδϑθ. δὶ] οσϑϑδίθα 0 
ΒΟ δπι, ἴοῸΥ ἢ6 δορασγαίθα (δ9 ἀϊδοῖρ]θ8 ποί ἔγοση 
186 ἔτσιο, Ὀαὶ ἔγοπι {86 ἴδ]56 σμυγοι. (( 8861). 
--ΙΑΚ9 ἃ νδίοίμιϊ βμορμογὰ, μὸ ἀϊβοονοσοὰ {86 
ΤΩΒΗΘΥ ΒΏΘΟΡ, δηά βοραγδιβα {πὸ χϑδϑὶ οὗ {πὸ δοοῖκ 
ἤτοι ἴμοπι, 806 ἰμαὺ ὑπ6 Ἰἰδίΐον σαΐχιλ ποὶ Ὅ6 ͵π- 
ζοοίοά, τ Ῥαδί.). ᾿ 

γχε. 10. Διὰ [δἰ οουτηυθὰᾶ ὈΥ ἴ6 αΡρ806 
οἵ ἴτσο γϑϑσα.--- ον Ὀ]οββοὰ ἰ8 {116 ΘΟ ΓΥ, ΟΣ 
οἰ, ΟΥ Ὑλ]ᾶζθ, ἰῃ ἩΒΙ ΟΝ αἀοἀ οδυ868 180 Ἰἰσὰι οὗ 
ἷδ6 αοδρο] ἰο Βῖποὶ (ϑίδχ).---Βαὶ νῃαΐ 8 λιιὰς- 
Ἰθηὺ ΨΜῚΠιδρ ΘΟ ΟἹ ἴμθῃ, [Ὁ Ὑοπὶ ἰμ6 Ἰἰχὰί 
δ ηϑίἢ ἴῃ ὑΠ60}} ἀαΥκπο88, Ἡ 8110 {ΠΘΥ ΠΟΙ ΠΟΥ 
ΘΟΙΡΓΘΒΘΩα ΟΡ Κορ ἰι! ΦΖο.η ἱ. ὃ; Βον. ᾿ἱ. δ. 
16. δηὰ 8}.).---3.ο ἴδδὶ 841} ΠΟΥ νοῦ 
τ010 ἰπ Δοία μδασᾶ ἴΠ6 τυοχᾶ.--- Μοὴ δγθ δο- 

ΘΟ 8Δ0]6 ἰο αοα [0ΓΥ ΘΥΘΣῪ ορροτίμηίψ Ἡ οι Β88 
Ὀόθθη οθογοα ἰο ἔμ ἰο θᾶ ν ἰλ6 Θοδροὶ, οὐ ἰἢ 
{Π6Υ δνθ ποὶ δοίυ}}ν ιϑαγὰ ἰξ. (δίατο).---ἶὐ 18 
ποῖ ΙΠΟΥΟΙΥ ὉΥ δοοίἀϑηὺ ἐμαὶ Ῥϑὺ} δρϑοΐδ}ν ἰγϑαΐθ 
{6 βυθ)]οσὶ οὗ ΤΟ οὕ πη} νὰ ἰλ6 οἰ υγοῖ ΡΓΘ- 
οἰβοῖν ἴῃ ἷ8 ΕΡίϑι16 ἰο ἔμ ο ΕΡμΘβδηβ. Τλι6 οἰἐν 
οὔ Ἐρθθβϑιυβ ἯαΒ (ῃ0 σομῃθροίϊηρ ᾿ἰμκ οὗ {δα οου- 
ετορδιϊοηβ ἰῃ {80 Εδδὲ δηὰ ἰΐὸ οδί, δπὰ ῃ6 
ὀϑῃΐγαϊὶ ροϊπὶ οὗ ἐδ ΟΌΥΟΒ ἴῃ (ἢ6 ρῥγονίηθο οὗ 
Αβῖα. υγίῃᾳ [Πο080 ὑννὸ γϑδσβ οὗ βυ οο Β8[Ὲ] 1800 
πο} Ῥδὰ] βροηὺ ἴῃ ΕΒ ΘΒιι8, ΤΟῸΣ οοπρτοχδιϊο 8 
ὍΘ, και ογοα ἴῃ ἐμαὶ Ρχουϊπο6---ἰ ἢ 6 ΟΥ ΖΔ] σοη- 
ΕΓΈΕΡ ἱῃ ἘΡΒοθυβ, δὰ ἰμγθθ οἱβιιοοίβ, ὁῃ6 
ἴὰ Οο͵οβδο (ΟἹ. 1. 7; ἐν. 12), ὁὩ8 ἴῃ [ῳδοάΐοοδ 
νι ἷν. 16, 16), δηὰ οη6 ἴῃ ΗἸΘΥΆΡΟΙΐδ (Ὁ0]. ἱν. 
8). Τλὰβ Βδυθ ψὸ ὑμιγῖσθ Β66 ἢ ΓὉΌΣ σΟΠβΤοζλ- 

ἰΐομβ, ρἰδηίθα ὈΥ͂ δροβίο!!ο βδηᾶβ, βοὴ ΟΥΘῪ ὉΡ 
Ὀοίοτο υ8---ἰ τοῖν ἰγθθβ, Ῥσγοσοοαΐης ἔσο {Π 6 γοοί 
οὗ 6886, δῃὰ βου βηΐης ὑπίο (Π6 ῥγϑαΐϊδο οὗ (88 
Τοτὰ: ΤΟΥ ἴῃ υγοβοηΐᾶ δὰ Ρίβἰ αἶα, ἴσου Σ ̓π Μ- 
οϑάἀοπία δῃὰ ἄτγοθοο, δηά ἔουσΣ ἴῃ ἰλ6 Ῥχουΐηοθ οὗ 
Αβὶα. Τμὸ ἀδγ᾽ 8- γουὶς οὗὁὨ (09 Δροβί16 νγ88, ἔπ 6 γθ- 
ἴοτο, σοι ρ]ο θα ΔΙΓΟΘαΥ δἰ ποου, Ὀθέοσο πο ἰαχηθὰ 
δὶ8 ἔδοο ἰονγαγὰβ Βόοσηθ, γ6}. 21. (Β68867). 
κε. 12. Ῥ'ο ἴδαϊ ἔσχοῃα δἰβ Ὀοὰν ΨΘ1Θ 

Ὅσχουκδῦ πυηῖο 86 δος δὴ ἀϊεθσο ἱϑέδ οἵ 
ἈΡΙΟΏΒ, οἱο.---Τ 080 ὝΘΥΘ, ΒΟΎΘΥΘΣ, ποὺ Γ6}108 οὗ 
ἃ ἀοαὰ τδῃ, Ὀυΐ ατίΐο]68 υϑοὰ ὉΥ ἃ ᾿ἰνίος δπὰ 
ΤΌΠΟ ΟΥ- ΝΟΥ ΔΡΟδί]ο, δί πμο89 ἀοθαί, τ ἢ 6 
818 τοῦὶς 85 Ροσ ογιηθά, μι 686 τιΐσβοὶοδ οοαϑοά. 

, ΝῸΡ ψόγοὸ [8086 ΔΓ(16198 ῥγοϑογυϑά, 8ὸ ἐμαὺ βία 1] Ὁ 
ΤηΐΓ8 0168 τιϊσὺ Ὀ6 ὙΤΟυρ]νὺ Ὁ (μθπὶ δὺ ἃ ιϊυγθ 
ἐἶπιο; ὑπ ρόνγοῦ ἀἰὰ ποὶ γΣ6β8149 ἐπ ἐλεπι, Ὀυΐ ῥτο- 
οοοἀρὰ ἔγοιη αἀοἀ διὰ ΘΟ γἶδὶ, τοῦ. 11. (ϑίδυκο).-- 
Το Βαμα κοσοβ οἵδ οὗ ΔῈ] 88 1110 στοῦ ΤῊ Χ8- 
ο108 ἰῃ ΕΡΆΘΒΙΒ, 88 ἰι6 Βιδάον οὗ Ῥοϑίϑγ, δὶ δὴ 
ΘΑΓΪΟΣ ρογὶοά, ἴῃ Φογυβαίθια (68. ὅ-1δ). Το 
ΒΘΑΙ ΠΣ ῬΟΥΟΥ Μ᾿ ΠΣ6 ἢ γ 88 τηδηϊϊοβίοα, ργοσθοαρὰ 
πῃ ὍΟΙΉ οι868 ἔτοιῃ ἰδ Ἰ᾿ἰνίηρς Ομγὶδί, 056 
Βίγθῃ σι τνὰ8 τηϑὰθ ρογίοδαοὺ ἴῃ (μ6 ΘΔ ἸΚΏ 688 οὗὈ δ18 
ἐπβίγυπιοπίβ [2 (ον. χὶϊ. 97, 8ο (μὲ σῖν ΓΒ οὔ νης 
ὐδίοῦ Βονοα [9 08ὰ Υἱῖ. 88] 8}}}κ9 ἔγοπι ἐμ ὈοαΥ 
48 ἔγοχῃ (16 βρῖσὶῦ; διὰ {816 ῬΟΊΤΟΣ Ορθσγαίθα οἢ 

{1μ6 δ οἷς ποί ὈΥ͂ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΥΡΟΥΘΔ] ςοπίδοϊ, Ὀὰΐ ὉΥῪ 
ἴπ6 βρίγίιυδὶ “σδρροσί" οὐ ζαὶι.---- Ἡλῳν ἐς ἐδῪ 
Κοριϊδὴ ιοογελΐ οΓ τεῖϊοδ α ἀεαά, ἑαοίαίτοιυδ ἐιεοτελ 
Ι. Βοοδιιβα ἰβοϑδὸ ΨὮΟ ΟΥ̓ῈΥ 1ὑ Ἔχρϑοῖ βα]νδίο ἢ 
ἔσοιῃ α ἀεαά λαπά: ἔτοτῃ ἀΥΥ ὈΟΠ6Β, δῃὰ ΓΓδρτηθη β 
οὗ οἱοιίπς δὰ ποοὰ, θυὶ ποῖ ἔγοτῃ ἰδ Βαπὰ οἵ 
(6 ᾿ἰνίης αοὰ, οτ οὗ 18 βοσυϑδῃίβ τγ8ο δσὸ Ἀ]]εὰ 
ΜΠ 18 ϑρίγιο; 11. Βοοαυβο {Π 6 γεσοῖτο βαῖνα- 
ἰἰου ὙΠῚΕ α ἀεαά δαμά: ἀδροῃαϊπρ ὁπ ἴδε ἀοδά 
ἩΟΥΪ5. ΟὗὨ ΡΠ τὶ πηᾶρο8 δπα ΘΟΓΘΓΟΏ 168, δηὰ ποὶ ὁπ 
ἃ ᾿ἰνίηρ ζδι τ ἢ 86 [8.6 1ΏΓΘΥΠ4] το ϊ τι. 
κῃ. 18. Ὗ [1] αἄϊυτο [69 ὉΥ [1.6] 795688, 
ΟΣ ῬϑῈ] ὈΣΘΘΔΟΏΒΘΤΙΕ.--Ἰἰ νγαϑ 8 τὶ βδίθουβ 
υάστιηοπὶ οὗ αοά, ὑπαὶ {86 ῬΘΟΡΙ6 0 τπιμοβα οϑᾶτὰ 
80 ἰσχὰθ μνογτὰ οὗ αοὰ μδα Ὀθθῃ Ῥ͵ΘΥΙΟΟΒΙΥ ἰη- 
ἰσυδίοά, 5ῃουϊὰ πονν, Ὑ 6 ΒΟΥ ΓΌΥΒΟΟΙΚ [86 τυ ἢ, 
δααϊοὶ ἐμποιηβοῖνοθ ἰο {86 τηοδὲ ἀδρστδαϊηρ ταϑρῖο 
ΔΙί8.--- ΤΠ ΘΓ ἬΘΓΘΙΉΏΔΠΥ ἱτ ρΟΒίοσβ ἯΒΟ δἰἰθιηρίοα 
ἴο ἱπιϊίαῖο {89 Δροβίϊοβ. Βαὶ νυῇῆδοί 88 {}: 6} δἰ πη 
Νοὶ ἰο ἰθδοῖὶ ἐμὰ σα, ΠῸΥ ἰο δἱὰ ἴῃ τς σψοτκ οὗ 
οοηγογίϊηςς πιθη; δ6 ἢ ἃ ἰβουχμῦ ΠΟΥ οσουττοά 
ἰο ἐβοῖι, Τ8Β6Υ διἱϑαιρί θα ἰο ἱπιϊίδίθ (8.6 Τα Γ86168 
δὰ ἀοοὰβ ψΒὶοῦ πδὰ ταϊβοὰ (μ6 δροϑίϊθθ ἰὸ 86 
Βἰχἢ δὴ δμΐπθησα, πὰ ἰΒῸ5 δου ΓῈ ΒΙτα δ α185- 
εἰποίζοη. ἘδΔ|86 ἰθβϑοθουβ 8.}}} δάορὲ ὑμ8 βδῃδ 
οοῦσϑθ. [ἰ ἴβ8 ποὺ ἐμεῖν οδ͵οοί ἴ0 ἱτρασίὶ 8 Κπον- 
Ἰοεάχζο οἵ {86 ἐσαΐ ἴο οἴ 6.8, δπὰ 164 {Βϑιὴ ἰπ (86 
ὙΔΥ οὗἁ βαϊνδιίοι, Ὀυΐ, γί μος, ἰο ραῖπ ῬΟΥΕΥ δπὰ 
ἰπδυοποθ; ἤδποΟ ἰΠ6 0 δορὶ {πὸ ΘΟΙΟΣ διὰ (}9 
Ρίυμηοβ οὔ {πο ἰγὰο βογυδηίβ οὗ ἀοά.-- -Ἴ 680 πιθῃ 
δὰ πὸ Ρογβοῦδὶ Κυον]θαχζο ὙΒαίθτοσ οὗ 96δυ8; 
[ΒΟΥ ΠΟῪ Εἶτα ΟὨ]Υ ὕγοσῃ σοθσοοῦ ἴδιας 88 “186 
Φεβὺβ γοπι Ῥδὺ] ργϑδοῖθὶ ἢ." Ηον νγχείοβεα 18 
{19 οοπάϊιϊοι οὗ 4 ἰθδοῦοσ, 80 ΒΡ δ 5, ἱπάδοά, 
οὔ Φοδϑι8, δὰΐ γ8ο 888 ποί {86 Ἰοδδὶ καον]εάχε οὗ 
ὗτα, ἀονίνοὰ ἔγοιῃ ἐμ ἊἼσρουίεποο οὗ ἐπ δοδσί, 
Ηδ ᾿Ἰϑδσῃβ ἰο Βροδὶς "ἰμὸ ἰδηρυδρο οΟὗἨ Οδπδδη" 
[1βαἱ. χἶχ. 18], ἰο γορϑαὺ ἔγοτὴ ΓβΕΙΒΟΤΎ {116 τοοϑὲ 
ΘΙ Ρ διϊο ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏΒ οὗ 89 Βοσυδηὶβ οὐ Οοά, δὰ 

ἴο ἰδ] οὗἩ “16 5688 Ὑοα ῬΔῸ] ΡΓοΘ Ομ 6α." [8 
ἰξ ἃ νομοῦ ἰμδὲ βδιηθ δῃηὰ ἀΐβζτϑοθ βιου]ὰ οὐεσ- 
ἰδῖκο μὲ ἢ (ΑΡ. Ῥαβί.). 

γεβ. 14. ξίθυθῃ δβοιδ οὗ - - ομὲϑί οὗ ἴδ 
Ῥεϊθαῖσ.----Ἶὸ δγὸ βεσὸ τϑιιηϊπαρα οὐὁ {86 ᾿ηΔΏΥ͂ 
ἸΩΟΌΣΏΣΩΪ ἰπβίδημοοβ ἴῃ οὶ ϑαΐδπ ᾿88 δοχυϊτοῶ 
ΔῺ ἰῃδυθηδο Βροοΐϑ}}ν ΟΥ̓́ΣΡ (86 80η8 οὗ ΡΥ ͵]᾽εβίβ. 
Βμουϊὰ ποὺ δυσὶ ἱμβίϑησοδβ ΔΓΟῦΌΒ6 41} ΡΓΟΒΟΒΟΓΙΆ, 
διὰ ᾿προϑὶ ἐμοῖὰ ἰο ῬΓΔΥ͂ πηοδὲ ΘΔΥΒΟΒΕῪ ἰο 6508 
ἴῃ 6841 οὗ ἱποὶν σὨΣ]άσοη, ουθα  ὮΘη ἐμ 656 8ΣῸ 
8111} τη 6γ6 ἰηΐδηίβ ἴ (Αρ. Ῥαβί.). 

γεκκ. 1δ. ὕθδυδι πον, δῃ ἃ ῬΑΌΓΪῚ ΠΟΥ; 
πὶ το ἃτὸ γ072--- ἔνοη ὑ86 ΟΥἹ] βρί γὶϊ 15 δοζῃ- 
ΡοἰΙοὰ ἰο δάσοϊξ διὰ οοηΐεββ ἐμαὶ ΟἸτὶδὶ δπὰ δῖ8 

ΒοΥυδηΐβ δ Π0 οοποογὰ 1} Β6]18]; δὲ νῈ}]} 
ἀμ ογβίδηαβ (λ 6 ἀϊ ότοηοο Ὀοίνγθθῃ ὑπὸ στρ δ θοῦ 
δὰ 186 πῃ ροῦ]γ.---Η 0 Ὑϑη ΌΓ ΘΒ ἴ0 ΟΟΙΣΙΏΘΏΟΘ 
ἃ οοπίεδὲ τὶ δαΐδη, ὙΒ θα Β6 85 τεςσεϊτοὰ δο 

ΔΟ(ΒΟΥΙΥ δη ἃ ΡΟΒΒ6 5808 Π0 ζϑὶ (ἢ, ψ}}} ἘΘΟΘΘΒΑΤΙΥ 

Ὅ6 Ρυὶΐ ἰο ΒΆδΠ|6. απο ηϑι τὴς τς νγ}0 Ὀοδϑέ οἵὗὅ 
(6 ἴσαϊῃ, πιιοῦὶ μονίπς ἐΐ, οὐ Ῥσγθβυμιθ (0 6 

ἰοϑόβοσβ, νι βουΐ Βανίησ ἐμθιιδβοῖνε 8 8ΠῪ ΚηοΥ- 

Ἰοᾶρο, ΟΥ δπῃοῦποθ (86 οογοπδηΐ οὗ θοά, ν 116 
{80} ἀοίοβὶ 811 ψν Βο] θβοῖὰθ γοδίσγαϊηΐ, ΟΥ Ῥυοβοῦῃζὸ 

{86 πδπη οὗ 7688 τὶν ἐμοὶν Πρ8, υγΒ1]9 ἰπ {ΠΕῚΓ 

Βοδυίβ δηὰ ψουκβ ὑΠ6Υ ἀοΩΥ͂ Ηϊπὶ τρλρς 16], 
ταυδὲ θχροοὶ ἐο Θμοοῦηῖον βδίδῃ ἴῃ 4]} ὑμι|6 1 ΨΓ ΑΥ͂Ρ, 

δηά ἰο ὃδο ἀϊδιιϊδβοά σὴ ἰ86 πογάβ: "δεβὺβ 1] 
Κηον, Ὀυΐ ψῈΟ ἃγὸ γο} ἘΕγϑῃ ἰἤβυς ΔῊ ΔΩΒΎΓΟΣ 

8 ποὶ ποῦν ῬΟΘΙΙΟΙΥ πηδάο, ἰὰ ἰδ ἰπί θυ ἈΠ ὁ08- 

γογοὰ, ὑπτου σα (16 δοουδείίομα οὗ δῃ 6Υ1] σὐδ- 
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Βοΐθοποθ. ΕΌΥ ἢ6 ψ͵ΠῸ ὈΓ6861168 {δ ἐταϊῃ, τ ΒΘ 
6 Βἰτη86 17 ἀο68 ποὶ Ὀοϊΐονο, δηα Ῥγοοϊδίταβ (ἢ 6 
πδῖηθ οὗὁὨ 9}6808, οὗ τΏΟΙΩ 6 18 8.11} 8 ΘΏΘΠΙΥ, 
[πὶ ΠΟΟΘΕΒΆΓΙΪ [66] ἴῃ 1.18 οὐσ μοαγὶ [86 βίης 
οὗ {16 ΤΟΡΓΟΔ6}1 δηὰ (Β6 οοπίοιηρίπουβ Ἰδηρυδρο 
τ ΒΊΘΒ {86 ΟΥἿ] 5ρὶνῖ δα ἀγ 6 8888 (0 {8:685 ἐπ ροθίογβ. 
--,εειι 71 ἀποιο, απὰ Ῥαυωϊ.7] ἄποιο; δὲ ιτσυλο ατὰ 
γε3᾽" -ατειοογαϑ αὐαγοδδεα αϑ ἃ δίεγη γόδιχε ἰο 7αἶδε 
»τορλείε απά ἀψροοτγι{ἰταἷ αἰδοίρῖεδ : ἴοΥ (86 ῬΌΓΡΟΒΘ 
οὔ, 1. Ἐχροβίης ἰο ἔποαι {η6 ζΔ᾽βομῃοοὰα οὗ ἰδ ὶγ 
μοασγίβ: {80γ οσαπηοὶ ἀδοοῖνο οὐδ βαίδη δηὰ (9 
ἩΟΥ]α, το 1688 86 αοἀ οὗὨ ἰχυ ἢ, δπᾶ {δὸ 6}}}}- 
ἄγϑη οὗ Ἰίχδι; 1. σοηνϊποΐης μαι οὗἉἨ ἰδ 6 ἰοία] 
᾿π ΡΠ ΟἸΘΏΟΥ οΥ̓͂ ἱπ εἰν δγίβ; ἰ86 Ὺ σδϑῃηοῦ ΒΟΘΟΤΩΡ ἴ8}} 
τὰ [ἢ 986 ἸΟΤ ὑμ8π Οοἰαζὶ τὰ {Π6 5 ΔΗ͂ οὗ [86 
Ῥγορβοί, 2 Κίηρβ ἵν. 29-8]; 1Π.. Ὀϊγοοϊϊης ἐμ ῖὰ 
ἴο {πε ἰγὰο βοιζορ, ἴγοια ἩΒΙῚΘὮ ΔΙΟ0Π6 (86 ΡΟΎΤΟΣ (0 
ἂο 186 τοτκβ οὗ Οαοἀ ἰ8 ἀογίνοα: ἐμ ϑρίσιῦ οὗ 
2681 δῃὰ οὗἉ ἷ8 ἴδ {8} 7] τϊῖ 6 8868. 

γὲεκ. 16. ζϑαροϑᾶ οἱ Θ᾿, 8η ἃ Οὐ ΘΙΟΒΙΏ 6 
θι - - - δο [δα [86 Υ 968, εἰο.---Θβαἰδῃ τοὸ- 
ἩΓΔΓΙ 45 18 τηοϑί ἔΔῚ ΓΕ [Ὁ] βοσυδηΐβ 1} ἱησται 46. 
ΤῊΘ 0π6 ἯΒΟ ΒΟΥΥ͂ΘΒ Εἷτὰ ἩΪΓῸ (16 χτοδίθϑί 5:68] 15 

“αἱ Ἰδδὶ βυ ̓ )οοίρἃ ἰο ἱβ πηοβὲ βϑύδσ ἰογτηθῃηίβ. 
Τμὸ Βαίίογῖοβ οὗ ἴμ6 Ὀορπηΐηρ τὸ υἱ ἰπγδῖ 6] 
σδηροᾶ ἱπίο ἰογίασοθ. 116 ΟὨΪΥ σονδτα Μΐοα 
ἷβ Βουυΐοο ΑἸΟΣΒ 18 ἃ ““παϊοὰ δηὰ ποιηὰοα᾽" 
Βο]. (ΑΡ. ἘῸΝ ᾿ 

ψεε. 17. Αμᾶ ἔἴθεν 7611 οὨ ἴδοι 411, δη ἃ 
1) 6 Ὡδ)θ οὗ ἴδ Τιοτᾶ ὅοδυδ νγὰϑ τ δ ρη ]- 
Βοᾶ.-.---Ετνθ ἀοπιοηβ δῖ ΘΟ ρ6]]16ἃ ἰο δΊἸΟΥΪΥ 
Φε58, τβοη Οοά 80 νν1}1}9 1. 186 ῬόννοΥ οὗ {Π6 
Ὡβτη6 οὗ Ψ6811 18 ταδηἸοβιθαἃ ἀἸ1|Κὸ το Δροβίϊθβ 
ὀχ ρϑὶ ἀδιποηβ, δη4ἃ ν θη ΘΧοΟχοἱβίβ 7811 ἰὸ ΘΧΡΘ] 
ποτὰ ᾿π ἐλαέ πδτ1η6.---7Ὺλὲ λοῖψ παπιὲ ΟΓ «εδιι5 σίο- 
τίπεά: 1. Τὰ ἷ8 βουυδηΐβ, ὈΥ {πμ6 1 Ὑυἱοίουϊοϑ; 11. 
Ιπ ἷβ οῃμθμιΐθδ, ὉΥ ἰδεῖν ἀοίοδί. 

Ψεε. 18. Απᾶ ΣΩΔΩΥ͂ - - - οΟὐπέοβεϑᾶ, δπὰἃ 
8 ϑνυυοᾶ τΒοὲς ἅ668εκ.--- ΤῊ ῬΡΟΤΤΟΥ οὗὨ βίη 1168 
ἴῃ 1ἰβ8 ΒΘΟΥΘΟΥ; ὙΒΘῺ 5116 η66 18 ὈγΟΘη, 18 ῬΤῸΡ 
15 ἘΠ κονν 59 Ὀγόκοα. (Ῥαβίου ΒΙυμαμασαὺ οὗἩ Μοιί- 
Ἰΐπροη, οὐ [86 διυδκοηΐηρ οὗὨ ἢΐἷ8 οοῃρτορδίϊ οι, 
οδυδοὰ ὉΥ ἰδὸ Θορ δββίοη οὗἨ βἷῃβ, 1844). 1ὶ :β 
ἔσο ὑπαὶ ἃ ἰθδόβοῦ σαπποὶ ἀοιηδηα ΟΥ̓ ΘΟΠΊΡΘ] 
ΒΌΘΝ 8 οοῃηἴοββίοη οὗἁὨ ΦΖΌΣΠΊΟΥ δθοιμηϊηδίϊομβ. Βαὶ 
ὙΔ6η ἰὐ ͵ἰ8 γοϊ Δ ΥΣΎ τηδᾶάθ, ἴῃ δοηΒοαΊ 6 η66 οὗ 
ἰῃς σομῃδίγαϊπί οὗἨ οοπβοΐθησο δηὰ {86 ἱπιρυβο οὗ 
ἐμ Βρίστίι, (μΠ6 6187} ΘΟ ΟΣ οὐ ραὺ 8ὸ ἰ0 δυδ]] 
Βἰπι561 οΥ̓ ἐξ, 838 ἰο οοπάπιοὲ ἐπο ἰσου]οα βου] ἴο 
ἔγιαο Ρ6866 8η4 ἀο]ΐγογϑηοο. (ΑΡ. Ῥαβί.).--- ὁ 
τποχοΐοσο ἰθδὸ μδὺ δὴ δά Ὁ]6, ὑγοοίουδ δπὰ 
οοσαογίίης μεν! ]ορο σοηἤοββίοι 18, δπαὰ τγὸ ὀχβογί 
ΤΩ ΘΏ, ἰδδί, ἴῃ υἱὸν οὗἨ ον στοδὶ 664, {μ6 0 Βιουϊὰ 
ποὶ ἀοδθρῖδβο βυοῖὴ ἃ τἱο Ὀϊοβδίηρς. Νοῦν Ἰ ἴμου 
δὶ ἃ Ομ γἰ βίη, πὸ ΘοΙαρυ ]βῖ 0}, Π0 δοιμπηδηὰ Ὑ}}} 
Ὅ6 τοαυϊτοᾶ, ἴὸΣ ποὺ πὶ] σοπδίσαϊπ ἐμ υβο] ἰο 
οοπέοβα. Ηρησο πμθη 1 σμοσί το ἴο ΤΏΔΚῸ ἃ 
σοηΐοβϑίοῃ, 1 ἀο ποἰμίηρς οἷ86 ἰπδῃ οχμουὶ ΘΥΘΣῪ 
086 ἰο 9 Ο τ  βιΐδη." ({ὺῪτ1ΗἘῈ : Βτίς" Ετλοτία- 
ἐϊοΉ (0 (Ὀπ[ε8810Π). 
γε. 19. Μδὴν - - - Ὀσουκδὶ ἴΒοῖγ ὈοοΙτ 

- - - δὐᾶἂ Ὀυτηθᾶ ἴδοιμι Ὀθίοσϑ 81] σΏ68 .--- 
ΤΟ ρογηϊοίουβ ὈΟΟΚΒ ΐσἢ σοπίϊπαο ἰο δρουπὰ 
ἴῃ {πὸ του], βοθοὰ ἰο Ὀ0 ἃ υὰάιποηΐ ἰμαὺ Π88Β 
δοῖθ Ὁροπ ᾽ξ. δυσὶ ἃ Ὀατηΐῃρ οὗὁἨ ὈΟΟΚΒ 8μοιυ)]ὰ 
ΤΏΟΣΘ γϑαυθηι ν᾽ 6 αττδηροά. (Βίο ΟΣ). ---ΑἹ- 
βου ἢ ΤΩΔῺΥ τηοάσγῃ ΟἸΥ δι 1Δ}8 οὗὨ 11 ΌΘΤΑΪ ταΐπ 5, 
ΤΟΔΥ͂ ΘΘΏΒΌΓΘΟ ἰδαὺ δοὺ 88 ὁπ6 ἀϊοίδίοα ὈΥ 6ΧΟΘθ8- 
βὶ ὃ Βοσιρυ]οΒ  γ, δηὰ δἰ μοῦ δα  τ ΔΒ ΤΩΔῪ 
Ἰαιιθηΐ ἰδο 1088 οὗ ἰο8θ ἰχθᾶδβυσοδ, γγχὸ Μ111} ποὺ 

οαϑὲ ὁη0 βίοῃϑθ δὲ ἔβοβο ΕΡἢ θβίϑη8, ἱπ συ βόολ ἐδ 
ἔγβὶ Ἰοῦθ τ ὶϊ, 4) νγᾶβ 58.}}} θυτηΐηρ, 88 11{{10 
88 γὙΟο νουϊὰ δὺ ἰλοθὸ οδυποδί Ομ τ δι 8 οὗἨὨ ΟἿ 
ΟὟ 836 Ο ΥΘΠΟΌΠΟΘ, ἤον (86 Βα οὗ {πὸ 605- 
Ῥ6], ποὺ ΟΠΪΥ 84}} δυγυβοιιθηΐβ, Ὀυὺ 8180 811 χ8 1} 
ΒΊΟΝ τ ΔΥ Ὀ6 οὗ ἃ ἀοιιδι] ΟΒαγδοίον. (ΥΗΠΕΌΠ: 
---  ΒοΟΚΒο 9 γ8 δηα ρῥγορτίίουβ οὗ οἰσγουϊαιης 
ὈΓΆΓΙΘΒ ΒΒ 00} ἃ ΒρΘΟΙ ΠΥ ΡομὰοΣ {118 ἰοχι. (Β68- 
5867). 
᾿ ΙΝ 20, ῖο τα ΒΕ ετονν ἴ86 νοτχὰᾶ οὗ 

σοῦ, δᾶ ὑτονδὲ]θᾶ.---Τ}͵8 ὁπ ποτὰ : “50 
δα! τὸ {γὉ]Υ ἃ αἀἰνὶπο Απιεη, ἃ ἰοβίϊ τ οὩΥ οοταΐης 
οἵ ἢοδύϑη: “ Τἷβ 18 ΤΩΥ Ὀο]ονϑα δοπρτοχδίϊοῃ 

ἴῃ ΒΟ 1 81 τν6}}] ῥ᾽ οαβοα,᾽ Τοτὰ ! ατδπὶ {87 
τϑοθ, 80 (δὲ ἴδοι τἸηαγοδὺ ὈΘΆΡ δι ἐθβιϊ ΠΟΥ 
ἸῺ ΤΆΥΟΥ οὗ ΘΟΥ̓ΟΣῪ σοηρτοχαιίου ὙΠ Ι οἷ ΘΟ ἴ68868 
(ὮΥ πϑιθ; δηὰ ἐμαὶ (80 οαγποϑὺ οἴογίβ οὗὨ ἰὩ γ 
ῬΘΟΡΐΪα ἰο ἔγθα ὑμοιηβοῖυ 8 ΘΥ̓ΘῚ ὕσγοιῃ ἐπὸ τηοϑβύ 
βοογοί οισβοὰ ἐμπὶης (θοαΐ. νἱὶ. “ἜΠΗ ὈῸ τηδαθ 
ταδηϊϊοβὶ, 80 ἐμαὶ {π9 ὙΟΥΪὰ ἸὩΔΥ͂ ἤᾶνθ 20 οὐδὸν» 
ΓΟΡΓΟΔΟΒ ἰοὸ τἸηδ κα οχοορὺ {π|8---ἰδὲ ἐμ 6 Σ68]- 
ΟἾΒΙΥ ζ00]]ονν ΠΟΙ πο88, τί μουΐ το 0 ΤδΔῃ 
Β}}8}} 8660 ἰῃ8 Τωογὰ [ΗφΦ τ. χὶϊ. 14]. (ὙΠΠ ΟΣ). 

(θυ νβῃ. 8-20)ὴ. 7Τλδ ροισεν 97 ευαηφεϊϊοαϊ ρτεαςῖ- 
ἦπο, αδ ἰζ τα ἀεπιοπδίγαία ἴθ Ερλεδιιδ: 1. Τὼ {89 
δοίβ οὗ Ῥαυϊ, νον. 8-12; 1Π. ἴπ 86 ἀΐβρτγασο οὗ 
18:68 ζᾳ180 του 8 οὗ ταί γβοὶοβ, γον, 138-17; 18--20. 
{πο} ΤῸΝ οἱείοτίομδῖν ἰδ δἰνιρὶς τιοοταὰ ὁ07ΧΓ7 Οοα 
ἰδεποδαπίδ ἰδ ἐπολαηίεα τοογϊα [ΡΥΟΌΔΌΪΥ δΔΏ 811- 

βῖοῃ ἰο {86 {110 οὗ Β. ΒοοΚοΥΒ σο]οχαϊοαὰ ψΟΥΚ, 
Ῥυ] 8 6ὰ ἰπ Αἰβίοτάδιῃ, ἰη 160], ἀπὰ οπ εἰ ]οὰ : 
Τῇ. ἐπολαπίεα τοογἶα.---8.}: 1. 10 ἀοδίχόγ8 (89 
ἰηδαθηδο 1 οἢ 86 τηαρὶο ατίβ οὗὅὨ πργὶποὶρ᾽ θα 
ἱηροβίοσα τϊσῃὶ δἰϊοαρὺ ἰὸ δοαυγο οὐδοῦ ἰδ6 
μιοαγίβ οὗἉ Ὀφθ]ονοσβ, γον. 9: Π. Τὶ ὈΓΘΑΪΒ 1110 τγ8- 
αἷοαὶ Ὀοπά8 οὗ βαϊδῃϊο ροββϑβϑίοι Ὁγ ἰ(8 υἱίδὶ δηὰ 
βΒανίηρ ρόσοῦ; ΠΙ. Ι{ ὀχροβοβ ἱἱἢ ππβραγίης 
δι ποδίηθββ ἐμ τηϑρὶο8)] ἀθ] αβἱ 8 οὗἨ βδῃοίϊτηο- 
πίουβ ΒΥΡοουἑ68, νοῦ. 18-17; ΙΥ. 11 Ὀυτγβίδ 
ἀδυπᾶον, Ὁ 886 ῬΡΟΎΤΘΙ οὗἁ Βίποοτο Γορϑηίαμοορ, ἢ 9 
τηϑιἷο8] ΟἾΔ 8 τ Ϊοἢ ἐμ9 ῬτΟΥΪΟΒ ὙΘ6Υ5 βρθπηΐ 
ἷῃ ἰὴ βοννίὶσο οὗἁ βἷη, δὰ δβιοποά, γον. 18: Υ. 
Τὸ ΘοΟΠΒΌΙΩΘΒ {16 τηδρίοαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ ἃ ἀθοοὶ Ὁ] 
τίβάοαι, ἰθ {πα ἤτο οὗ αϊγίπο ἰσαΐ, νον; 19.---- 7. 
τοὐλαὶ δεη8δ6 (Τα Οὐγίβί σοπιθ ἱπίο ἐλα τῳοτῖ (δαί δ 
φεῖσλϊ ἀεδίγοψ ἰδὲ τροτζϑ οὗ ἰλε ἀευϊ 3 [1 Φοῖη 1]. 
8]. 1. αὶ τὸ ἰμθβθ ψόουκβ᾿ 11. Ηον ἀο68 89 
ἀοβίτονυ πο ἢ (866 αῦογνα, ο γον. 12, 1δ, 17,18, 
ἴον οἰμοσ βκοίς ἢ 68).--- ῬΓλαί ἰδ α τίσλί απά ἰγι6 
οοποδείοη ἢ Τπαὶ, οὗἨ νΕΐολ, 1. ΕΔΓ 18. ἐπ6 χοοῦ; 
Π. Ἀοροηίδῃοθ, {890 τἱα)] ρονοῦ; ΠΙ. Α ον ὁ06- 
ἀΐοποα, (86 ἔγυϊ!, (γον. 18, 19).---Τὰς ευαπρεϊσαξ 
Ολτίδίίαη αἱ ἰδλε οοπγεδοίοπαὶ: 1. ὙΠ αὶ Βῃου]α 6ο0ἢ- 
ἀυποὶ Ὠΐπι ἰο 1 Νοὲ ἃ ἴϑγο ουϊπαγα οσυδβίοχῃ, 
ΠΟΡ (8 δοιητηϑηὰ οΥ̓͂8 ἀοδβροίϊο σσοι, Ὀαὺ (89 
ἰηταγὰ ἱπιρυ1]86 οὗἩἨ ἃ Ῥϑηϊθηΐ μοατί ἰπαὺ 860 }Κ8 
Βαϊ ναϊίοι; 1. αὶ δοιὰ μ6 πὰ ἱμογο ῖ Νοί 
8 Ὀυγάθσῃ οὗἁὨ ρῥϑιηϊ(οπίϊα) δοίΒ ἱπιροδϑθὰ οἡ (ἢ 60ῃ- 
ΒΟΐΘΏ06 ὈΥ Ι]ΘΏ, ΠΟΙ ἃ ἸΙοΘΏ80 (0 σοχηηἶΐ ΠΘῪ 
δβῖη8, θαΐ {π6 σοτηζοτί τ᾽ οι σγδοο πηρατίβ, ἘΠ ΘῺ 
αοὰ ρατγάομπβ βἷπ, δῃὰ 8 ΠΟῪ ἐτηρι]βο, ἀουὶνοὰ 
ἤγοτα ἰμ6 ϑρίτὶι, ἰο ΟΌΘΥ τ ἢ ἃ σταϊθίυ! Ἀθαυί.--- 
Ἡγοιὰ ἰλαξ τε αὐ Ἐρλεδιιδ δὲ ἀρρτορτίαίοῖψ τὸ- 
κιπαϊοα ἐπ οἷν ἀαν3 ΥὙ8---Ὅπ᾽ ΟΠἾΥ, 1. ΕοΥ [9 
ΔΡΡγοργίδίο Ὀοοκβ. Τμ6 ὈΟΟΚΒ ποι ἰΐ πουἹὰ 
ὍΘ ῬΓΟΡΘΟΡ ἰο Ὀυτη, 8Γ6 (α) ποὶ ἱπβίσυοίνο ΤΟΥ ΚΒ 
ΟΠ ΔΗΥ͂ βοΐθῃοθ, ΠΟΡ ἐμοδθ ψ10}} σοπίαϊ ἢ σοηυΐηθ 
ῬΟΘΙΓΥ͂, ΠΟΡ 8ηγ ἰδδὶ τοίου ἰο υταδῃ Ἶδνν, Ὀὰὶ (δ) 
{Πο86 Ροσπίοίουβ ἸΘΑΥ͂ΘΒ Υ ΒΟ ΘΟΏΥΘΥ͂ ΟὨΪΥ 8 ἔγὶ- 
γοϊουβ δι ὈΔΥΥΘη Καοπϊοάρο; ὑμοβθ βοαποίϊΐγο, 
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τοαδιαὶσα] ὈοοΚθ Ὀοϊοπρίηρ ἰο δὴ ἱπιρὰγο ᾿ἰϊοταίῃ γα, 
ὙΓΒῚΟΙ 866 8 ΟὨΪΥ ἰὸ δἴηυσδο; δῃὰ {ἰδὸ διτοξζϑδηὶ 
ἄθογθο8 οὗἩ δὴ: ὉΠΟ σἰδιϊδ ἢ ΕΥΤΑΠΒῺΥ Ἡΐο ἢ οι 018 
1:0 δομιδοΐθπ6θ ἐρρβῷ 88 ἴα μΒον ὈυΓηΘα ὩΘΔῚ {86 
Εδίβ οἵ ΥΥΓ θα εν [θ6ο. 10, 16207); ΠΠ|. ὙΠ 
δΡΧοργὶδαὶθ ἦγθ. 818 8 (α) ποί ἐπ Ἰυγίὰ βδ8πιο 
οὗ 8 Βαυσου -τἰ δα Ρυτγὶ δηΐβπι, ΠΟΥ {μ6 δ80]}6} 
Ἔγο οὗ ἃ σϑβουίουβ δη δι οΐδιη, πὸσ 86 ἱποσπάϊ- 
ΔΙῪ ἰοτοῖ οὗ σϑυοϊυἰΐομ, Ὀὰὶ (δ) 1116 ΒΟΙΥ͂ ἅγο οἵ 
{π8ι γορϑῃίδῃοο ΜΈ ῖΟΝ ΤΟΙΣ ΔΒ Τη8ὴ ἤγαὶ οὐ 8]} 
οἵ λὼ οτρη ἀοίδοίβ δῃηὰ βὲπβ (ον. ]8)---οὗ (δι Ἰογθ 
ἰο ὑ8ὸ Κογὰ, νυβῖομ ᾿ον ΠΥ βϑουῖβ668 ἰ0 Εἷπι θύθῃ 
{86 τηοδὲ ρτυϑοίουβ οὈ͵θοίδ (τον. 19)--ἰδὰ οὗὨ ἰδὲ 
168] ἴογ ἰδ ἰιουῦδο οὗ αοα, νιοὶ ᾿88 Ὡ0 οἵδ ον 
ἀοδῖγο (Βδὴ ἰμαὺ Ηΐβ8 ἰκ χάοτὴ ΙΏΔΥ ΘΟΠ16, 8116 
ἰπΐο δοη ΖΓ δι 018, ἐδ 1}}} 1959 δηα ποασγίβ, δῃὰ ἱπίο 
{86 ογογῃιηοιῦ, ἰπίο δρὶ δηὰ βοΐθηοθ, (γοσ. 20). 
--ΤὴὝε δωτγηίὶησ οὗἨὨ ἐλ6 δοοῖδ αἱ ἔρλέεδιιδ, οΥ, Τ' 

ΤΗΕ ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΔΡΟΒΤΙΕΒ, 

τοογὰ 07 πιαη, απὰ ἰλε τοοτὰ οὁ7, Οοα, τον. 19, 20: 1. 
ΤΙο ποχὰ οὗ τηδῃ: (α) ἰΐ ἀθοοῖνϑδ ; (δ) 1 μεσίβιιϑδ , 
τον. 19; 11. ΤΊ ποσγὰ οὗ ἀοὰ: (α) 1᾽ πᾶγεβ; (ὁ) 
ἴθ οπάυτοβ [] Ῥοί. ἰ. 25] ἴοσονονυ, στοῦ. 20.--- 
[ δωγηὶπο 67 ἐλε δοοῖς οΓπιασὶς αἱ Εράσευς, (τον. 
9): 1. 189 δἰ βίοσῖοδὶ ὕδοίδ; (4) πιο ρῖσαὶ διὰ βυ- 

Ῥογϑιϊυϊουδ ῥγδοίλοοθ (ον κί η-- - τον οὐ ἀδοοΐυοσβ 
δηὰ ἀρφοοὶνθα): () πδίυτο δηά ὈΠΙΔΥΥ τῶϊυθ 
οὗ ἰΐὸ ““ῬοΟΚΒ᾽" ἱπ αὐοδίϊοη. Π, Μοιίϊνεο ἴῃ 
Ὀυγχηΐης ἰθοτα ; (α) ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΠ 688 οΟὗἩ [86 ρου] οἴ 
ΒΌΘὮ, ῬΤΒΟΙΪΟ68; (δ) ΘΠ ρΒίοποα ΟὨγ βίη ἴδηι, 
1Π. ΕΒδοὶ ὁπ {δὸ βρϑοίϑίοσβ ; (α) ἰὸ Ἰγϑαίκθῃ ἰδ 
᾿μθασθποο οὗἩ ἐπ Ῥγουδι περ πυρογβιπῖοι ; (δ) ἰο 
Ἰοδὰ θη; ἰο χορϑθηίδηοθ. ΕΥ̓͂. οβ8018 ὑῃΐϊο}} (Π9 
ἴδοι ἰθθο 68; (α) τοβρϑοϊϊῃρφς αἀϊνίπο Ῥσουϊάθῃοο, 
ψ ἢ οἢ σοπ ΓΟΪ8 8}} (μυΚο χχὶ. 18); (ὁ) τοϑροσίδης 
186 ἀπιθ8 τοι τ οὐο ἰο [80 δἰ ιν Θοά.--- 
ΤᾺ. 

ἐ Υ. Ἰγλίζε ἰδὲ σροείϊο ὲ Ῥτερατγίηρ ἰο οοπίζηις λίε γουγηεν ἴο Ἠασοοάοπία απὰ Αολαΐα, α ἔωπρυΐξ οὐρα ἴπ 
ρλεεωδ; ἐλεὲ ργοστεδε απα ἐπα ὁ {. 

σπάρσχε ΧΙΧ, 21-41. 
21 [Βυ1] Αἴἴοσ ἐμοβὸ ἐβίηρβ γοτο ϑηάἀθά, Ῥδὰ]} ρυτροθθὰ ἴπ ὑμ9 βρὶσὶδ, σβθη 6 μιδὰ 

δϑϑϑὰ [0 ἰγᾶν6}} ὑβτουρἢ Ν αοοάδοηΐα δὰ Αοβϑία, [δα {Π6}7 [0 ρῸ ο “} Θγαβδ τη, βϑγ- 
22 Ἰῃρ, ΑΥ̓ΟΥ 1 αν Ὀθϑὴ ὕδοσγα, [ πυυδὺ αἶβὸ 806 Β μι. Ἐβ3οὸ [Βυϊἱ, δὲ] Βο Βεπὺ ἱπίο Μ4- 

οδἀοπία ἔπο οὔ {μοι (μδὺ ταϊαἰδίοτοὰ απίο εἰμι, ΤΊ ποίου δηὰ Εἰγαβῖαβ; Ὀαὺ Β6 τοδὶ 
25 δβἰαγοά [8πἀ δο ἰδττῖ 6} ἰὼ Αβὶδ ἴῸγ ἃ βϑδβοῃ. ἘΑμὰ [Β00] {86 βατηθ [αὐ ἐδδῦ, ἐχεῖνον] 

οἰχη9 (Π6 ΓΘ ΔΓΟΘΘ ὯΟ ΒΙ2Α}} 861 [οοουγτοα ποῦ 88 ἱποΘΟ ΒΔ ΣΆ} ]6 αἰβίασ θα πΠ06} δροαυῦ ἐμαὶ 
24 [{86, τῆς] γᾶγ. ἜῸΣ ἃ οοτίδιη ηβαρπ παπιθα Ποχηθίγ υ8, 8 Β ̓ νϑυβι τ, ΓΒ1Ο} [ὙΠ}}0] τπβ 49 

ΒΙΠνῸΣ ΒΏΓΪΠ6Β [ὑ61}}]68] ἔογ Πίδηδ [οὗ Ατίθαιν 8], σου ῦ Ὧ0 Β1.8}} γϑὶπ ἀπίο {86 ογδῆθ- 
25 πηθῃ [ἈΥ0 888]; Ἐ Βοτα ΒΘ ο8]]6ὰ [μας μογοὰ] ὑοροῦμο τὶν ὑ86 ποτνϊσηθη οὗ {|Κ6 οο- 

σαρδίϊοη, δηὰ βαϊαὰ, Ξβὶτβ [Μ98], γϑ ἵζποῖ ἐμαὺ ὈΥῪ {818 ογδῖνυ τ βδῦβθ ΟἿὟΓ ὑγ 0} [ὑπιδὲ 
26 ἕτοιμα (818 ἐγαὰθ οὐχὶ Ῥγοβρου υ ργοοθθαβ]. ἘΜΝόσγθονοσ [Απὰ χαὶ] γε 866 δῃὰ ἤθᾶγ, ({ιδὲ 

ποῦ Δ]ὁ0η6 δ ΕἸΡ θβαβ, θαΐ αἰπιοβὲ ᾿ῃτουρσθουί 411 Αβῖβ, ὑμ]8β Ῥδὰὶϊ ἢδὺμ ρετθυδάθα δπὰ 
ἰατηδα [ἀτανγῃ} δΉΔΥ τα θ ἢ, ῬΘΟΡΪΘ, βαγίπρ (μδ (Π6Ὺ 6 [ὉΥ βαυίηρ, ΤΉΘΥ 8.6] πὸ ΡΌΔΒ, 

21 σι Β 10 ἢ ἀγ6 τδάδ τὶ Βαπάβ: [Π8πη48.}] ἘΞ30. ἐμδῦὺ ποῦ ΟὨ]Ὺ {818 ΟἿΓ ογϑῦν ἰ8 ἴῃ ἀδὨΡῈΣ 
(ο 06 βού ἂὖ πουρβέ ; [Βαὺ (δὲ) ποῦ οὨΪΥ (818 ἀορατίτηθηῦ οὗ ΟὟ Οὐ ἰΒ ἰῃ ἀδηρῸ Γ οὗ ἀ66}}- 
πἰηρ,7 Βαϊ ]βθοὸ ἰδαὺ [θαΐ "1 [8:9 ὕδια ρ]9 οὗ (86 ρτοαῦ ροά 688 Πίδηδ [ γσύθι]β.} ββου]ὰ ὃθ 
ἀοδβρίβοά [(18 'ῃὰ ἀδηῆρογ) οὗ οἷηρ Βοὺ δὖ πουρ], δη ΒΘΓ τπιδρηἤσθηοθ ββου!ὰ δ6 [ΠῈΣ 
στδηάθυν οὗ θοϊηρ] ἀοβίτογεα,; τι βοτὰ [ὙἘΘΓΘΔ48] 4}1 Αβδὶδα δῃὰ ὑπὸ που]ά ΜΟΙ Ρροῖ 

28 [Πο6Γ]. 
29 δηᾶ οτἱϑα ουΐ, βαγίῃηρ, 

ἙΑμᾷ [Βυΐ, ἰὴ ἐωοὸ {867 μοατᾷ ἐΐέεε ξαγίπσε [88], [Δ Ὑγοτα ἔὉ}} οὗὨἩ πτδίβ, 
τοδῦ ὁ Π18η8 ων τ πὴ ἕιὴ 186 ἘΡΒΟΒΙΔΏΒ. 

[οην. Μ}10]60}] οἱΟγ τγὰβ 8116 ἃ τ 1} Ομ αβίοι : δηά 
ἙΑμπὰ {μὲ ἡ Βοΐθ 

αὐϊηρ οδυρεὺ Οἰδἰὰβ πὰ Ασ]βίδσομαβ, 
Ἰ6η οὗ Νίδορἀοηϊα, ΔῈ} Β Θομηραπΐομβ ἴῃ ὑγαυοὶ, ἐμ 6Ὺ τυβμθὰ ἢ ὁπ6 δοοογὰ ἱπῶ 
86 ὑμοδίγϑ [οοη αβίοη, μὰ ἰΠ6Υ τυβῃοά - - - ἐμποαύτγε, δῃὰ ἀγαρρβὰ σι ἰμοτι (ὑδ᾽ 8 

80 - - - ἴῃ ἔγδυο]]. ἙΑμά [Β0] σβθὰ Ῥαὰὶ που]ὰ μβαυθ θηίογοὰ ἴῃ ππίο [π]ββοὰ 
(ο 3ο δι20ῃ9}} ὑΐθ ῥϑορῖβ, 86 ΠΡΙΡΕΕ βυδετοά ἷτι ποὺ [ἀϊὰ ποὺ ροττηῖξ {ι] πη]. 

81 ἘΑΛπὰά οοτγίδίη οὗ ἐδο οἰἱοῦ οἵ Αβἷδα, τ Ἰοἢ [Απᾷ βοπιθ οὗ {86 Αβίδγοϊιιβ ὙΠῸ] τγϑῦθ ἘῚ8 
θη άβ, βοαὲ ἀπΐο μἷπι, ἀοβίγίηρ; [πὰ Βοβουρμι] λύπ ἐμαὺ 6 ποὺ] ποὺ δάψθιέασο Β1πι- 

82 86} ἰπΐο ἐμθ {μϑαίσθ. ἤβόιιθ ἐβογοῖοσο [(Πθη, οὖν] οὐ οἃ ὁπ6 ἐδίῃρ;, πὰ βοπιθ [οὐ 678] 
ΔΗΘΙΒΘΓ : ἔοσ 80 ΔΒΒΘΙΏΘΙΥ Μγ88 ΘΟη ῬαΒοα ; δηἀ (88 τῆοτα [ρτϑϑίθγ]} ρατὺ Κα πΘῪ ποῦ 5ΈΘΓΟ- 

88 ἔργο (Π6Ὺ 616 Θοτηθ ἑορθίμογ. ἘΑπὰ [Β6] (μ6γ ἀτοῦν [Ὀτουρλὺ ἔοσνεαγὰ 7" ΑἸ θχδπάοῦ οἂΐ 
οὗ ἐμ τηυ!θαάθ, ἐ86 ὁ οντβ ραϊεϊηρ, Εἷπι ἔοσπατὰ. Απά Αἰδχδηᾶογ βϑοϊκοηοὰ πῖρὰ [86 
μιαπὰ, δηὰ που]ὰ μανθ πιδάθ μὲἰβ ἀϑίθαοο ππίο [δηὰ ἱπύοπάθά 0 δμδῦγον ὉΓ Ἀἰπιβο! ἢ 6- 
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84 ἴ0γ6} ἔπ βϑορίὶθβ. ἘΒαῦ ψἘθη {Π6Υ Κπον [ρογοοϊγοα] ἐμαὺ 6 τὯαδΒ ἃ “60, 41} τὶ ἢ ΟὨ6 
γοὶθα δδουῦ (86 Βρδοθ οὗἨ ὕπνο Βουγβ οτἱϑὰ ουὖῦ [4}} ᾿πδὰ ἃρ οπθ σνοΐοϑ, αῃὰ ὑπ 6 0 οτὶϑὰ 

δῦ δρουῦ ὑμὸ βρδοθ οὗὐἠἨ ὕπο βουγ8], αὐοαὺ ὑς θίδηδ [Ασύθιμ!β] οὗ ὑμ6 ΕἸ μοβδίδῃβ. ἘΑπά 
α} ψ ἤθη ὑμ6 ἰουμο]οῦὶς δὰ Δρρθοαβοά [αυϊοιο} {Π6 ῬΘΟΡΪ6, μ6 βαϊά, 78 τβθὰ οὗ 

ΡΒΘΒα8, τ μαῦ πηϑῃ 18 ἔμοσο [18 ὑμγο ἔμ θη, γάρ] ὑμαῦ ἱτποτϑῦἢ ποῦ ΒΟΥ [οπι. μον] ὑμδὲ 
[86 σὶγ οὗ {86 ΕἸ Ρἢ ΘΒ ΔΠΒ 18 ἃ του ἈρΡοΣ [086 ρυλγάϊδη]" οὗ (86 στοαῦ ρινά 688 [οηι. σροά- 
ἀ6887] Π΄δπδ [Αὐύθμ]87, δπὰ οὗ (6 ὑπασε πο [611] ἄοτα ἴτγοαι  υρὶύον [ἔγοιῃ ᾿θ8- 

86 γϑη] Ἐβοθίηρ ὑμθὴ ὑμαὺ {Π6856 ὑμῖηρ8 ὀδηποῦ θ6 Βρσκθῃ δρδϊηβὺ [1 η66 0818 18 ὑμ6γθ- 
ἴογθ ἀπ ἀθῃ18}}]6], γα ουρὺ ὑο Ὀ6 ααϊοὶ, ἀπ ἴο ἀο ποὐίηρ, ΓΑΒΆΪΥ [ΘΟπηχαϊῦ ΠΟ Γα8}} δοι]. 

31 ἜΕῸΥ γὺ αγθ Ὀγουσδύ ΒΙΕΠΟΡ {Π.686 ταθη, τ 1 ἢ [0] ΔΓ6 πρὶ ποῖ ΓΟΡΌΘΙΒ οὗἨ ΘΠ ΌΓΟΙΟΒ 
38 [δ 66}, ΠΟΥ γοὺ ὈΙΔΒΡ ΘΠ οΥΒ οὗ γοῦτῇ ροἀάοθ8. ἘἮ Βογοΐοτγο 1 Βοιηοίγαβ, δηα 106 

6ῃ ὙΠ1ΟἿ [ΔΥ 1885 Ὁ780} τὸ ὙΠῸ ἷπι, πᾶγθ ἃ πηδέῦθυ ἈΡΑΙ ηδὺ ΔΩΥ ταδῃ, {86 ΔῈ 
18 Ορϑῃϑ, δηα ὕΠ6͵6 ἅτ ἀθραύίοβ [ἀρδὶ δῦ ΔΠΥ Οη6 {(τίνα,) ἔπ 676 ἃ οουτί-ἀΔγ8 Δηὰ ῥχγο- 

99. 6085] : ἰθὺ ἐμϑῖ ἱπρ]6Δα [Ὀτίηρ, ΟΠ ΔΓρΡΘ8. ἃμψαῖηβῦ) οὔθ δηοίμβοσ. ἘΒαὺῦ 1 γο Ἰηχυΐγο 
ΔΗΥ͂ ὑπὶῃρ ΘΟΠΟΟΤΗΪηρ ΟὔΠΟΓ τηδύζογβ [βθοὶς [ὉΓ Δὴγ ὑβίηρ ἔτ 6.19], 1 888}} 6 ἀσίοτ- 

40 πιηδα ᾿ἴπ ἃ [{Π6, τῇ ] ἰΔνν Ὁ}}} Δββο]ν [οὐ [86 ρθορὶ9]. ἘΕῸΓΙ τὸ ἃτὸ [8]80, χαὶ γὰρ] ἴῃ 
ἀδΔΏρΡΟΥ ἴο Ὀ6 681164 ἴῃ ᾳυσϑίίοη ἴον [οὗ Βανίηρ οἴ λγροθ Ὀτοῦρῃΐ ΒΕ Ή ΩΣ ὉΒ οὐ δοοουηῦ 
ΟΥ] {818 ἀδ γ᾿ Β Ὄρτοδυ, μθγο θδὶπρὶ ὯῸ 6.86 ὙΏΘΓΘΌΥ [1 Ὑἱο Ὲ οὗ τ ἢ]6 ἢ 7.2 γγθ ΠΔΔῪ ρὶνθ 

41] δὴ δοοοπηύ οὗἁ {18 Θοῃηοοῦτβο. ἘΑλμὰ σθθὴ πὸ Βδὰ (μὺ8β Βροκϑ [6 ἰδ βαϊά 818], 
᾿ ΒΒ ἀἰϊδιμριββοα [ἢ ΔΒβθι Ὁ] Υ. 

Α͂οΣ. 256. ἡμῖν ἰϑ ἴΔΥ ὈΘΊΓΟΣ δια πο [ὉΥ Α. Β. Ὁ. Β. διὰ Οσοά. β1η.] [πῃ 6 κϑηϊγνο ἡμῶν [οὗ ἐσαξ. γε. ὕγοτα α. Η.]; 
116 Ἰδί[ον ἰβ 8 συ τι ἢ ΘΔΔΙΟΓ ἡρεῦρ  Ὁ ὙοΝ “2 ΤΟΝ... ΒΟΙΏ. δῃὰ ΑἸ γα ἡμῖν:- ΤᾺ ἢ 

2 Υ6ς. 21. [186 ἐεχέ. γος. τοδβ οὐδὲν λογισθῆναι. μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τὴν μεγαλειότητα. ἸΔοῖ. πὰ ΤΊδΟΙ. τοδὰ 
οὐϑὲν λογισθήσεται, μέλλει τε καὶ καθ. τῆς μεγαλειότητος. ΑἸ. τορι οὐθὲν λογισθῆναϊ, μέλλειν δὲ καὶ καθ. τε “--οὐδὲν 
[ᾳ Ὁ. Ἑ. 84 οὐθὲν ἐπι Α. Β. ΗΊ καὰ Οοᾶ, Βίην λογισθήσεται [πῃ Α. Ὁ, ΒΕ. Βγζ{.- λογισθῆναι ἴῃ Β (ὁ 8||). α. , ἀπά δά. βίας μέλ- 
λει ἴῃ Α (οσὶ κί ηδὶ); μέλλειν ἰῃ Β (ὁ δπὶ}}). ΒΕ. Ο. Η. δηή Οοὰ. Βἰπ.; τὰ ἰπ Α. Β., διά Οοά. ϑίη.; δὲ ἰῃ Β. α. Η.; τὴν μεγ. ἰὴ ἃ. Η.; 
τῆς μέγ. ἰῃ Α. Β., Ε΄. κηα Οοά. 81η.---Μόγοῦ σορβαγὰβ 1ὴ9 ἵνο ἰμδηίἰνο8 λογ., μελ.. δἰ που μκἢ 80 Ὅ00}} αἰτοϑίθα, 88 σογτρι οι 
οἵ [ὴ6 οἶος διὰ οταίῃαὶ γοϑ χα, εὶς ἢ δοῖὴθ σοργ δῖ ἀἰὰ οὲ υπάἀογπίδηά. ΠΝ οῖῖο, οἢ ἦηο οἵἶιον Πδπὰ, ποδί ηἰδίη ἐπδὲ 
ἴδιο Ιηδηϊεΐνο λογ., σογεγηρα Ὦγ κινδ., ἰΒ ἔηο ἔττιο γοβάϊηρ, "ξ τῶϑ ποῖ ποῖ δ0 υπάἀογεϊοοά ὈΥ σΟρΥ θ.8.--ΤῈ, 

δΎοΡ. 29. ὅλη Ϊ Ὀπηὰ ἴῃ Ὁ. Β. 6. Η.] 5 οὐ! ε}γ ἃ Ἰδίοσ δα ϊτίοῃ, πὰ ἀοϑα ποῖ ὁσοῦῦ ἴῃ δβοῖὴθ οὗ ἐδ δησίθηϊ τοϑηϊ- 
αὐλιλα [οἱ ἴῃ Α. Β. Οοὰ. 8[η., οἷς. κά τϑεβίοη [ποῖ ἰπ Τρ. να πη Ξγγ.; ἴδ6 ποτὰ [8 οτα  ὐθὰ ὈΥ ΙΔΟἈ., ΒΟ. δὰ ΑἸΖ 

4“6γ, 88, προεβίβασαν [οἵ ἐεπέ. τες. ἰδ ποὶ ἰπάἀδοὰ δυρροτγίοα, ΌΥ Βίτοη Γ ΟΧΊΘΓΏΔΙ ουϊάθηςσο [ὉΥ̓ Ὁ (ςογγοςοϊοα ; Ὀχουί- 
ουσῖν κατεβ.). ὄ. ἜΝ συνεβίβασαν [Ὑΐοῖ Ἰαϊῖοῦ ἴα ἦδο γτοδάϊης ἴῃ Α. Β. Κα., Οοά. 8. ἀηὰ [8 δἀοριϑὰ ὈΥ 1,Δοἢν. ἀπά 
ΤῈ Π.} 1.11, [86 ΤΟΥ ον ἐπ Ἰὼ Ὀ0 γοοοίγϑα 88 189 χζοπαΐπο γοδάϊης [δηὰ ἰβΒ δὐορίοα ὮὉΥ Α1ζ.], 88 πο ἰδ ο (σννεβ.) αὔοτα5. πο 
[16 ΠΠ|10}9 Δ086. [ἈΘΥΕΥ δάπογο8 ἰοὸ [8.9 γοδάϊηρς οὔ ἴδο ἐεσέ. γε., δὰ ἀο οϊίο ΣΘΙΏΑΓΚΕ ἰΠδὲ συνεβ. ζ.ε., ἐλεν ἰδ 
ΒΟὨδΘΩ66."-- , 

δ Χο. 54. [ἐπιγνόντων οἵ ἱεχέ. γεῦ.,) Το ἃ ΟὨΪΥ πὶ ΒΟΠῚ6 πιΐπ δο 1166, ἰδ “ἃ οΘογγαρτίοη ἴο δυο [86 ροπάδηϊ βοσηίηδίνο ᾿ἢ 
ἰωθι ἘΒοοοηΐ οὐϊΐοτθ δήορὲ ἐπιγνόντες ἔγοηι Α. Β. Ῥ. Ε. 6. Η. δπὰ Οοά. Κη, Τ}6 ποτα μδιτο ἰδ δὴ δ οΟ ΟΣ ; 800 ΥὙΔΙΪΟΌΒ 

ἴοι κεν : ὥγανι. .1.1.--}7.} 
δον. 8δ, 8. [Ἐογ ἃ τοογελίρρεν ΟὝΝΊο].; Τυπά., Ογδη., ἀθηονδ, Ἀμοίμ8), [89 τηδγρίη οὗ [9 Ἐπρὶ. Β[0]6 συ θϑε[ἴθ6 [89 

ἸΟΤΘ δος Γγεῖθ υοσαΐοῃ : ἐλέ ἐεπιρίἐεΐδερεῦ.--- ΤᾺ. 
ὴ ἡ μὰ τῷ Ὁ. [θεᾶς οἵ ἐεχέ. γες., ἴγοπι α΄. Η., 16 οτπ  εἰθὰ ἰπ Α. Β. Ὁ. Ἐ. Οσάὰ. 81]η., ϑγτ. 7}1ς.. δο ὰ ἀγορροὰ ὮὈΥ [δοῖι,, ΤίφροΣ. 

δῆ -ἘᾺ. 
ὃ ὑμῶν ἰ ἑεαί. τες.Ἶ ἰ6 Ὀοξίοτ δειοδέοα [ὉΥ Β (9 δ5ἰ}). ΒΕ. 6. Η. γὺ1..] (ΒΔ πη ἡμῶν [πο ἰ6 Ἰοαπὰ ἴῃ Α. Ὁ. Ε' (οογτοο σά), 

διὰ 8150 Οοή. Β[ α., δὰ βάοριοὐ ὈΥ 1Δ6}..}; ἃ σοργἱβὲ που] πᾶνὸ ἸΏΟΓΘ Θαϑὲν σμδηχοα [Π6 ΖΟΣΊΠΟΓ ἰηίο {Π9 ᾿δέίογ, [μη 10 
ΤΟΨΟΙΒΘ.--ἰ θεὰν οὗ επί. γερο. ἴῃ [86 ΒΆΠπι|6 γογδο, ἴγοτῃ Ὦ. Εἰ (οογτγοο θά)... 15 ομδηκοὰ πο θεόν Ὁ τοοϑηΐ οἀϊίογα πῃ δοοοῦδῃοθ 
ὙΠ} Α. Β. ἢ (οοττεοίσα), Καὶ (οὶ κίηα)). α. Η. Οοἀ. 811.--ΤᾺ.]} . 

θοῦ. 38. [Εοσ ἐλε ἰαιο ἐξ ορεη (Τγπά., Οτάπηι., ασπονδ) [6 πιαγρίη οὗὨἩ πο Βημρϊ. Β[0]6 ΤΡ 5ῃ.66 ξ.6 ΤΏοΓΘ δοσυγαῖθ νοῦς 
κίοη : ἐλε ψε αγὸ κορί. Το οτἰ χίπδὶ, δοσοπιοὰ ἰη [ἢ6 ἐεσί, τέσ. ἐπς : ἀγοραῖοι, [8 ὨΟῪ ὈΘΌ811Υ δοοοηϊοα ἴμ08: ἀγό- 
ραιοι. Ῥ πος βου ὑῤ μα ἴμο ἀϊδιϊποιϊίο ; 860 ἰν ὥγαπ. Ν'. Τ' 6. 2. ὙὩὸ ν᾿ ἡμέραι, ΟΥὮΔ, ΒΟΘΟΟΓ ἴο Ἀἥόγοσ, σύνοδοι, 
ὐλθεμέ ζογεη δες, ὕ αἱα., 5 απάογδίοοά, ΚΕ, ὃ 61.1.6. Ῥοτ [86 τηοβηίηρ οὗ ἴ80 νογὰ ὙΠ} 189 ΤΟΣ, 860 ΔΌΟΥΘ, 
ἔχτο. ποῖθ οἢ οἷ. ΧΥἹΊ. 4, δ.--- ΤᾺ. 

ΟΥΟΥ, 89. Δ. περαιτέρω ἰ6 (συ πὰ ἰμάθοα ἢ ΟἸΪΥ ὁΠ6 Ὁη614] τηδηπδοτρί, [6 γαιίεδα [Β], διὰ ἔπ δδουξ 1δ του δου 768, 
ὙΒΟΓΟΔ5 τοδί οὗ ἐδ 6 τηδηνδοτὶ ρῖ5 [Α. Ὁ. α. Η. οὐά ϑίπ., η]ᾳ. (αξέεγ μα γε} δηὰ (Δί ογα γοδὰ περὶ ἑτέρων [85 ἴη ἐξαέ. γες.]. 
ΤῊ6 ΤΌΥΤοτ, ΒΟΤΟΟΓ, ἰδ ΘΟΓΊΔΙΠΙῪ ἴδ 9 κοηαίπο ξορϊπρ, δὰ ττδ δἰ τογοά ΒΡ 1} Ὀθοδοδο ἰἴ ἰδ ποτὰ ὙὩ]Ο ἢ ἰ6 ΤΆΓΟΥ Του η, 
[115 ὐορίεα Ρν 1,Δοἢ. ἀπᾷ Τὶδοδ., Κατ ποῖ ΜΌΥΟΓ ΘΟΠΟΌΓΕ ; ὈῈῈ ΑἹΕΑ τοδί ηδ περὶ ἐτ., δῃὰ τυ αγαβ 180 ΟἾἾΒΟΓ 86 ἃ τη βίδικθ 
οἵ 16 ςοργίοι : ΠΟΥ ἰΒ ἂο Ῥοεῖο πο] πϑὰ [0 τοοοῖνο [η6 ποτὰ.--ΤῊ.} 

Ἴ ΨΥ, 89. ". [Βὸτ σι ἀδεεμεδὶν (ἄθηονα, Εἰποίπι8), [Π6 τπαυρίῃ οἵ ἴμο Ἐπρὶ. ΒΙ0]9 οὗὔθσβ [Π8 1068 δοσιιγαΐθ τϑγβίοι : 
μϑριίῳ τάν αξεειαδῖν. Ὑπὸ αγιΐοὶο ἀθηοίοα ἔμδὲ ἃ ΔΙΘΟΙΒΌΪΥ 5 τηοδηΐ, Ὦ]ΟῊ ὙΓΛΔ ἴο ὈΘ Πο]ὰ δὲ ἃ οογίδί νι νγγ6}}- Κπιονσῃ ἐἰπ16. 

γον. 40. οὐ ἀ΄ον περὶ οὗ, ἰδ συρροτ σά, ἰΐ 5 ἔσο, ὉῪ [Ὦτϑο Ὡποΐα] τδηυδοτί ρί [Α. 6. Ἡ;; 61δοὸ Οοἄ. Β[η.}; [8 ἴπ, Ὠθν ον] οἱ οδὰ, 
(ἰὉ βοουτάβηοθ πεῖ ἐδο ορ πίοι ἡγὰ ᾿ροβοιυάοτ) ἴο Ὀ6 σΔΠ061104 86 8 δρυγίουδ δωϑον ἀν [{Ὸ ἰ6 οὐἐἐἰοὰ ἰπ Β (ὁ 811). ἢ. Ἐ., 
δορὰ ΔΙΕΒΟΌΚΙ τοοοϊνθα ὈΥ ατίοδΌθοϊ, [8 ΦΘΏΘΓΔΙΪΥ σγαῤοοίοα ὉΥ διοζο γοοθῃΐ οαϊίοσβ.---Τκ.} 

οὗ ἐδ δροβίϊο, ὀχ εἰ δῖς {8 9 ἡου ΠΟΥ ἐπέμῳτα Μὸν: 
ἀοπὶδ δπὰ Οιυσγθθ06 ΤΩΘΓΟΪΥ 88 Δ ορΐβοάο, (8πὰ (ἢ 9 

ἘΞΕΘΕΤΙΟΔΤΑΝΗΣ ΠΆΤΤΤΟΘῚ: Ἰαϊΐον 'β ἰπάθθὰ υὙϑσῪ ὈΣΙΘΗ͂Υ πδττδίϑα ἰκ οἷ. χχ. 
γεβ. 21, 22. Ῥαῦ] ριτροδοᾶ ἐπ ΠΟ δρίσχὲϊ.--- [1 8.), ἩΒΟΓΟΔΒ Πὶ8 νἱϑὶς (0 Φογύβδ σα ἰ8 ΓΟΡΓΘ᾽ 

[Ἐν τῷ πνεύματι, “ὦ. 6.) δ Σ ὑπ αἰνῖπο ἀϊγϑοίίοη,  βοπίθα 88 ἷβ ταδῖπ οὐἦοοί. Τ ργθβϑηῦ ρβββαρὸ 
ΟΡ ἴῃ ἷ8 ον τηἰπᾶ 88 ἀδιογηιϊηθα ὉΥ 10 ΗοΪγ [ ἄοοβ. ποὺ δσχρ οἱ Εν δίδὶ α ἈΪ8 βρϑοΐδὶ ῬΈΓΡΟΒΘ ἴῃ 
αοϑί." (Α16χ.). ““}ιαοεά ἐπ ἐδ πιϊπα, ραγροβοά.᾽  ργοοδθάϊης ἴἰο {μα οἱἵΐγ, Ὀὰν γγχὰ αβοθυίδί ῃ ἔγοσῃ 
(Ββοϊκοί(). “Αρυὰ δηϊπιυτα σοπβίἑαἱί, ΘοΟμΒ.] απ ἢἶ8 ἘΡῚ 6165 (1 Οογ. χυΐϊ. 1 8΄.; 2 ον. οἱ, υἱῖἕξϊ.; 

οορῖι." (Καίΐῃ.). ΟἾἸΒΘΙΒ ἱπίογρσοὶ: “δὲν ἰλο ἀϊ-  Ἄοπι. χν. 25 8.) (μδὲ Βο ἱπίθπα θα (0 60]]θοὺ 8] πὶ8 
γεοίίοπ οΓ ἰλὲ Ποὶν ϑρίσί!.".---[Κκ.]1. ὙΠῸ ἰθστηβ] Γ0Σ (Π6 σοπρτοραίίου δὲ Φογυβαίθηι, πὶ δ6 1ηοὶ- 
6χ0 διμρ]ογοᾶ ἐπ ἀφβοσί δίς (μ6 Ῥχοροβοὰ γοιίθ ἱ ἀθῃίδ}}} τηθοἰΐοπβ (89 δα ΒἰπιΒ6 17; 560 Ὀθὶον,, 
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οἷ. χχίνυ. 17. Βαυΐὲ ἰξ 15 τι κα Ὁ]6 (μαὲ οα (ἢ 6 
δΔΤΠ6 βΟΔ 510} Β6 [ὈΓΠ8 ἩΪΒ ΟΥΘΒΊΟΓ ἴΠ6 ἥγϑί {1π|0 
ἰοναγβ οι, 85 (Π6 υἱ{1πηδῖ6 ροϊηΐ ἴο τ] ἢ 1 
ΔΒ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ͂ ΓῸΓ ᾿ἶτὴ [0 Ῥγοσθ6α.---Βοίογο 6 
ἐπ βοῖΓ ἀδραγίθαὰ ἔὕγσοπι ἔρθῃ θβυβ, μὸ βοηΐ {νο οὗ 
5 δϑϑ᾽βϑίϑδηϊθ ἴῃ δάνϑδῃησο ἰὁο Μδοϑάοηϊαδ; οὗ ἔσδϑδ- 
ἴυ6 ποιϊμὶηρς ΣΙ ΒΟΥ ἰδ ἱηονπ, ἴῃ δα ἰῖοι ἰο {116 
ἴδοὶ τηοηἰϊοηοὰ ἴῃ 2 Τῖπι. ἰν. 20, 88 ἷ5 ἰάθη ιν 
αἱ (6 Ετδβίυβ τηθηϊοηδὰ ἴῃ Βοπι. χυὶΐ. 28 18 
ΥΟΥῪ ἀουνίδι!. ᾿Επεσχεν εἰς τ. ᾿Ασίαν, ἑ, ε.. Ἀ6 
ἰδυυϊοα, ἢΪ8 αἰἰοηιΐοι Ὀοΐηρ 8.1}} ἀἰγοςιοὰ ἰο Αβῖ8 
[Ὑμοτὸ ΒΘ ΠΟῪ Ἦδ8. ΜοΥΟΥ δηὰ ἀο  οἰΐθ ὁο0ῃ- 
ΘΓ ἴῃ σίνίηρ Βυ 6} δὴ ἰπίοτργοίδίϊοη ἰ0 εἰς, ΓΑΊΒΘΓ 
(η8ὴ ἴο (6Κ6 ἰὰ πῃ (Π0 86η86 αἵ 3907 ψὶ} ἩΝΕΕ: 
Θταπι. κὶ 50. 4. Ὁ.--Τ Ὰ.] 

γεμ. 28, 24. θΘΙΘ δ.οδθ 20 8:81} δι. 
Ῥοιηθῖσίδ, (Π6 διίΐμοῦ οὗὨ {Π0 αἀἰδι αγ 866, 788 
ΔῺ ἀργυροκόπος, ὦ, 8., ἃ ὝΟΥΚΟΥ ἴῃ ΒΙΎ ΟΡ, δηά, 
πἰϊπουΐ ἀοαδί, (Π6 Ῥγορυίοίον οὗἨὨ 8 δυο τη δη1- 
Ταοϊα τη ΘΒ 8} 8ῃταθηΐ, ἀονοιϊθα ἰ0 {πη 6 ΡΓορδγα- 
ἰἴοη οὗ δγίϊοΐθβ οὗὨ ΟἿ ὁπη6 Κὶπᾶὰ, ΠδιηοΪῪ ΒΙΙΥΘΥ 
(ΘΠ Ρ]65 οὗἨὨ Ατίοϑπἶβ, {μαι ἰ8, 51}4}} τηοάθἷβ οὗ ἰἢ6 
γΤοπονηραὰ ἰθρὶο οὗἩ Ὀίδηδ, ἰοζοί μοῦ σι (80 
δία 6. [ὁ {18 ἐθιη}]6, {Π6 οἱ ΤΥ οὗἨ ΕΡΏ ΘΒ, οἱο. 
ΘΟΏΒ1}{ (Π 9 ΥΘΟΤΥῪ [811 δοσουηί ἰπ Οοηνό. απαὰ ἤου- 
4οη. Ἰ,ἰἴο, οἰο., οὗ 51. Ῥαιὶ. Χο]. 11. οἰ. 16,-- 
“ΠΛ ΘΥ͂ΘΥ ἸΏΔΥ ΠΑΥΘ ὈδΟη ἰδ Ῥοΐηίβ οὗὨ γϑβθηι- 
Ὀ]ΔησΟ, ἴπΠ6 Γ6 ΜᾺΒ 8180 8 στοαὶ ἀἰ ογθησο, δὲ Ἰθαδὶ 
Ὀοΐποοη {86 Ὀίαπα οὗ {πὸ [δι ροοὶβ δὰ {πὸ 
Ατίεπιΐϊβ οὗ ἘΡΒδθυΒ, οἱο.᾽ (Α16χΧ.).---Τπ.. 1ἰ 
ὙΥΗΒ Ὁ ΘΟΙΏΙΏΟΠ ῬΓΒΟίΪ69 ἰ0 Ὁ͵8466 βυςἢ τηϊηϊδίυγα 
ἰθταρἶοθ πῃ ΟΠΔΙΠΌΘΓΒ [88 Ὠοιβοῃοϊἁ χοάβ; Β60 
ΤΟίΘΓΘΠΟΘΒ ἴῃ (ΟΥΌ. ἰοο. οἵί.---Ἴπ., δπα ΟΔΥΤΥ 
{π6πὶ 8] οη; Οἢ οι ΠΟΥΒ. ΑΙἸπμΐδηι18 ΜΆΓΟ ΘΙ π 8 
(ΧΧΊΙ. 18) τοϊαῖθβ 86 (0] οί πρ οὗὨ (86 ΡΒ]]οβο- 
ῬΠΟΣ Αβοϊορίϑάθβ: ἀεδ οοϊοαίΐε ἀγσεπίφινι ὄνευο ἢσ- 
πιοπίτηι σμοσιπφας ἐδαΐ δοσιπι δοϊίίει8 ἐβέττο. Ἡθποο 
ΒΌΘΙ ἃ ὈΠΒΙΠ ΒΒ τηπϑί ἤδτα ὈΘ6ΘῺ ΥΟΥῪ ἸυοΓδιϊνο 
6 ἢ ἰδ νν85 σοπαἀποίοα οὁἢ ἃ δύο 80816.ὈὨ Ὠθπ|0- 
ἰγὰβ ο ρ]ογοά ποὺ ΟὨΪΥῪ δνιδίβ, βιυ οὶ 8ὸ οδ]]ϑὰ 
(τεχνιται, γὙογ. 24, 88), Ὀυὶλ αἷδβο ἃ πυτιῦον οἵ 
ῬΟΡΚΙΠΘῺ ΟΥ̓ ΤΠ ΘΟΙΔΏΪΟΒ (ἐργάται, γον. 26), 4}} οὗ 
ὙΠΟΤΩ ἀογγοὰ ὑπο δ ρροτί, δα, ἰο ἃ δοσίδὶῃ 
δσίοπὶ, Ἰατρο καΐη8, ἤγοτῃ {Π 6] ΓΒ οῦ ὁ ΟσσῸρ8- 
ἰἰοπβ. [ΑἸ] ὀγδῃί τεχνῖται, αγίἱῆσεδ ποδιίϊίοτεν; αἰϊὶ 
ἐργάται, ορεγατῆ. (Β6η6]).---ΤᾺ.1. ΤῊ σοπἦθο- 
ἔπ Γ0 ῳ Βοζᾷ δπὰ οἱ βου 8) [πδὶ (ἢ 6 ναοί 8 γ6 ποῖ 
τηοάοῖβ, Ὀυΐ β΄ ἴγὸ Ὁ σοὶ ΒΒ ῬΣΘδΘ ἢ δὴ ἰπηαρο οἵ 
ἀπὸ ἔθ} }]Ὲ ὁπ ΟὯΘ 5[46, ἰΒ δΒυρροτγίθα ὈΥ͂ ΥΘΥῪ 
{96016 δΥρυπιθηί8. 

γκβ. 26δ-27,  οΣΣ Β6 οα] ἃ τἸοροῦδου, οἱο. 
-᾿θοπιοίγί δ ΔΒ 8 ΤΏ 8} ΟἿ ἩΓΏΟΤῚ ΤΩΔΗΥ͂ πΠπαγοὰ 5 
ἸΩΔΥ πᾶγο ἀοροηάρα [0Γ {ποὶν βυρροτί; {πΠ6 ἀθ- 
ΟΥΘ886 Οὗ [Π0 5816 οὗ ἴῃ αγί'οἶ98. τ σ᾿ ΒΘ τη ηυ- 
ἐδλοϊυνοα, ΓὈΥΠ 8 64. Εἶτ τι ἢ ἰδηρὶ Ὦ]6 Τὰ 68 Π 8 ΓῸΓ 
τοθθϑυγίη ρ {πΠ6 ᾿η ΠΌθ0}06 οὗἁ 8:8 ΔρΟΒΙ]6 ἴῃ ἀϊβοουγ- 
“ϑρίηρ (89 ὙΟΓΒΗΪΡ ΟΥ̓ Αὐἱομιΐβ; Βοησ0 ἢ Μᾶβ 
Ῥγοτηρίβα ἴο 6ο]]οοὲ 411} (8 6 τον κπιθη, Ὀοΐἢ οὗ [ἢ 6 
ΕἸΡΒΟΡ δηὰ οὗὨ ἐμ ἸΟΎΤΟΥ οἾ8885 (οὖς δεῖ. τεχνίτας, 
καὶ τοὺς---ἐργάτας, γογ. 26), γῆ πογὸ δοπποοίοα 
ψὶτἢ ἈΪ8. θυ Π6Β8, 8Π4 ΥΟΤΎ διία ἷγ τουδοάᾶ {μον 
Ῥϑδββίοῃβ. ἴπ 18 δάσθββ 6 βίδίϑθαὲ ὑτὸ αἀἰβιϊποὶ 
ἔδοιβ, διὰ ὕγοιῃη ἰμθτὰ ἀΥ̓ΔῊῪΒ δὴ ἰηΐογσθῃησο. ἢ 
ἤγδί γοΐοσϑ ἴο {πὸ ὕδοῖ ὑπαὶ {8 6 Ῥδυ σὰ }]8 Ὁ ὈγΔΠ ΘᾺ 

. ΟΥ̓ ἰγδάθ [μέρος, Υγ67. “] γ᾽] θα ἸΑΥκο Ῥτοδίδ: ἢ6 
ΟΙΟΓΒ, ἴῃ (86 Βοοοῃὰ γΐδςο, ἰο (9 ζαοί ἐπὶ Ῥαὰ] 
(ὁ ΤΠ. οὗτος, Βροϊεθη σοηἰοτηρίπουβῖγ, πὰ ἱπιομα δὰ 
"ἴο ἱπογοδθαθ {μ6 11] ζθ 6] ρ ΟΥ̓ (μΠ6 ὨΘΒΓΘΓΒ) δὰ 
οὔεοοιοα ἃ ταδὶ δῃὰ οχίθῃεῖσο οἤδηρο οὗὨ ορίπΐοῃ 
ΔΙΩΟῺΩΩ 86 ῬΘΟΡΙΘ, δῃὰ ὁρροβοὰ ἰΐὸ σψόσβὶρ οὗ 

ΤῊΗΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊ ΑΡΟΞΤΊΙΊΕΒ. ΄ 

(86 ᾿παροβ οὗὁἩ {8ὸ ροὰβ (οἱ διὰ χειρῶν γενόμενοι). 
ὝΒδὴ θοιμθίυῖΒ δϑδογίθα ἐμαὶ δ ἰδσζο του] λυ α 
ἴῃ ΡΒ δυβ, δά, ἱπαφοὰ, πη {16 τῦό] 6 Ῥτγου δα 
᾿Ασία, ἰμαΐ 15, Αδἰα »γοσοπεμίατίδ), δὰ Ὀδᾷᾳβ ἰη- 
υδοὰ ἰο δΔἀορί πεν νυἱοῦνβ, μΒ6 Τυδὺ αν ᾿ηίθῃ- 

{05 8}}γ τεβογίοα ἰὸ {89 Ἰαηστιαρο οὗ ὀχασφογδίος, 
πῃ ΟΥΔΟΣΥ ἴ8 6 ΤΩΟΓΘ ΒΌΘΟΘΒΒΙΥ ἰὼ ῥσούοϊε (δ 
ῬΘΟΡΪΘ; 5.1}}}, ουθὴῆ ΒΘῺ δύσῃ δὴ δ᾽ οσσαπος Π88 
Ὀ6ΘῚ πιϑά6, 1ξ ΤΟΙΠΔῚΠΒ 8 οϑἰδὈ] δ οα ἴδει ἐμαὶ 
(86 δροβίῖϊο δὰ Ἵχοζοϊβοα ἃ ΥΓῪ ἀοοϊἀεὰ ᾿πῆω- 
ΘΏ66, ΤῸ 'ῃ ΒῺΥ͂ ΟἶΒὸΡ σδβο, ἐδ νος οδατχε 
δραϊηδί (6 ᾿δίίο τοῦ ]ὰ αν Ὀ6ΕΏ πιδη }6 5 0}Κ 
Ῥοϊηί]688. σοι {Π6866 ἵδοίβ Ποιποί σι Ῥγοσθϑὰβ 
ἴο ἀγὰν ἃ ἱποίοϊ ἃ ̓ ηΐδογοθοο: “ΟἿΡ ὈΓΆΣΟΝ 

ρος], ΟΌΣ ἱπίογοδέ, 18 ἱπ ἀλΠΡῸΣ οὗ δυδοσΊης 
ἁπελεγμὸς, τείμαίίοπ, εοπίετιρί, ἴτουι ἐλέγχω), ἀδοὰ, 
τΒαί 18 τότ (ἀλλὰ καὶ), (π6 ἰδῖηρὶο οὐ Ατίοθσοῖβ 
1} Ὀ6 8βοὶ αἱ πουρδῖ, δηὰ {6 τπδ᾽ δὶ οὗ ἰδ88 
βοάάοθϑα Βϑγβοὶῦ μι! }} Ὅ6 Ιοτογοα (αὐτῇ, 186. κοὰ- 
ἀ6885 Βουβοὶ ἢ, 88 αἰ βεϊηρσυ ϊδηοα ἔγοτα ΒΟΥ ἐεξαιρὶα. 
Μεγαλειότης Υοῖογβ ἴο ὑμὸ (1{16 ΟΥΑΙ ΠΔΤΙΥ δρΡρΡ Ἰοὰ 
ἰο 88 ΕΡμοβίδπ Ασίοιηϊθ-- - μεγάλη, ε. 9.. Χοκ, 
Ερμδβ. 1.)..0 Ῥεπιείγυβ ἰηϊοηἀραὰ Ὀγ {818 εἰδὲθ- 
Ἰηδηΐ ἴο ΔΡΡΟ6Δ4) 4116 ἰο ἐπ0 56 1-Ἰπίοσγοπὶ δὰ ἰο 
(π6 τε] φίουβ ἔδηδι οἶβη οὗ ἰδ Πθδύοσβ, ΔΙ ΠοῦΚα 
6 ΒΥΡΟΟΙΙ ΓΙ ΟΔΙΥ τοργοβοπίβ {86 ᾿ῃἰοτοδί οὗ ἐπε 
βοάάοββ 85 ἃ Εἰ σΊ ΟΣ Δ ἃ ΠΙΟΤῸ ἱπιροσίδης σορεϊα- 
ογδίϊοη (Πλη ΘῺν ΟΥΒΟΓ. 

γεᾷ. 28-80. στοαὶ 6 Ὠΐδηδ οὗ ἴδ 6 ἘΡΠ6- 
δ'8 }}85.---ΤῊο δά άσχοββ οὔ ῬοιμδισῖΒ τηδὰθ δῃ ἱπι- 
Ῥτοδδίοῃ ; ὑπὸ ἕδηδίΐσ8) Ῥδββίομβ οὗ (6 πιο (ὁ 
Ὅ056 ἰπίογοδίβ 6 δὰ δρῃροδ)ϑ, τοῦ ΡῬον ΘΥΤΌΪΥ 
οχοϊίθα, δηὰ δὲ ἤγβὶ ουπά 8 τοῦ ἰπ 1818 Ἔχοὶδ- 
τηλίϊοη. Ηἱθ ψουκιηθη, τι Ἰουὰ δηὰ οχοϊιίησ 
οὐΐογίοβ, Ῥδββοὰ ἐπγου ἢ ἐδ ΟἿ 1 ΟΥΟΣῪ ἀἰγεο- 
(ἴθ, δῃὰ δοοῦ ργοἀυοσρα 8 βΘΏΘΤΩΙ ἴὐπι]. ΑἸΙ 
16 Ῥοορὶθ συβῃοὰ ἰο {16 ἘΒΘεῖσο, ἱπ τ ἘΣ ΟΒ, 18 
αγοοὶς οἰζΐοβ, Ῥυὶὶο πιοοίϊησβ ΈΥΘ ἔγθα ΘΒ Υ 
με], οβρϑοΐδ!ν ὙΒΘῺ ῬΟΡΟΪΔΥ ΔΒΒ6 1 Ὁ]165 ποΓὸ 
σοηγοϊκοὰ τὶ πουῦ 4 ἀϊτοοὶ Ἰοσαὶ 6411. Α8 ἴδλθ 
δΔΡΟοβὲ]9 Βἰτηβοὶῦ σουἹὰ ποῖ, δὶ 86 τηοτοδί, ὃὲ 
ἴουπά, δὶθ δἰἱοπάδηὶϊβ Ὁ Υἱο θην ἀγακεοὰ 
αἸοπς ΌὉΥ ἐδὸ ταυ]ϊπα 6: ΒΟΥ τ σὸ Ασδίδσουδ, 
ἃ Ὠδίϊγο οὗὨ ΤῊ ΘΒβδ οηΐοα (οἷ. χχ. 4: χχυὶϊϊ. 2: 
ἰβὰν ἷν. 10; ῬΒίϊσπι. χχὶ. )). δὰ ΟΘαίτα [(}6 

γϑοὶς όστη οὗἁἩ ὑμ6 1,δἰΐπ (ἰαὐμ.----ΤᾺ.7, Δ πδόγο 
οἵ Μεαοδάἀοῃΐα, ἃ ἀϊδογοηῦ ῬΟΓΒΟῺ ἴτομι ἰδ᾽ὺβ οἵ 
Θεγῦθ, τηϑηϊοηϑα ἴπ οἷ. χχ. 4 [διὰ ἴγοιη σδίτμ, 
τηθηἰϊοποά ἴῃ Βοηι. χυΐ. 28; 1 ὅοσ. ὶ. 14. (ΜΈ γον). 
--Τα. : 

γεβ. 8]. Διᾶ οοσιαίῃ οὗ [80 οδὶοί οἵ Δ ἰδ 
Ὁ οὗ 86 Αβίδτο]}β].---ουηθ οὗ {μι 6ῃ, νει μοαυὶ 
αὐ Ὀθοοηθ Ομ γἰβίδηβ, ὝΟΓΘ, ΠΕΥΘΥ 1658, 

κίπανγ ἀϊπροαοὰ ἰο {86 δροβὶ]θ, δπὰ δεηὶ ἰἷπι ἃ 
τποββαῖο, Ἡβγηΐὶπρ πἷπι ποῖ ἰο νϑηίϊυσο ἱπίο ἰδ6 
ἰμεδίσο. ΤΏθβΒθ Αβίδγοιβ [᾿Ασιάρχαι) πεγὸ οβῖ- 
οογΒ οἱοοείοα Ὦγ {μ6 οἱὐ᾽ο8 οὗ “4τἐα »γοοοησμίαγιε, 
ΜἘῸ “6,6 γεαυϊγεὰ ἰὸ Ἔχ εἰ 1 σϑιηθδ πη ΒΟΒΟΓ οἵ 
186 κοὰβ δὲ ὑμοὶν οὑτῃ ἜΧΡΘΏ86.---ἃ ραίσίοις Βοδο- 
ΤΆΡΥ οοΘ. [{π ΟΠΒΘῚ ῬΓΟΥ͂ΙΠΟΘΒ Βιοῖι ΟΠ ΘΕΓΣ 
ἍΤ ΤοΒροοί γον 04]16 ΒῚ ΕΠ ΔΥΟΙΒ, δυσί οι, 
Θδἰδίαγομβ, οἰο. (Μ ον ον).--- ΤᾺ. 

γει. 82-84. οτηθ τμοιϑίοσο οσίϑαᾶ ομ6 
τοίην, οἱο.----Α ζγδρμῖο ἀοθοσιρίΐου οὗ ἐμδί ἑθτυ- 
[χοὰΒ ΘΒΒΟΙΔΌΪΥ οὗ (86 ῬΘΟΡ]6 ἰβ Βοσγθ ργεβϑοιη θα. 
ΑἸοχαηᾶοσ [ν0 18, σὶ μουν ΔΗ͂ γδ]  α ΓΟδβ0Ώ, 

ΒΡΡοβοὰ ὈΥ͂ βοῖιθ ἱπίοσργείοστα ἴ0 θὲ {86 ῬΟΓΕΟΏ 
ταθηἰϊοηοά ἰπ 1 Τα. ἱ. 20; 2 Τίπι. ἰν. 14. (λίγ οΥ). 
--Τπ.} νδδ ἰδγυβὶ οσνγασὰ ὈῪ {πὸ 568, ὙΠ 
οἶποσδ οὗἩ ἐ86 πυυϊυϊαὰθ πηϑάθ σόοῖὰ ΤῸΣ δὶπὶ 18 
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ογἄορ {πὶ [χὸ ταῖσι σοτλθ ἤου γαγὰ (προεβίβασαν) 
854 ΔάάΓΘΗ8 (6 Ῥ60ρ]6. Ηθ ν»ὃὸβ σοσίδι ]ν ποὺ 8 
σεν ϑέϊδη (48 ΜοΥοΥ πὰ Βαυμραγίθη δββυχηθ, ἴῃ 
Δοσογίϑη66 τ ἢ ἰμ6 οΟρπΐοη οὗἩ Οαϊνίπ, ἰπὰ τ 6 ἢ 
6189 [80 6 }78 τη πᾶγθ (γαδὶ Πἷτπὰ ἕο ψαγὰ ἔγΟμ 
τὴ 8}160), θα δὴ υὑποοηνογίοα 49. ἸΤῃοδθ ψ00 
ΒΌΡΡΟΒΟ (δῷ 6 γγχδδ ἃ Ὁ γἱβιΐδη, ἀθάποοϑ ὑμΐ8 'η- 
ἴδοι οο ἔγομι {86 ἔδεί (δαὶ Βο Ἰηἰθηἀοα ἰο ἀοΐοηά 
δὲ ποῖ Ὀοίοτο ἐπ 9 Ρ600]6. Βυὺ ἰξ πιδὺ ὉΘ ΘΕΒ1Υ 
οοποοϊγοα ἰμδὲ 86 ΡΟΡΕΪΔΤ ἔθοὶ ηρ δὰθ 0 4 Ϊ8- 
εἰποίΐου Ὀούννθοη ἐδ ΟἸνἰϑυϊδηΒ δηὰ ἐπθ 76 7708, 88 
86 Ἰδιίον δα Ἰοπρ Ὀθθῃ ΚΠΟΥΙ 88 Ορρομοπὶβ οὗ 
Ῥδξδηΐβδτη. [ἐ ἸΏΔΥ δύο ὈΘΘὴ (9 6886 ἱμδὺ ἐδμθ 
ον ψὶβηοὰ ΑἸΟΧΑΠΘΥ, ὙΠῸ ἯᾺΒ ῬΟΥΠΔΡΒ 88 
Ἐσχρογιθησόα ΡΌΌ]ΪΟ ογαίοῦ, ἰοὸ βροαὶς ἴῃ {86}. Ὀ6- 
μδ!ῦ, δὰ ἐδ ὑσϑηϑον ἐ 6 ὈΪΔπῖΘ ἔσγοτη ὑπο βοῖνοβ 
ἴο {π6 Ομ τ βιϊδηβ. Βυὺ ἩΠθη ἢ6 δἰἰοιρίοα ἰο 
ΒρΡ6δΚ, ἰὴ 6 ῬΘΟΡ]Ὸ οὐβοσυοα ἐμδί μῃ6 γδϑ ἃ 9007," 
διὰ που]ὰ ποὶ ρῬογαΐϊ ἶτῃ ἰὸ υἱοῦ ἃ ψογὰ: οἱ 
(16 σΟΠΙΓΑΓΥ, {πΠ0 ἔδηπδιϊοίδη μϊοῦ 88 ΠΟῪ 
διουβοά, Ὀυτπὲ ον ἴῃ 86 παϊἰοα δηα ἱποοβδδηί 
ουἰςτΥ ὙΠΊΘΝ ὑπ πογκιηθη οὗ Βοιιοίχίυϑ. δὰ 
δγοδὰγ οοϊητηθηοοά. 
εκ. 85-4], α. Απὰ ψ ΘῈ ἴδ9 του ] 6: . 

-ΤΙὈὼᾺ0 γραμματεὺς 8 8} ΟΘΟΡ ὙΠΟ086 αἀὐΐν ἱἰΐ 
ἯΔ8 ἰ0 ὈΥΘΡΆΓΟ, ῬΌ]18}, δ ῬΓΘΒΟΤΥΟ, 8}1 [86 
ἀοσυμπηοηίβ απ ἄἀθόγθοθ ΟὗἩἨ {86 Ὀοαγν ροϊ το ἰο 
π ΒΟ 1.6 Ὀο]οηροᾶ; {18 ΟΠδ6 οὗ 8 ““Βθουοίδ συ 
οἴ δἰαίο᾽᾿ πδ8 οἵ δοῃβί ἀθΓ 8 Ὁ]6 ἐπιρογίδησο ἴῃ {86 
οἰἐἶο9 οὗὁ Αϑὶα Μίπουύ. ΤῸ ἱπσυμδοηΐ, ἴα ἐπ9 
Ῥτοϑοηὶ 6886, δὺ Ἰοηρ ῬσουαΙ θα οἢ [80 88βθτη- 
δΙοα πιαϊιἰὰἀθ ὑο ΟΌθονγο βίο ησο, δηα βυοοοοαρα 
ἴῃ δα γίης ἐμο οχοϊΐομιθηΐ Ὁ 86 Δα 688 τὰ ἴοι 
ἸῈ ἀρ! νογοὰ, ΤμῸ νοζὰ γάρ, ψὮΐσὮ Γ0]] 078 τίς, 
πῃ }1165 (Πδὲ 85 οἴοτὶ ἰο ΟὈὐδΔΙ ἢ 8:16 6 δα ΔΙΥΘΔΑΥ 
θθοη τηδ9.----Ν εωκόρος ΟΥ̓ ΏΔΙ1γΥ ἀοδὶρπαίοα 6 
βουυαηὺ οὐ πὸ ἐθηιρῖθ, ΟΥ 0η9 ὙΠΟ0Β86 ἀυν 10 τὰ8 
ἴὸ οἴθαη80 δηαἃ δάοτῃ 1: (Π0 τγογὰ νγγΔδ8 οἴου ταν 5 
θρ]ογοὰ 85 δὴ ΠΟΠΟΥΔΌΪῈ Δρρο᾽]δίΐου, δηὰ νῶ8 
ΒΡΡ᾽ 6, ἴῃ 1(5 σοπποοίΐοη τὶ (ἢ ἐπ Ῥυ]οϑίμοοά, ἴπ 
(10 80η86 οὗἩ ζξόρεῦ δηὰ σμαγαάίαπ οὗ [6 ὑθπρ]90; 
86 {{16 τῦδϑ Ὀοϑίονγοα ϑύθὴ οἱ ἱπιρθ } 181} ῬΘΓΒΟΙΒ, 
ἴῃ ΟΥΟΡ ἰο ΘΟ ΠΟΠΟΥ ὉΡΟῚ ἰθθ. Τ86 οχΧ- 
Ῥγδϑϑίοῃ τὸ διοπετὲς [ ““8(]. (Διός, πίπτω), Μαϊϊεη 
Ἔοπι ζουε, Ἀδαυόῃ -ἀοεοοεπαδα᾽"" ἰβον 1.εχ.), ἄγαλμα 
Βεΐηρ ἀυπἀογβίοοα ; β60 ΜοΥοΥ αὐ ἰοο.----Β.} ΠΟΤ 
ἀοποίοα [μΠ6 τγοοᾶάθῃ ἱπιῆζο οὗὨ Ατίθσηϊβ ἴῃ ὑπ ἰθτα- 
Ῥ]θ, 80 ΠαϊηρΩ, 88, δοοοχαΐϊηρ ἰο χα! οι, ᾿ὑ Βεὰ 
ἴ4110π ἤγοιη Βοϑύθῃ. 

ὁ. ἦ2ἷ2᾽ὸ 29} οὗ ἘΙΡΏΆΘΒΌΒ, οἰο.---ΤῊςο δά ἀγοδθ 
οἵ {μἰ8 οἿὟΟΟΥ 8 ἱπίθηἀθαὰ (0 οδ]τὰ {86 οχοὶ θα 
Ἰ0 Πἰ ἀ6, ἀπ ἰο Ῥγουοπί {ἢ 8 ΘΟΙλ 8810} ΟὗἨ ΔΗ͂ 
ταδὶ δηὰ ἱποοηβίἀογϑίθ δοίὶβ. ὙΠῸ {8185 Ὑἱθνν Ἀ0 
τοίη ἢΐβ ἈΘΆΓΟΓΕ, ἴῃ (Π6 γί Ὁ]806, οὗὨ οοτίδϊ ἢ 
γ70}} Κηοτη δηὰ υὑπαϊβρυϊοα ζδοὶβ τοδβροοίἑηρ (ἢ 9 
Ἐρβοβίδη τψουβηΐρ οὗ ᾿ίδηβ, τοῦ. 88. [π ἰδ6 
ΒΟΟΟΠΔ οἷδοθ, Ὧ6 τϑῖζοβ (86 γ Ἴθι 1081] ΤοπλδΥκ 
δαί (86 πη τῆο 8 Ῥθ6π αττοααὰ, τοτο κα ΤΠ γ 
οὐ πὸ οτἶτηθ δζαϊπδέ Ασίϑιηϊβ ΟΥ Θ᾽ ἰθιῃρῖο. 
[“ἼΝ6 ἸαϊίονΡ βίδιθιηθηὶ οὗ ἐμ αγαδαπιπιδίθυβ, ἴῃ 
τοίογθησο ἴο Ῥβϑιιϊΐ δπὰ 18 δϑϑοοϊδίϑδ, 88 Ὀδ6θἢ 
ΥΑΥΓΪΟΌ ΒΥ ἀπαἀογβίοοί, ὈΥ͂ Βοῖλθ ἃ8 8 [000 ἔἴδ᾽βθ- 

ν Ἰηϑϑηΐ (0 οαἷπσι (86 ΠΠ0Ὁ: ἈὈΥ͂ ΟΥΒΟΥΒ Δ8 8 
ἔσθ ἀοβοτί ρέΐϊοπ οὗ Ῥαυ} 5 δὐοβίϊΐπθποθ ὕγομλ 8]} 
ἀΐνοσὲ ψδυίδγο δζαϊπδὺ ἰ401] πουβμὶρ; ὉΥ ἃ (ϊγὰ 
ΟἾΔ88, ἃ5 ἀοβου  ὈΙΠ ΟὨΪΥ 18 ΤΟΥ ΌΘΑΤΘΏΘΘ 88 ἰὸ 
Ῥδν σαν ἀοἰ (168, ΟΥ ἤοττβ οὗ μοδίμϑῃ ὑοσβὶρ, 
ὙΐοΝ, δοοογάϊπρ ἰο ΖοσορῆυΒ, τγ88 Ῥσϑοίβϑα 8180 
Ὁγ (88 ὅονβ; δηὰ Ἰβδϑίγ, 88 ποὶ ἀθηγίηρ ουὐϑῃ 
ἰδῖ8 Κίπὰ οΥὮὨ αἰΐδοκ, Ὀὰΐ ΟΠΪΥ δὴ οδοπεῖτθ διά 

36] 

᾿η80} ὑπ ρ τοί μοα οὗ δοπαἀποίηρ; 1ν.᾽ (Α1οχ.). ΤῈ 
ον ΠΟΙ ΟΣ κ, ὨΟΎΤΘΨΟΥ, 18 πού Βροακίηρ οἵ Ρδῃὶ, ναὶ 
ΟὨΪΥ οὗ δία δπὰ Αὐἱδίδυομυβ, 0 βίοοα ὈθίοΓΘ 
δῖπι (τ. ἀνδ. τούὐτους).---.1. Βοποθ---ἰλθ ον η- 
οἹονῖς ρυοοθθᾶβ ἰο ΒΑΥ.--ἰξ 88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, ΘΙ ΒΟΡ 
ἐμαὺ Ὀοιμοίσϊυβ δηὰ δ18 δϑϑοοΐδίθβ Βῃοιυ]ὰ ὁοπὶ- 
ἸΏΘΠΘΘ6 80 δοίϊοι ἰῃ ἄτι ΤΌΣ δραῖηϑύ {ἢ 980 ΤΏ6Π,, 
ϑηὰ σλδγχο ἔμοῖὰ (λόγος, ἀἰϑοουῦγβθ, ἃ τηδίίου οὗ 
σοχα ] ΑἸ πὶ) ἢ ἃ Ὀτὶναίθ δηὰ ῬΘΥΒΟηΔ] οὔθ 06, 
ΟΥ 6189, 1 1 τταβ ἀοδίγοά ἰδ ὑμποῖν οὔἴοηισο ϑου]ὰ 
60 τλϑθ δὴ δδὶνὺ οὗ ἰὴθ βίαίθ, ἐμαὶ 8 γοβι]δν 
ΔΒΒΘΙΏΒΙΪΥ οΥ̓͂ {6 ΡΘΟΡΪΘ δοιὰ Ὀ6 Θοηνοῖκοϑά, ψ 60 ἢ 
ΔΙΪοὴ9 ποῦϊὰ 6 6 οοπιροίοπὶ σουτί, τον. 87--39, 
᾿Αγόρ, ἡμέραι, αἰδ56 ζογεηϑος 8. ἡμαϊοίαϊοα λαδεπίμγ. 
᾿Ανθύπατοι, ἴὰ (809 Ρ]υγ8), ΘΟΏΥΘΥΒ (Π6 8686: 
«ΤΏΘΥΟ ἰδ ΔΙ ΎΘΥΒ ἃ ῬΓΟΘΟΏΒΕ1 ΟῊ 80 Βροί.᾽ ΤῈ 
νγογὰβ οὐὗὁὨἨ {818 ρτυάθηῦ τδη: ἡ ἔννομος ἐκκλησία 
ἸΌΡΙΥ τὶ ϑυββοϊοηὶ αἰβυϊποίποδβ, οὐθα ἰΥ Β0π10- 
ψμδὺ ἱπάϊτγοοῦν, ἰμαὺ {π6 ΘΟΠΟΟΌΓΒΟ ὈδίοΓΘ ἶτα 
Ὑ85 ΠῸ ΓΘΧΌΪΔΥ ΔΒΒΘΙΠΌΪ οὗ (Π6 ῬΘΟΡΙ6, Ὀὰ γα ΠΡ 
8 Ἰ)ΟὉ, 8 ἃ 88 ὈΥ ΠΟ ΤΩ68}8 ΒΌΙΒΟΣΙ ΣΟ ἰὸ δαορὺ 
ΒΗΥ͂ ΤΘΘΒΌΓΡΕΒ Ἡ ΙΟἢ σου] Ὀ6 Τοοορπἶσχοα 88 1664]. 
Ηδς αἰγροὶβ (6 αἰϊοηίέοη οὗ δὶβ ὨΘΒΆΓΘΟΓΒ, ἱπ (δ 9 
Ἰαϑὺ ρῖδοθ, ἰο ἐμ οἰτουμηβίβποο ὑπαὶ ὑμοΥ δὰ 
ΤΟΆΒΟΙ ἰ0 ΔΡΡγΟμοπαὰ ἐμπαὺ δη δοοουπὶ που]ὰ Ὀ6 
ἀφιιδηαοά οὗἉ (ποτ Τοβρϑοιϊηρ {86 ρῬγοβϑηὺ ὑπσα]έ, 
γοσ. 40.ὡ [“ἼΒῸ Βοπιδὴ κουθγητηθηὺ δία 
ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ΒΡΡΌΡΘΔΥΔΏΟΘΘ οὗ ΒΟΟΣ δίΐοη ΟΥ βοαϊ οὴ 
ἴῃ {ἢ 8 ῬΓΟΥΪΏ66Β Μ 0 ἃ 168]οι8 Θγ6. - -- Ιὑ 89 
ἃ οΕΡΙ8] οὔἴθησθ ἰο ἰβῖκθ ΔΩΥ͂ Ῥαχύ ἴῃ δ τυἱοίουβ 
Ῥγοσθοϑαϊηρ.᾽ (ΗΠ δοϊκοίι).---Τ 5.7. Τάρ Ῥοΐοτο κιωνό, 
ἸΡ 168 ὑπαὶ (818 Δηχι οὶ ΤΟΒρθοίϊπρ 8. ῬΟΒΒΙὉΪΘ 
δοσυδδιϊου οὗ ᾿πϑυγγοοίίοη, Ἧ8ῶλπ8 8 βυβιοϊοπί τϑϑ- 
ΒΟῺ ὉΓ τοβοσγίϊηρ ἰὁ0 {π6 16,581 ῬσοσΘ88 ἱπάϊοδίοθα 
πη τορ. 89. Μηδενὸς αἰτιόυ ὑπ. 18 ποὲ τηδδου] πη 6 
(ὕυ]ρ.) ἰπ ἐπ βθῆβο: “ΝῸ τῶϑδῃ Ὀοίῃρ ὁμαγβο- 
8019 τ ῖῖ 1ὑ,᾽) Ὀσἐ πϑυΐοῦ, ἐπ ρ] γἱηρ: “Β1Π66 ΠΟ 
τουπᾶ οχὶβϑίβ ὁ ψἘΪ6} γ͵αο Οδ ᾿υδιγ ἐπὶ6 συσ- 
τροφή" ---ῷ ὙΟΤα Θμοβϑη ἰἱπ 8 δρίσὶν οὐὗἉ τὰ] 688 
δηὰ ὈΣΌΘΔΥΔΏΟΘ, ΓΑΙ ΟΥ ὑμ.8} στάσις. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘἙΤΉΙΟΑΤ, 

1. ΤῊὴ2ο γουΐϊθ δηῃουποθαῦ ὈΥ {86 δροβίΐο δὲ 
Ἐρμϑδϑυβ, οι γδοϑά, πη ἰδ6 χβὶ ἰηβίβμοθ, Μ8ο00- 
ἀοπῖα δῃηὰ ατϑϑοθ, δηά, δἰνου νασγαβ, ΦοσΌΒδ] τα 
διὰ ἄομθ. [|Κὸ πὸ Βράθομπηον, ψῆο, στ πθὴ Ηἰ5 
{ἰπὴθ 788 6010, “βία Βα ϑυῪ βοὺ ἷβ ἴδοθ (0 ζο ἰο 
Φογυβα μι (1. ἰχ. 61), Ῥ40] οοπ ϊηυ 4}}} ]ἸοοΪτα 
Ὀδοῖ ἰο ἐδ ΟἿ ἴῃ νυ οι (89 ᾿ογὰ τγ88 ογυοὶ οί, 
δηὰ ἱπ σψθϊοῖ Β0 Τουπάοὰ ΗΪ8 τβέ δοηρτομαίίοῃ. 
Βυὺ 1[π6 Δροδί] θ᾽ Β σἴαποθ δῃὰ ἀθϑῖγο σοΐου ὁνθ ἰὸ 
ἃ ΟΡ ἀϊδίβηϊ ροϊηὺ---ἰο στο, (0 τ ΒΪΘΉ ἢ6 ΡυΓ- 
Ῥοβϑά ἰμ {116 βρ᾽γὶῦ---ὌΥ αἰνῖπο συϊάδηοθ δηὰ 11]]ὰ- 
τηϊπ δ ξοη---ἰο ῬΤΟΟΘΘΘα, τοῦ. 21. 7116 σουϑϊ δ ϊο 8 
ψὶοῃ Φ68ὺ8 δά τη846 ἴῃ 8 ἀἰτοοί ΤΏΒΠΏΘΓ, 8:00} 
8186 οομρνογβίοη, γοβροοίζηρ (86 τοῦὶς δϑϑὶρηθα ἰὸ 
Ἀἶπη, ΠΟΥ͂ ΘΒΒΌΠι6 {Π9 ἵοττη οὗἉ ἀϊοίδίοδβ οὗ μἷὶβ οσσῃ 
808}---οὗ γϑβοϊυὐΐοπβ δἀορίθα ὮΥ 8 ἀϊνίηθ πϑοθβϑὶίγ, 

2. ΤῈΡ6 δἱαγιοΐηρς ἰυπυῦ ἴθ Ἐρμδδυδ, τ ϊοῖ, 
ἘΚῸ ἐμαὶ δὺ ῬὮΠΡΡὶ, ργοοθοάοα ἔγοτη ἃ Ῥυγο)ν 
Ῥδβδῃ ΒΟΌΓΟΘ, ΠΙΔΥ͂ 8180 δ ἰγαοοά, ἴὲ 158. ἰσιιθ, ἰο 
Ὁ486 ἴδο] ἑρκ8 θη βοπάογοα ὈΥ (86 ῬΘΟΌΠΙΔΥΥ 1088608 
οὗ ιμὸ δυΐῃουῦβ ὑατν 19). ΤΘΓΘ 18, μον ΟΣ, 8 
ἀ! ὔόγομσο ἰο Ὀ0 Τοαπα Ὀοίνγθοῃ ὑμ6 ὑνγοὸ 68868, ἴῃ 
80 ἴδ 88, δ ΕΡΒθβυδ, {86 τιον] ᾿πίογοθὶβ οὗ 8 
Ῥδυυ συ] συ α ΟΥ ἰγ846 ΤΟΥ͂Θ οϑϑϑη 8} 1ηύο ̓ - 
ΨΟΥΘῚ τὶ ἢ ὑπ 6 Ἰοο8ὶ του βῃΐ οὗ ὑπαὶ ραρδϑη οἰΐγ. 
ΤῊ6 ὙΔ01Ϊ6 ῬΧΟΟΘάυγΘ δ ΚΙ ΑἾΥ ΤΟΥ ΒΘ ΟΥ̓ 
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16 ἸΙΔΗΥ ἰδίαν ουἱθαχεὶδ οὗ ὕδηδιϊοσίδιη δρδῖηδὲ 
ΟἾΓΙ ΒΕΔ δηὰ (86 ρῦσγο 6αο8ρ96), ὙΒΘῚ ΡΌΓΟΙΥ 
δβο᾽ ἤδη σῃοίἷγϑθ δϑβυπιθα {86 σιυΐδο οὗἩ :68] ἰῃ (88 
ΒΟΡΎΟΘ οὗ το] χίοῃ. ᾿ 

8. Α ΒΟΙΥ 606] διὰ ϑδσηδὶ ῬΑβδίουδ ΓΘ 88 
πὶ ο]γ αἰ ογοπὶ ἔγοτα Θ8 0} Οἰμον 85 ἀδὺ ἱβ ὕγοσω 
πἰρμὶ: [86 ΓΟΥΊΒΘΥΡ Ῥγοοθοακ ἔσγομι ἃ ἀἰβἰπίοτοδιοα 
Ἰοτο οὗ Οοά, διὰ ἤγομι ἃ βίποοσθ ἀθδὶσο ἴὸ ῬὉσχο- 
τιοὶθ Ηἰδ ΒΟΒΟΥ ; (89 ᾿Ἰδίϊορ ργοσθϑὰ ἤγοϊῃ ἃ 86]- 
8.1 διὰ οοστυρί βοῦσοθ. 786 ΤΟΣΊΠΟΥ ΔΙΎΘΥΒ δοίβ 
ΠῚ ΘΏΘΥΡῪ δηἃ ῬΘΥΒΘΥΌσΔΠθο, Ὀαΐ 4180 πῖῖὰ 
860} - ῬΡΟΒΒΟΒΒΙ0 5 δῃἃ ἱπ ο!]Ἰἔζϑηοο; {89 Ἰδέ δὺὸ 
ΔΙΎΘΥΒ δι] δηὰ οχίτανυδζδηί, δοηζυβοά, ὑϑοὶζ- 
Ἶθββ, δπὰ ἱγγαίί μα), γτὸῦ. 82. ΤῈ6 ΤΌΤΙΠΘΥ Ῥγο- 
ἄἀυςθ5 ροοά ἀπὰ δὈϊάϊηρ γϑϑα 8: (Π6 Ἰδίέρν οἰνμ 6 
ΘΠ ΔΉ ΡΟΓ ΟΥ̓ ἀθαί του, ΟΥ οἷἶδο (τόσ. 80, 81) οοῦ- 
δι 6 ἰδ ΙΏΒΟΪΥ 8, δπὰ Θχρίγο ἴῃ ἰπύδιγ. 

4. ἴπο τοργοδοῃίδι 008 τηδὰθ ὈΥ͂ (89 (Οὐ Ο] τ κ 
ἱπιΡ}Υ [δι (Π6 δροβί]θ, 88 νκ0}} δ 88 δδδίδίδηΐβ, 
δα ΔΙ(οχοίμον σοί γι πϑα ὕγουμι τηοοϊκίης δὰ ὉΪ86- 
φῬθοηλίηρ ἴΠ6 Βοδίμδη ροα8: ἰῃ ΔῺΥ ΟἾΒΟΙ Ο886, 
ἰδ τογάβ ου]α ποῖ ΟὨΪΥ μΒαῦὸ Ῥγοἀπορα 0 οΐἵ- 
ἵϑοι, Ὀυϊ ὙουἹὰ γέμον ἢᾶγο οΔ]1ο ἔοτγί ἢ σοηίγα- 
ἀἱοϊΐοηδ, δηὰ ἱπογοδοὰ ἐπθ οχοϊϊοιηθηὶ οὗἨ δ 
Ῥθορὶθ. Τ} δ ὑβοί 8, τη θυ, ἐπ σϑοί] Υ οαἰδῸ- 
᾿ἰοθαὰ ὈΥ [86 ἰὩΒδιητηδίουυ δ άσϑϑο τ 1οὴ Πδτη6- 
ἐγ πιδάδ (ὁ ᾿ΐἷ8 δαβοοὶδίθα ἰῃ ἰγϑδᾶθ, βίησο ἱ ἢθ 
μαᾶὰ ρμοββοδδϑοὰ δῃῪ Ῥγοοίβ ἱμαί (86 ᾿οσβδὶρ οὗ 
Αγίοπιϊβ 84 ὈΘΟ δοίυ δ} } δϑβδαὶϊο, ὃδθ νου]ὰ 
ΘΟΡΙΔΙΏΪΥ πδγὸ δυδίϊοὰ Ηἰπιβοὶ οὗἨ ἱποπὶ ΤῸΣ Ηἷδ 
ΟὟ ῬΌΓΡΟΒΟΒ. ἈΠ {μῖ8 νἱονν (6 οοπάυοι οἔὮ 
Π6 δροβίΐο δὶ Αἰῃοπβ, νι ΐσἢ 88 Ῥγυδοπὶ, τὴο- 
ἀογαίθ, πα 85 σΟΏΘΤΟΙΒ 88 ΡΟΒδΙ Ὀ]6, ΛΔ} ΔΟΟΌΓαΒ. 
Ἡθῃσο ἰη6 ΘΧΒΘΙΡΪο οὗ ἐμὸ χγοδὶ δροβί]θ οὗ {86 
Οομί]οβ ἀο68 ποὺ ββῃσοίΐου ὑμδὲ τηοίποὰ οὗ ΔΡ- 
ῬΥΌΔΟΒί πα Ρδζδη8, Δοσογαϊηρ ἰ0 νΒΐΘἢ 8}} (μαΐ 18 
ἰγγϑυϊοη 8] δ Γ00}18} ἴῃ {ποὶν σοὶ κοι ἰδ ὀχροβοὰ 
ἷπ οἴδμπεῖυθ δηὰ ἱπδυ πα ἰθσθδ. Τηδὲ τηοϊμοὰ 
ΤΩΛΥ͂ ἱπαοοα ουϊ ἰο (86 αἰἱοκ, Ὀαΐ ξ ἀ0685 ποΐ ὁ6ῃ- 
Ἰἰκμῖθη δηθὰ ἢθ8]ὲ. Τὴ βδροδίο]ἱϑδὶ ὑτοδϑάυσο 
ΘΔΒΒΌΙΠΘΒ ἃ Ῥοδίιἷϊγο, ποὺ 6 πορϑίϊνο, ομδγδοίου. 
Τιιο (ΘΒ. ΠἸΟΏΥ σΟΠσΟΤΗΐπρ {80 ἰγτὰθ αοἀ δηὰ Ηἰἶ8 
Οπγὶδι, ον Ἀθάδομιου, Οὐ {86 Ῥχϑδοίηρ οὗ (86 
Οοβροῖ, ἰ8 8 ΡΟΤΟΥ οὐ Οοἂ [Βοῃ. ;. 167], πη τ ἢ 
ΘΠ ρθη, Ὀ01148 ὑρΡ, δηἀ βαυθβ, δῃὰ ἰΐ ἰβ ΟἹ]Υ 
ὉΥ ἐλ ἰγαΐϊῃ. δηὰ ἐλ ΡΟΣ ἐμαὶ ΟΥΤῸΓ δηὰ αἰ 
681 ὍΘ Βι ΟΟΘΒΒ ΠΥ τοΐαϊθα δηὰ γοθυϊοά. 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Υεκβ. 21. Αἴδον ἴπο6δ9 τέ κα ἡσότο δ ἅϑᾶ, 
Ῥαῦϊ] ρυτροαοᾶ ἴῃ τ86 αρίτίϊ, οἱο.--- 50} ἀοθα 
ποὶ Ὀο]ΐοτα ἰμδὺ ἃ ἐΐπιθ οὗὁἨ γϑροβο δὰ ὩΟ 8 Γ- 
τἰνοα; Πα ἰΒ οαρον ἰὸ φῬγχοσοοὰ ΔΙσί ΟΡ, 88 ἱζῦ δ6 
Βδα ἈΣΙΒοτῖο δοσορ  βῃ θα ποίησ. Ηθ 88 8]- 
ΤΟΔΟΥ καϊποὰ ροκϑϑαβίου οὗ ΕΡβοβθυβ δηὰ Αίδ: 
ΒΘ ΤΘΒΟΪΤ 68 ἴο ῥγοσοοᾶ ἰο Μδοραοπία δηὰ Αοδμαδῖδ; 
ἱδ νίονν ἰ8 ἀϊγθοίθα ἰο ΦογυδδΊθ : ὃ τηθαϊδίοβ 
ΔῊ ΟΧΡΘαΪϊ ΟΣ ἰὼ Βοῖηο, δηᾶ, αδὐϊογνασὰβ, ἰὸ 
ϑρδϊῃ (Βοῖι. χυ. 24). Νὸ ΑἸοχϑηᾶου, π0 ΟἴἼὍ98Ά 7, 
ΠΟ ΟΝ ΟΡ ΒΟΤΟ, ΘΥΘΡ ὀχ ἰ ἰἰοα 566 ἃ ἸΟῪ δρ τὶς 
,88 ἰδδὺ σϑῖσι δηϊπιδίθα {πὶβ 1110 ΒοπἪδσαϊὶθ 
[88 ΔΙ] υβῖ0 οἰ μον ἴο Ῥβ. ᾿Ἰχυἱ!]. 27, οσ ἰο Αὐυραβ- 
ἀπ᾽ ΒΟΧΡΙ δηδίΐοι οὗ (818 Δροβί] θ᾽ Β πδο ((η6 1,(δι1ἢ 
»αείμ4), ἀπὰ ἰο εἶδ ὑγὶρθ, ἤοπι. χὶ. 1.---Τπ.1. ΤῊΘ 
ἰγυϊῃ σοποθτηΐηρ ΟΕ σῖβί, ΓΔ} ἢ ἴῃ Ηΐπ, δηά Ἰουθ 
ἐο Ηΐπη, Βδὰ θη]αγροὰ 8 μϑοαγί, δηὰ τηϑδὰβ ἰΐ πὰ 
85 ἰῃ6 οσθδῃ. (Βοηροὶ).-- - ἜΘ ΓΘ ΘΓῸ ἰἶτηθ8 ἩΒΘη 
ἐμο Ὀυτάθῃβ δῃα οἂσϑα οὗ οὖν οδοθ βθοῖα ἰὸ Ὁθ 

ΤῊΕ ΑΟΤΒ ΟΡ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, 

δΙπιοδί ἰοο γτοδί ἰο 6 ὈΟΓΏΘ, δ ἩΒδὴ τὸ 6χ- 
οἰδῖτα τὶ ΕἸ ΔΒ : “1ἰ ἴ6 δου ; πον, Ο [οτὰ, 
ἰδ ῖκθ ΔΨΔΥ ΤΥ 11{8᾽ [1 Κίηρε χὶσ. 4]. Βαὶ ἰμοτθ 
ΔΙῸ 8180 Οἶποὸσ {1τη686, 'ἱπ ΒΊΟΝ 6 σαδι ΒΟΑ͂Σ δ] οἷ 
ἴῃ δρὶγὶί, δηὰ, ἱπϑορίσοὰ ὮΥῚ ἐμὸ ἀϊστιὶίγ οὗὁὨ οὟνγ 
οῇἶἕῆοο, ὑδκο Β6 } υἱοῦγβ δῃὰ ἵΌστη δΌ ἢ γϑβοϊπ ἴοδς 
Τοδρθοίίηρς ἱμὸ ζυϊγο, 88 8ΙΘ ΒΟΤῸ δδοσί θὰ ἰὸ 
Ῥδῃὶ]. (ΒΙοροι).-- - οστιδαΐθσει δυὰ ἘΟΣΩΘ ὅγὰ 
ἔνο ῬϑΟοΌδΣ, δά, ἴω (Βεῖν βρὶσὶ ] δηὰ δοοιδσ 
Το ἰδιίοσθ, ὙΘΥΥ ΤΘΙΒΔΡΚΘΌΪΟ οὐἰδεα. Αἱ [86 δῸ- 
εἰππίηρ, πιυοἢ ἐμαὶ 88 ροοὰ, δπὰ, δἴεοσπδσγάα, 
ΤΑΌΘΙΝ ὑπαὶ νδϑ οὐἱἱ, γβ τι άοἷν αἰδυδβεὰ ἴγοιι 
{Βοτὰ 88 δοῃ σα] ροϊηίθ. Μίτιο Ὀϊ]οοὰ οὗὨ {6 κδϊηίε, 
ΟΥΥΪΏ ΤΟΥ ὙθΏροθ ΠΟΘ, Π88 ΔΊΣΟΔΟΥ Ὀθοη διοὰ ἰδ 
{86 πὶ, δηὰ Μ0}}} γοὶ Ὀ6 βϑοαὰ, οι ἢ, χχὶῖὶ. 85. 
Βον. ΧΥΪὶ, 24. ἴὲ 18 ΠΟΣΥΓΌΥ οἵ Τειιδσεῖς {Πδὶ ἐξ 
ΔΒ ὨΘΟΘΕΒΩΥῪ ΤΟΥ [αι ΠοΣ 8]8Ὸὸ ἰ0 800 Βοσεα, ὃ6- 
ἴογο (πὸ Βοζοττιδίΐο σοτηπιεποοῦ. (1ἀ.).---Οοὲ 
οἴῃ ζ..18}5 (᾿6 ἀθβῖσοδ οὗ 18 ὑϑορῖθ, ποῖ 1π δέ γὶοὶ 
δοοογάδιοο Ὑ10} ὑποὶν ορίπίοιι, Ὀπὶ ἱπ ἐμαὶ ἴοι 
ἩΙΘὮ, 88 δ6 ᾿υάροδ, Ὑ1}} τυοδὲ συγ ὶγ οοπάοε ἰθ 
Ηΐδ ΒΟΟΣ διὰ ἰο ἐμοὶν βαϊνοίδοῃ. δ] ἀδδιγοὰ 
ἰο 800 Βοιιθ, Ὀυὺ δ νδδ Ὀσουρμὲ (ΒΟΥ 85 ἃ 
Ῥγίϑομοσ. (βιίδυκο). -- -Βδίουεσ Θμδωρε 5 χπῖαδὶ 
ΟΟΟΌΓΣ ἐπ πὸ δομάϊτου οὗὨ {μπΐα τί θθα οὗὨ ψοδιδ, 
ἮθΘ ΠΟΙ ἰοϑὶ εἰχεὶ οὗἨ Φοσύβδι θα δια Βοτηο, (6 
ΒΟΘὨΘ6Θ οὗ ἰδ βυ ον χδ δηἀ τηδτίγτάοιη. ϑυοδ 
88 ἰλ 6 σοῦγβο Ὑ οὶ (86 οζχὰ μδὰ Ῥγοβογί δα, 
δηὰ 89 μεοδίοπηοὰ ἰοὸ ἤηῖδὰ 1, συ 88 “Φ65908 ποδὲ 
ἤοσυασχὰ ἰοὸ χτηϑϑὶ {86 οσὺβϑδβ διὰ ἀδθδαΐδι. (Αρ. 
Ῥαδὶ.). 

νει. 28. ὗ 6: 8]} διὲς δρουξ ᾿μδῖ τὰ γ.-- 
Τα “γ᾽ Αἰὰ ποὶ σογτεβροπα ἰὸ (δ 6 τῖβΒςα οὗ 
81} τηθῃ, ἴον ἰξΐ τοαυϊτοὰ ἰμόσὰ 0 δρδηάοι ἐδβεὶρ 
ἰγδάθ δηὰ ζοσβδκο ἱμοὶτ οι ἯαΥβ. Ηθδοο μεγ 
ογϑδίθ δ ἀϊβδίυγθαπος, διὰ βδαίδηι δἰ νΥθ ἀάξῖτοα 
ἰο οὐβίγσυοί [89 ὭΔΥΓΟῊ ἯΔΥ. (ΘΟ ΒΒΠΟΤ. Ἰ---ἰί ἰ 
οὈνίουβ ἰμδὲ 1υκθ ἀοε8 ποὶ ἱπίθπᾷ ἰο σομάποί 8 
{τοῦ ἢ Ῥδβδη Ἰδπὰδ διὰ οἱἱΐεβ, τὶ μβουὶ βμονίης 
18 ἐμδὶ ἀδσὶκ δΌΥ88 ἔγοπι τυ βίοι ἀοδισασενο ᾿πῆυ- 
605 ΜΟΧΟ ἰο φγοοθοᾶ, ἰμδὺ ποιὰ σδυβὲ 188 
ΟΒΌΓΟΣ ἴο βμϑὰ ΠΔΩΥ ἰθδ78 δῃ ἃ ῬΟῸΡ ἔοσίῃ βὲὺ 
μ]οοά. (Βααμιρβαυίθῃ) .-- - Βα ῬΔῸ] πῶϑ ὁ5 ἐδ 
Ροΐπὶ οὗ δοσισηθποίηρ (86 )οΌΓΒΟΥ, Θοα ροττοπίοά 
εἶπ ἰο Β6 οχροβαὰ ἰὸ βουϊουβ ἀδῃροῦ ἢπ ἘΡΒΟδΌΔ, 
ἷπ οτὰον ὑπαὶ δ πιϊρδὶ, ὕἴγοτῃ ΟΥ̓ ΟΔΙΤῪ 
ουὶβ τὺ Βὲγο (86 τοῦτα [64]. Υἱ. 17] οἵἁ 189 
βυ ον 8 οὗ 5688, δηὰ, γἘ116 ἐπ ογῖηρ ἰδ Ὦ]66θ- 
ἴῃς οὗὨἨ ἰδὸ Τιοτά, πιϊχμί α1ϑὸ ΘΔ δίϊοσ Ηΐπι {8 
ΟΓΟΒΒ. (ΑΡ. Ῥαβϑί.). 

γβιε. 24. Εἰοσ ἃ οϑσεϊδίπ τῦδιι τπαχηθᾶ Ὧ9θ- 
ταϑισίαδ, οἱο.---ἰἰ ΡΡοδσδ (μδὶ 86 σδῦϑβε οὗ (86 
ἐυτηυὶ ντῶ8 οογοίουδκηεδβα πάθον (86 ἀϊϑρτιίθο οἵ 
τοὶ σίοθ. Ῥοπιοίσίαβ, {86 δἰ τουδὶ ἢ, 18 8 ἐγ}9 
οἴ 811 (μοβο ἀϊδιβοιηοδὶ σεϊλσίουβ ξοοὶοίβ, 0 ὑΓ6- 
ἰθμά ἐμαὶ ὑμ6γ δῦὸ ξονεσῃϑὰ ὮΥ σϑδὶ ἴου βουπὰ 
ἀοοϊχίπο, 86 Ποιὸς οὗ αἀοὰ, διὰ ἐμ Ῥγϑδβεσυδίιο 
οὗ ἰγυϊὰ μη, ἀρ οι Ὑ{Ἐ116 ἱδοῖνς χϑὶ οὐ )οσὶ 18 

8016] ἴο τ (μοῖὶσ ἱποοπηθ, θΘ8586 δῃὰ ΒΟΏΟΓΒ, 
(Αγ. Ῥεαβί.). 

νει. 26, 26. τα, γο 'ἵσπουν, ἴδαῖϊ ὉΥ ἐμπὲδ 
οἵδ; τσ Βανο οὖ θα] - - - 1816 Ῥαὺὶ 
ΒαῖΒ - - - τυτηθὰ ΑΥΓΩΥ͂ ΣΩΌΟΒ ΡΘΟΡΙΘ, 
οἷο.--- Το αοΒΡ6ὶ οὗ 7οδυδ οδπποὶ ῬοΟΒΘΙΌΪΥ πιδῖη- 
ἰαἷ πὰ (16 ἀοδὰ 14.018 νοὶ {86 Ρθ0ρ8 
οὗὨ ἰπΦ που]ὰ ποσβμὶρ, δὰ ἐξ σϑθυϊκοβ {86 αἰπίαὶ 
Ἰυ8ὲ9 δῃὰ οΥἹ] σον κϑ ἩΒίοΝ χῖνο Ῥ]θαδιισε ἰο ἰδ θαι. 
[8 ἰξ 6 τόβάοσ ἐδπδὶ βυσῖ Ῥχοδοβίηρ 5δου)]ὰ διοῦϑδ 
1δ9 μαιγϑά, δνν ἀπὰ θδιουδυ οὐ πιθὴ νἈῸ μὶ} 
ποὲ δρδηάου ἱμοὶν κοί ΄---Ἴ ΒΟΌΣ ΒΓ ΟΟΓίΔΙῺ 5108 
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Ῥοσα δ’ ἰο ἰσγθὰθ δηὰ Ὀυδίπθαβ ἱῃ ζοποχαὶ, τὶ Ἀ 
Ἰοῦς Βἰπᾶθν {π6 ΘΟΒΥΘΣΘΙΟῚ οὗ ΡΟΥΘΟῺΒ ἯΒΟ ΔΓῸ 
80 οοουρὶθα. ΜΒΩΥ ἰγϑάθδιῃθη δορὶ ἰὺ 88 8 
Ῥτίπαῖρ]ο ἰπδὶ δΌνΥ, γα, δὰ ὑπυὶρβηίθουβ 
ξδὶπ8, 8Γθ, 85 ἰὑ ὍὝΟΣΟ, 8110 Ὑ8]0 ἴῃ ὑμοῖν Ὀυβὶ- 
πόδ. [6 ὃν (πο πθυοποῦ οὗὨ {μϊ8 ἀσ] βίου ἐμαὶ 
δαίδη τοίδίϑ δ ἢ ΠΙΘῺ ἰπ ἰδ Βοσνυϊσθ. Α ν7180 
(ΘΟΒΟΣ Μ1]1}] τοζαγαὰ ἰξ 88 ἷβ ἀνγ ἐἰο οηἄάθδυοῦ ἰοὸ 
ἜΧΡΟΒΟ δα ἀο5ίΓΟΥ 81] ἰιἱἀἀθῃ ΒΏΔΙΘΒ οΟὗὨ {πΐ8 ὁ88- 
τβοίεσ. (ΑΡ. Ῥαβὶ.).-- -Β ΓΟΥΟΣ 9686ὺ8 ΟὨ τ δύ, ἐπ9 
ἰγυδ. οτὰ οΥ͂ 8}} πι|ὸπ, δρροδσβ, Ηθ δἰἰγϑαοὶβ ἰοὸ 
Ηϊπιδοὶ πὸ μοατίβϑ, ἐμ Ἰἰονθ, [18 ὈΧΔΎΘΥΒ, ἐδ 6 
ουὐπατὰ ΟΣ 5 δὰ 4]5ὸ ἰῃ6 ουὔναχὰ βδουὶβοοδ 
οὗοη, δῃ ἰἢθ80 δ΄ὸ ἩϊΒαγΘ ἢ ἔσο (6 1408 
0 ποῖ {86 . δὰ Ὀ6θη Βἰἰμοτίο οὔογοὰ. [101}6 
ἰ4ο018 οὗ Ραιζϑδῃδ δηὰ {86 ἰάο]α οὐ Ομ σἰβιϊδηβ οου]ὰ 
δἰ διὰ σγϑορ, ὑπο ν που] Ὀορὶπ ἰο δἰ κἢ δυὰ 
ἮΘΕΡ ὙΒΘΏΘΥΟΘΓΙ ἐπθ Ηοὶν ΟΠ οϑὺ ΟρθἢΒ 8 ΔΥῸ 6 
διῃοην ἰπ6 πδίΐουβ. Ηθδίμοη ῥυὶοβὶβ αν οὔΐθῃ 
Ῥγοοϊδί τη θα ζ]βοβοοᾶβ ἰ0 ὑμποὶν ρϑόρ]θ, γῆθα [ἢ9 
ἰδίϊον γὶ ο᾽ 64 ἰο ἐπὸ ἱπϑυθποθ οὗ 16 (οΒ8Ρ6], δηὰ 
δανο εαἰὰ : “Οὐσ αοἀ 88 δοπιρ] αὶ πὰ αηα δἰ μιιοα 
ἴδ 818 ὑόταρ 16, Ὀθοβαδθ ιἷ8 βδουΐῆσοθ βαύθ ὈΘ6Ώ 
ἩΠῚΒΠ61α.᾽ Βα ψγὸ ἰδ ἴὸὲ ὑπαὶ ἐμ σοι δίῃ β 
δηὰ εἰρῃεῖ Ηο 80 18 δἀἀθη θεοὶ πὰ {δ ἰάο], 
διὰ νῆο ἀΟΥΨΕΒ 18 Κα 1:8 ἐμ σοῦ ἰμαὲ τιοάϊυσι. 
(Α8}6]4}.--- Τοἰτοϊ, ἴῃ ἷθ ἄδγ, δπὰ 1,90, ἐμ 6 6ῃ- 
ἘΠῚ} ῬΟΡο, βΒροῖο ργϑοΐβοὶῃ ἴῃ [88 ΒΔ116 Τ.3}- 
Ὧ6Γ. (Β05861).---Εἔνϑη δἰ 86 ργοβοπὶ ἐΐσηθ, ἴῃ ἐμ 
Ὀοθοῖι οὗ Ογὶβίθῃηάοχη, 860] βῆ 685 ΤΟΏΘΒ ὑπὶδ 
ΘΡροϑβϑιίξοῃ ἰοὸ ἀϊνίηο ἰσα ἢ ἰπ ἐπ θαγὶβ οὗ τηθῃ, 
ὈΟΙΒ ἷπ δαοϊθσο δηά ἴῃ (86 ουϊγαχὰ 116. [8 ἴὲ 
ποὺ 80 8 ποβα, βοὴ ὑπὸ δυτοχδηΐ υπἀογβίδηάϊηρ 
οὗ τωδὰ Μ|1 ποὶ βυθδτὶν ἴῃ οὈθάΐθησθ ἐἰοὸ 9796818 
Ομ γδὶ [5 ἰΐ ποὺ 8601 ἤβῆ 988, ἢ 6 (μ6 ΘΔΓΏΔ] 
τοῖα Μψ|}}} ποὶ σοπβοπὺ (ὁ δδηπάομ ἐδ Ἰυδὲ8 οὗἉ {16 
β68ὴ} δῃὰ πΠ0 Ἰυδίβ οὗἤἨἩὨ ἰῃ69 που] [4 ἰΐ ποί 86]- 
ἤρμβοϑδβ, βοὴ {6 δ ΌΤ8] ν0}}} δἰὐοιαρὶβ ὈΥ ἱἰΐδ 
ΟΥ̓ ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ ἴ0 ογϑδὶθ ἃ συ ρ θοῦβη 688 Ἡ ὮΙΟᾺ 
8}8}} δυδὶ] Ὀοίοσο θοἂ (Γϑοην. δηὰ 8}.). 
κε. 27. Βυϊ δἷδο ἴπαὲ 186 ἰθιρ]θ - - - 

Βιουἃ Ὀὸ δοπρὶδοᾶ, εἰο.---Ηονν δ} }}}γ ἀνδ- 
τὶθθ δῇ σΟΠ6681 [86] πάθον 86 τηϑης]9 οὗ τοδὶ 
ἴον τοὶ κίοσι ! (Ο  6886]). 
γε. 28. Οχἰϑᾶ ουϊ, σαγίηνρ, ΘΟτϑαὶ 5 Ὁίδτα 

οὗ τἴ89 ἘΡ ΘαΙἢ2.--- ΜΘ ῊΥ ΠΟΘΙ ΔΠΐἷ68 τη Δ 6 8ἢ 
140] οὔ ἐμεῖν ἐγδάϑ. (βίδυκο). ---τ συ τοὶ ρίοη 18 ποὶ 
τοδί ἰδ πϑὰ ΟΥ̓ ΠΠΘΔῺΒ οὗ ἱππι] δ. (ἰᾺ.).--- Βὸ 
ἮΔΒ (6 ᾿πβιϊ Κοίου ΟΥ̓ ΒΠΘὮ 8 ἰυπι0} δη ἃ ὈΡΤΟΔΥ ἢ 
Ἧκ5 11 ΕἸ} 78}, τβὸ ἰγου ]θὰ Ιδταο] [1 Κίηρβ χυἹ]. 
117, 18], οὐ Φοζθῦϑὶ), τε 8}} οϑο ψ8ο, ἶκ6 Β6Ρ- 
βοὶ ἵ, σότο 14 ο] δέου ἢ (ΘΑ 8: 6Υ).---ο γοῦ δυο Υ 
δὶ 6 οἷρσῃί οὗ βυσῃ ὈΪϊπάπο 88 ὁ ἰδ6 ρῥϑγί οἵ 
ΡΘΟΡΪο, γῆ, ἴῃ ΤΏΒΗΥ ΟΥΒΘΥ ΓΟΒΡΘοίδ, ρῬοββοβδβοα 
80 Ἰη06ἢ 1π 6] ροηοθ ἢ 8ὸ ποῖ, ΒΟΎΤΘΥΟΙ, Ὀ6] 16 γ9 
(8δὲ κοι ϑῃυάδαοτίης ἰ8 80 8010 οἴἶοοσί τυ ῖς} (18 
Βιε6Ώ6 Βῃο]ὰ Ῥτοάυοο. [κοΐ ἐμΐβ ἱστυ)ῖ, ον ἰΐ 
γὸοὺ κἰδῶοο ΠΠΘΡΟΪΥ δἱ 18 οὐἱ κἴῃ8] βοῦγοο, ὉΘ 8 
ὙΥΒΊΩΡ ἰ0 γοῦ. [,οἱ ἰδὸ ΒΙΒΙΟΥΥ οὗὨ τγοοϑῃί ἰΐπηθ8 
ἰδδὸ γοῦ ΠΟῪ δογτιρὶ ἱπαϊν: ἀυ.4}58 Βα γθ Ὀθθα 800]6 
ἰο γδὶἢ ἸΏΔΩΥ δ μογοπίβ, ἰῸ υϑὸ {80 ἱχποσϑηὶ 88 
ἰδοὶν ἱπβίσατηθηίϑ, ἰο δείγδοὺ ὉΥ ῬΧοσηἶβ98, ἰο δ᾽ δυτη 
ὉΥ ἰδτοδία, πὰ, τθ (ΠΟῪ δββαϊηδὰ (μ6 φιιϊΐδθ οὗὨ 
τοοϊ 0, ἰο δαί ον Βα Δ Ῥαδϑῖομβ 8η 4 ΘΙΩΡΊΟΥ͂ 
ἰδὸ τογϑὲ τηϑδῃβ, δὰ δυο ἐμυδ ἀοϊυαάοα Θῃίτο 
ἐοηβνυοκαίϊοη8 δηᾶ ἰδυρο πιῶ86808 Οὗ τηθῃ, 80 ἰδδὶ 
ἰθθδο γότο ποὶ δϑβδιηϑθὰ ὈΙΣμαΪγ ἰὼ Γ0]]ονν ἰμοῖν 
ὈηΠπὰ συίΐάεα. (ΑΡ611).----ὰ οογίϑίῃ οσίθσῃμδὶ Ζ68] 
ἸΏΔΥ Ὀ0 ΘΚ ἀἸ]οὰ ουθῃ ἰὴ ἔδυοσ οὗ {86 συ ΟΥ 
οἵ γρονίίομδβ οὗὨ ἱξ, δῃὰ αἰΐχϑβοὶ ἃ μοδί οὔ 70]]ΟΘΓΒ, 

80 οοηγοζὺ 8 ΒΟΙΥῪ :68] 707. ἐδο 1,οτὰ ἰπίο {δ 6 ὑη- 
ΒΟΙΥ͂ ΟΥ̓ ; ““αὙἾΘΑΙ 18 ΟὟΥ ΄8η8}" ἸΤλυ, ἴῃ (ἢ9 
889 οὗ ἐλο Βοίογηιδίίου, (819 ΘΟὨ ΣΟΥΘΥΒΥ τοδρϑοῦ- 
ἴηρ ΟτΥὶ κί ηδ] δ᾽ (πδιλ ον, τ βοῖδοῦ ἐν Ὀο]οηροα ἰο 
(86 ὙΟΣῪ πϑίΌΣΘ ΟΥ δωδείαπος οὗ ΤηΔ, ΟΥ ΟὨΪΥ δ(- 
δογθά ἰο Εἰτα 88 8} σοοίἀφηΐ ΟΥ ΑΌΔΙ1Υ ποί ϑββϑηίΐα] 
ἰο ἷβ πϑίιγ9) ῬἯὸ8 δυσὶ οὐθη ἰπίο ασὶ ηἰκῖῃρ- 
Βουδθβ, δηὰ ἀλνἀοα πο τπμθαποβὶ ρθδϑϑῃίβ ἱπίο ἔγγο 
ῬδΣί68, ΜἘΠῸ υ808}}}Ὺ ἀοοϊἀρα ἱμὸ αποδίΐοῃ ὮΥ 
ΤΩΘΔΏΒ οὗ ἐδποὶν οἰυδ8. (11 6Σ). 

γξεβ. 29θ. Απᾶ ἴὯ9 ὝἘ.Ο]6 Οἱ ψδἋ δ)1]οἅ 
νσὶ τ οομέπδίοι.-- ΗΙογὺ τὸ δδᾶνο ἃ {δ 1 70] ἀ6- 
δοσὶ ρίΐοῃ οὗ α σἱο, Οδ9 ΟΥ {νο ΟΥἱ]-τϊπἀοα τη6 ἢ 
Ὀορὶπ ἰὑ; ἰμ6ι 1ὲ οχίθῃδβ, δηὰ, ᾿ἶϊχ ἃ ταϊση νυ ἰογ- 
Τομΐ, Β00} Οὐ ἤονδ ἴον δηὰ σουπίγυ. (βίδνκο). 

γεβ. 80. Απᾶἃ 0) Ῥϑ8ὺ] ντουἹἱᾶ Βανϑθ 
θεϊοχϑᾶ Ὡ πο [86 ΡΘΟΡΙΘ, [89 ἅἄϊβοὶρ]ϑθα 
βυβοχοῦ ἷπι ποἱ.---Ο Υἱδίλδηβ βδουϊὰ ἱπαοοὰ 
86 ἤγσμι, Ὀαὺ ποὶ οὈδίϊδἰθ. (1 ἀΒδιωτηο γ).---- θα 
{π6 δβοσυδηίβ οὔ ἀοά, ψῆῸ ἃχθ [1]] οἵ Ηΐ8 βρίἱὶ, 
ΔΙῸ ἴῃ ἄδηροσ οὗ Ὀοΐπρ οαγγὶθὰ Ὀογοπά ῬΥΟΡΟΣ 
Ἰἰμνὶία ὈΥ {ΠΕ } 268], Ηθ οὐἕξθῃῃ ΓῺ δηα γοϑί Γαδ 
ἐμοῖη ουθὴ ἱπτοῦρὶ (89 τιϑαϊαμι οὗἁἨ οἰ ογΒ 80 Βδγο 
ποὶ {ἰδο ϑρὶγῖς ἰὼ {πΠ0 Βα0 ᾿οϑθυῦσχο. Ενϑῃ ἰδ9 
τηοδβὲ ἱπ ο  ]  χϑιὶ τδὴ ἀ068 πο ΔΙΎΘΥΒ δοὺ ΣῈ ἰπ- 
[6}] Ἠχϑῆδο. (οθδη6ν).--- θὲ ἰλ 9 Ὀ]Σηἃ ΡΘΒΒ: 08 
οὗ 86 Ση0Ὁ ταῦθ 8πὰ ἔοϑιῃ Ε1κὸ {86 βίου υ οσθϑα, 
ούϑῃ ἐμ Ἰουάἀοϑέ υοΐοο το} 6 ἩΣΓΏ68808 Οὗ ἢ 6 
ἐσαὶῃ οουϊὰ 17 ἃν, ν}}} ποὺ Ὀ6 θαγχά, δῃά, αἱ 
ΒΝ πηοτηθηΐθ, Ρ81} ΒΪπ|80]{ οδπ δἀορὶ πὸ οἶμον 
σΟΌΣΒΘ ὑμδὴ ὑδαὶ οὗὨ ΟὈΒοσυΐηβ δ΄ 19:06. 

γεβ. 81. Διπᾶ οοσῖδὲς οὗ ἴ86 οδίοίο Δαία, 
ὙΥΒΙΟΒ ὙὙΟ16 Βὲα {τἰΘη δ, οἱο.---Απ ὑρτϊχιὶ 
ἰοϑο Σ Ὑ 111} ΔΙΎΘΥΒ σχοίη {δὶ 8 7] ἔγθπ 8, ουθῃ 
ΔΙΩΟΘΏΡ Τ16} οἵ ἀἸδιϊ ποίου δηα δα πον, ΔἸ βου ἢ 
.μ6 του] πηδᾶν Βαίο ἃ. Ηοτοὰ δ ΪΥ θδέθομχοὰ 
Φόοβὰ [Μδϑυὶ υἱ. 20], Βοσουοσ ΟΥΌΆΘΙΥ ΒΘ υἱιὶ- 
ταδί  Υ Ῥογβοουΐθα ᾿1τ. ΦΌΒΘΡΙΕ δὰ Νὶ σοάοπιυβ 
ΘΙ ΒΟΟΙΟΙΪΥ αἰϊδομοά ἰο 2688. Τιθ χοιυΐῃθ 
Ῥυσὶγ, ἱπίοχεὶν δπά ὑγυΐ, τ ΒΙΟὮ ΟΣ τότ δὰ 
σΣ8 οὐρδί ἰο0 σονοϑὶ, [ἢ τὸ 8.6 {8:60 δοσυδῃὶβ οὗ 
ΟὈσίδί, ν1}} αἰτσαγβ Βοοῦχο [δ Θβίθομι δπὰ οοηῆ- 
ἄθποο οὗ ἰ 6] χοηΐ Ρ6ΟΡ]6 οὗ (86 νοτ]ὰ, δ βου κῃ 
ΠΟΥ ΤΩΔῪ ποὺ ὑπο Β0 1|γΥ08 88 γοῦ Ὀ6 οΘοπνοσίοα. Α 
βουνϑπί οὗ 9688 Ὑ1}} ποὺ σουγχὺ {86 ἴδτοσ οὗἁ ἰῃ9 
ποσὰ; Ὀὰϊ θη αοὰ ΡΓΟΥΪὰ68 ΖῸΓ 18 δοσυδηΐβ 
ἔγϊοπὰβ ψ8Ὸ δτὸ οιαϊπϑηῦ δα ἰπϑαθμη 14] θα, (ἢ 9 
Ἰδέίθτ ἅτ ὑμ6 ἰῃβίσυσηθηὶβ 10} ἃ ργϑοίουβ ΡΓο- 
ὙΥἱάθῃοθ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἔοσ ἰλ6 ῥγοίθοϊΐοη δῃμὰ δἱὰ οὗ 
δ ἢ Βουυδηίβ ἰῃ (ῃ6 ΥὙΑΥΪΟῸΒ ΟΙΓΟΌΤΩΒίΒΏΘΟΒ ἰῃ 
ὙΥ ΠΙΘὮ (ΠΟΥ͂ ΔΤ ρῥ]δοεᾶ. (ΑΡ. Ῥαβὶ.).--- 8} 8 ἴδυοσ 
διὰ Θοἀ᾽ δ σγῶθο δύο Ὀοὶδ ἀφαῖσδ]ο, τ θη ὈΟΐᾺ 
ΤΩΒΥ Ὀ6 Τουπᾶ; θυΐ ψἘΘῸ ΤΠ Β ΆΥΟΥ 18 ψ ὶΒμ614, 
αοὐ᾽ Β ζγδοθ δίοῃθ Ὑ]}} βιβῆςθ. (Ο]ὰ ῥσχουου). 

γκε. 82. Βοσῃθ τ᾿ποχϑίοσο οσὶθᾶ οἱϑ ᾿μὲπκ 
- «-κονν ποῖ νῶἜἋλοχθϑέίοσο ΒΟΥ σοῚΘ ΟΟΣῃΘ 
τοκοῖῦδοι.---Τ 8. 15. δῖ}}} (88:.6 σ886, ἰῇ ΟἿΣ ἀΔΥ, 
τσὶ! (ἢ 6 ἱχποσγαηύ τυ] α6, θη ΡΟ] 168] δὰ 
τοὶ ίουβ δρὶίαίογθ διϊθιωρὶ ἰ0ὸ ζαϊη δαμογθηίβ. 
ΜδΩΥ δὴ δμοποϑὶ ἀθσιαθῃ ὈυΣΡΒΟΣ (δρίοδεδῶγρε) 
8.88, οὔ Ἰαίο γϑϑῦβ, ἰοϊηϑθὰ ἱπ ἃ ΟΥΥ Ὑ11} ΟἰΒο ΓΒ δὲ 
ἃ ῬΟΡΟΪΑΣ Θ5ΒΘΙΏΌΪΥ, ΒΌΡΒοΡ 064 δ δ ασ ο88, ΟΥ 
γοϊοα αἱ δὴ οἱοοϊΐοῃ, δπἃ ΠΟΥ͂ΘΣ ΚΠΟῪ παῖ (ἢ 9 
Βυ Ὀ͵οοί Σ68]17 γα8. [πὸ δυο! ὁ88686 86 ἱπἰ6}} σοῦ 
Ι8} δηα Ὀρτγὶχὶ ΟΕ τ βιϊδὮ ΤΩΔΥ ΒΔΑ ]Υ Βιη 16, δηά, 
πὶίὰ 116 ἀγίηρς Ηυ85, Θχοϊδίτι: Ο δαπεία δἰπιρίἰοϊία 4 
Απὰ ΒΘ ΊΔΥ ἀθυου ῦ Το ΘΙ ΟΣ {Π|Ὸ ΘΟ Ραββί ομδίθ 
ῬΥΔΥΘΓΡ ΟὗἉ ΟΣ πιογοὶ Ὁ} Ηρ ργὶοδὶ: “δι μ6Γ, ἔοσ- 
αἷνο ἰλθπι; ΖῸΣ {00 Κπον ποὶ ψιδὺ (86 ἀο] [1. 
χχὶνὶ. 84]. 
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γεκβ. 88. Διηᾶἃ ἴδον ἅἄτονν ΔΙοσδηᾶοσ οἂὔϊ 
οὗ 186 του εἰτιᾶθ, οἰο.---Τὴὸ οχοϊί δὰ τοῦ οὗ 
Ῥαζδηὴθ γὙἃ8 ΒΟ00ἢ Ἰοἰηθά ὈΥ πα ρηληί ζονδ; 186 
Ἰείίον ἰηϊοπἀοὰ ἰο βοὶ ἔοσίῃ ΑἸθχαῃᾶου ἃ8 ἰμπεὶγ 
ΒΡΘΑΙΚΟΥ, ὙΠῸ ἀουι1]685 ἀοδίγοὰ ἰὸ ἀοίοπα {(μ6 
να, Ὀυΐϊ, ΔΌοΥΘ 4}1, (0 ὩΒΚΟ ἃ ΠΟῪ αδἰΐϑοκ οἢ 
Ῥαυϊ. Ηρ νδ8 ποῖ, ΒοῦοΥοσ, δ᾽ ον ἴο βροβϑὶς. 
Ἧ ὁ οδηποί σοϑὰ {18 παγγαίϊνο πὶ μουὶ Βα ἀογ- 
ἴῃ; δὰ ἤθη νγ͵ὸ τοῦϑοί οἢ 4]] ἰμαΐ Ῥαὺυ] δηἀυγοὰ 
οὔ ἰδιδί οσσδβίομ, Ἧὸ σῇ ΣΌΘαΪΥ ὑπάογβίδηα ἢ}8 
ΤΟ ὙΠ 6Ὴ ὯΘ ΘΟΙΏΡΕΓΘΒ παι ὑγἷδ] ἰ0 ἃ βίγσυ κ᾽ 
ψ 10} 11 Ὀθαδίβ, 1 Οογ. χυ. 82. (Βίορον). 

Υεμ. 84. Αῦουϊ [86 δρ8οθ οὗ ἴνγο Βοῦσχα 
οσἰϑᾶ ουἱ, θΟτϑαῖ ἰα ίδπμα οὗ [89 ΕἸΡΙΘαίδ 8. 
--Μεὴ διὸ ΠΟΥ τιδὰρ ἀγα κοη ὉΥ {86 ΗοΪΥ 
αμοϑὲ (ὁ. ἰἱ. 18), δαὶ οἴθιι Ὀγ ὑπμ6 Βρίγἰΐ {π8ὲ ΠΟῪ 
ψογ Καί ἴῃ {πὸ οΟὨἰάγοιῃ οὗὨ ἀϊδουϑάϊθησο. (ΕΡΒ. 
ἰϊ, 2).--Ἴ δὶ ρὶτιὶ οἴἴθη ὀχίθηαβ ἰο ἔμοτι ἴδ ἰῃ- 
ἰοχἰοαίΐη ΟΡ οὗ ὑγίάα δῃὰ ζἈ]Ἰβομβοοά, Α]]6α ἰοὸ 
(86 Ὀγίπι, Βὸ ἐμαὶ ψ 6 {ΠΥ δάοσγο ἐποὶν 1ά4ο]5, δὰ 
(8 υἱγί ιν οἸΟΥΙ ΓῪ (μοτηθοῖνοδ, ἔμ Ὺ ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἀφδῖ ἰο {86 τοΐοο οὗ ἰγαϊῃ, δῃὰ δτὸ ἰθοδρδὉ]6 οἵ 
ΒΟΌΟΙ τοβοοϊίΐοη. “Οτοδὶ ἱβ Ὀίδπδ οὗ ἰ8ὸ Ερὶιο- 
Βἰδηβ᾽᾽ ΤὨΒ ΟΥΥ 18 δ8(}}} γορϑαίϑά, διὰ {ῃ6 Ὡ8η16 
δίοῃο οὔ [6 140] 8 οιδηροά, 6 ρορῦϊδν ἰάθ85 
δὰ ὑπ θγοθβ οὗἩ ὑμ0 ἀδὺ 8Γ6 υϑυ8}}]ν ἱπάορίοα 
ἴον ὑπὸ Ἀομοῦ δπα δρρίδυϑο σμὶσοῖ ὑΠῸ Ὺ ἰθρο- 
ΤΟΥΣ γοσοῖνο, ἰο ὑμὶΒ ΟΥΥ̓͂ οὗ [86 [00]18}} τη] λί 46. 
Απὰ γοί (μΐβ ΟΥΥ ὈΥ ΠΟ πιϑδῃβ ῬγΟΥ͂ΘΒ (ἢδὶ ὑΠ0Ὺ 
ῬΟββοθβ ΔΩΥ͂ ἱπί γί μδῖὶσ ψοσίβ. θη ϑδίΐδη ΡῈ ὺ- 
οοἶτοβ ὑπδὺ ἷ5 (τ 18 ὨΘΑΥΪΥ δὲ δὴ δηὰ, ἷβ ΓἌΓΥ 
δ τοἀοιδ᾽οὰ. Το Ἰουὰ ουΐογγ δὶ ΒΡ  θβι8 ρἰδὶμν 
Ῥτουβδὰ ἐμπδὺ (09 Ῥδσὶγ το} Γαϊδοα ἱΐ, νγδῶδ 8Ρ- 
Ῥτοδολίης 1.8 ἀϊββοϊυιίοι. (ΘΟ. δὰ 8}.). 

γεβ. 8ῦ, 86. Δῃἃ Ψ8Θ0ΘῺ ἴδ6 του ΠΟ] θσς 
μδᾶἃ αρρϑαδοᾶ ἴὸ ὑΡδορὶϑο, οἱο.---υπὰ]8 δὰ 
ἰὨΒΌΣΥΘΟΪΟΠΒ ΔΥΘ ΟΥ̓́Θ ΠΊΟΣΘ δ 066 ΒΒ.}}}7 ΒῈΡ0- 
Ῥγθαβοά ὈΥ δὴ οἱοαυθηΐ ἰοησῦθ, ἰμ8ῃ ὈΥ 8 βίσους 
ΔΙῚ διὰ 8 ἸΘΩΥΥ δνογὰ. (ϑίδυζο).---τἰῦ 15. 1τ0 
ἐμαὶ (6 ἰονγο  οΥ κ᾽ Β δϑἀάγοθα 8 ἢοὺ 8 ϑροβί]θ᾽ 5 
Βοτιηοῃ ; 8011}, 1 βῇοννβ (δὶ {80 ΒΡΟΆΪΚΟΥ τγᾶδ ἃ ὑσυ- 
ἀρῃί, οοηβί ογϑίο, ἤἥσι δῃὰ δὲ τη, Ὑ ΒΟΠῚ ΤΏΔΩΥ 
Ομγ βεΐδα ΓΌ]ΟΥΒ τι χὶ ἰδ 85 ὑμοῖγ το 6]. Ηθ 
ἔτϑι οὗὨ 8}} σαϊτηβ ὑ8 ΡΘορὶθ, διὰ χϑὶπδ ὑπ οὶ 60}- 
βάθδησο ὈΥ (δ δΕβΒΌΣΘΙΘΟ ὑμαὺ {86 τοραϊαίϊοη οὗ 
ἐμοὶν οἱἐΥ νῶδβ ᾿οΡΘὉ]6 οὗ θοαὶ Βα ΘΟ ΒΒΓΆ]ΠΥ 88- 
δδϊϊοὰ, Βαὺ ἰδ δἷβ δυδβοαυθηὶ ΓΟΙΏΔΥ ΚΒ 40 ποί 
δοοοτὰ υῖϊἢ (86 δοπ ἐπιθηί5 οὗἉ (ἢ 6 ΡΘΟρΪὶθ; ΒΘ ἀο68 
ποὺ ᾿υΒι Ὑ ὑμποῖν σοΌΓΣΒα, πο Π 0 Ὁ ἀοοθ8 ἢθ ΡΪΔο9 (ἢ 9 
Ῥογβοουίϊθα ἀἰδβοῖρ]θ8 ἴῃ ὑμοὶσ ῬΡΟΎΤΟΣ. (θόδ. δηὰ 
Β}.). 
Ῥ;κ. 871. ΤΏὁδ6 ΙΏ0:), ὙΒΙΟΙΒ 816 πϑὲϊθοσ 

τοΟΌΌοτα οὗ ΟὨΌΣΟΒΘΒ [ἰθ61}}Ρ}68]. ΠΟΣ γοῖ Ὁ]85- 
ΡΒΘθσα οὗ γόοις ξοδᾶθμ84.---Το ΟἸΥἰβιδη8 οὗ 
ἘΡΒοδὰδ οἢ {818 ΟΟΟΑΒΙΟἢ ΓΘδοΙΥΘ ἃ ΓΘΟΟΙΊΡΘΏΒΘ 
ἴον Ἰιανὶης δὶ κοαὰ δοοοσάϊηρ ἰο ἴμ6 τὰο ν ῖσοἢ 
Ῥαυὶ κανϑίο Τιίυβ: “Ῥαΐ (ΒΘ ἰῃ τηἰ πὰ ἰο Ὀ6 δὰ - 
)οοὺ ἰο ρυγίμοὶ ρα 65 δα ΡΟΎΘΥΒ, (0 ΟΌΘΥ πλδρ᾽8- 
ἰχαίοβϑ, ἰο 6 γον (ὁ οὐ βμβοοὰ πόοτῖ, ἰ0 βροδκ 
ΟΥΪ οἵ πὩο τηϑῃ, ἰο Ὅ6 πὸ ὈΓΘΑΉΪΟΓΙΒ, θαὺ σΘΏ(]0, 
δον ης 8}} τ  π 688 ὑπίο 81} τηϑη.᾽ ΤΊϊ. 111.1, 2. 
(ΒΘ6886).--ἴ δ ὮΘΓ6 ροσγοοῖνθ τὴ τ παῖ ῥσυ- 
ἄθποθο ἰμ6 ΒΡΟΒΙΪ6Β τηὴῦδὲ ἤατο ὈΟΓΠΘ ἰθΒΕΪΠΟὨΥ͂ 
δζαϊηδίὶ (ἢ 6 Ὠθαί θη ἰάἀ018, βῖμοθ ἔπ 6 0 σου ἃ ποΐ Ὀθ 
δοσυβοα οὗἩἨ δανίηρ ὈΪΔΒΡ Θμοα Ὀϊδηδ. Οὐδ τηδὶ 
ΘΆΡΟΙΒ βοτὰ πο βυ δβίδης 4] δἰ ὰ ἴο (869 σ}86 οἴ 
ἰγαΐϊῃ. (16 ,6Γγ).--ἈτθΟὶ 88 ποὶ ῬϑῈ}᾽ 5 ουδίοπι [0 88- 
8811 ὑπὸ ἰάο]8 οὗἨ {116 ραβϑῃὴβ ἴῃ ἀἰτχοοὶ ἰθσηθ. Ηθ 
δγαὶ οὗ 411] ργοδοβοὰ 9685 ΟἸ τὶβδὶ ἰο δ θπ, δηὰ 
δυΐ ἈΡ ἴα ἱδοὰ ἰμαὺ τ ΒΘ ἢ 88 ΠΟῪ ; (86 0] {68 

ΤῊ ΑΟΤΗ͂ ΟΡ ΤῊΞΒ ΑΡΟΒΤΊΕΗ. 

ἴ6}1 οὗ ἐϊδε! ἰο ἐμὸ στουπᾶ. (ΑΒ]7ε]4.).--- ΝΟΣ ΒΒ. Σ 
ἀοο8 ἰΐξ αὔδοτὰ 5, ΒΟ 8Γ6 ῬΓΘΘΟΏΘΥΒ, ΔΩΥ αδἱά, 
γ θὴ τὸ ἀζβρασγδρο (μ6 14.018 οὗὨ (10 του], Ὁ π] 688, 
δ' ἴμ6 Βδιη6 {1πη6, γ70 ΤΩ ΔΙΣΉΪΕΥ {86 πδηο οὔ Ὁ σίϑβί. 

γεβ. ὅ8. 1’ ϑοσηθιϊῆαυδ ἐπ [Β6 ΟΥΔΕΓΒΙΏΘῺ 
-«δν9 8 δῖοι - - [80 ἴᾶνν [8 ΟΡΘΠ:, εοἰς.-- 
[18 ἃ ΤῸ οὗ αοα ὙΒΘΩ ἃ 1866 ΣΟΥΟΥΠΙΩΘΙΪ 6 Χ- 
ἰδίϑ, τ ἰοὶι 18. 8016 ἰο τηδὶ πίδί ἢ ἴὰνν δηὰ οσάοσ, δη 
ΓΟΡΓΘΒ85 ΔΥΌ ΓΑΤΥ οοπάποί δηά ᾿π͵υπί!ςο. (1δο] Β. 
δηὰ 3.).-- Πα] Βοσο ὀχροσίοπορα ἰδὲ ἰσυτ οἵ Δ]} 
δαὶ μ δὰ βαϊὰ 'π ῥσγδίβο οὔ ζουεσῃσηθπηί: “Ης [1ἰ, 
ἰ. 6., οἶν!} σουθσῃτῃθηί] 18 ἢ 6 τυϊπἰ βίον οὗ αοα ἴἰο 
(00 ἴοῪ γοοά, οἰο.᾽᾽ Βοπι. χὶϊὶ. 4. (χε τ). 
γε. 41. Αῃὶὰ 86} δ6 Πεᾶ ἴδτιδ Βροϊξκοσι, 

0 ἀϊαιιίαποᾶ 86 Εἰ Β5ΘΙΌΪΥ .--- ΤῊ εἶς πτδίβ, 
νι ϊοῦ δὰ ὈΘΘη 50 ΑὈΪΟΚΙΥ͂ πε ἀ]ο, δ δϑ 
αὐυΐϊοκῖγ οχιϊηχυΐϊβῃοά. (ΟΠ τΥβοβίοσ).---Τ 5. {δὰῸ 
ἰὰπλυ]Σ 88 Βυρργοβδβοὰ ὈῪ {πὸ πίβάομῃ δηᾶ ο]ο- 
4θθποθ οὗ {πο ἰο ΠΟΙ Υκ, βοτὰ (86 σταοο οὗ αοὲ 
οἱ οΥ θα 88 80 ἰῃβί υτηθηὶ [01 ἀο] τοίη Ἠΐ 9ες- 
γδηΐὶβ ἔγοια ἀδηροῦ, δα ἀοίοδιϊηρ (6 οι ῖοα οὗ 
(80 αοδροὶ. Βιυὶ {Π γτοοίβ οὗ δυσὶ Θπτἰ γ σδηποὶ 
ὈῸ ἀοδιχογοα ἐχοορὶ ὮΥ {πὸ δἰ]θηὶ ῬόονΟΣΥ οὗ {86 
ἀϊνίπο ποτὰ, δὰ ὈΥ ἰδ τϊπηΐηρ Ἰδησταχζο οὐδ 
Ηοὶν ΟΠιοβὶ, σβο 18 [89 ἔσὰς ἀείομαοσ οὗ (89 
ῬΘΟΡΙΘ οὗ ἀοά. Ο Ἰογὰ Ψ6βυ8, πόσα (86 πίηδε 
δηα (86 568 ΟΌὟΘΥ, δδβυδλφε ἐμοῦ (6 ταρίηρ οΥ (86 
Ὠδιΐοπδ δηὰ οὗ ΟΡ ΟὟ" 688} διὰ Ὀ]οοὰ δραϊπεὶ 
896 (ΒΘ ,6Γ):; 6Α]πὶ ΟΡ Ὠοατίβ, δῃὰ ἰθϑδοββ ἔδοτα 
ἰο ΟΌΘΥ͂ ὑδ 0 ἰγυΐῃ, διὰ (0 δου {δε Ὀ] βϑοά βεδος 
οὗ (ῃγ 6] (ϑοη. δπὰ 8ρ.). 
(0 ὅκε. 21-41). 7ΤΑε μῷγοαν γαϊδεᾶ ἐπ ἔρλεσι 

ασαϊπεί (λε Οοερεὶ οὗἩ ΟὟτίει: 1. Οτὶ σ᾽ δέπας ἰπ ΒΟῸΣ 
ἰβῆποθβ [{. Μαϊοίδι πὰ ὉΥ ἀοϊυδίομπβ; {Π1. Ττσὶ- 
ἘΠΩΡΒΘΗΝΥ ΒΌΡΡΓοββοα ὮΥ {}|Ὸὸ ῬΡΟΤΤΟΣ οὗὨ ἀϊνῖπθ 
ἄτοοο. (θοῦ. δπὰ 8.).--- ζέδδοπδ ἰαεσὰλέ ὃψ εε- 
»ετγίεηοο τεδρεοίίπα ἰλε εοἰ. ἀδοερίϊοη, ὁ δεαϊίους πεν: 
Ι. ΤΟΥ οἰαΐτα ἐδὲ {06 δνα ἸΟΩὮῪ δἰἴτωβ, Ὁ τὸ 
οοπίσο θα ὈγΥ (μς Ὀαδοβί β6 ἤδη ποδδ; ΠῚ ΤΉ ΘΥ κὰρ- 
ΡΟΒΘ ἰδιδὶ (μ6 γ δοὺ στ ἔγοϑάοι, Ὀασὶ (Π6Υ σε μο 
Ὀ]Σηἀ ἰοο]8 οὗ δείὉ} ἀθοοίνογ; ΠΙ,. ΤθΟΥ ῥχγοίοιο 
ἰο δοὺ σι τ ἰδ! ]ροδος, Ὀυϊ (ὮΘΥ δ1ὸ σον οὗ 
(89 χιοϑὲ δβοϊαία {0}1Υ; ΤΥ. ΤΟΥ Ὀοδδί ἰδὲ {86 
οοπηὐθηᾷ 701 }υϑίϊσε, Ὀὰὲ {Π0} δσοτητὶ ἐπα 
δοίβ οὗ ἰπ͵υδίϊοο: Υ. ΤΟΥ οπίογίαϊα ὑδ6 τε] ε5ὲ 
οχροϑοίδιίζομβ, θὰ  υ]ἰπιαίο]γ χκαΐη ποιῖπρ. (Βοδ6). 
--Τλε μπῶ οΥΓἹ (λὲ Ἀρλεείαπδ, α τοαγηΐαῦ ΚῸΤ ΟὟ 
ἐΐπιοδ: Ἰ. Τὰ ἰδ τουλοὶθ ΒΟυσΣΟΘ δηᾷ ἰδ ἱπωπιοάϊδί 6 
οδυδο; ΠΠΙ, [πὶ 18 ῬΤορτοδα δηὰ σου. (Α}Ρ6]1.}. 
---7ὴε εἰτυσσίε ιοὐλιοὶ δοεἰβελπδε οοπείαπίϊῳ πιαιπίαταδ 
εοὐἰλ ίλε Οοερεὶς Ἰ. Τὴ6 τοϑδηδ Ἡ ιοδ 1ὲ ΘΙΕΡΙΟΤΕ, 
γον. 265-27; 11. ΤῊ γϑβυ δ ὑγοἀπορά, τος, 285-80. 
ΓΕ δ0. ΤᾺ λοειν οὗἩἨ .ὐοίαίεγε ἰο ἰλε Οοερεῖ: 

. [8 ΒοιΊΓΟΘΒ, ΥΟΤΆ. 28--27. 1]. 115 Ἔχί ΓΔ ὶ ἔογαε, 
γοσ. 28, 290. (1ἀ.).--ἰδλίοε γον οαγ εοπάμεί ἐοιοαταῖς 
πιοη, οχοϊοα δὴ ἰλεὶν ραδϑοίοηε, τολίολ ἐὰε αὐάτεες ο7 ἰδ ς 
ρλεείαν ἰοιοποῖεγα Γιγπίδῆεε: 1. Το τοοορχηῖσο ΟΥΟΕΥ 
οἱοπιοπί οὗ ἰγαϊῃ ἱπ (πον σοι ]δἰπίβ: Π. Τὸ υὰ- 
Τοϊ ἃ ΘῺΥ τη ϊδίαϊοβ τ ἰσἢ ΠΟῪ Βαᾶγο δάο; ΠΠ1]. Τὸ 
τοοοιημιοπὰ ᾿Δπ 0] ταιηεάϊοα: ΙΥ. Τὸ δον (86 
συ} δα ἀδηρον οὗἁὨ ἀἱβογάοε)γ ργοοθοάϊη. (1ἃ.}. 
----ἶλε 1, ονά, ργοίεοίπς ἀὼΣ ελυτεὴ εὐ ὃν πιραπε οὗ 
οὔ ἐς επεηιῖεε: 1. ͵θ ΘΣΡΟΒ6Β (Ποἱν ἱτρυτα ποῖτο δ, 
δηὰ ἔδυ. ἀθηιομβιγαίθδ {86 τἱ κι δοῦκη 655 οἵὗ Ηϊδ 
οσσι σθυ86: (α) ὑΠ6 Βυρογϑ θυ, ἢ) ἐπὸ 5645} - 
:6088---οΟΥ̓͂ (6 ΕΡΠοαίδη συἱοίοσα  Π. Ηδ οομτεγὲβ 
{πὸ ᾿πίθυ Ὁ] 86 1 [- οἰ γϑαϊοι 0 οὗ βὶπ ἰῃΐο πιοϑσιδ 
ἴον δυδιδἰ πἴπιρς [86 ἰσυί : (4) (δ 6 ραρβδῃβ τε οοί ἂαὶ 
Δ᾽} }1}8 66 τ] {πὸ 5 νγβ δζαϊηδὶ 86 ΟΒγὶδίδη9--ἃ 
Υἱοίοσυ οὗ ὑμὸ ἰσχαϊῃ, τον. 88, 84; (ὁ) (86 ἰσπια}]ς 
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ἰοτταϊπϑίθϑ ἔο {86 ἸΠΙΌΣΥ οὗὨ [18 δυο γ8---ἰ 6 σοοά 
ὄδ86 Β.ΠΌΤΒ, ΣΟ ΒΥ, ΥοΓ. 88-40, (1ἃ.1).----7λ6 
εἰϊυεγεεῖλ ΠοόηλοίτΣ απαᾶ δὲ ἀξεοοϊαίεα, ἵπ πιοάετη 
ἰὐπησδ: (ΒΟΥ 8Γ0, 1. Τὴ0 δρ͵θοὶ βίδνοβ οὗἨ ΤΌΠΟΥ, 
π θ096 ΘΑΖΟΥ ΒΟΔΙΟὮ ῸΥ θη ροῦδ] ζαΐηβ, ΒΔ πη Βἢ 68 
ΟΥΟΣΥ͂ ἰΒουχἢν οι Θἔ ΓΔ] {πη 58, γον. 24, 26: [Π. 
ΤῊ Ὁ] πὰ δα μογοηίδβ οὔ 6 οδϑ δ Ὁ] 180 οτάοτ, τ }0, 
δι ΟΥ̓́Τ ΒΘῪ τηογοιποηί οὗἩ {86 βρίγιι, ἀγοδα {86 
]ο88 οὗ δομηΐοτὶ, δῃά ουϑὴ ἔδδυ ἱμαὶ 6 ὙΌΣ] Ὑ1}} 
06 ἀεδίχογοί, νοῦ. 26, 27: 1Π1|. ΤΠ 56][-8 188 ἃ 
ῥτίοδὶβ οὐὁἩ (86 Βοβιυι τα, το, ἴῃ {ποῖν ἸἀοἸδίγουϑ 
ὙΟΥΒΒΐρ οὗ Νδίυσο δηὰ Ασί, ἅτ ὑπ ΠΠηρ ἰο 80- 
Χπονίοάχο 8 δΟμβοϊουΒη 688 οὗ βὶῃ δηά οὗἉ {Π6 Ὁ 
πορά οὗἩὨ ζτδσο, γα. 27. (Ὁοτρατο Οοοι θ᾽ Β Ῥοθπι, 
δπε 16 : “Οτοδὶ 8 Ὀίδπδ οὗ 9 ΕΠ οβῖδηβ,᾽ δηὰ 
8.18 σοη ζρϑϑῖ οι ἴῃ ὮΪΒ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ ἀ6η66 τῖΐ Φ 8400]: 
“1 οδηηοὶ Π6ΙΡ 1 ἰμδὲ 1 8ῃ) οὔθ οὗ 0 ἘΡἢΠοαίδ ἢ 
Εἰ τουϑαλ 8; 1 παν βρϑηὺ ΤΥ 76 ἰπ σοπ ο ρ]δὺ- 
ἴηζ, δἀπλϊτίησ, δηὰ δάογίηρ (86 ΟΠ ἀΘΥ 1 ἔθ. Ὁ ΪΘ 
οὗ (6 χοά 685 ΥΒΆΙΤΘΝ 8δη ἃ ἴῃ παι ΒΟΡ 
ΤΟΥ ΒίοΥϊ 8 ἔοτ9, 8πα ἱ οδηηοὶ ῬΟΒΒΙΙΥ ἀογῖνθ 
ΒΏΥ͂ Ρίοαβϑυσο ἔγοιῃ 86 δἰ ἐοπιρί ΟΥ̓́ ΔΗΥ δΔροδί]9 ὙΠΟ 
οὈϊτι 65 ΟΝ 15 [611 Ὁ Ὑ- ΟἹ ΕἸΣΘῺΒ δ Οἰ ΒΟΥ, πὰ, πιο γο- 
ΟΥ̓ΘΡ, 8 ἤοσττη 6858 Θοἀ,᾽"---8ὃ8 2600 ὲ ἀϊά, ἴῃ ἷ8 το κ: 
θ0κ θἱνὶπο ΤἈϊη 8). [᾿Αοοοτάϊηρ ἰο 9580001᾽8 ΡΒὶ- 
ἸοβοΡἢΥ, αοα 18, Θββϑθῃς18}}7., ΟὨΪΥ͂ 8 τρογᾺ] ᾿άθδ. 
εκβσζοα: ἤξεαζ- ἕπεο. ΥΠ. 8864).---ΤᾺ.]. 1. ΤῊ 
Ἐγγροογί 268) Ζθδ]οἱβ ἴπ {ῃ9 οϑδι89 οὗὁἨ (Π 9 οἤγοΣ 
δηὰ γο] χίοι, Ο86 βΒδῃουποπ  ΟὰΒ ΖΘᾺ] ΤῸ ἰδθ 
Βου89 οὗἩ Θαοά, 18 ΟὨΪΥ 8 γϑοἱἹ ἐπδὺὶ 6Θ00}66818 {Ποἷν 
ΒΕ] 8} ρύγροΒϑβ, ΥῸγ. 27.---- Οτεαί ες ίαπα 9 ἰλε 
Ἐρλεείαπ:,᾽ διιεὲ δ(1}} στεαίεγ ἐς ἰλε αοἄ φῇ ἰλε Ολτίδ-. 
αι: 1. ΤῸ Κίηρσάοπι οὗ παίαγο ἱ8 στοαὶ δηά 
εἰοτίουβ, θὰΐ ΟἿΓΤ ἔσθ ΒΟΙΏΘ δπα ΟἿΣ ἰγιιθ Ρ6800 
688 δ6 Τουπα ΟὨΪΥ ἴῃ ἰδο εἰ χάοπι οὗὨ ρᾳτδοθ. 1]. 
Τὴ6 πΟΥΪΒ ΟΥ̓ διὶ δπὰ βοΐθῃοο ὙΒοι (86 πυϊηδῃ 
τη δ88 ργοἀαπσοά, δγὸ σγεδὶ δηὰ Ὀθδα Ὁ], αὶ 
ὙΠ 6Π τὶ πὰ βοΐθποθ 8.6 ποὺ δοηίρο θὰ ὉΥ (9 
αἰνίμθ ϑρίσιί, δηά αἀϊγοοίθα Ὀγ ὑμὸ Ἰσμὶ οὗὁὨ {89 
Ομγιδιΐδη γτονοϊδιΐον, ΠΟῪ 50 Δδί ΤΑΥ͂ δη ἃ ΘΟ. ΥΘΥῪ 
ἀδτκς δὰ ἀδηροτουβραίμ8. 111. ΤῊ ΡΟΘΡ οὔ ἰδ 6 
δυπιδὴ τ}} 18 στϑαὶ δηὰ σηἰκηῖν, αὶ ψγὸ σδηποί, 
το τὶν 109 Ὀσδὺ ἰπ ΘΠ 008, ΓΟΠΟΥΡ 8. ΡΌΓΟ Β6Γ- 
Υἱοὸ ἴ0 ἰμ6 ΒΟΙ͂Υ αοά, οΥ Ὀυϊ]ὰ 86 ἰθιιρ]θ ὑπαὶ ἱβ 
ΧΟΤΙΒΥ οὗὨ ΗἹἿπι, ἈΠ]6868 ΗἸ8 β'ρ᾽γιν οἸ 8808 {πὸ 
Βοδγί, δὰ δσομνοτίδὶς ἰηίο ΗΒ βαποίθα Υ, δπὰ πυὴ- 
658. Ηἰδ βίσοη χί ἢ ἰδ τηδὰθ ρογίϑοι ἢ ΟὟΥ ΘΠ 688 
ῃ Οογ. χὶἰὶ. 9]. Ι΄. Τ6 ΒἸΒΙΟΤΥ οἵ ὑθταροταὶ [κεῖτ ς- 
οἵδ (1κὸ ασοθοθ δῃὰ Βομθ) γοοογὰβ στοαὶ δηὰ 

ἹΠΟΙΠΟΓΔΌΪΟ ἀοοάβ, Ὀυὶ ΟΣ Ἶϑὶ 8 Κίηράοιπι οὗ ἰῃ9 
ΟΤῸΒ5 ὑΥΪΌΤΩΡὮΒ ΟΥ̓́ΘΡ 81} οὗ με; ΕΡμθϑυβ 18 ἴῃ 
ταΐη5, δηὰ ἐδ ἐθταρ]ο οὗὁὨ Ὀίϑπδ ἰ8 ἀθβίγογοα, Ὀαὶ 
Ἔτο ἴπ6 χαίοϑ οἵ Η6]} 8}}8}} ποὶ ὑῬγϑυδῖ! δζαϊπβί 
Ἡὰὼ ΟΒυτοὮ.----Τλε ἐμηιωἑ αἱ Ερλέδιξ, αἢ ατοὐι ἑπιασὲ 
οΥτεδεϊ οη ασαϊπεί ἰλε Οοδρεοὶ οΓ αοά, νι ἰσ ἢ 18 60- 
Ὀδυδ!ν σοηονγοα: 1. πη {π6 ὈοπὶρὨ θὰ Ὠοδίμθῃ 
ΤΟΣ], ὉῚ [16 Ὀγαΐδὶ) δηά, ᾿ἰπάἀθοα, {π6 βαίδηϊο 

Βρὶγῖς οὐὗὨἨ μοδιπιθηΐβγη : (8 6 ἀατὶς Βοθ 68 ὑχϑβοηΐοα 
ὈΥ (86 ΤηΒΒΙΟΠΑΙῪ 8614, Βυο ἢ 88 ὑῃ6 Ὀ]οοΟάγ Ρ6Γ- 
Βοσυίίοῃ ἱπ Μαάδρδβοδῦ, ὑπ6 τη ἱπν ἴῃ [ηἀΐδ, οἱο. 
1. πῃ υποοηγετίοα ΟἸγϑίθμάοτῃ, ὈΥ͂ 8 ΑΓΔ] 
τηἷπά, τ Ἀ1 ἢ Ὑ1}|} οὶ ΒβυιὈπιϊν ἰο {Π6 σοῦι κα οἵ 
Θοά᾽Β ποτὰ, δηὰ Ὁγ {πὸ τηδίθυ δ] πὶ οὐὗἁἩ (9 ἀμ, 
ψΙΟΒ 01} ποὶ ΓΟσΟρΉὗἑΣ6 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ὑπ ΐη 5. 111. Τη 
6 ποαγίβ ούϑθὴ οὗ υὑρτῖμιν ΟἸΥ δε η8, ὉΥ (89 
Ρτΐὰθ οὗ σϑδβοῃ, ὈΥ 86} 1- τὶ ΟΊ 5: 685, δπα Ὀγ (δ9 
β68., τ ῖοἢ ἀγοδὰβμο ΟΥ088.----ς γὴν ἀο ἰλε λεαίλεη 
γαφε, απαὰ (λέ ρεορίς ἱπιασύι α υαΐπ ἰλίποῦ - - ε ἰδλαΐ 
διἰ(ἰεἰλπ (δε λδαυέηδ δλαϊέ ἰαωσὴ ; (δε ΤΣιονά δλαϊ λαῦς 
ἔλεπι ἐπὶ ἀογίϑίοπ,᾽ ῬΒ. ἰἰ, 1-4:1. Τὸ χαρίηρ οὗ [6 
μιοαίμϑῃ: (6) ἐμ οἷν πιϑάῃθ85, γον. 28-29; (6) ὑποῖν 
Ὀ]Σ 688, το Υ. 82. Π1. Τα ἀογίδου οὗ ἐπ Ποτὰ: 
(α) Ηδθ συ]68, ἰῃ ΒΘΥΘἢ6 τη 8] θβίυ, ΟΥ̓ ΗΪ8 γαρὶπρ 
Θμ ΘΒ; (δ) Ηθ ῥαΐβ ἴο 8'ιδῖηθ μον ἀθυΐοθβ, Ὀ0- 
ἴοτο ἰδ σψπο]6 που], τῶν. 88--40.---Ολγὲδί, ἰλδ 
αἰπσλίν  ἴαείεν ο (λὲ ἱεπιρεδί, ευόπ τοῆδη ὑπολαϊποα 
παίίοπδ δεσὶπ ἰο γασφε: 1. ἴῃ {6 ποὺν οὗ ἀϑῆρον, 
88 Ροἶδοθβ μΪ8. Ῥθ0}]Ὸ ἴῃ 86 δὺὶς οὗἩ βδαζοίυ: δα], 
γον. 80, 81]. 1. Ηο οδϑίβ γόοκβ ἰηίο ὑπὸ 868, 
διζαϊηδὶ τ οὶ (89 ταρσίηρ γαυο8 ἀδ δὴ ἐπ ναΐη: ἐμ 9 
ἰου ποίου, γον. 88 Ε΄. 1Π|. Ηδ δ᾽ ]ονγ5 1Π6 βίοστα οὗ 
Ῥαβϑίοῃ ἰ90 δχυροπά 18 βίγοηρίμ, δπὰ {πθὴ βιι υσιὰθ: 
6 δρρϑδβοὰ δϑβθι νυ, νον. 8ὅ-41. ΤΥ. Ηδ σοῃ- 
ἀποῖδ ὑμι9 γ68896] οὗ Ηἷβ στον, οα (8 γόγαρθ ἴῃ 
Βδίδιγ: ῬαῈ}}5 ῬΓΟΡΎΘΒ8, ἴῃ {10 0] τίς ΟΠ ΡίΘΡ. 
--Τὴε πιεδδόησενα ΟΓ δε Οαἰοδρεῖ, ορροπεπίϑ, τ{ ἐδ ἐγιιθ, 
δωὲέ ποί δίαερλεπιετε, ὁ λεαίλεηίδηι, τοῦ. 87: {89 
Ῥτοοῦ ἰ8 ἀογίνοα, 1. Εσομῃ {μοῖρ ΟἸγιβιΐδη Ῥγὰ- 
ἄθδσο; τὶν 41} (ΠΟ 268] ἴον {πο δοῦυδβο οὗ ἐδ 
Το, [Π6Υ 8.6 ποί ΓΟ} 1 5Ἐ}γ Ζϑα]οιβ; Π1. ΡΟ, ἐμ οἷν 
ΟΠ τ βιΐδη Ἰουθ; ἐμ ᾿ηαϊκπδίξου τ τ] 6 ἢ ὑΠΘΥ 
ΒΌΆΓΥΟΥ [86 Βοοτηϊπαίϊοηβ οὗ Βοδι μη ΐβϑηι, 18 Β0Γ- 
Ῥαϑβοά ὈγΓ ἐπα ΡῚῪ τινὰ πο (06 ὈοΠμοϊὰ (86 
ΓΑΪΒΟΣΥ οὗ {π6 ΒΘαί ΒΘΏΒ ; {Π|. σοι ὑποῖν ΟἿ ν βυΐ δ 
τϊβάοτα ; ου θῇ ἴῃ ὑμὸ ρίοομι οὗ μϑδί θη 8} [0}}Υ, 8 
ΒΡΑΥΚ οὗὨ ΡΥΣπινο ἰσαϊῃ τῆδΥ δ6 ρογοοϊνοα [σΟΠΡ. 
11-.22 1.].--- ΤῊ ἐοισπείεγᾳ 97 Ἐρλέδιδ α πιοάεῖ, δοίἢ 
α8 ἃ πιαῆ οΥΓ ἰλα ρεορῖδ, απ α8 α διἰαίεεπιαπ: 1. Ἠΐδ 
υηὐειηϊοα οουταρο; ΠΠ. Ηἰΐδ οΔἸ μη 688 δπὰ ἃϊ18- 
οσοίΐοῃ ; Π]Ι. Ηἰβ ᾿τπρᾶγ 18] }υδίϊοο; ΙΥ͂, ΗΪ8 Ὀθ6η6- 
γο]θηὺ βρὶ σἱ!.---ἰς ον. 86--4].---7λ6 αὐάγοδς οὗ (λὲ 
ἰοιρηοίεγὰ οὗ ἔρλεεια: Ἱ. ΤῊΘ οἰτουτηβίδποοβ ἩΒΙΘὮ 
Ἰοὰ ἰο ἰδ: (4) {μὸ ἀθοϊίπο οὗ ἰἀοϊαίτγ ; (ὁ) ἐμ9 
ῬΟΜΘΥῺΙ ἱπῆμσθπηοθ οὗ ἰμ9 Θοδβρο); (ο) (86 5801858 
ῬΑϑβΊοθ.8 οὗ πιθῃ. 11. 18 σοΌΣΒΘ οὗὨ Τοδϑοι ηρ: ὮΘ 
ΤοογΒ (4) ἰο {0 ΒΡῬΑΓΘΕ Υ υπίουπαρα ΡΡΓΘμ6η- 
810}8 οὗ ἐμ υυἱεϊα 46, τον. 86: (6) ἰο ἐμ οὐνίουϑ 
ἸπΏΟΘΘΏ66 ΟὗὨ ὑ86 δοσιιβοα ρΡδγίϊ68, γοσ. 87; (6) ἰο 
(86 υαϊαν] Ῥγοσθοάϊηρβ οὗ (16 Ρ6ΟΡ]6, γον. 40. 
Π|. [ἰ8 οδοοί : (α) ἰΐ ἀο)νοτοϑα ἐμ6 δροβί]θ δπὰ ᾿ιΐ8 
ϑδϑοοίαίθβ ἔγοτι ῬΘΥΒΟΏΔΙ ἀδηροῦ; (ὁ) ἰὑὺ ἀΐδδρ- 
Ῥοϊηίθα (89 πηΔ]166 οὔ Βοβὶ}]9 βαρδῃ8βδηα 7908 (Υ6Γ. 
88); ῳ ἰξ βἰγϑηιμοηθᾶ (89 ζδὶς Οὔ 6 ΘΙ ΟΣ. 

Ἑ.]. 



866 : ΤΗΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΊ ΕΞ. 

ἘΔ... ΒΒΟΟΝῸ ΡΑΞΒΥῪ (ΟΥ ΤῊΒ ΤΗΙΒΡΌ “ΟυΒΠΕΥ); ΒΟΜΜΑΒΥ ΒΕΡΟΒΈ ΟΥ̓ ἘῊΞ ΟΈΝΕΥ ΤΗΒΟΌΟΘΗ ΜΑΟΒ- 

ΒΒΟΝΊΑ ΑΝῸ ΟΒΕΕΟΒΒ, ΑΥ̓Ὸ ΤΉΞΝΟΣΝ ΒΑΟΙΞ ΤῸ ΧΙΊΙΒΈΟΒ. 

Ομαάρῖεξ ΧΧ, 1-16. 

1 Απά [Βα] αὖνον {Π6 ὌΡΤΟᾺΣ πτδβ [84] οϑδϑϑᾶ, δὰ] οδ᾽]οὰ υαπίο λέηι ἐπα ἀϊβοῖρ]εεὶ, 
δηᾶ οι τασοα ἐλεηι [πα] αὔδα ὈΒΘΙη ΟἹ ῬΑγ Πρ], δηὰ ἀδρατίθα ον (0 ρὸ ἱπίο [πϑηΐ ουὶ 

2 οὗὨ (86 οἱ (ἐξῆλϑε) 1ῃ ογάϑὺ [ο ἔγδυθὶ [0] Μδοοάοηϊδ. Ἐλπὰ σψἤθα ἢ μδὰ ροπθ οὐασ 
Γβτουρ ἢ] {Πο86 ραγίβ [γϑρ!0}8], δηὰ διδὰ ρίνϑῃ {βοτὰ τπποῖ ὀχογίδθοη [ἀχβοχίοά 

8 {Ποῖ ὙϊΟὮ ΙΏΔΩΥ ΤΟΓᾺ8], ἢ6 οδιηθ ἰηΐο ὕὑτοθοο, ἘΔηά ἔλεγε δροᾶδ ἔὮγοο τηοηϊθβ. Απὰ 
πο [Απὰ ΔΙ͂ΟΣ Β6 δὰ δροὰβθ ἔμουθ ὕδγθ6 πῃοηίῃ8, 847 (86 9618 ἰαϊὰ ταῖν ἔοσ Βΐμι, 
88 [ὙΠ|6}] 6 Μ͵δ8 δοαῦ [0 881] ἱπίο ϑυτῖδ, ἢθ ραγροβοὰ [τϑϑοϊ νὰ] (0 τεΐασῃ πγουρὴ 

4 Μαοράοπιδ. Ἐλῃὰ {μι γα δοϑοιηρδηϊθα ᾿ἷπὶ ἱπίο [88 ΤᾺΣ δᾶ, ἄχρι,] Αβὶα βορδίος [δὰ 
Βοῃ οὗ Ῥυτυ δ᾽, οὗ Βοτθᾶ; δηὰ οὗ {πὸ Τ᾽ βΒΔ] ΟΊ ΔηΒ, Ατἰβίατοδπϑ δῃὰ δουπά τ: δὰ 

δ Θαὶυβ οὗ θοσρο, διὰ ΤΙπαούμουβ; δηὰ [Ὀ61] οὗ Αβἷδ, Τγο ουβ δὰ Ττορίσαυβ. ἘΤΉοδ 
6 ρκοΐηρ θοΐοσε [πϑηῦ ΒΟΙΌΥΘ δηα]} ἰδυυϊθα [ὉΓ τι8 δ Ττοδβ.0 Ἐλπὰ [801] τὸ βδ:]ο ἃ δ'τὰν 

ἔτοια ῬΆΣΙΡΡΙ δἴνου 9 ἄδγβ οἵ πη]θανοπϑᾶ Ὀσοδᾶ, δηὰ σϑῆμα πηΐο (μοὶ ἐο ΤΊΟΔ5 ἴῃ ἄνο 
Ἴ ἄαγβ [Ὁγ (86 ΗΝ ἀΔγ]}; τβογο ἨΔ δῦοάθ βούθῃ ἄδγαβ. ἘΔπά [Β1] ρου (δε ἔγπε (αν 

ες οὗ τ06 ποοκ, πβθῃ ἴθ αἰδοῖ] 68 [πθηῃ πὸ σδμο ὑορϑίθονυ ἴο ὑὕγοδῖς Ὀτοδάᾶ, Ῥδυὶ] 
Ῥτοδομοά πηίο [ἀϊδοουγδοα ΠΗ] ἘΒΘΙΩ, ΤΟΥ [1πιουιά!ιρ] ὑο ἀορασί οὔ ἐδι6 ΤΩΟΙΤΟΝ 
[ΠΟ]οτίης; ἀΔ0]7; δπὰ οοπύϊηποα ἢ 18 Βροϑοῖ [ρσγοϊουροὰ (86 ἀϊδβοοῦχβοα, τὸν λόγον] ππὰϊ 

8 τἀ ρῦ. ἘΔπὰ [δὲ] {ΠΟΤΘ ὙΘΙΘ ΤΏΔΗΥ͂ ᾿ρΩΐδ [181|08] π ὑπ ὌΡΡΟΥΓ ΟΒΑτΩθοσ, τθοτε 
9 τὉ8δὸγ [τ] ποΙΟ ραύμοτοα ἱορούμοσ. ἘΔηὰ [Βα] (δθτα βαῦ ἴῃ ἃ ΜΪΠΑΟΥ 8 οοσίαϊῃ γοῦπρ 

τηδῃ [8 γου ἢ} πδιηθὰ Βα γοα8, Ὀαϊηρ [8]16η ἰηΐο ἃ ἄθθρ β'ϑθρ: δῃὰ δὲ Ῥδῃϊ τὰ8 ἰοβα 
ῬΓοδοδίηρ [Ἰουρ οοηὐϊποά ἰο ΚΊ, 6 βαηκ ἀοττῃ 1 [Ὅ7 88 ΟΥ̓ΘΤΟΟΙῺΘ ᾿.} δίδερ, 

10 δηά [81] ἀοτη ἔτοπι {86 ὑμἱγὰ Ἰοίε [ΒύοΟΓΥ], δὰ ττὰϑ ἴαίχοη [94] ἃρ ἀοδὰ. ἘΑπὰ [ΒΒ] 
Ῥαυὶ ποιῦ ἀογπι, δπα [6]] οὐ Ἀ1πι, δηὰ οι τϑοίηρ λύη βαϊὰ, Ττοῦθὶα ποῖ γουγθοϊν θβ [Β6 

11 ποὺ ἀϊδύγ688647 ; [Ὁ ἷ8 118 [βου], ψυχὴ] 18 ἴπ ἴῃ. ἘΥΒΘῺ 6 {ΠΘΥΘΙΌΥΘ ἹὙῸ8[ ΟΘΟΣΩΘ ΒΡ 
δρεΐη [ΤΏ δὴ (δὲ κὰν 8ὸ ποηὺ Ρ], δηὰ μδὰ Ὀσοίκοθη [Ότσοῖχα ἐμ6] Ὀτοδά, δηὰ δδίδῃ [ἰδ 
Βοιι ΒΙΡ7, δὰ ἐδ] κοα 4 Ἰοὴρ Μ}}]6 ΠΡ ΞΡ, ΤΟ ἢ τ {86 1.1, οσθα Ε1Π Ὀγαδκ Οὗ ἀδγ, 

19. βο δὲ [84 ἐδ (οὕτως) 6] ἀδρατίθα. ΠΡ (ΒΟΥ Ὀγουρσαῦ (μ6 γουηρ τοδὴ 
13 []δὰ, παῖδα] αἰϊνθ, δῃὰ πϑῦϑ ποῦ ἃ 116 οοτηΐοτίθα. ἕΔπὰ [Β01] πὸ ποῃῦ Ὀοίοσο ὦ 

Βδὶρ [ἴπ δάνδῃοο ἴο (86 (τὸ) Υ66886]], δῃὰ 51] 6 ἀ ποίο Αβθοβ, {μϑγὰὸ [{Ππ6η66] ἱπίθπάϊηρ 
ἴο ἴακο ἴῃ [}] δαὶ ; ἴου 80 βαὰ 86 δρροϊηίοά, πηϊπαΐϊηρ [᾿αὐοηἀϊηΡ] ἰτηβο}}ν᾽ 0 γῸ 

14 αἵοοῦ [Ὁγ Ἰδ4]. Ἐλπὰ [Β01] πβθῃ ἢθ τηϑὶ 1} τ δὲ Αββοβ, τὸ ἰοοῖὶς Εἷπι ἴῃ [Ὁ], 
156 δηὰ οδῃθ ἰο δ 1γίθηθ. ἘΛπὰ πὸ β81|]0α (μβθηοθ, δῃᾷ σϑπὴθ 86 ποχὺ ἕαψ οὐϑσ δρδὶπαὶ 

ἴον ἀρίῶ (0] Ομοθ; διὰ ἴπ6 ποχὺ ἄαν τὸ διτγϑὰ δὖ [Δρργοδο]ιϑὰ] ϑδπιοβ, δῃὰ ἰαστιοὰ 
16 δἱ Του Ἔα; δηὰ ὑπ6 Ὡοχὺ αν [ὁπ 80 [0] ον ἀΔγ} τὸ σδπιο ἴο ΜιοῖαΒ. ὍΕὸοε 

Ῥαὰ] δὰ ἀούθτταϊηϑὰ [Υ680]ν6477 ὕο 581] Ὀγ [Ρ480] ΕΡΗΘβαΒ, θθοδῦβο "6 που] ποὶ βροβὰ 
(86 ὑἱϊπιθ [ἴπ ογάοσ ὑδμδῦ 1ῦ τοὶ ποὺ Ὀ6 π60 ἐν δἷπι ἰο ἀοἾ8γ)]} ἴπ Αεὶα; ἴθσ δ6 
Βιδβίϑα, 1 16 τσθῦθ Ῥοβϑί]6 ἔοσ ᾿ἷπι, ὕο Ὀ6 δὺ [οοτμθ 0] ογαβαίοσα [Ὁγ] ὑμθ ἀδγ οὗ Ῥοῆ- 
ὑθοοβῦ. 

1Ψον. 1. Το βηηδηη Ἰπρογί ἴδ πογάδ καὶ παρακαλόσας αἴνον ἀσπασάμενος, ἰἢ δοοογάλποο πὶ(ἢ δότλο τιδοσοςτίροι [νἰκ,, 
Α. 8. ἢ. ΕΒ. 1.9 τοδαϊης, [οτ  ἰθὰ {π ἑεσί, τόσ. δὰ Ὦγ α΄. Η.], Π|Κὸ βοῦ)ο οἶογα ἩΒΙΟΝ δσὸ οοπποοϊοὰ ἩϊΝ [ἴ, ϑοσεῶα ἕο Ὀ6 
δριτίοπε, δὰ ἰθ ὁδποοϊ ]οὰ ὈῪ Τίοοπβοηάοτί. [ΑἸογά, 11 ω ἰμδογδ ἐδὸ ἴνο πογὰδ τί ἃ οοδ δος ἰδοῦ. ΦθΑΥ 
ΔΙῸ (οτηὰ αἰδὸ ἰη Οοά. 8[η. ἩΜογοῦ να κλμαν [πᾶς ΠΟΥ͂ ΓΘ 6 τρδυαίμαὶ ρἰοδα ΟἹ ἀσπασ., Ὀογτονθα ἔγουι ΥοΣ. 3, εἰβεοο 8ὸ 
Ῥιδυκὶ Ὁ1]6 γθαϑοῃ οδδ Ὀ6 δδοΐχηοα (οΓ ἴδ οπιϊκείομ, (Ἢ ΠΟΥ δΐὸ βκορπίηο; ἀοθ Ῥοξἔο οοποῦγ ΨῚ ἢ Ὠἷτι.---Τκ. 

Δ ΎοΥ. 4. Πύῤῥον, αἴϊος . [6 οπ ἐἰοά ἰῃ ἐεχέ. γοο., Ὀπὶ ἰ6 δυπία!ηοα ὈΥ ΤΟῸΣ πποία] τπδηπυδοτίρία [Α. 8. ἢ. Ἐ- ανὰ εἷσο 
Υ Οοά. 8[..}, ὉΥ ἘὨΙΓΓΥ το πϑοῦ]οδ, δὰ ὈΥ δου ΣᾺ] διιοίϑηςξ υογϑίομδ ; ἰΐ ἐδ οδιί θὰ ΟὨΥ ἰὼ ἴμο ἴνο Ἰδέεαεῖϊ πϑοίδὶ πδε- 

Ῥγνῖ οὐσογα ἐπ ταϊδείπο ; ἰμ6 δίσχιδδο 
ΤῈ6 Πδῖὴθ τὙΝἅἔἅὄ ῬΟΓΠΔΡΘ οα ου δοοουῃῖὶ οἵ ἴδ δἰ ἸΑΣ  Υ οὗ 80 86 ἰὶ τοδοῖα 8120 

Βεροιαῖος [Πνρ-. Βερ-͵ ἩΠοἢ ᾿τοπ δα αἴ} ἔο]Ἰοτθ. 1Δοῖι. ἀπά Ἡ. [6})60 ΑἸ, δηὰ Ἰδῖοσ οὐοτβ ζΟΏΘΓΑΙΥ] δτὸ πιὰ ἐτοαὶ 

τω κανηαν ἡμῶν ἐπ δοεσοτάδηοο Ὑὶϊ Ο. Η.; αὶ (8 πξ ἴα πηἀουθίθα!ν ἃ ἰδῖογ αἰ οσαιίίοη [ὈΥ σοργίθι 6), ἰῃ 6. ἰὸ ϑηΐ αντους. 

6 γογδίοῃδ ῸΙ .Ἶ, τοδὰ ἡμῶν.---ΕὈτίδοΥῦ, [Ὁ γογ. 8, ΟἿΪΥ 8 ἴον ζἱ πυδοῦ]ο6 ΟΧΒΙΌΪ ἦσαν [τ ἐεπέ. σες. Ὀσίογο συν 1» 
αἱ Α. Β. Ὁ. Β. 6. ΗΠ. α͵δοο Οοά. 8.8... ἸΙΔῸΥ ταϊπδουϊοα, ΥῸΪΕ. οἰς.} καείδίΒ 

[Βοοοπὶ δάϊίοσα ΚϑΏΘΓΔΙΥ, ἀοραγὶ μοτε ἔγοπλ ἔῃ ἐεχέ. τοο.---τοῦ Ὀοίοχο κλάσαι (γα Γ. Ἶ), οἵ ἐεχέ. γος. ἴτοεω Ὦ.. [5 οτοιἰοὰ ὮῪ 
οϑῃΐ οὐ ἴογ5 πὶ δοοογάδηςο ψ{} Α. Β. ΚΕ. α. Η. Οοά. Ξ΄η.--Τὰκ.} . 

4 γον. 8. [806 ἴ)9 ἑογοφοίηᾳ ποῖθ ἴος ἦμεν.-- 

, 
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δΎοτ, 11, τὸν ὈΘΙΌΤΘ ἄρτον [οπ! δὰ ἐπ ἐεαέ. τος.], [6 Ἰοα μά ἴῃ Α. Β, Ο. Ὁ (ογ κίπαὶ), Ῥὰξ 18 οπη θὰ ἴῃ Ὁ (οοτγοοὶοα). ΒΕ. 
Θ.Η-. Τὸ παὸ ᾿ΒΡΟΒΕΙΒΟΕΆΤΕΙΥ ἀτορρϑὰ [ὍΥ Τσοργὶπ᾽8] ἴο δ 11 ἄρτον [που [86 ΔΓ 1166] ἱπ γον. ἴ. [ΠἸπβογίϑα Ὀ. ΓΟ ἢ.., Τίδοὶ.. 
Βοτῆ., δὰ ΑἸ1.--τὸν 18 ο 

δ Υογ. 15. ᾿ΔΟ Π Θ Π ἢ ΘΔ 0618 ἔπ 6 ψΟΓΒ καὶ μείναντες ἐν Τρωγ. [πὰ ἱπδοτίε δὲ 
ἴὰ Ουά. δ8'η. (ογίχίηΔ}), ναὶ ΤΊ Βοἢ. ΓΟΠΔΑΓΙΚΕ σΟΠποοΓπίης ἃ ἰδίου Βαπᾶ: “Ὁ ἱπιρτουανίς."--Ἴπ.ἢ 

ἴοσο ἐχομ., 811 ἴῃ δοοογάδῃοθ ψἱτἢ Α΄ 
ΒΟ. Ε. κά Οσά. 81 η., βΒοπιθ πε ππΒ60}68, δὰ γπ]}..]. Ηδ [μ6π ΘΟὨ ΕΠ πιθ8: τῇ δὲ ἐχ. Βυξ ἴποδο πογὰβ ἀγὸ ἑουηὰ ἰῃ ὮὉ. 6. 
Ἡ., διπὰ τπιοῦῖ οὗ ἔ:9 Σ Π16601}}68, ΒΟΥ ΘΓ] γογβίοηβ, πα {ΊΠΟΤΘ. ΤΊΘΥ Ὑ6Γ6 ΤΓΟΡΑΡΙΣ ΟἸπ ρα [ὉΓ σοΡΥἱβί8)] ον Ὀθοδαβθ 
(89 οὐηίαχῖ γὙΠΝἧΡἧἁ ποῖ πηιογπίοοί, τ ὨΙ ἢ φοοτηρὰ [Αἱ τί εἰσὶ (Α10}] ἴο {ΡῚῚ ταὶ 
πὸὸ πῸΟΙΙ ἱεσθονσῃ ἐπδὲὶ ἐπἰ8 ἸΟῚ 88 δἰ πα ῖθα 6ΙΒΟΉΎΒΠΟΓΟ [πα 6]γ, ΟὨ ἔπο Τοηΐβη οοθδί. 

ὈΧΥΠΠἑατ 88 ἰὼ βαῖηοθ, ὙΏογοδς ἐξ 
ΟΥ͂ΟΣ Τοβατδ ἐδ οἴἶδῦδο 85 σϑοηι- 

ἴδθ, δἰποο οι ἰπρ σου! ὰ ματὸ δυχοδβίθα (Π9 ἐπβογίίοη οὗὨ ἰΐ δὲ ἃ ἰδίου ροσίοά.---ΤῈ.} 
ΤΨος, 16. 10 ἐεχέ. τέο. [ὉΠ] οπτνϑὰ ὈΥῪ 800012) ἢ.8Δ8 ἔκρινε; ὑὈπὶ [Ὠἰπ χοδαϊης [5 Το πα ΟὨΪΥ ἴῃ ἐδο ἔτο ἰδίοδί᾽ ποῖα] τδηῃ- 

δβογίρω [6. Η.], ἀπά βοπιθ ἔβέῃοτβ. Κεκρίκει, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, ἰ8 ΤᾺΓ ΠΔΟΓΘ δίΓΟΠ ΧΥ δἰζοαίοα [ν]2., ὈΥ Α. Β. Ο (οτίκ.). Ὁ. Ε. Οοά. Βίη. 
Του ]κ.), 88 γοοοσοϊηϑθηϑα ὃν τ σΌθον, δὰ Ὧ88 Ὀθθὴ δἀορίεὰ ὈΥ [Δ0ῃ. ἀπὰ Τίβοῖ,, [4150 ὉΥ Βογιι. δῃὰ 

ἰοῦ ΟΣ ἔγχϑοι, ἄρ μϑὼ Βοζδῃ δὶ τϑσ. 16, ἰπ9 μ᾽ αροσγίϑος ΔΘ δίοσοὰ ἰπΐο 1806 ἐπάορϑηδοηξ ἰδίοτίο δογίβε. εἰακιὶο αὶ 

(Δογον; ἀὁ ἤγεξίθ; 410..-- 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΤ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γε. 1. Δπᾶ αἴτοσ ἴξ6 πρσοόϑυνναβ οϑαδϑᾶ. 
--Το ἀδραγίυγο οὗ ἐμ6 δροβί] νγὰβ ποὶ, (8. Ηυρ, 
Ἐπνα]ὰ δηὰ οἰποσα ΒΡΡΟΒΘ), Οσσαβὶ ομ Θα ΟΥ διδ8- 
ἰοποὰ ὉΥ ἐπ ἰππιι} 16} δὰ ΟΟΟΌΓΣΓΟΑ, 88 ἰἴ 
8δο θοὰ Ὀφδοδιιθο ἷ8 116 γὰβ 5.}}} οπάδηροσοά. 
Θὰ ἐμ δΘομίγασυ, {μ6 ἢγϑὶ πογὰβ οὗ {818 δμδρίουν 
ΕΡΟΟΙὟ ΟὨΪγ ἰδ ἰΐπιο, Ὀαΐ πο (6 τοοϊἷγο, οὗὁὨ ὶβ 
ἀερδιίαγο; ἐμ 6 Ὁ ΒΙΤΙΡΙῚΥ ᾿Βοστα 18 ἰμαὶ Β6 ψαϊϊοα 
1111] αυἱοὶ τνγ8δ σοδιοσοᾶ, δὰ ὑμθη οοτηπηθησοά 
{86 ᾿ΟΌΓΠΟΥ το Β6 δὰ ῬΓ͵ΟΥΟΟΒΙΥ (χὶσχ. 2], 
22) τοβοϊυϑᾶ ἰο τρδκο. [“Ὃ Νοίῖσ68 οὗἉ (818 ἸΟΌΥΠΘΥ 
ἸΩΔΥ ὍΘ ουσπα 2 ΟοΥ. ᾿ὶ. 12, 18; τἱϊ. ὅ. 6." (Α11. 

ταν 2, 8. ΔΑπἃ ὙἘΘ05 δὃ9 Βα ξοτθ οΥὐοσ 
ἴδοβο ᾶσῖε.---αὐτούς τοῖογβ ἰο (86 ΟΡ βιϊδῃΒ 
ἴῃ Μαροοάοιῖα, 85 (00 πΟΓὰβΒ μέρη ἐκεῖνα διὰ 
Μακεῦδ. βίον. Ἑλλάς ἰδ ποὶ ἰο Ὀ6 υπἀογδίοοα ΟΥ̓ 
ἄτϑοοο, ὁσχοϊαβῖνο οὔ Ασομ δὶβ, δηὰ ρδυί συ] ΥΥ οὗ 
π6 Ῥοοροηπμοδαβ (ΒΘ 6}}; 1ὑ Βοτο ἀθηοίοβ ἐπ 
μι]. οὗ ἄτοοροο, ἰο τ ΒῚΘὴ [0 οἰβονΒ  γῸ 8Ρ- 
ΡΙϊθ8 (0 ΟἹ οἾ4] Ὡδπιο οὗἩἨ Ασομ δία, θαΐ το Π6 
ΠΟΥ ἀραὶ ριιδίοα ὈΥ ὑ80 ΟἷΔΟΓ δηὰ 89 Ῥορυϊαῦ 
Πδιο οὗ Η 6115. ΤῈ μαγίϊοὶρ]6 ποιήσας 18 8π8- 
οοἸυίῖο [σοτρ. ἐπιγνόντες, ποίΘ ὅ δρρομπάρα ἰο 
ἰοχὶ οἵ ο᾿.. χὶχ. 21-41].- -ΤᾺ.7; 86 γ σῪ σοπϑίσιυο- 
ἰἶοα οὗ ἁ ἐπθ βοηΐθῃσο ϑχἱθϊί8 (86 Ὠδϑία συ ἢ 
ποῖ [μαἶκο, οα ἐμΐϑ οοολβίοῃ, Ρα8868 ΟΥ̓ {86 
ἰδθοῦβ οὗὨ {86 δροδίϊὸ ἱπ Επσζορο. ΤῈ6 ᾿ἰηβίἀ]οὰ8 
διίοπιρέ οὗἩ (80 Φ907}8 ΟἹ {πὸ 119 οὗ Ῥϑὺ] ν88 
ἀουι]ο58 τά δὺ Οουϊηίη, ἔγοσα τ 816}} ροϊπύ ἢθ 
μ8 ἰπἰομἀρὰ ἰο Ῥγοσοοά ὈΥ ψαΐου ἰο ϑ'εῖα; 1ἰ 
ἱπαυοοὰ Ὠΐτα ἰο Ῥγοσοθᾶὰ ἐδιέμονῦ ὮΥ Ϊαπά. ΤῊΪ8 
τουαίΐο εοπαποιοα πὶ ἐπτοῦυχ Μδοσδαοηΐα, αὶ ο6- 
ξαρἰθὰ δο τὰῦοἢ} ΠΟΤ ἐΐπηθ ὑμ8η ὑμθ ΟἰΒῈΥ, ὑπαὶ 
.ὸ νγαβ υἹεὐπηδίοὶῦ οοταρο]]οὰ ἰο ργοοοϑὰ σὰ 
ΥΟΙῪ τοδὶ μδβίο (γον. 16), ἢ ΒΘ ἀθβί τα ἰο γϑϑδοῖὶ 
δετυβδι θα αὖ 6 δρροϊπιθα ἐἶπλ6. 

γεε. 4, δ. Διυᾶ ἴθι δοοοιῃρϑιηΐθᾶ ᾿ΐπ:. 
-Ἰλικο πον ΤΟΙ Β ἰο {π6 αἰϊοπἀδη 8 οὗἩ {6 Δρ08- 
10, οὗ Τ Βοτὰ ΒΘ π8π|608 ποί 1658 (πη Βοσ η, Μ Δ}1]6 
ἢ Ηἰπηβοῖῖ, δοοογάϊηρ ἰο νον. ὅ δ᾽; 18 8δ΄., δἴδοὸ 
δοϊοηζοά ἰο (6 ΘΟΙΙΡΑΠΥ͂. ΤΆΓΘΘ Ὑ6ΓΡΘ πα 68 
οὕ Μεδοοάοηΐβ, ἰδ οὐδὸν ἔοι, οὗὨἩἨὨ Αβίδ. Μίῃου. 
Βοραίον οὗ Βοσϑα, γὃἢμο 15 οὐΒοΓ τ ἶ86 ἈΠ ΚΠ, ἰδ 
ἢγδὶ πλπλϑᾶ, 88 186 Θροβίϊθ οἢ 18 σοὶ ΓῺ ΡαΒβοά 
(του Βογϑα, Ἡλι ϊο ἴδῃ διγίμον ἴο ἰλ9 Βοιίι, 
θοΐογο 6 τοδοβοά Τθββαϊοπίοα, ἰο ΒΘ ΟἿ 
ἐδ6 τὸ ἔγιθηβ Ὀοϊοηφοα, ὙΠῸ δγὸ ποχί τηθῃ- 
οηρὰ. ΟΥ̓ ἰδα Ἰαϊίοσ, ϑοουπάπβ ἴ8 ποί ἱπίγο- 
θυςοα 6 Δοογο, τβογοα8Β ΑΥἰδίδυο ΒΝ ἢκά 8]- 
Τοδὰγ Ὀδοὴ ἷπ {86 ΟΘΟΙΙΡΔΠΗΥ͂ οὗ ἐμ6 δροβίΐο δἱ 
Ἐριιθδαβ, (οἷ. χὶχ. 29), δ 8 Ἰδίϑυ ρουϊοὰ διἰοπάθα 
δΝὲπι ἀυγίηρ [εἷ5. γογᾶρο ἰο Βοπιθ - ΧΧΥΪ;. 2), 
διηὰ 8180 βἰιδγϑὰ 18 ἱπιρυϊβοηταθηΐ ἴῃ ἰμδὶ οἷν 
εν ἷν. 10; ῬΒίϊθαι. 24). Α8 Θδίυβ τα οὗ 

Ὅσο, 6 ΔΒ 8 ἀἰογοηΐ ῬΟΣΒΟῚ ἤσοσα ἐμ Μί8οο- 

". ΑἊ δὴ οοοὶο- 

ἀοπίδη Οδίιιθ τη οποα ἰπ ὁ. χὶχ. 2060 ΤῈ 
ὩδΙὴ6 οὗ Το μΠΘὰ8 οσσυγα τιΐμουϊ ΔΩ δαὰϊ- 
{0081 ΤΘΙΏΔΥΚ, 88 Ῥσουΐοιβ βίδίθπιθηίβ (6}. χυὶ. 
1, οἰσ.}, "δὰ δἰσοδὰν τηδάθ Ηἷτὰ 80 ΠΟ] ΘΠ ΕΠΥ Κποντη. 
Τγο συ τγ88 8180 τ ἢ Ῥ8Ὰ]} πὶ Βοπιθ αἱ 84 ᾿ἰδίοσ 
Ῥογϊοα (Οοϊ. ἱν. 7, 8; ΕρΒ. υἱ. 21), δῃὰ σαγγίϑά 
ἰού οὗ ἐΐΐ9 δροβϑὶ]ο ἰο δοηργυορϑίϊοηβ ἴῃ Αβὶϑ 
Μίποῦ; Θομρ. 2 Τίτῃ. ἱν. 12; Τῖϊ. "11. 12, Ττορὶ- 
ἵπ}05, 88 ἯΘ ΣΟ ΒΡΘΟΪΑΙΠΥ ἱπίογτηθα ἰὴ ἰμ6 θχὲ 
ομδρίον (χχὶ. 29), ψγδϑ δὴ Ἐρμθβίδῃ Ὀγ δἰγίμ. 
ΑΘ ἃ Θομηΐξϊο- ΟΠ γϊβίαη, μΒ6 τα {86 ἱηποσοηξ 
ὀδυδο οὗ {ἰμ6 ἐππιι]ν τυ ἢ ΟσΟΌΥΓΟα πὶ 96 Γυ88- 
Ἰοῖὰ, δῃηὰ οὗ {μ9 ἀγυϑϑὶ οὗ ὑπ δροβίϊθ. Τὴ νψογὰβ 
ἄχρι τ. ᾿Ασ. ΒΡΘΟΙῪ «4δΐα »γοσοηδωϊαγὶδ 85 (6 468- 
ἰἰπαίύὔοη οὗ ἰλ9 σοιρϑην, πιπουῖ, ΠουσονοΣ, ἀ6- 
ἈΥΪΩρ ὑπδὺ ΔῺΥ οὗ [86 ΠΌΣΌΘΓ, 6. 5.,) ΑΥἸδίθγοἢν8 
δορά ΤΙτοίμοιβ [χχὶ. 29; χαν]ϊ. 2] τοτηδὶ ποά τὶ τ ἢ 
ὑπ6 δροβὶϊθ Ἐπὶ} ἢ6 τόδοῆθα «Ψογι θα]. Α11 
Ῥτοοοράοα ψῖϊα (ῃθ ἸαύίοΓ 885 ᾺΥ 88 Αϑίϑ, Ὀυΐ πο 
αγίμον, Τὴ οοπ͵οοίαζο οὗ Βαυτηχαχίθη ἐμαὶ αἷξ 
{8 χὰ 6 δοδοιηρϑηϊθα Ῥδ]} ἰο Φ6Γ 5816 τὰ, ̓ π ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἰο Ὀ6 ὑδοσο Ῥσοβοηϊθα ἢοὶ ΟὨ]Υ ἰ0ὸ πὸ 6] ΟΥΘΥΘ, 
ῬὈαϊΐ 4180 ἰο 8]} [5:86] 85 [8:6 Βουδῃ Σορσοβοιίδ νοδ 
οὔ [86 οσοηγοτίοα αοῃ 119 που], ἴβ Ὡοἱ δα δἴδοίο- 
ΤΙ βαβίαἑηθα ΌΥ̓͂ (π9 σοῃβί ἀογίϊοηβ ὙΔΒῚο. μανθ 
Ὀθθη δαναπορὰ ἱπ 18 ἴδυου. 
κε. 6. αἅ. Αμὰ ννγὸ π8ὶ1]ϑ ἃ ἄννδγ .--- ΑἸΟΣ 

{86 βουϑὴ αἰϊϑπἀδηὶβ ἢδὰ ἀοραχίοα ἔγομῃ ῬἈΣΡρΙ, ᾿ 
(ΠΥ ἼΟΣΟ Γ[0]]ονοὰ Ὁ Ῥϑὰϊ δηὰ Το; ἴον (86 
Ἰαύίοῦ αραΐηπ ΤΣ ΐοτβ ἴο ἈΪΤΩΒ6] ἴῃ ἐμ6 τοσὰ ἡμᾶς, 
γον. ὅ. ΤΒο αἰδίϊποίζοη Ὀθίνγθθῃ οὗτοι, Ὑ6Υ. δ, 
ὙΤ Σ Αἷἶβο ἱποϊθἀθβ Τπιοίμουβ, γογ. 4) δηὰ 
μεῖς, γ6 1. ὁ, ἔοΣὈἱ ἀ8 18 ἴο αβϑϑύτηθ [τὶ 1} ΒΘΥΘΙΔ] 

γοσθπΐ οὐδ δυο γΒ.---Τ .} {πῶὺ ΤΙπιοἰ Θὰ8 
γ͵ὸ8 ὑπῸ τῦίὶϊοσ οὗἁ (ἢ ο80 ΤΣ 68 ἱῃ τ ΠΙσΘὮ (86 
Ῥτοηοῦη “ὙΘ᾽ ΟΟσΌΣΒ. [ὉΚῸ0ὺ δδὰ τοδὶ θᾶ 8. 
ῬΒΠΡρΡὶ, ἀυτίηρ Ῥδ0}᾽8 βοσομὰ τὰ ΘΒ ΟΠΔΥΥ 70Ὸ}- 
ὨΘΥ, οἷ. χνὶ. 14 [8006 ΕΧΒα. οίθ 0η ὁ. χγΥϊ. 8ὅ- 
40. Ὁ. εέ.----[Ἑ.}; Β6 ΠΟῪ Τοὐοΐῃδ 86 δροδίΐθ ἴῃ 
{89 Βᾶπ|6 ΟἹ, γῸ Σ. 6, ὁπ ἐπθ τοίυσῃ οὗὨ ἰδ ἰδίαν 
ἔγοτα 818 ἐμϊτὰἃ τοἰββίομΑσῪ Ἰουσηογ. Αἱ {πὶ 
Ῥοϊπί, δοσογαϊηγσῖν, Ῥυθοῖδο Βρθοϊ δοδίί οῃΒ οὗἉ 9 
ἰϊτωθ Ὀορίη, 88 1ἢ ἃ ᾿ουῦγῃη8ὶ δδὰ θοῦ ἱκορί, ἴῃ 
ὙὙἘΙΟΙ (η6 ἱποϊάθηιϊβ οὗ (6 ἸΟΌΣΠΟΥ͂ ὍΥΘ Γθ- 
οοτἀοά, 

ὁ. Αἴϊτοσ [89 ὅἅδγν»Β οὗ ππ]ϑανθηθᾶ Ὀτθδᾶ, 
διηὰ οὗ (6 Ῥάββόυον, Ρδυϊ βα]]οὰ τιὶῃ ΓΠυκο Υγρουι 
ῬΒΠΙΡΡΙ ; [86 γ0886] ἀϊὰ ποί, ΒΟΥΤΟΥΟΥ, ΔΥΣΙΥΘ δὖ 
ΤΎΟΔΒ, ὍΠη11] ἰπ6 ΔΓ ἀν, ΒΘΓΘΑΒ, δοσογα ῃρ ἰὸ 
6ἢ. χΥϊ. 11, 12, ἐπ τόογαρὸ ἔγοιι ΤῊοδ5 ἰοὸ Ῥμὶ- 
ἸΡΡΙ, ὁ ὑμαὺ οσοδβίοῃ, γθαυϊσϑα ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἰδ γο9 
ἄαγα. 

γεᾷ. 7,8. αβ. Αῃπᾶἃ ὩΡΟΩ ἴδ890 τδὶ ὅδ οὗ 
189 νγοϑϑὶς.-- -κ6 ὨΟΓΘ γϑὶαίθϑ, υτορ. 7- 12, ΔῈ 
ονοηὶ τ βίο οοουγτοα ἴῃ Τγοδδ---ἰ 6 σοϑίονα 08 
ἰο 116 οὗ 8 γοιί, ΒΟΒο ἀθδίἢ δὰ θη οοοδ- 
Βἰ οηδα ὉΥ͂ 8 741}, δὖ ὑμὸ ἐξτηϑ ὙΒθὴ Ῥδὰ] γ1ὰ8 60η- 
ἀποίϊηρ τοὶ χίουβ βουυΐοοβ οἢ ἐμ: 6 ουθ οὗ δΐβ ἀ6- 
Ῥδυίασο, ὨϑΟΪγ, ὌΡΟὰ 180 ὅταϊ ἀαῦ οὗ [86 



ΤῊΒ ΑΟΤΒ ΟΡ ΤΕ ΑΡΟΞΤΊΕΝ. 

Ὑγ6060]ς. Αοοογάϊης ἰοὸ ἰδ6 Ηρογναὶδιῖσ ὠδι ἴο- 
φυεπα, Ῥϑουϊῖαν θ᾿ ἰο 86 αοΕρ6158 δπἃ ΤῊ ΑΟΤΒ 
ἰῷ ΊΝεΙ: Οταηι. ὃ 81. τὐδαξ ατν δια 4180 ἴο 

8 ΘΡρ βί1985 οὗ Ῥδὺ] (1 Οου. χυΐ. 2), μέα 18 υϑοὰ 
ἴογυ πρώτη. Νοῦν, 0 τβί ἀδὺ οὗὁ (6 υγοοὶς νγ8 
ΟἿΥ δυπάδγη; δῃὰ νγῈ ᾿ΘΡῸ ΟΌΒΟΤΥΘ ἰδὲ ἤγεί ἰγϑδ8 
οὗ {π6 ΟὈΒΕΥΥΔΏΘΘ οὗ ϑυπάδγν, τ ΒΙΟἢ [86 Β:δίΟΥ 
οὗἩ ἴῃ σμογοῖς Θχ ὶῖί8. [1ἰ σδηποί 6 ἀφηϊοά, 
ἐβ ίγυο, {πὶ (}}}5 ΘΒΒΟΙΔΌΪΥ οὗ 16 ΟΠ Υ δι 18η5 (ὉΓ 
186 ῬΌΓΡΟΒα οὗ Ὀγθαϊείηρ Ὀσχοδᾶ, ἐ. ε., [0 ΡΔΣ- 
ἱακίηρς οὗὨἨ (0 Ὀτοδὰ ἱπ δοπηθοίΐοῃ ὙΠ} (6 ΠΟΙΥ͂ 
Το] χίοιβ ΒΟΥΥΪ668---ἰμ6 [οΓα᾿ 8 ΒΌΡΡΕΣ,---δηα [ὍΣ 
μιοδγίηρ ἰι6 ποσὰ οὗ Θοά, τΐσὺ μανὸ ἀεοίἀθηίαϊῳ 
οσσυγτοά οα 89 τὶ ἀδγ οὗἩ 16 γϑοῖς, βίῃσο Ῥδυ}᾽8 
ἀοραγίυσο γγδβ ἰο ἰδικο γἷδοθ οὔ (ἢ ζο]]ο ἡ 
Δ (Μογοῦ). Βυὺ {πὶβ ἱπιογργοίδίου, δ 1890 
ΒΔιη6 ἰΐπι6, [8116 ἰ0 οχρίαίπ Γυ ΚΟ τοῖν [ῸΓ 
τηδηἰϊοηΐηρ {818 ἀΔῪ ἰῃ ΒΟ, ΟΧΡΓΙΟΒΒ ἰοστηβ. ΗΪ8 
Ἰαησυδία ΡΪΔΙΏΪΥ ἱπάϊοδίοβ (πὶ (Π185 ἀ8  ψἃ8 ὑγθ- 
οἶἰβοὶν ὁπ6 ὑμδὶ νγ88 ἱκορί ΒΟΙῪ δηἀ 086 οπ ὙἙὶσΝ 
8886} Ὁ} 108 ΤῸΥ ταὶ κί οὉΒ ΒΕΡΥΪ665 ΘΓ συδίοιηδ- 
τἶϊγ μοϊά. ὙΠ {π18 νοῦν (16 οἰ ΓΟ πιΒίδ 66 τηοδί 
ΒΑΡΡΙΪΥ δγθοβ, ἐμαὶ πὸ ἢγβί πιθηϊΐοη οὗ {6 
ΟΌΒΟΓΥΒΠΟ6Θ οὗ ϑυΠΔΥῪ ἰΒ τηδάἀ6 ἴῃ σοῃπηδοίϊοη τ ἢ 
ἃ ἀοη{116- ΟΠ τ᾿ βἐΐδη σοηρτορδίίοη, βἴποο, δοοογά- 
πα ἴ’ο ὑμ6ὸ παίαγο οὗ {86 6486, {818 ουδίοῃῃ 88 
ἐπιγοδυςοα δἰ 8ὴ ΘΑΥΪΐ ΟΣ ρου δηᾶ νἱῖ ἢ ΠΟΓΘ 
6556 ἴῃ Οομί]6- ΟΠ νἰβιΐδη, ἰμδὴ ἴῃ Διάθο.ο- ἢ τὶδ- 
(δὴ οοηρτοραίίοηβ. [866 ΟΟνΝΥΒ. ΑΝ Η., ζΐζε, 
εἰς., οὗ δι. Ῥαμδ. ΟὨ, ΑΧ. γ0ό]. Π. 212.---Τπ.] 

ὃ. ΝΆΘΩ 86 Ὺ [νὑ8ὸ] ΟσΘ βαϊμοτοᾶ ἴο- 
ξοῖδοι.---[ΕῸΣ ἦμεν, νον. 8, ἱπβίοδὰ οὗ ἦσαν, 866 
ϑῦογνορ, ποῖ 8, ΔρΡροπάρὰ ἴο (6 ἰοχὶ, 88 Ὑ7}} 85 
ἴον ἡμῶν, τον. 7, ᾿Ἰπβίθϑα οὗ τ. μαϑ.---ΤᾺ.1]1. ΤῈ 
Βἰδιοτίδη πα ϊσδίοϑ ὈῪ ἡμῶν, ὑπαὶ Β6 δἰ πι86}} τγἃ 8 
τοβοπὶ δἱ {18 δβδβοιιγ; ἢθ ΔΡΡοπάβ, ἱτηηλθ- 
ἰδ οἷ δου αγαβ, (6 ψογὰδ διελέγετο αὑτοῖς, 88 

Ἐ80 ἀἰδοοισβο οὗ (Π6 Δροβϑί]ϊο 88 δββϑῃ  } 8 
ἔδυ ον 6}} δοσπιοὴ (μέλλων ἐξιέναι), δἀάτοβδοά ἰο 
οΒθ ἤγομι οπὶ ἢ6 Ὸ8 ῬΑΥ ΐηρ, 8η4 ηοὶ (0 818 
ἐγδυ οὶ ΐη ς ΘΟΙΆ ΡΘΗ; ΟΉ 8, ΔΠΙΟΠΩ ὙΠΟΠῚ τ. 88 116 ἢ 18- 
ἰογῖδῃ. Τ}8 οἰγουτηβίϑησθ νγὯβ ΟΥ̓ΘΟΥΪοΟοὰ ὉΥ 
ἸΩΔΗΥ͂ ῬΟΓΒΟΏΒ, ΡΔΥ(ΙΘΟΪΔΥΪΥ ὈΥ ἰΓΔΏΒΟΥ ΌΘΥΒ, ἮΠΟ, 
ΘΟΒΑΘΑΙΘΗΝΥ, Βυρροβοὰ ἰμδὲ (ἢ6Υ οὐρῆὶ ἴο ψυὶΐθ 
τῶν μαϑητῶν, Ἰπβίοδα οὗ ἥμων. Τδο ἰδῦρ8 σοχθ 
ἸΏΔΩΥ ἴῃ ΠΙΠΊΡΟΣ, Οἢ ϑοσουῃί οὗ (ἢ 6 3ΟἸ] ΘΙ ΣΥ 
οὗἉ τὴ οσοαδίου (πο ἑογολδεὲ (ξυτβεῖη; Βαέ Βεαηά- 
ἸΔλπ}08.). [“Ζσλίδ, ᾿ἰςΘ ΓΑ}, ἰαπιρα, Ὀὰὶ ἴῃ ἃ νά οΥ 
ΒΟΠ86 ἰδδηῃ ἰμπαὶ ῬΒΊΟ τὸ δἰίδο ἰο ἰΐ, ἰη- 
οἸυάίηιςξ ἰογοδθ8, σδηάϊοβ, Ἰἰδηΐίοσηβ, οἷο, δπὰ 
μογοίογο, οὶ 'π οἰ] ΟΪΟΡΣῪ δηπὰ ὑβαρο, ΘΟΥΓ65- 
ῬοπάΪϊηρ ΥΟΤΥῪ ὩοΑΥΪν ἰο ἰὴ ποτὰ υδβοά ἴῃ {δ6 
Ἐπ} 181} σογβίοῃ."" (Α16χ.).- τα. 

γεκ. 9. ἘΒοτο δαῖ ἴῃ ἃ νἱηᾶονν ἃ οοσῖδὶ 
ψΨΟΌΩΡ, 185 ---ΕἸἸ ὙΠ τὴδ8 βἰ (ἰἰπης οἢ (Π6 τὶῃ- 
αονν, ἱ. ε., 05 {μ6 Ἰοράμο οὐ θοποῦ οὗὮὨ 86 ΟρΡΘῃἑηρ, 
ΨΜΐϊσἢ, δοσογάϊηρς ἰο 6 δῃσίοηΐ συβίοτῃ, τγῶϑ ποὶ 
δυτηϊβηθα πὶ (ἢ ρσ͵458, ΔοΥ ουθῃ, ἱπ {818 ραυ ΘῈΣ 
886, Ὑ1Π 8. ΒΟΓΘΘῺ ΟΥ ΓΝ δυαϊίογδ; ἰἰ ᾿νϑα, 11- 
ἴΘΓΑΙγ, δὴ ρθη σίηάον. ΕἼοΣ {8 Ρΐἷδοο, 
ὙΓΟΝ 88 πὰ (Π6 (πιστὰ βίοτῃ οὗὐἨἩ ἰῃ9 Βουδβα, Β6 
[6}1 ον ἱπ πἷἰβ 8].οθρ. Τὴδ σοπβίγποίου ΙΒ 
(80 ΤΟΌΡ Ῥαγίϊοἶ ] 95 18. {π6 ζ0] οπ πα: 8 γουῃς 
ΤΏΒῺ δΒἰ((ἰης ὁπ ἰπ6 πὶπάον, δηα ἈΠ} ἰηΐο 8 
ἄθορ βίϑορ, ν᾿ Ή 116 Ῥδὺ] Ἰοηρ σοηἰἰπυοά (ὁ ΒΡ}. 
ἴο!ὶ ἀονη, Ἰνοϊηρ ΟΥ̓ΕῚ ΘΟΠῚ6 ὈΥ͂ ΒΙθ6Ρ, οο. ΤὈ6 
δΡ116016 18 ργοβχοὰ σβθη ὕπνος ὁσοΌΓΒ 86 Βοσοπὰ 
{ἰπ|6, 88 (1 Ἰαίο δα ΔἸγοδαν Ὀδθὴ τηοπιϊοποὰ, 
Ἤρϑη νεκρός Β᾽ΤΩΡῚῪ ἸηθΔη8: Ὧθ ὰ5 ἀθδά ὙΠ ΘῈ 
Ἰοὰ ὑρ, ἡ. 4., ἀοὶ οαγτὶοὰ ἱπίο {π6 πουδο, Ὀυΐ 

ουαπά ἰο Ὀ0 ἀοδἃ ψβϑθῃ (Π6 Ῥϑορὶθ διἰδοιαρίϑὰ ἰὸ 
γδὶδο ἴτω ὉΡ. ΝΟΙΙΒΟΡ {μὶ8 Θχρτϑδβϑίοῦ, ΠῸΥ ἰδ 
οοπίοχι πῃ ΠΘΏΘΓΑΙ, ἔτη 8.685 ΔΗΥ͂ ΤΟΆΒΟΙ [ῸΓ 
ἰδίῃ νεκρός πὰ 186 8686 οὗ ὡς νεκρός (88 ἀθ 
Ἡοῖίο, ΟἸδδηδοῃ δὰ οἱ οσΒ Ὁ} 88 {186 γουπᾷ 
ΤῊ8Π δὰ ὈθΘἢ ὈΠΙΥ͂ ΔΡΡΑΓΟΝΕΟΥ ἀοοᾶ, οὐ δὰ 
ζδιϊιηϊοὰ, οἱο. 

Υκε. 10-12. Διᾶ Ῥαπὶ - - - [911 οἱ πίπι, 
οἰο.---Τ)ὸ Ῥγοσθάυσο οὗ ἰΐθ δροδὶ]ο, πτῆὸ Ἰδιὰ 
Ηἰπιβοὶῦ οὐ (6 ἀοδὰ ὈΟΑΥ, ΓΣοβοι]οὰ (δαὶ οἵ 
ἘΠ1588 ἴῃ ἐμ οδ86 οὗ (86 ἀεοοοδδοὰ βοὴ οὗ ἰδ6 
ΒΒυπδιηπίθ (2 Κίηρβ ἶν. 84), δηὰ ἰδδὶ οἵ ΕἸ δὰ 
ΐπ (μ86 6886 οὗ (Πο Βοπ οὗ )6 τὶᾶονν οὗ Ζδιεοριδίῃ 
Βατορία, [ὰ. ἱν. 26] (1 Κίηρεα χυὶὶ!. 21): ἰὲ ντῦϑ 
8 οΟὈ]ϑοοί ἰο Τοδηϊτηδίθ 86 11}616088 ΒΟΥ 

1π0 τηρᾶαϊῃπι οὗ ὈΟΟΣΪγ οομίδοὶ δηὰ τἱίδὶ τ 
Αἴοοσν (8 δοὶ δὰ 60 ρογζοσιωθά, Ρϑὺ] καϊὰ ἰὸ 
(056 ὙἢῸ0 δυττουπαθα δἰ, δαὶ ΤΠ 6 Ὺ βῃου ὰ ποὶ 
6 ἀϊδαυϊοιοα ποῦ αἰδίγοδδοα (ϑορυβεῖσϑαι, ἴὰ ἰδὸ 
τα 4416 τοΐσθ, σοηδίεΥΉ ΟΥ̓, ὨΟΪ ΤΠΘΡΘΪΥ : 0 ἐτν αἰομά, 
88 ΓΌΪΠΒΟΡ δὰ 46 ἤοίίο ἱπίοσργοιὶ [86 τογὰ, 88 
ἀπ 8 ΒΘΏΒΘ ΒΘΟΠ18 1658 δυϊίοα ἰο {8Ὸ σοπίοχί, ἰδ 
86 οἱμον.). [220 ποί ἰαπιεηί, νυ οι, δοοογάϊην 
ἰο {80 Οτἱθείδ] Βαϊ δπὰ ἰδ 6 ̓προτί οὗ ἰ.)6 ποτὰ, 
ΠΟΥ ΟΥΘ ἀοΐης 8 Ἰουὰ δπὰ ρδββιοηδίο οὔξ- 
ΟΥ̓; δορ. δἴδι. ἰχ. 28: Μδτκ νυν. 89.᾽" (Πδοῖ- 
εἰ1).-18.]1. “Ηἴἰ8β βοὺ] ἷἰβ ἱπ ἷπι,᾽" βδιὰ ῥϑυὶ], 
πο: “418 ασαΐπ ἴῃ Ηἶτη,᾽ Ὀὰΐ 85 1116: ““ἷ5 ψεί 18 
μῖτη.᾽ Ῥδὰ] οομία ποὺ ΒΑΥ ἰδ Ἰδίίου, [ῖὉὁΓ 186 
Σου δὴ Β8δα Ὀθ6Π δοί!8}}ν Κὶ]]16 ἃ Ὦγ ἰδο (4]}, 
δηὰ {6 ΤΟΥΤΩΘΥ 86 τοοιμία ποῖ ΒΔΥ͂, 85 Βα ἀϊὰ ποὶ 
ἀδβῖγθ ἰο παιδί δῇ οδιθηἰδιϊουβ αἰ πρίδΥ οὗ δἰ πιρεῖί 
διὰ διῖ8 τι δου] οῦβ ΡΟΤΟΣ. 8511}, [86 πδοῖο 
Βἰδιοιηθηῃί 18 οὗ δΌΘΙΝ ἃ πδίυγο 88 ἴ0 ΒΒ ΟὟ ΟΟΠποΪα- 
δυοῖν ὑπαὶ {πὸ γοϑίοσαϊίΐου οὗἨ ἰδ ἀδοοδδοὰ πὸ 
οἴοοίδα ΌΥ {μ6 τυϊγδοῦ]οῦΒ Ορογδίίοι οὔ {86 δροῦ- 
ι10θ. Ιπάφροά, ἐμ6 ψογὰβ ἦγαγον---ζῶντα, τον. 12, 
8.3 ΘΟ ΣΔ ἰβἰϊη συ θη 6α ἤγοτι ἦρϑη νεκρός, τοτ. 9, 
Ῥἰ δἰ ὀχ πὶ δῖ. [86 τηοϑηϊηρ ἩΒΊΟΒ [ΚΟ ἰπἰοπά- 
θα ἰο σοῆσευ. ἮΤ8ο βίἰδιοιπδῃί (δ δὶ, αὐλον {815 ἴὩ- 
οἰάφηϊ, Ῥαὺ] Ὀγοῖκο ἱμ6 Ὀτοδα δηὰ δἱἰα ({μδὲ ἰδ, 
Ῥουουμηθα {πὸ δοὶ ὙΔΒΪΘΒ Β6 δὰ οΥὐἶ χίμΑ}}γ ἴῃ 
γἱον, δοσοογάϊηρς ἰοὸ τοῦ. 11] σοι ραγοα ὑῖ ἢ τεσ. 7), 
ἀπ δὲ δὸ γοϑυμηοα Ηὶβ αἀἰΒοοΌΓΒβο, δὰ {δαὶ ὃθ ὁ0ῃ- 
τἰππαοὰ οὐϑῶ {11} Ὀγοαὶς οὗ ἄδυ, τ ρ] 68 ἐμαὶ [88 
ἀοδίχη δὰ ὑπο σοπίϊηαδηοθ οὗὨ {86 τηϑοὶϊης Βδά 
ποὺ 60. ΒοΡΙΟυΒΙΥ δὐοοίοα ΝΜ 8 ΟΘΟΌΣΤΘΙΘΟ, [80 
ΘΟΠΒΟαΌΘηςσΘΒ οὗ ΠΟΙ ταϊρῦ ἤᾶνα ὈΘΟΏ ΥΕΤῪ 
Ῥαϊηΐαὶ. Κλᾷν ἄρτον, γ0. 1], σδπηοὲ 6 οἶδεῖ- 
δα απ ὰἀογδίοοα (Π8ῃ 88 ἴῃ τοῦ. ἦ, δἰ ἐμοῦ ὅτο- 
εἶπ5 δῃηὰ Καϊποοῖ 8] 6 ζο {πδὶ (Π 6 ὀχ ρτοβϑβίου σοΐοσα 
ἷῃ τόν. 7 ἰοὸ 8 σοϊρίουβ τη88], Ὀυΐ ἴῃ τοῦ. 1] 
ΤΆΘΤΟΙΥ (0 8 ΘΔΙΪΥ Ππ|68], ΟὗἨ τ ΒΙΘὮ 186 ἐγδυοῖον 
Ῥασίοοῖς υ βοὴ μὸ ἀδρδγίϑα.--- -Οὕτως Ὀοίοτο ἐξῆϑεν, 
ἸΏ Ρ] 168 ἰδδὶ Ῥ8ὰ]} σοτηθῃσδα δἷβ ἸοΌγποΥ νἱϊβουῦὶ 
ματνίης ἴουππὰ ΔΠΥ ΤΟΡΟ86 ἀυτγίης ἰμδὲ πϑοὶἊ 
πἰρο, 
ὕει. 18-18δ6. Απᾶ πδεἰ]οἃ ππῖοὸ 4.4808.-.-- 

Τλὰκο ΤΌΣΗ. 65 πῃ {8.686 Ὑ6ΥΒ6Β 8 ἀοἰΔ!]6α δεοουππὶ 
ΟΥ̓́[8Ὠ8 ᾿ΟΌΤΏΟΥ ἤγοπι ΤΊΎΟδΔΒ ἰο ΜΙ. Τὸ οοι- 
Ῥϑηΐομβ οὗἩ Ῥβ8]} δὲ ἢχαὶ καϊ!οὰ πὶ πουὶ δῖπι, δηὰ 
Ῥτοσθοοάορά δίοης δε σοδϑὶ ἴγοπι ΤΎΟΔΒ ἰο Α358086 ἴὩ 
Ἡγεΐδ, ὁρροβίξο νὸ ἰμὸ βογίμογη δηφίο οὗ [κ65δοα, 
ἢ 16 ῬΘῸΪ σψϑηὶ ὉΥ Ἰαπὰ ἰο {πὸ βδπιθ ροϊπί, (89 
ἀϊδίδπσο Ὀοΐπς πἷπα [Ὁδττη8ῃ} πιῖ]68 [{{π ΒΥ 
ἘΔ ΙΒ. τα} 165, ΟΥ, δοσοσάιης 0 ϑῖν Ο. Ἐεϊϊοσα, 
{ἈΙΓΙΥ τοϊῖοα (Οὐηνδ. απὰ Η. ΥοἹ. 11. 218, 214).--- 
ΤῈ. [ΓὉΚῸ ἀοε8 πο οχρ] δῖπ {86 τιοίϊνο οὗ δὰ] 
ἴῸΣ Ττοδκίηρ (18 δυσδηροιαθηὶ (ἦν διατεταγμένος, 
τοϊὰ 19 τοΐθ9), δῃὰ ἰδ υδχζίουβ σοιῃ θοίυγοϑ οὗ 
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Θοσηπλθπίδίουβ ΔΓΘ Δ᾽} πθδυρρογίϑα ὈΥ ΚΠΟΥΕ 
ἔδοιδ, 6. 9.. ὃ γαασγα 70γ ει198 ἈΘΘΙὰ (Ο 4]γ1}); οδυ- 
εἴομ,, ἴῃ τνἶον οὐὗὁὨ μο8.116 πῃ ονθπιθηί8 5 ἐπ ρΡαγὶ οὗ 
με ὅονν5 (Μ|6846}18); οδῆοίαὶ ΔΌΟΣΒ πὶ (Π6 ἰπίογ- 
τα δίθ γορίοη (ΜΘ γο 7); (86 ἀθβίστο ἰο Ὀ6 ΔΙ0Π 9 
{Βεουπιρσατίοι; Ενν8]α).---ΕὙΟῚ Α8808, ΠΟΤ ὑπὸ 
ΔΡΟοΒΙ]9 δ αν Κοα, 86 ΘΟΙΡΔΩΥ Ρτοσθοαρα ἴῃ 8 
ΒΟΒΙΒΟΥΪΥ αἰγθοϊϊΐου, 80 ὭΘΆΣ ἰὸ ἰδ6 σοϑδβὶ, {μπδὶ 
ΒΟΥ 5Βα}]οὰ Ὀοίνθοῃ {μ6 18]8Δη48 οὗ 1ζ68005 (ὁπ (Π6 
θδϑ8ὶ δὶ ἀο οὗ νυδῖο Μ|Ιΐγ7]9Ππ6 γ185 θοδο  Ὁ}}} δἰία- 
διϑα), ΟἸ1οϑ, ϑ'δπιοβϑ, δηὰ ἰδ νγοβίθσῃ οοδαὺ οὗ 
Αβδ6 Μίηον.---παραβάλλειν ὮΘΥΘ ΤῊΔΥῪ ΙΩΘΒῚ ἴο 
ἰομον αἱ, τλῖμον 80 (0 88 ΟὔἍΡ ίο, ὙΔϊσ6ἢ (ἢ 
ῬΟΤᾺ πα ουὈίθαν 8180 τη6888. --- ΤΏΟΥ Βδι]οὰ, 
Βούγουοσ, ἔγοϊῃ ϑϑδιποβ ἰὸ ἐδ ορροδβίΐθ οοδϑδὶ οὗ 
Ιοπΐδ, διὰ Ἰδαπάοα δ (86 ῬχουβοηίοῦγΥ δηὰ οἱ Υ οὗ 
ΤτοΩΥ απ, δὖ (μ9 ἔοοὶ οὗἨ τππουσηῦ Μγοαὶα; (μ6 
ἀϊβίδποο ἴσοπη β8π|08 ψϑ ζοτὶγ βίδαϊασ' ΤΏΘΥ 
δῇ ΔΙΤΟΘΔΑΥ μδαεδοὰ ΕΡμθ8θ08 ὈΘΌΡΟ ὑπογ ἰουσηθαᾶ 
δὲ βδιθοθ. [010 ἸΠΙΌΤΣΤΩΒ 8 ἰῃ τοῦ. 16, οἵ Ῥ60}᾽ 8 
τροίΐγϑ (ὉΓ πού Ἰδηάϊπρ δὶ Ερθῆοβαβ. Ηθ δρρτοϑ- 
ποιά οά, ἐμαὶ ἰΓ Βο νυἱβιιθαὰ {πὸ οἱέγ, Βὸ που]ϊὰ Ὁ6 
ἘΠΔΥΟΪΟΘΔΌΪΥ ἀοίδὶποα ὑμόγο; οὐ ὑπ6 οὐδοῦ Βαηὰ, 
ἐμὸ πη δαπιϊίἰϑὰ οὗ πὸ ἀοἶαγ, ᾿ὗ 6 ᾿]Βῃθαὰ ἰὸ 
ΤΟΘΟΝ Του ΒΔ ΘΙ δὶ ΟΥ Ὀοΐοτο {80 δαί ϊν 8] οὗ Ροῃ- 
ἰδαοοσὶ. Ηθπηοθ Β6 ἀϊὰ ποί Ἰδηὰ υπιϊϊ πὸ γοδομβοά 
ΜΠ]οίαβ, το ἢ} τὴ βἐπαὐοα δοουί ηἷπο [ἀϑτιηΔῈ] 
ταῦθα ἰο ἐμὸ βου [δὐρουὶ 80 πιῖ]68 (““δίϊγ,᾽ ΑἸ.) 
ἀϊδίδπὶ ἔγοπι ΕΡ ἢ 6508.---ΤᾺ.}; ΒΟΡΟ Βο δυσί να οἱ 
Βειυτάδλγ. [860 ΟΟΝΥΒ. ΑΝ Η. Ζύ, εἰς., ὁ} δὶ. 
Ῥαωΐ, 11. 220.---ΤῈ.]. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΒΤΗΊΙΟΑΤ,. 

1. Τη6 ΟΌΒΘΘΡΥΔΏΟΟ οὗ βιυπάδγ 18, δοοογάϊης ἰο 
ΒΟΥ ΡΙΌΓΥΔΙ ΒΙΒίΟΤΥ δηα ἀοοίγῖπο, ποὺ 1644], Ὀυὶ 
ουδηκοϊ οὶ, ἴῃ 18 Ομδυδοίοῦ. [Ιὺ 18 ὮΘΓῸ Ι26}- 
ἐλουθα ἴῃ ἃ ὙΘΥῪ ὈΠΡΓΟ ΘΒ ἀϊηρ ΤΏΔΏΠΟΥ; ἰΐ πὐἰϊχαί 
Ἔδυύδῶ βϑοῖ ἰ0 Ὀ6 δοσίἀδηί8) ἐμαὶ ὑμ9 γϑὶ χίουβ 56τ- 
νἱσοϑ οὗἉ {ὁ 580} Ὁ} Ὁ δἱ Ττοδβ ΟσοΌ ΓΟ ΡΓΘΟΪΒοΪγ 
οἵ 4 ϑυπάδογ. Το δροβίοὶ 68] δαποιϊ βοαίΐοη οὗ 
πὸ ϑυπάδυ ΜδᾺϑΒ ἃ ουδίοιῃ, ποῖ 8 Ῥγϑοδρί, δηὰ 
δοστεβρομπάσοά ἰὸ ἐμ0 βρ1γσὶϊ οὗ 7 68:18, 88 γν 6 ]} 88 ἰ0 
186 ομαγδοίοσ οὗ (ἢ 9 δροβίϊα Ραυ]. Τὴ Αὐρδθυγς 
Οοπίοκοίου δοοογαϊη σὴν ἰοδϑὶῆθ8β ὑπαὶ βυμάδυ 18 
δὴ ογάϊπδηοο ὙΔ1ΟΝ 888}} Ὧ6 οὐδοσυθαὰ [ῸΣ {δ6 
ΒΏΚΟ οὗ Ρθ866 διηά ]ογϑ, Ὀυΐ ἐμαὲ ἐξ 18 ποὺ 840 80- 
οἷν ὨΘΟΘΒΘΔΙΎ ἰο βαϊναίου [Αὐρ8. Οοηΐ, αἀγί. 
ΣΧΥΙΠΠ.1. 

2. ἴῃ (89 Ῥσγοοθάσυγο οὗ 80 ΟἿ γ᾽ βι1δῈ}5 δἱ ΤΎΟΘΒ, 
Σοὶ σίου ΒΟΡΥΣΟΟΘ 8.6 ΘΟ] Ποα ἴῃ δὴ ἰπἰϊπιαὶθ 
διὰ ΒΟΙ͂Υ ἸΏΔΠΠΟΥ ὙΪΓΝ (ἢ}6 τοαυ ϊβ᾽ἐϊ0}85 οὗ ΟἸγἾΒ- 
ἐἴδη δοοϊδὶ 116, ΤῊ δροβί]θ Ρϑῃὶ ἰδῖίκοβ 1θδύθ οὗ 
ἐδοδο Ὀγοίθσο: Ὀυΐ δἷ8 ΤΟΥ 61} ἀἸΒοοῦγδο 18, δί 
86 πδπιὸ ἰΐπηο, Του πα ϑα οα ἰμ6 ποτὰ οὗ 6ο(, δηά, 
ΘΟΠΥΘΥΒΟΙΥ, ἷ5. Ἰπδίστ 1008 σοΟΠοοΥ πο αὐγηθ 
(δἴηρπ δἷδο δδβύτηθ (86 ΌΤΙ οὗἁἩἨ ΔῊ ΘΑΘῪ δηὰ βοοὶδὶ 
δοηγοχϑδίίοι (ὁμιλεῖν, διαλέγεσθαι). ΑἸΪ δα 885- 
ϑοι ]ο ἴον {π6 ΡυΤΡοΒα οὗ Ὀγοακίηρς ἰλ6 Ὀτοδά; 
ἐξ νγδϑ, ὁπ ἴη8 οπὸ δηηά, 8 ΠΟΙΥ δῃηα παοσδιῃδῃίβὶ) 
ΒΌΡΡΟΣ οἴ τὸ [οτὰ, θυ 4150, οὨ (86 Ο ΒΕΓ, 8 πι68] 
οὗ σοι οΥ [6] οβρ. 86 βρίτιὶ οὗ ΟἸιγῖβὲ 
βοῃο 65 {Π9 πδίαγαὶ ο]οπηθηΐβ, ἀπὰ ἐπηρατίβ ἰοὸ 
η0 Ὀοπᾶ τΔΙΟΝ 108 Τηδ ἰὸ τηδ8ῃ, 8}} 8 Γ68] 
δισοηίι, ἰἰ5 ἸΟΓῪ ταϑϑηϊηρ, δηἃ 15 σοηυΐηο δπά 
εθοοϊίοπδίο σμδυδοίοσ. Απὰ ἰδ ργ806 οἵ σοἄ ἴῃ 
σμεῖσι, 1 ἀοα- Μδη, ἰ6 δοπητηππὶ οοἰοα ἐο Ὀο  ᾿ον- 
678 ἴῃ Υἱβ1]6 δἰ 8 δὴ σΟΥΡΟΓΘΔΙ ρἱοάροδ. Τμυ8 
{μο ἐύνα δὰ (19 Ὀϊνίηθ, (9 ΟΟΥροΓθαὶ δμά 

869 

86 ϑριγ 4], παίυσο δα στδοο, ἰοΐῃ Βδαῃὰ ἰὸ 
Βαῃά ἴῃ ΟΠ ΙΒ Δ Ὠ 1 Υ. 

8. ΤΠ) γοβίογαίίοι οὗἉ (ἢ 6 γουπῃᾷ Τὰδη ἰ0 118 τὰ 8 
οἰοοιοα ὈΥ τηθ8}8 οὗ (86 οσοπίδοὶ δηαἃ ΘΙ ΌΤΔΟΟ οὗ 
16 δροβίϊθ. δὰ] γρἱδὸθὰ ἢ18 υἱίδὶ πνυιαὶπ ἴἢ 
αἰτοοὶ δοιημηυπὶοϑίζοι τυ τ ἐπ θ ΘΟΥΡΘ6 ἩΒΘἢ δὰ 
ΒΟΔΥΘΘΙΥ ὈδοοΙὴθ οοΪά. 6 ῬΟΤΤΟΣ ἰο ἱτηρατὶ Ἰἰΐδ 
ἰο ἐμ ἀοδά, υπαποβυϊο 8 }ν ἀϊά ποὺ ἀθροπα οἱ (δαὶ 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ οοπίδοι; Β0 ἢ} 8 δοὲ σϑῇ ὈΘ Ῥογίοττωοα 
ΒΟΙΟΙΥ ὈΥ͂ (9 Δἰτοὶ σὺν μόνος οὗ αοα. Βυὶ ψ θὲ 
μδὲ ΡΟΘΡ ἰΒ ὀχ ϑοἱβοά ἱπτουρὰ {86 τηραϊυχη οὗ 8 
τδῃ Δ]16ἃ τὶν ΤᾺ 1} δηὰ (86 Αρίτις, 1 ορογαῦθϑ 
βσου ἢ ΘΟΥΡΟΓΘΑΙ δηα πδίυγαὶ πθ8η8. ΚΞ'.0ἢ γγἃ8 
ὈδΌΔΙΪν (86 ο880 τ {86 το 6195 ψὮΙΟΩ οβὺ8 
π͵ΟΌΜΐ, ΟΣ ΜΘ ἰ86 δἰοῖς γ6ΓῸ μοδήθὰ ὈΥ {δ0 
ἐταροβὶ λοι οὗἩ Βδπάβ, δπὰ μ6 Χο, ίοο, θα 8 ἐπα ϊ- 
γιά] νὰ85 τοδἰογοὰ ἰοὸ 1ἰἴ8, ψ 086 ἀοαὶῃ δα Ὀ668 
οοσαβίοηθα ὈΥ 8. 184]... Βαὲ {μ6 υποειοπίδιλουβ 
ΤΏΔΠΠΟΣ ἴῃ ὙΠΟ [9 ΔρΟΒΙ]6 ΒρΟδΙκΒ οὗ ἐμ δοί, ἱδ 
8 οΥὐἱάθμοο ὑπδί, ἴὰ ἃ ἷχθοῦ ΤΥ ον οὗ ἐπί 8, 
οσθῦ ὑμὸ ϑυροσηδίυγαὶ ὈΘΟΟΙΩ6Β Ὠδίθγαὶ, δά 
Ὦόμ66 ἀο68 ποὺ οἸαΐπι ἃ β γ Κη ρ ΟΣ ππαδυ8] ΟἾ 8 Ὶ- 
ϑοίθῃ. 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

εξ. 1. Απᾶ αἴτοσς [89 ὌΡσοδσ 85 οϑαδϑᾶ, 
ῬΔᾺΪ - - - θῃ ὐσδοθᾶ ἴΠ912.-- Δ] ἀοο8 Ὡοὲ 
ἤδο ᾿ἴκὸ 8 Εἰ το πς 80 οί (Π6 ΜΟΪΓ δοταΐης 
ΓΟ σ. 12], Ὀὰΐ ἰδῖκοβ Ἰθᾶυθ δον ἐμ Ὀδέι]ὸ 18 
Ουρῦ δηὰ Ρθ8060 18 τοϑίογοα, (Β16267).---Εσ 
(πουρὴ ὑπὸ βουυδηίβ οὗ αἀοα ἀορασί, {πον ἰθανο 8 
ὈΪοββίηρς ὈΘμἰ πα ὑμποτη---ποὺ ΟὨἿΥ ὑπ Ὀ]οββίηρς οὗ 
{89 βοοὰ σῇ οὶ ἐμ 6 Υ Βοαίίοτοά, Ὀὰὶ 4150 {π6 Ὁ]688- 
ἴῃς οὗἩἨ {Π6]Σ ῬΤΆΥΘΟΥΒ, {86 Ὀ]οβδίης οὗὨ (Π6 1 68 Ὑ8 
ΒΘ αοἀ ἢ88 βθθῆ, δηὰ ἰδ ὈΪ βίης οὗ ἰ(δ8 
ῬΓΟΙΪ865 ὙΒ1Θ ἢ (ἢ 6 ϑαυ ον Β88 χίνυθη ἰμθὰ. [Γ᾿ 
18 ἐΓΌΪΥ 6 συἱοῖ ὈΪοϑβίης τ 8] ἢ (6 Ββοσυδηὶβ οὗ 
αοἀ Ὀεᾳυδδίη. (Αρ. Ῥαβϑί.). 

γεε. 2. Δῃηᾶἃ ψἘ6Ὲ ἘΘ μα ΚΟΠΘ ΟΥΘΣῚ, οἷο. 
-τ. 48. ὁ ρσυάδῃὶ ΒουβοΒο ] ἀοὴ 18 ποὺ ΟἿΪΥ αἰ ]Πἰσοπὲ 
πῃ βοοκίηρ Ἰατο ρϑῖηβ, θαὺ 8180 ΘΓ ΙΓ] πῃ 5668-- 
τίηρ ἐμ οῃ, 80, ἰοο0, Βου]ά (89 Ῥδβίοῃ. ποὺ ΟἹ 
βθοῖὶς ἰο ζαὶῃ 8ουΪ8 ἴὉ.. ΟἸσἰβὲ, δαὶ 8180 1] ΚΘ ΒΥ. 
ἴδ ΟΡ ἰο γϑίδίη ὑμβθὴ ἰη ΗΒ βοσυΐοο. (Ξίδυα).-- 
Ῥϑὺϊ δἰναΥβ Θχ 1 18 (Π0 βϑῖη6 ΟΠδΥδοίον δ 16᾽ 
Γοαΐαγοβ. [ἢ ὈΥΪΒΟΏ8, 'π {πιιλῈ}8, ἀπηοηρ {86 ἀΐα- 
οἶρ 68, ἴῃ (86 που], ἴῃ ἸοΌΓΠΘΥ8---ἰη Βῃοτί, ἀπο Κ 
8}} οἰγσυτηδίβησοβ, Β6 ΓΟΙΑἱ πο ἃ βογυδηὶ οὗἩ οὐ, 
854 ΠΘΥΟΥ ἕογροῦ, θυ ὙΠ Θἢ Π6 ταὶ Καὰ ἴῃ Ῥδί 8. 
ἐπαῦ ΟΥΘ Ρϑίηα], ἰο ὀσχμοτί, ἰο δοτηΐοσὶ δηὰ ἰο, 
βιγεηχίμοα ΘΙ ΘΛΟΥΒ, ὙΒΟΓΟΥΟΡ πον οου κα Ὁ6. 
ἕουπᾶὰ. Ἡσον 818 Θσϑιρὶθ Ραΐβ 411 {Πο86 ἰο Β 816, 
γγἶ 0 Δ δϑιὰθ ὑποὶγ θοο] δἰ ϑί68) ομδγβοίοσ τὶ ἢ 
(ἢ 6 οὗἶλῇΆοϊαὶ τοῦθ, Ἰοανίης ἰὑ ὈοὨ πὰ (μότὰ δὲ ἐδθ 
ΘΠ ΌΣΟΙ ἀ0Ὸν, δηἃ ὙΠῸ δζγὸ ᾿ἰοαϑὶ οὗ Δ]} ἀϊβροϑβϑοά ἰο: 
οομϑοογδαίθ πο ὶσ ̓ΟΌΓΠΘΥΒ ἰο {86 ΒΟΣΎΪΟΘ οὗ 7688} 
(Δ. Ῥαβϑί.). 
γε. 8. Απᾶ ψ86ὴ ἴ86 7οννα Ἰαἰᾶ νγεὶξ 

ἴοι Εἰμὶ - - - 80 ρυτροποᾶ ἴο τϑίθσῃ, οἱο.-- 
ῬϑῸ] τὙ8}} ΠΟῪ ἰμαΐ Βο σου] ποὲ τη ΟΠ ΡῸΡ 
ΘΒΟΔΡΘ (6 ΒΏΘΓΟΒ οὗ ΒΒ ΘῃΘΙἾΘΒ; 58{}}}, δ9 αἱά 
ποὶ τ δὴ ἰο δυοϊὰ βοὴ υπὶ}] ἐλ 6 που οὗ ἰδ 
Ἰμοτὰ μδὰ δοπιθ, Φοῖπ Υἱὶ. 80. (ὙΠ 56γ).--Ηθ 
ὍΠ0 δβαϊὰ: “Εθαὺ ποὺ {ἄθτ Ἡ ΒΊΘΒ 1κ(1}} (86 ὈοαγΥ,᾽ 
[Νι. χ. 281], 8180 βαϊ4: “Βόνασθ οὗ τὴοπ᾿᾽" [Μ|Ί. 
Σ. 17]. ᾿ἀρο, 

ψεκ. 4. Αμᾶ ἴδοτο δοοοιρβῃῖδ ὨΐσΩ, οἷο. 
-- το πῇ|ιδὶ αἰ οσϑαὺ ροϊπίθ οὗ Υἱθ θη ὈΘΒο]ὰ 
(86 Ομ  διΐδη} βοῖαθ οὗ ὑδοπὶ Βθ6}Κ ΑΥΤΟΡ ἷδ 116; 



870 ΤῊΒ ΑΟΤΞΓ. ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕΗ͂, 

οἰμβοσθ, ὙδῸ Ἰουα ἷπι, δῦ ἩΠΠΓΕ5 ἰο βδουῖῆοθ 
ἰδεῖν ᾿ἴνοβ ἴον εἰπι, (Β΄ 6 567).--ΟἋτὐλθ,͵8ώ (Δ 1π}] Θοὰ 
ὈΘ6Β6]4, 88 ἰΐ βϑοῖηδβ, νἱἱἢ βροοΐδὶ ἔδυον {86 6] 1ὸν- 
ΒΕΪΡ ΟΥ̓ ἢ 686 Ὀ6]ΊΘΥΟΓΒ τ᾿ ἢ (ἢ 6 ευ δοίη ρδ οὔ Ρδυ], 
ἴοΣ. δ 48 σθυδβοά {6 πϑΙη65 ΟΥ̓ 411 {8080 ὙΠῸ 
δοσοϊηρβηϊοα {1:6 ΔρΟδί]6 πῃ Ϊ8 οχὶΐθ, ἰο θ6 δᾶ γ6- 
ΓαΙν τοσογαρἃ, Ἧο ἰδυβ ἀροίαγοθ {πδὺ (86 (γ18] 
οὗ ὑποῖν 811} δῃὰ Ἰοῦο ἀθβοσυϑβ ἰο ὈΘ ΡΘΓΡΟΙΌΔΙΥ 
Του δογοα. (ΑΡ. Ῥαβϑί.).---ἰτοὶχ οὐ βούθῃ ἀογουὶ 
ῬΘΓΒΟΏΒ, ὙΠῸ δῖὸ υαπἰϊοὰ ἰοχοίμοῦ, ΔΥῸ 8 ἈΓΣΤΩΥ͂ 
ὙΠΟ} Βαίδη ἀγοϑβ, θα ρϑο δ }γ 17 ὁ δὲ] ἰβ ἐμοὶ 
Ἰοβάοσ. Ο Τοσὰ! ϑδοηὰ ἰμοὰ Β0}} Τὴ Βα: ΟΏ Δ. 168 
ἰο ἐμοὸ πδαίμοη ! (Θαθ8η6]). 

γὲεβ. 6. Αἴοσν ἴδ6 ἄκαγαδ οὗ πηϊθανθηθᾶ 
ὈτΘ8.---ῬΔὺ} ραυδβοά ἴῃ ᾿ἷα ἰαῦογβ ἀυγίπρ {6 
ΒοΙΥ Εδδίοσ- τοῖς. ΦουτηοΥβ, τοῦ δάμϊὶ οὗἁ 
ἀν, δβιιουϊὰ ποὺ Ὅ0 ρογζογιηθὰ οὧπ ζοδὶ 78]. 
(ἐπα δοΐμ). 

γεμ. 7. Διηᾶ ὍΡΟΣ ἴδο ἔσχβὶ ὅδυ οὗ ἴδ6 
γγ996]ς - -- Οὐδ τορφοῖδοὲ ἴο Ὀτγθεαὶς Ὀτθαδᾶ, 
Ῥδα] ρυϑδοδβϑθᾶ τπηἴῖο ΠΟΣῚ .--- 616 16 ἃ ΠΑΡΡΥ͂ 
δογγοδβροπάθησα Ὀείνοοϑη ἐπ6 Ὀγοδαά οὗἉἩ {86 ἀϊνίῃθ 
οΓὰ δηα [Π6 ογὰ 8 Βυρροσ. Τμ6 ΤΌΓΙΠΕΡ 18 ἴῃ- 
ἰοπαοα ἰο ῬΓΘΡΘΓΘ τ06 8 7ὉΓ {πὸ Δ 16Υ---(ἢ 6 ἸαδίοΣ 
ογοδίοβ 8ὴ ἰπογοδβδοὰ ΠΟΠΡΟΣ [Ὁ ἰῃ6 ΥΓΌΓΙΏΘΥ. 
(δίανκο).---Αἡ ἃ οομπεϊῃ θᾶ πἰα ΒρΡΘΘΟὮ π8}]]} 
ταὶ δυὶρὨ1.--- 9 τοιηδτὶς τηδὰθ ἴῃ γυοσ. 2, (πδὶ 
Ῥδὰ] χκαυὸ ““Ἰυοἢ Θσ πογίδιϊοι,᾽᾽ δηα (ἰδ δοὶ ὑπαὶ 
86 ΒΟΥΘ Ῥγοϊοηροα δἷβ αἰβοοῦγβο {1}} χτωϊἀπι ρὶ, 
Ὀοδυ  γ 1ΠΠπδίγαίθ {86 {01} 688 οὗ ρσγδοθ δῃὰ (9 
ΔΙῸ οὗ βρὶ νυ ἩΔΒΙσὮ αἰδιϊη ρου θα τα, ουθῃ δἱ 
{86 Ῥογϊοα τῦθῃ (6 οηὰ οὗὁὨ εἶδ 1116 88 ὭΘῸΣ δὶ 
μδπά. 811}, (89 οχϑδιιρῖθ οὗἩ Ῥαὺὶ δὔογἀβ πὸ ὁχ- 
6186 [Ὁ ΒΟΙΙΏΟΏΒ ὙΪΟΝ 8Γ6 οὗ ἱπιτηοάογαίο ᾿Ἰϑηρί. 
Νοὶ ΘΥΟΥῪ ῬΥΘΔΟΙΟΓ ἰδ 8 Ῥαϑι], ἩΒΟΒΘ ΟΣ ΟΥ̓ΘΡ- 
βονβ Ὑἱἢ 186 Κρ τὶν, δη ἃ 056 πϑατὶ ΟΥ̓ΘΡ ΠΟῪΒ 
πίῃ χτδοθ. ΝΟ ΙΓΠΘΡ 18 ΘΥΘΥΥ͂ ΒΕΓΠΙΟῚ 8 ΖᾺΣΘΊΟ]] 
ΒΟΥΓΙΏΟΏ, 88 ἰῃ (Π6 ῥΓοβαηΐ 6886, ΒΘ δ] ἰη- 
ἰοπαοα ἰο ἀορδγὶ ὁ [Π6 ποχὶ ἀδύ. (Ἂν. Ῥαϑί.). 

γεμ. 8. Διηᾶ ἴδπθ1τ09 ΟΣΙΘ ΖΏΘΩΥ Ἰὲφκῖα [ἢ 
ῖ8ὸ πῤΡρὸὲ οβδιηῦοι.--- 19 Οο5ρ61 δ865 60η86-. 
ογδίϑα 8]} (86 ἢουγβ οὗ (86 ἀδγ, δὰ δἷβοὸ {8086 οὗ 
ἀπὸ πὶ, ἰο 08 Βουυίοθ. Τὸ ουθῃΐπς ΒΟΌΓΒ, 
γν ἶοἢ ἀσγνουῦ 8586 }0]168 οὗ ὈΟΙΊΘΥΘΓΒ ΒΑ ΟΣ Υ, Δ ΓΘ 
ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ {Π050 ὙΕΪΟΝ ΘΧΟΤΟΙθ9 {Π6 κγοδίοδβί ἴπ- 
βυοποθ οἡ πο δου], 85 [ΠΟΥ 80 δἰ τὶ Κίρὴν Θχ ἢ ὗϊὶ 
ἐμο Γοτα᾽ Β Υυἱοίοῦσυ ΟΥ̓́ΘΥ 8}} (86 ῬΟΎΘΥΒ οὗ ἀδυῖ- 
2058. [ὶ ἰδ, δἱ [.0.6 Βδπιο (πιο, ἰσυο, {πὶ 80 Αἀ- 
ὙΘΥΒΟΓΥ ΠᾺΒ ΘΙΓΟΔΑΥ δἰϊοιηρίοα, δπὰ τοὶ δ] Αγ 
που  Βι06688, ἰο ἱηἰγοάυσοο 1Π 51 Δ] οΙ5}Υ δὲ ον ἢ 
ἀδυκηθβα ἰπίο (δ 6 ουθηΐης 5861} 168 οὗἩ [86 68}}- 
ἄτοηῃ σΐ Ἰίρῃί. (ὙΠ Χ6Γ). -- ΤῊΘ. οἰτουτηδίδποθ 
ἐμαὶ 070. ΘΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ ᾿ἰκχ 18 ἴῃ (8.6 ὉΡΡΟΡ ΘΠ 81|- 
ΌΘΥ, ΒΗΟῪΘ {πα ὈΘΙΣΘΥΟΥΒ ΟΣΘ, δὲ (πὲ τἰτγ6, ὙΘΤῪ 
οΔΡΘὗ] ἰο δνοϊὰ ρἰνίης οὔθποο. (Εἰθροτ). 

Υεβ. 9θ. Δπᾶ ἴδο19 δδαῖ ἰῃ ἃ νίμᾶον ἃ 
οοσῖδὶ γοῦ Π(, 18} .---ἸΓ {1.18 516 6 Ὁ δἱ ταὶ ἀπ σαὶ 
δχροβοά (ἢ γουπς τἸὰ8ῃ ἰο 8110} ἀθῆρογ, ΠΟῪ ὅδ 
1086 Ὀ6 ὀὁχουδοά γᾷ 866 Ὁ ἀυτγίης ἰἰλ6 ΒΕΥΊΠΟΙ ἴῃ 
1:0 ἀαγ-ἐἰπ0ῖ Απηά ΙΓ ὈΟΑΙΥ 5166 0 ὄσροδβδὲ ἰο 
ἀδηρογ, ὙΠ 18 ἐμ6 δβἰυδίΐοι οΥ̓ ἷπὶ Ἡο50 βου] 
ἦἷβ 85166Ρ ἰῃ βρί γι (81 βοουσὶν ἢ (ΒιΔηκΚο).---Αὁἀπὰ 
μοῦ οδῃ ἴπο80 Ὀ0 Θχουδοάᾶ, ὙΠῸ ὩΘΥΘΙ δΒῖ6 0 Ὁ ἴῃ 
ομυγοῖ, Ὀθοθιι86 (ΠΟΥ ΠΘΥΟΣΥ ΘΠίΟΣ ἰΐ, Ὀὰϊ Ψ8Ο, 
γὶο] ἀΐης ἴο ἐδ ἀθορ 8166 Ὁ οὗἩ βοουσγίυ, ἀο ποὶ ἱη- 
ἀοοά ζ8}} ἀοττῃ ὕγομι (6 (δἰ τὰ Ἰοῖι, Ὀπὲ ζ4]1 ἔγοπι 
αοὰ δηθὰ διϑδυϑῃ, ἰπίο (π6 δΌΥβϑ οὗ βίῃ δῃηἃ Ἐ6]], 
δη 89 ππβήν ἀερδὰ ἢ (ΘοΒβῃογ).--Απ δοοϊ ἀθηὶ 
ὙΠ ΘΒ σου ἀυγίηρ (86 ροΟΥΓΟΣΙηΔ 066 οὗ 8 Ἰατγἕυ] 

δηὰ ΠοΙγ δοί, 18 80 ουἱάθησα οὗ αἀἰνῖμο ἀϊβρ᾽θαδαγο. 
(Βιίαυκο). 
γε. 10. Δπᾶ Ῥδὺπὶ σϑηΐῖ ἄοννῃ, δᾶ [ἢ 

ΟἹ Δ΄ 1.---ΤῊο δοὶ οὗἩ οχιθπαϊηρ (Π6 ὈΟΔΥ ΟΥΣΓ 8 
ΟΟΥ̓́ΡΒΟ Ἧαδ Ῥεσίοστηοα, ἰΐ 18 ἴσιο, ὈΥ͂ ΕἸ1Δ δηὰ 
ΕἸϊΒα, Ὀὰὺ ὭΘΥ͂ΟΥ ΟΥ̓ ΟΡ ὈΪΘΕδοα βαυΐϊουγ, δά 
Ἰοδϑί οὗ 81} Ὁγ Ῥοίοσρ, ὙΠ ΘῈ 6 τοδίοσοα Ταθ 8 
ἰο ᾿ἰξο [χ. 86 8.1. ΤΏΟΤΘ 18 4 σοσίδὶπ Ῥγορτί εἰν 
τ] 0} ΒΒου]ὰ ὁδαγδοίθυὶσο ΟσΟΣῪ δοὶ (Β]6ξε).-- 
Ττου Ὁ]6 ποῖ γουσχδοῖὶνθε.---οὐὰ ἀοιποηβίγα- 
(1085 δουϊὰ δἰ γαγβ Ὀθ ανὐοϊ θά, στ βοῃ ἰοδηβ οὗ 
{8:6 ῬΤΘΒΘΩΘΘ οὗ αοα ΔΓ οὈβεσυρά ; (818 της! 6 
ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ ΔΡΡΙῚ168 (0 ο8δ08 ἱπ ΨὮ168 8 ἀδδί οὐ- 
οὐγα. Ἧ᾽6 βῃουϊά, δί δυςοῖΐ ὔπιοβ, ἀϊτοσοὶ τἰ δί- 
ἰοῃίίοη οὗ ἰλο80 ἮΝΐΟ τὸ Ῥσοδοπί ἰο (86 ἱην εῖ Ὁ]6 
τγουΪὰ διὰ ἰο {δ τιἰπίΒίΓῪ οὗὨ ἰδ ΔΏροἾ5, Δ8 δι 
88 ἰ 6 ΟΣ ΤΟ Β ΘΗΔΌΪΘ 8 0 ΤΌΤΙΏ ΘΟ] ΘοΙΌΣΕΔ 
ΟἹ 8:10} δτι δ) 6αἰ8, (ΒΊΘρον). 
κε. 11. ΒΘ. ΒΘ τ᾽ 88 - - ΟΟΣΏΩΘ ἘΡ διξϑίῃ, 
8 ἃ Βεοᾶ ὈΣΟΙΚΘῺ Ὀτθδᾶ.---Νοὸ ΟΥ̓ ΒΟΥ ἱΙδΥΓΌΡ(ΙοΩ 
οσσυγγοθά---8 ὈΘΔΌΙ ΤΩ] 1Π]υσ γαιίοις οὗὨ [Π6 68]πὶ δυὰ 
{βου Β Ὁ] δορὶ τὶς πλὶοὰ Ῥοσυδάθὰ (86 86 βοΓ Ό]Υ. 
(ΝΠ ον). 

γεβ. 12. ΤΏΟΥ Ὁσοῦυρδῖ 186 γοῦπᾷ τδὴ 
αἷϊνο, α!ὰ τόσα ποὶ ἃ 1ἐτι16 οοχοίοσιθά -- 
αοά οδῃ βρϑδῖζ (0 υ8 ἰβσου χὰ 1π6 ἀορά, 858 νοι] 28 
{σχοῦσα {Π0850 πὸ ἰ᾿ἰἰνο. (βίαν Κο).--- [0 δΔΡοβιο 
Γοβίογοα μἷπη ἰο ἐπ ἀϊβοῖρ]68 δ᾽ῖνθ, 88 8 Ῥσϑεῖϊοῦβ 
ἴυ 6 6}} αἰΐι, (Β 6586). 

νεβ. 18. ἹΠ ηδίηρ, Ὠἰση 591 ἴο δο δίοοι.-- 
ὙΠ Βουΐ ἀουδὶ 80} ουγπογοα ὮΥ ̓ Ἰδηά, δηὰ πὶ - 
ΑΥΘῪ ἔγοτῃ {6 δοσὶοὶν οὗ ἂν Βοϊουθὰ Ὀτείσεῃ, 
ΤῸΡ (6 ῬύΓΡΟΒΟ οὗ δδοικῖη 8 01066 διὰ ροτίορεί 
δοιητηυπίου Ἡὶΐ αἀοὰ. 1118 Ἡϊίποδβε, ὙὴὸῸ τὲ 
ΓΆΡ  Ἰν ΔΡΡγοδοθῖηρ (ἢ 6 ΒοΘῃ6 οὗ 18 Β τ 8, 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἔδ}ν [0 ὨΘΟΘΒΒῚ(Υ ΤΏΡ ἀσΟΡΪν ΤΠ ἢ ἜΤΟΤ, 
οὗ ΔΡΡΙΟΘΟΒΐηρ {μ6 ὙΘΤΥ ῬΓΈΒοθσΘ οἵ Θοὰ ὉΥ͂ 
ῬΣΘΥΟΣΙ, δηὰ οὗ δοῃϑϑοσδίηρ Βἰτο8617 88 8 τ]ΠΠῸ 
ΒϑοΥΪῆσα ἰο ἐμδθ ΒΟΙΥ διὰ σἱρδίθουβ νν|1}} οὐ ἀοά. 
Γτἰκο Φοβυβ, ἮΠΟ ἩΠΙ|ΠΓΘΟῊῪ ΦΥ̓ΘῚ ἔγοση ἢ 15 ΟΒΟβῈδ 
ἀἰβοῖρ]οβ ἱπ Οδίββοιθδηθ, Ἦὸ βαρδγϑδία, δί δυεὰ 
εἰπλ68, ὕγοχῃ 411 οὐ» Ὀτοίγοε, ἴῃ ΟΥΘΡ ἰὼ ὯΘ Δ'ὁῃθ 
1} αοα, (ΑΡ. Ῥεαί.). 

νεμ. 16. ΕῸΣ 89 ααοϊοᾶ, εἰο. ---Α ἰδδοδεῦ 
τηυβϑὺ Βαγϑ 86 βδῖὴθ τοὶ ΒΟ ἢ} ττ88 πὶ δἷ8 [σὰ 
διὰ Μαβίου. ΕὝὙΘῚ δϑ Ηρ υοϊυπίδυ νῦν νγεηὶ [οὔ- 
νδιὰ δηὰ ϑησοιμπίογοα βι  Σ ρῈ δὰ ἀοδίῃ, 80 
Ῥδὺ] Βοσο ἢαδίθῃδβ ἰο Ὀδ6 δἱ ΦογΌβδίοιη οἡ (86 ΟΑΥ͂ 
οὔ Ῥεπίοσοδέ, ΔΙΙμΒοῦἢ μὸ Κπὸνν ἐδαὶ Ὀοηὰδ δδὰ 
δῇ οἰϊοηΒ δυγαϊϊθαὰ πἷπὶ ἴμ 6 Ὸ, τοῦ. 28. (δίδασκε, 

ΟΝ ΤῊΒ ὝΒΟΙΙ ΒΕΟΊΤΙΟΝ, ΥΟΣ. 1--16.--- Υχε. 1. 
--Τὴε ]οτὰ δίοεε ψγου! ὝΕΡταυ, Ἱ. Ὑμαὶ αοα ΔΥ 
ἩΔίΘΝ ΟΥΟΡ ὙΟῸΣ Ὀοάΐο8 δῃηὰ βου]β; Π. Τμεὶ δὸ 
ΤΩΔῪ σταπὶ γοὺ ᾳτβοα, ὈΥ͂ [86 Τογ:ββίοῃ οὗ 5188, 
δὰ δἀορίΐοι 88 ἷβ οσδἱἹάγροη; [Π. Τπδὶ δ6 ΤΙΔῚ 
εἶτο γοὺ ρ68ο6---ἰπ (86 ΘΙ υΓΟΣ διὰ {86 εἰδίε, ἰὰ 
ΦΥΘΙῪ ΤΙ δηὰ οὐ δοᾶδσὶ. ([,1800).--Ὑοῦ. 
1-6. Ἡζλεη ἰλεν Ῥεγεεσυίε ψου ἴῃ οπε εἰΐῳ, δε γε διίο 
αποίλεν [Μὶ. χ. 28]: 1. Ῥδὰ}᾽ Β τδῆπεν οὗ ἤ]]ον:- 
ἴπς [818 σου πμδοὶ; 11, ΤῊΘ Ι6Β80}8 τΒΙΟἢ πὸ (Β6Π06 

Ἰεδση. (ἰἃ.).--- 7γυἱαἱΣ απα »εγεεεμίλοηδ, τἱειρεά ἀὲ 
δίφεείπφε ἰο ἰλε δετυαπίε 9. Οοα: Ἴ. ΤΟΥ ἀΓῸ ΤΘΟΤΘ 
Ρογίοοιυ διίοὰ ΡΥ ἰμ680 [ὉΓ ροσίοτταίϊῃς ἰδεῖν 
σοῦὶς; 11. ΤΏΘΥ ΔΙῸ ΤΏΟΓΘ ΟἸΟΒΕΙΥ πἀπἰιοαὰ ἰ0 080 
ΔΠοίμ6. ἴῃ ἰογο. (ἰ4.).---Ἴ ἐν, 7-17. ΖΆε οοπμπμηίοι 
97 ϑαΐπίδ ὑπ ἴουε: 1. Μαδυϊοδιοθαὰ ὈΥ ἰδ ζεαδὶ οὗ 
ἴοτο διὰ ὮΥ ὑ89 ποτὰ νοι 18 ψΣΠΠΡῚΥ Ργοδεμδά, 
δυὰ ΠΡ μοαδτὰ; ΠΠ,| Ὑτὶθὰ ὈΥ δὰ δίδιτοιπε 
οὐοηί, ὙΔῖοδ, ὮῚ ἰΔὸ Βεῖρ οὗ σοῦ, ἑαττοϊηδί θα Ϊῃ 
ΒΟΙΥ ἦογ; 1Π. Ανουπάϊπφ ἴῃ ἔγαϊι(ϑ--ἰη υπϊϊοὰ 
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δοίζοι, δᾶ ραίϊθηῦ θη ἀαγ 866 οὗ Θομιιου 806 Σ- 
ἴπσβ. (ΕΤοπὶ 1,1860).----σεασλέηφ, απὰ ἰλὲ δοτγαϑ 
ϑωρΡεν (γον. 7): 1. Το οὶν παίυχο; Π. ΤῈ τοὶα- 
ἔοι ἴὰ ὙΒ16 ἢ {8 6 δἰδπα ἰο 6808} οἰβοῦ; 11]. ἘΠ6 
Β] βαίηρβ ὙΒὶοΝ ὑμοὸν αἰδυδβο. (ἔσο [,1800).--- 
Ῥαυζε ἰαδί πιδδίοπατῳ ἰαδοτϑ, ΟΥ, “41 τηυδὶ ψοΣὶκ 
8116 ἰὐ 16 ἄδγ, Ὀοΐοτο (δ 6 πἰσηῦ σοτηοί, τ Βοσ οἷα 
ΠΟ Ι8 68 ΜΟΥ." [90 ἰχ. 4]. ΤῸ ουθηΐϊης 
οὗ (μ6 δροβί]ο᾽ 8 ἀδὺ 18 δρρυοδοβίηρ ; {86 ὁπά οὗ 
᾿ἷδ ΡΙΙχτίαο ἰβ δὺ βδαῃὰ. Βυΐ ἢ ὉΠ ΘΔΥΙΘαΪγ 
ΘΟΒΙΣ 068 Ηΐ8 ΙΑΌΟΤΒ: 1. ΒΙοββίηρ ὑπ 6 Ὀγϑί τ ἢ ἴῃ 
ἸοΥρ, τσ. 1; 1. Ἐπάυγχίης ρογβϑουψοη ἰπ Βυτηὶ- 
Ἰεΐγ, τὸν. 8; ΠῚ. Ῥχοδοβίηρ (λ9 Θο5ροὶ πῃ ῬΟΎΘΡ, 
γοσ. 7; Ι΄. τες ΠΤ 80168 ἰπ (δ! , γόνυ. 9.-12. 
Ὑ. Ῥχσοββίηρ ἑονδγὰ ἰπ6 τοδυὶς [ΡἈ]]. 111. 14] ἴπ 
διοοσέαϑι σΌΘθα160866.---7΄6 πιοπιογαδίε ἐδυεπῖπς δ67- 
φίοσε αἱ 7τοαξ: ἵ. ΑἩ ΔαϊΠΟΠΙΔΟΥΥΎ ΘΧΔΙΏΡ]6 οὗ ΟἸΥ͵8- 
δ 268] (0 ἐμ νοτὰ οὗ ἀοἀ ; ποῖίμοῦ 18 λ9 Δ)}Ρ08- 
16 ὙΤΘΆΣΥ οὗὁἨ ῥγοδοΒῖηρ, ΒΟῸΣ ἔθ οοῃαγοβδίίοη οἴὮ 
Ἰϊδιθαϊηρ, ουθὰ ὑπῈ}} τυϊἀηΐϊρσηί, τὸς. 7. Τ1..Α 
ὙΓΔΙΓΏΪΙΡ ΘΟΧΘΙΡΪ0 οὗ μυϊδ ΘΑ ΚΠΘ8Β Δηα 5] ἢ ; 
ἐδηο 5160} διὰ {411 οὔ Εἰπυύγολιβ, τσ. θ. “δῖοι 
διὰ Ῥχδγν, οἱο.᾽ [Μὶ. χχυὶ. 41]. ΠΙ. Α οομβο- 
ἸδίοσΥ 6Χδιρ]6 οὗἩ αἰνὶπο χγδο0 δα ἔδὶ ΒΔ] 685; 
ἐδ χοδίογδαίλου οὗ ἰδ γουηρ Τ8}, δπἃ [0 οοΙὰ- 

αοά, οἰο.᾽᾽ [ὃῬἘ8. ᾿χυἱ]]. 20].--- νοι δὶς ποί γοιι- 
δεῖυδε 1 --- 8 ἰοοϊἑοπαίο οἰ ΐου, δά ἀγοθβοὰ 
ἴ0 ΘΥΘΙῪ ΒΟῦΒΘ οὗ τηουχηϊηρ, (ΥοΣ. 10): 1. Ρχοΐδμθ 
πού ἐδ9 βἰ]οπὺ μαι ΟΣ οὗἩ ἀϑαία, (α) ὈΥ͂ ψἱ]α οοτ- 
Ραἰπίβ ἀζδϊηδί αοα; (δ) ὈΥ αὐἱοσς ἄθβραῖν ; (6) ὉΥ 
81. οδἰθηίδίξουβ ΠΟΙ] ; (4) ὈΥ ἈΌΥΟΓΒΟΥΥ σοη- 
ὑθηϊζοιδ τοϑροούϊηρ (80 Ἰῃ Πογϊίδποο. 11. Ηυ- 
ὉΠ βυθπιῖῦ ἰο ἐμὸ μοχὰ; (α) γ]ο]ά ἰο ἷ8β ψ1}} ψ τ 
8, Ρα θηΐ βρὶσῖ!; (δ) ρσταϊϑίι γ δοσορὺ ἰδο 60η80- 
Ἰαύλομβ οὗ ὶϑ νογὰ ; (6) σοπᾶὰο πεῖνα ΘΒ] Ι11κ6 ΤΆ 11Ὰ 
πῃ ἷβ σΥΘΟΙΟῸΒ ῬΤΘΒΘΏΟΘ ; (4) Ροσέοστα {86 ΟΞ 668 
οὔ Ἰονο τὶν ἐθῃη ἀθΥη688.----αμὲ αἴοπα, οη (λ6 γτοαὰ 
ἐο 44804, οΥ, Τὴε υαἴιε 97] ἰλε λοις 97 δοϊέέωας ιολϊολ 
α ἀϊίσεπέ δεγυαηί οΓ Οοα ἥηαδ; γοσ. 18,14. ΤΒΟΥ 
δὲ ἀογοίοα, 1. ΤῸ Β0][-οχϑιιϊπδίϊοι ; 11. ΤῸ ΒΟΥ 
σοχπση ἠϊοῦ 1 πὸ ᾿ογχὰ ; 1Π1. Τὸ ὨΔΡΡΥ͂ ΓΘΡΟΒΘΟ, 
διηϊἃ 6 ἰὰχ)}ῖ οὗ ὑμ6 ποι]ᾶ: ΓΥ̓. Τὸ σατο] 
ῬΥΘΡΑΡΑ ΪΟ ΓῸΣ ὩΘῊῪ οομῆὲὶοίθ.---[γ7ον. 9; Ῥσχον. 
ΧΧΥΪ,, 1. Οἡ διάάεη ἀεδαίλε: 1. Τὰ οδιδο68: (6) 
ἰτατηοαΐαίθ, (ὁ) τοπιοίθ; 1. Ὀἱνῖπὸ ΡΌΓΡΟΒΘ ἰῃ Ῥ6Γ- 
τοϊ ἐὐλπρ ἐμ ϑῖα: (4) Ραυ 8} ἰἀάθη; (6) ρδυίϊ8}}γ 
τουθα]οὰ; 1Π. Εθϑοὶ τ μοι ὑΠ6 Ῥγοάποο : (α) 
ΟΡ; 8 ἀθορ δηὰ ροσιαδῃθπὲ ἱτηρσοββίοη ; (δ) οὔϊϑα 
ΒΡΟΟΟΣ Υ ογροίίοη; ΠΥ. 1,6 880}8 Ὑῖοἢ {πη 6 (6808 : 
(α) τοϑρϑοίΐηᾳ τηδη᾽ 8 ἰσιια σοῃηάἰζοπ οὴ ϑαυί ; (δ) 

ἕοχί οἵ 86 αἰβοΐΡ]68, γοσ. 10-12, “.Ηο ἐμπδὶ ἰβ ον ἱ γοβρϑούζηρ ἷβ ἀυΐέθ8 [0 Ἀ18 ΟὟΤΩ Β01)].---ΤῈ.] 

Ο.---ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙῚΙ ΡΑΟΒ ΤΑΒΗΜΈΕΙΙ, ΘΙΒΟΟΈΆΒΕ ΤῸ ΤΗΒ ΒΡΗΕΒΙΑΝ ἘΠΌΒΒΒ, ΑἹ ΜΙΓΕΤΌΒ. 

Ομάρτεξ ΧΧ, 17.-.-38. 

11 Απὰ [Β{] ἴτοπι ΜΙοίαΒ μ6 βοηὺ ὑο Ερβόβυβ, δῃηὰ ο8]16ἃ ὑπ6 οἱ άθσβ οὐ ὑπὸ ὀμαγοι. 
18 ἘΑπὰ πβθῃ {Π6Υ ΤΟ ΓΘ οοτη9 (0 ἴηι, 6 Βαϊ υπίο ὕδοῃι, Υ76 Κηον, [ΒΟΥῳ2 πῶς] ἔγοτα [ἢ 9 

ἢγβὶ ἀδὺ ὑμαὺ 1 σᾶῖηθ ἰπίο ᾿Αβία, δίϊου δῦ τοδηποῦ [οηϊ. ΔΙΌΣ δὺ ἸΏΔΏΠΟΥ]} ΓΟ 1.9 
19 Ῥαδϑὺ σι} γοῦ δὖ 8}} Βθϑϑοῃ8β [110 8016 ὑπ)6]7, Ἐβουυὴρ ὑπ [βοτὰ τι 41} ἈΌΤΆΣ ΠΥ οὗ 

τηϊηα [οπι. οὗ ταϊη 4], δη ἃ τὶυ ἢ ΤΩΔΏΥ [οην. τ} γ}] ἔδᾶσβ, δῃ ἃ ὑδιηρίδϊοηβ, τ Ὡ οὶ Ρ6[8]} 
20 ποθ ὉΥ ἐδ ᾿γὶπρ ἴῃ παὶΐ [8 Ρἰοί8] οὗἨ (πὸ ὅονβ: ἘΔηά [οηι. Αηα] ον 1 Κορὺ Ἀδοῖς 

ποίην ὑμδὺ γγὰ8 ὑσοβίδ]9 ὠπίο ψοὺ [οην. απίο χοῦ], θαῦ πᾶν βμοπθὰ [ρχοο]αϊπηϑά 
21 μηίο7 γου; δῃὰ διᾶνο ὑδυρῃῦ γοῦ ΡαΡ]ἸοΙγ, δηα ἔγοπι ἢοσβ9 ὑο Βοῦβα [ἴὰ ὨουΒ68), ἘΤ66- 

Οἰγίηρ Βούμ ὑο {86 968, δῃ!ὰ δἷβὸ ἰο {116 υθϑῖβ, τορθηΐδηοο ἰοσαγὰ αοά, δὰ ἔδιυδ 
22 ἰοπαζὰ οὔν [μοτγὰ “9 66ὰ8 ΟἸσῖθυ. ἘΔηὰ ποῦ, Ῥ6βο]ά, 1 ρὸ [7ουτη6 0] Ρουπὰ ἰῃ {ἢ Βρίτὶῦ 
23. υπΐο “6γυβδίθαι, ποὺ πουσίηρ ὑμ6 δἰ ηρΒ ὑμδύ 8}}4}} [{}}] Ὀ61}1 τὴϑ ὑμθγα : ἔβαγο ὑπδῦ 

1:6 Ηοὶγ ΘΟ Ββοβὺ τι ηθββομ [0 πι6] ἴῃ ΘΥΘΙῪ ΟΥ̓ Γ[ἔγοπι ΟἸΕΥ ὕο ΟἸΥ1], Βαγίπρ ὑμαῦὺ θοπα 8 
24. διὰ αἰῇ[ιοίϊοηβ δοϊᾷθ [δνγ810] πιο. ἘΒαΐ ποηϑ οὗ ὑμιο89 (ΡΒ τηουθ τη90, πο μον οουηῦ 

1 ΤΥ 16 ἀθὰν ποίο τηγβοὶ ἢ [Βαΐ 1 οδβίθθῃι ποῦ τὴν ᾿10 88 ΤΟΤΓΠΥ οὗἁἨ τηϑηὐΐοη, 88 ΤᾺΣ 8.8 
1 αἵ Θοῃοοσηθά"], 80 ὑπαὺ 1 τηὶρ ὺ [1 ΟΥ̓άΘΥ 07 ΕἾΔΕ ἸΩῪ οοῦτδβο τ ΓΝ 10Υ, δη ἃ ὑδ6 πιΐῃ- 
ἸΒΈ ΤΥ ἰλῤον ΜΉΘ 1 δυο τϑοοϊνϑα οὗ [Ποι] {88 Ἰωοτὰ “6818, ἴο (οΒ Ὑ ὑ86 ρΌΒΡΕΙ οὗ 

25 {86 ρτδοὸ οὗ οὰ. ῬἘΑΛπὰ πον, Ὀ6 014, 1 κηον ὑμδὲ γ8 8]}, διηοηρ τ ΒοΙΩ 1 πᾶν ρΌῸΠΘ 
Ῥτοβομίηρ (86 Κιηράοιι οὗ αοά [π οὗ Οοὐδ, 81}8}} [τ}}}} 5800 Τοῦ ἴδ800 ὯῸ ἘΠΟΤΘ. 

26 ἘΥΒογοίοσο 1 ἰδ γοῦ ἰο τϑοοσζὰ [] ὑθβο ΕΥ̓ ἴο γοῦ] ὑπ18 ἀδγ, ὑμαῦ 1 αηιδ ρῬᾳΓΘ ἔγομι {Π6 
21 ὉὈ]οοὰ οὗὨ 4}] πιεπ. ἜΡῸΣ 1 πᾶν ποῦ Βῃπηηθοα ἐο ἀθοΐαγο παΐο γοῦ 411 {π6 [ΕῸΣ 1 δᾶγθ 

᾿ς Κορὺ δ οῖς (α8 ἐπ τον. 20) ποίμίηρ, θαὺ μαγα ῥχοοϊαϊτηθὰ απο γοὰ ὑμ6 ΜΠ10167 ΘοθηΒοὶ 
28 οὗ αοά. ἘΤΪΑΚο μοοά ἐδπογοΐοσο παΐο γουγβοῖίνοθ, δηὰ ἰοὸ 4}} {16 δοοῖς, οὐδσ δ6 πθϊοἢ 

[[π ΠΟ, ἐν ᾧ]7 89 Ηοὶγ αΒοβῦ μαῖα πιδὰθ γοῦ [ϑϑὺ γοῦ 88, ἔϑετο) ΟΥ̓ΘΥΒΘΘΙΒ, ἰο ἔθοα 
186. ομῦτοι οὗ Θοά [οὗ {86 1μογα 7], πο μῸ Βδὺμ ῥατομαβοὰ τιὺμ μΐ8 οσσα Ὀ]οοά, 

29 ἜΕΟΥ 1 Κηον {πΐβ, ὑμαὺ [1 ἱκποῦν (8805] ΑἰΘΥ Τὰ ἀορασίϊηρ; [ἈΓΓΙΥ81] 88}8}} στίθυουβ [τὰ- 

- 



81. ΤΗΕ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΊΕΒ. 

80 τνϑηϊηρ] τοῖνοβ δηΐοσ ἴῃ διῃοῦρ γοι., ποὺ βρασίηρ [80 1111} ηοΐ Βρ816] ἴδ6 ἤοοϊ. ᾿ΑΪδὸ 
[οαὐ οὗἨ ὑπ6 τη] 480} οὗἮἨ γοὺῦ ΟἾΤ 86 1068 Β8}8]} [Ὑ7}}}} ἸΏ: 8.186, ΒρθαΚίηρ' ῬΌγΎΈσβο [ρ61- 

81 νογθα] ὑπίηρβ, [1ὰ ΟΥΓα677 ο ἀγα δσδυ [[ἢ6, τοὺς] ἀἴΒο01 0168 αἴνογ ἔθ. ἜΤ Βογοίοτθ 
πδίο, δῃὰ γοθ θα γ, ὑμαῦ ὈΥ ὕπ6 Βρ8ο6 οὗ [(Πϑὺ 0Υ] (766 γϑᾶγβ [Ὡἱρηῦ δηά ἀδ8γ] ] 
οθαβοά ποῦ [0 ᾶγη [Θχίιο 7] ΘΥΘΥΥ ΟὯ6 ηἰρῦ δηα ἀδνὺ [ἦεγα οπι. ἰσῃΐ δὰ ἀ4γ] πιὰ 

82 ἰδᾶγβ.0 ἘΔμπὰ πον, Ὀγούμγϑθῃ οηι. σοί γθη], 1 οοιυτηθηᾷ γοῦ ἰο αοἀ, δηά ἰο ἔδ6 ποτὰ 
οὗ ἷ8 στδοὺ, τ Βῖοι [Ὁ{10] 18 Δρ16 ὕο Ὀ811 19 γοὰ [οπι. γοὰ] ὉΡ, δῃὰ (ο σῖνθ γοῦ [οπ|. 

3. γου"}]} δή ἱπ|δυϊδηοθ διῃοηρ' 81} ὑμθπὶ τ 10} [710] ἃγο βαπούϊθα. Ἐ1 δυο οογϑίρα πὸ 
84. πιδη} 8 ἔρρυνα Οὗ πο 0067 5] γ τ, ΟΥ ρΟΪ, ΟΥ Δρρᾶτοὶ. ἜΨοϑβδ, [ογι. 6812] γο [Υ] γουτ- 

Β6Ιν68 πο, (δῦ [Π686 ἤδη ἀβ μαγο ταϊηἸβίοσγοα πηΐο ΤΑΥ͂ ΠΘΟΘΒβ 65, δηἃ ἰο (θη ἐπδὲ 
85 ποῖθ ὙΠ 6. Ἐ πανὸ βοτὰ τοῦ [10] 4]} (Ἀ]η»Β, ΒΟ [οπι. ΒΟ] ὑμιαθ 80 ἰδϑοτγίπρ 

γὰὺ οὐρδῦ ἰο Ββαρροτί [δΒυβίδίη ὧς ὙΘΔΚ, δη ἃ (Ὁ ΓΟΙΠΙΘΙΏΡΘΙ ὑΠ0 πογαβ᾽Σ οὐ 86 ]ωτὰ 
6808, ΠΟῪ 86 [ῸΓ 6 ἈΪΠπιΒ6] ἢ, ὅτε αὐτὸς 8814, Ὁ 18 πόσα δ]οββοὰ ἴο ρίνο ἰθδὴ ἰὼ 
ΓοΟΕΙγΘ. 

96 ἘΛμπὰ πβθη Β6 μαᾶ ὑδὺ8β βροίοη [Π|δὰ βαϊα {μι ἰ8, ταῦτα], 6 πϑοϊϑᾶ᾽ ἀότη, δοὰ 
817 ρῥγαγοὰ σίῦὰ ὑμθῖ 4}. ἘΛΔπὰ {ΠΥ 4}] ορὺ βοτθ, δορὰ [πὰ θοῦ 88 τπ οἷ ἩΘΟΡΙ ΠΡ 
98 οἢ ὑπ ῥδιῦ οὗ 8]1, δηὰ {Π|60]} 161} Ὁῃ ῬΔᾺ}᾽ Β ἤθοκ δηὰ Κιββοὰ μἷτη, ἘΒοστοσιηρ τηοβὲ οὗ 

4}1 ἴὸγ Ὁπ6 πογὰβ [πογὰ, τῷ λόγῳ] σ ΐο 6 βραῖκθ, ὑμδὶ ὉΠΟῪ μου ἃ 860 18 ἔδθε πὸ 
ΙΔΟΤΘ. ἀπά ὑδ6γ δοσοιηρδηϊθα ᾿}1πὶ πηΐο {16 881}. ᾿ 

ΔΎ ον. 19. πολλῶν ὈοΌΓΟ δακρύων δ Δ ἰδῖος οὐάϊτίοη ; 10 [6 πδηϊίπρ ἰῃ (Π6 Τρ Ϊ ΟΥ ΕΥ̓͂ οὗἩἨ 6 ἀποία] τηδοπϑοσ ἐδ [Α.8.}Ὁ 
Ἑ., αἴδο Ουά. 8|π.}, Δῃὰ ἰῃ πιδὴγ υϑγδίοηϑ [6. σ. Υ]6.;: δα [{ [8 ἰραηὰ ἴῃ Ο.6. ΠΗ. Τὶ 15 ἀτορρϑά ὉΥ γοοϑηῆὶ οάϊξοτα ζϑιθυ) 
4“ ῬΡΓΟΡΔΌΪΥ δὴ ἐπίοσροϊδιίοη ; 8660 2 ΟὧΣ. []. 4.) (ΑἸῖ-: Μογογ.).- -Ἴ.] 

Δ νον. 23. ἃ. πὸ ἥγνο οἱάοαῖ πιδηδοσίρίδ[Α. Β. Ο. Ὁ. Ε., αμὰ αἱδοὸ Οοά. 81 η.] ἰῃδοτὲ αδἴϊοσς ὃ 2 . Ἐἰοδ [80 
ἐεχί. γε. δα ἰμδοσυ ΓΑΙ οαμείοα ἰἢ δοοογάδηοθ πὶξἢ ἴμ9 π0 Ἰδίοθὶ πιδππδοσγίρίδ [α. ΠΝ ἰϊ ἐκ ἐδ νάνι ει πὰ ἴδο Τυ]γεῖθ 
(πέλῦ), βηὰ [ηδογίϑὰ Ὁ τοοϑηΐ οαΐΐογα ΘΠ 6Γ81}γ.---ΤᾺ.] 

δΎοΥ. 28. Ὁ. [Ἰπεϊορὰ οὗ αδέαε πες (ΛΟ, Τγπὰ., Οτδηπιον, θϑῆονα, ΒΠμμαΐτδ), 9 τολυχίβ οὗ ἔδο Ἐπιρὶ. τοζείοα οὔδει 
«σαίξ 70ν τιὸ; ἴδ οτ χίῃδὶ με---μένουσιν ΙΏΔΥ Ὀ6 Γοπάογοά ατσαί πεέ.---κ. 

ον. 24. ΤΊιο πιοαῖ ἀἰδῆου τοδάΐηρς ππάοιυ ὈϊΘΩΙΥ ΠΟΓΘ οἰ πιῷ 86 Ὀγοΐδγθηοθ; [ἰ ἰ8 δυρρογίϑὲ ΌΓ ΤΟῸΣ τοδηπϑετίρια οἵ 
πὸ Βἱρμίοδὲ ταηῖς (δι. [Β.}; ἘΡὨγαθιί, σγέϑοσ. [Ὁ.};: σαν. [Ὁ. (ςοχΓοςῖοά).; Οδο δ Ότὶ κἱ οπδίδ, οὐ, ᾿ϑοὺς διυὰ Οὐνοχ ὃ: 
πδιτσυ5} ἰξ ἰΒ ἐῆο Το] οπίης : ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι πριν ἣ αν ὁμαντῷ [{π|6 ἐδ [π6 τοαάέης ὃν Τίροϊ, 
διά ΑἸζ.}; [86 ἐεχέ. τδο., οὐ 89 οἵοῦ Βαηά, τοδὰϑ [τ ΚΒ. α΄. ΝΗ͂ν νὑδενὸς λόγον ποιοῦμαι οὐδὲ ἔχω τ. Ψ. μου τιμίαν. 
1δοϊπδηη τόδ : οὐδενὸς λόγον ἔχω οὐδὲ ποιοῦμαι τ. ᾧ. τιμ. ἐμ. Τῆθ ἵπο ᾿Δέίοσ δο οθυϊουδὶγ δι ογαϊίουδ οἵ ἴδε οτ χίπα! 
ἐοχί, ἰπίουά θὰ ἴο Γι γι ἰθα ΔῺ δαδίοῦ τος. [Ὑπὸ υδυί δ! !οῦα [ἢ [Π6 Ἰηϑηῃδοσρίδ ΔΓΘ ὙΘΥῪ Ὠπτηθτοῦβ. Ὁ (ογίκίπα!} ἐστὸν 
δὲῖδ: οὐδ. λόγον ἔχω μοι, οὐδὲ ποι. τ. Ψ. μον τιμ. ἐμαυτοῦ. Α Ἰδῖον Βοηᾶ, Ο, οογτοοΐοα ἔπο ογἱ αίπμαὶ ἰοχὶ οἵ ΆΪ,, 86 κίτθη 
δῦουϑ, ἴπ8: λογοὸν ἐχω οὐδε ποι. ο γυϊκ. πδο: ϑδρά μέλι λογία Ὀέγϑον, πος ζαοίο αἀπέπιστα, πεδαστι Ῥγοίζοείονεις φιαπε τι. 
ΒΟΓΒΘΙ Δ ΔρΤΟΟδ ΠΥ πΣῖ ἢ ἴδοῖι. θυὲ ἱπεογί μοι αἴ. Γ ἔχω δῃὰ μου αἴξος ψυχὴν. ΟΥΟΓ Ἄρτοοθ ἢ} ΤΊϑοΐ., δηὰ τὴ 
Ἠἰπὶ ἐπέ κα τπδὲ ἴΠ0 τοϑ πρς οἵ ἐεσέ. γοσ.. δὰ [δὶ οἵ [,Δ0}} (τοῦ Α. Ὁ (οτί ρἰ 41). τη. 068), ΒΓ σοττεοίέοι οὗ ἐδο 
.28], ὙΠΟ τῶϑ ποῖ πηάογαειοοά ὮΥ ΟΡ ΤΙΡ ΤῊς ΟΓᾺΒ μετὰ χαρᾶς οἵ ἰεχέ. γϑο. ἴγοτη Ο. Β. α. Η., ἀῇὸ οπιϊείοά ἰὼ Δ. Β. ὃ. 
Οὐυά. Β'. γυϊκ., οἴς., Δα ἀγὸ ἀγορροὰ ὈγῪ [,..}ι.,) ἸΊΘΟἢ., δπὰ ΙΓ θαι Τοϊδί ποὰ Ὀγ 8. Βο]2.-- Τὰ.) 

δες. 256. τοῦ θεοὺ αἴϊτος βασιλείαν ἴα δῇ ἘΣΡΙΒΗΒΤΟΣΥ οὐαϊτίοι, ποῖ Τουπὰ ἴῃ ἐδ6 το τηοδὲ ἱπιροτέδηςξ πιηςίδ] τιδπο- 
βοτὶρίο [Α. Β. Ο.], δῃιὰ δβδοπιο οἵμπος δῃϊβουίθδ, δὰ πουὰ Ὡπαῦοδι ὨΔΌΪΥ ποῖ Βαγὸ ὕθθῃ οὔ ἐδά, ἰΓ 1ἐ μδᾷ οὶ ίμδι!γ ὕο- 
Ἰοικοὰ ἴο πο ἴοχί. [πὸ ἔπτὸο ψογὰθ δγὸ συ πὰ ἰη Εἰ. α. Η. Υαϊς. (Φεῦ; Ὁ. μδϑ τοῦ ἴῃυσοῦ. ΤΏΘΥ ἀτὸ πο ἔσυπά ἐπ Οοά. δία. 
δὰ τὸ οὐἐτθ9αἃ ὉΥ ἴΆΓἢ., ΤΊ ΒΟΉ... δᾶ ΑἸ1.--- Τὰ. 

γον. 26. [1πδιοδὰ ὑΓτν 88 ἷπ ἐεχέ. τὲ ἰδουϊ ἃ νοῦν, ᾿δοῖ. δἀπὰ Τίδοῖ. τοδὰ εἰμε. πὸ ἴΌγενον γοδξης ἰδ Ἰουηά ἰἃ 
Α. σ. Η.: εἰϊο διὸ ἰη Β. Ο. ὑ. Ε. Οσά. 8ί:. ψαϊξ. (ει). ΑἸέογά γοίδίηδ ἐγὼ, δά, δὐἀορεπς Μἤογοτ α τίου, δαγὰ 1ἢδὲ εἰμι 
“τ88 ἰδίκοη ίγοσι {π6 πιδεκίη, δὰ βυροὶ αἴοά ἴον πὸ οὐ κί πὶ ἐγὼ.---Ἰκ.} 

. ΥΨροΥ, 28. 9 παυὸ ποῖθ ἃ νασίδιϊου ἰπ ἔπ το πρ οἵ {}1|ὸ ἰοχὲὶ, τε οἢ ἴδ ΟὨΘ οὗἉ τ.)9 πιοσῖ Πηροτίδηξ, ἰὰ ἃ ἀοοϊτί δὶ 
οἵ νἱονν, οἱ Α]1 ἔῆοδο (μΒαξ ὁοσὺγ [ἢ ἔπ6 Νοὸνν Τοδῖ., ΠΔΠΊΟΙΥ τ. ἐκκλησίαν τοῦ κυρίον, αῃὰ τ. ἐκ. τ. θεοῦ. Το Ἰδἰίοῦ ἐκ τὰ 
τοαίηκς οἵ [0 ἐσέ. γόσ.; [Π9 ἕοττηογ, δονγουοσ, ἰα ἀοο  ἀθν δυδία! θὰ ὮΥ ουἰάθῃοδ, δηὰ ἴα υπδουδίοάϊγ ἐδο οεἰκχί δαὶ 
τοδύϊημς. ῸΓ ἴουγ οὗ (9 πηςοία! πιδημδοτὶρῖβ (ΑἸοχ. [4.];: Οοά.- ΒΡΏγδοαι [Ὁ (τ Εἴπαι Ρ [8 Οδεηυγίάσο Μ8. .} διὰ Ουά, 
Ιδυάΐϊαθπ [Ε.]}, ΤἸοαΓίδθη πιϊπυδοῦ]οδ, βούθγαὶ ογ θη} τϑγϑίοηβ, ἐμὰ 4]} [ἢ ΘΑΣΊΪΘΓ ΟΝ ΣΟ ΓΔΊΒΟΓΒ Ἔχ δὲ κυρίον. Τλετο 
9 ΟὨΪΥ οὔδ ὉΠΟΙᾺΪ τ πδογιρῖ, ἴΠ6 αϊίομα 4} [ἢ νὩΐς θεοῦ ὑσσογδ; Ὀαϊ [{ ἰβ δῖϑο ἔουπά, δοοοσϊηρ ἴο ΤὶϑοβουάογΓιυ Ἀ70- 
ἐἰία εατίτοπὶς οοαὐτοὶς δίδιέογα ϑιπαίί οί, 1860, 1π (ἢ δ΄  τἰο σοί οχ ΓΘΟΘΏΚΙΥ αἰδοογοτοὰ ὑγ ἢΐ, Δηὰ Ὀεϊοηκχίηρ ἰὸ 16 ἐσυτίδ 
οϑηζΏΓΥ: {{π πὸ οὐϊιίου οὔ 1563, [ἐρεῖπο, Τίδο. ἀοοα ποῖ πα ΐοδίο (δὲ ΔΩΥ ᾿δίοσ παδηὰ δ᾽ οσοὰ [89 στέκίπαὶ, δεοῦ ἐκ ἰα, Ὀ6- 
οἰὰοθ, υυσπὰ [π᾿ ΒΟΥΦΓΔ] πιΐμπδοῦ! 66 δηὰ ἰῃ [πο γεϊραῖο, Ὀυὲὶ ποῖ ἐῃ 1:6 τσὶ χΒ οὗ ΔΏΥ ὁΠ6 οὗ {πὸ ΘΒ υτοὶ διῖΐοτα το δοτισίεποὰ 
τονίουδιν ἰοὸ Π9 ΤΟΣ σοη ΌΓΥ δηὰ ἴΠ6 Ασίδῃ ΠΟ ΓΟΥΟΓϑΐθθ. Βοτηθ ὭΔΕ ΠΟΣΊ ΡΙΒ σοι πο ὈοϊΪὴ τοδάϊη κα, κυρίου δηά θεοῦ, 
Ἢ Θ0ΤῚΘ σα8ο8 Ἡϊτ καί [8 Ο (βοοοῃᾶ οογγθοῖοῃ). α. Ἡ.], ἰῃ οἶμοσα, πιτπουΐ 1ἴ.-ὙΤ ἢ τοχαχὰ ἰο ἑπέσγας ονϊάσειοα, ἐδ 
ΥΟΓῪ ἰδοὶ τ Πἰσἢ ΒΟΠρῸ] δά άποοα ἐπὶ  αῦοῦ οὗ ἴμο γοδλάϊηρ οἵ [Π6 ἐεσέ. γϑο. ἐ. 4., θεοῦ, ἀϑοίάοα ἀραΐπδί 1ἴ : ΡΔῸ] πδυοῦ δῶρ ὶοΥ5 
ἴω ἰδ ἘΡΙβ.1ε5. (Ὧ6 ὀχργοδϑίου ἐκκλησία τοῦ κυρίον, Ὀυ1 6] οΥΘἢ {ἔπχιοδ ἔθ Οἵ ΟΓ Οχργϑαδίοη ἐκκλ. τ. θεοῦ. [θποϑ αἱ ἐκκλ' τοῦ 
Χριστού, Κοπι. χΥί. 16.--ΤῈ.). ΟἹ (μὲ δοοοπηΐ οογίδί ἢ οορυ θῖδ ρ᾽δοσὰ οὨ ἐπο τιδυξία 16 Ῥδυ πη ἐεσενπ, απ τα εἰγ- 
οὐχηδίδησο 16, ἢ δοΏ16 Ο4268, ἴο [86 σοπηθἱ παέίοῃ οὗ κυρίον δηὰ θεοῦ, δηά, ἰῃ οἴοΓα, ἴο [80 αἸτογαίίοι οὗ κνρίον ἴο θοον. 
Απά, ᾿πάορομάσθπεν οἵ {Π|8 οἰσουπιδίαποοθ, [Ὧ8 ΘΧργοδδίου αἷμα τοῦ ϑεοῦ οοζτοσροπάοά ΨΟΣῪ ΤΠ ἴο 86 ἀοοίγίπδὶ ἰδ θηοίθα 
οἵ ἴὴ ἰουτῖ δηὰ ΗΠ οεπίυτίοθ. [ΤΠ6 ἦμωνας τ οὗ ἰδ αὐορέοα ὈῪ ΜΠ; ΟἿ; Βοπροὶ; Μδιείηδοι; Ἐοδρρ; βοδβοὶς; Ἐϊποκ; 
Βιίον; ΑἸΖ;; οεἴος κυρίον, Ὁγ Οτοί πα: 1.9 ΟἸοτο;  οἱδί.; ατίοευ.; Καίπ.; ἀο Ῥοίίο; Μογοῦ ; [Δ ἢ.: ἘΊΒΟἢ.: ΒοιΠΘι ΔΏη, οἱς.--οὖν 
δἴϊζοι προςέχετε, οἵ (ἐπί. γεο., ἴγοπι Ο. Β.. 6. Η., ἰδ οπι οὰ ἴῃ Α. Β. Ὁ. Οοά. Α΄ἴη. Τὰς. 1 τταϑ ἀγορρϑὰ ὮὈΥ δσοργίεῖ5 οὐ στίϊετα 
οἵ ἴῃο ἐεοίὰ ὧδ δῇ ο(οϊοδἰαδε αὶ γον ϊῃςς Ἰοθϑοι ὑὈοζδ Ἡϊ( προςέχετε (ἀὁ Ῥοίίο; Α10) Ιὲ [6 δοσογάϊη κα! γοίαἱηο Ὁ 
ΑΙ, δου ἢ οτ οὰ Ὁ ΓΔοἢ. δὰ ΤΊΒΟἢ.---π.] 

8 νογ. 29. ΤΊιο ογκίημ) γοδάϊηρ ἰδ οἶδα, ἀπὰ ποῖ γὰρ οἶδα τοῦτο, Δ Τί οΠαπάογί Δ11Θ 0.65; Ὧ6 δάορἐβ ἔμο τοδάϊηκ οἵ ἐ.ο ἐσχέ. 
φοῦ., Ὀπῖ ἰΒ διυδίδί πο ΟἿῪ ὈΥ͂ δοῖ)θ οὗ ἔπ ἰαἴοσ ᾿ῃδηπδογίρῖδ [Ὁ (δοοοηὰ ΘΓ ΠΡΕ). Ἑ.α. Η.} Ὑπὸ πογὰδ γὰρ κοΐ τοῦτο ἃγῸ 
ἕατοτίἴο δι οδίίομδ οὗὨ ἴδο ἴοχὲ. ΤΈΟΥ ἃγοὸ οὶ Τουπαὰ ἴῃ Α. Β. Ο᾽ (οτἰ σία}) Ὁ. Οοἀὰ. δίῃ: 16 ΤΌΝχαῖΘ ἢδ5 αἰ σιρὶν δοίο. 
ΤΏΘΥ ὅσα ἐνρυνλῶω ὉΥ τοοϑηΐ δὰ οτΒ ζΘΠΟΓΑΙΥ..-αοἀ. δίῃ. (οτἰκἴπδ1) Γορὰδ: ἐγω οὐδα ὁτι αἰςε.; Δ ἰδίοσ πδιηὰ, Ο, ἱπδογίοὰ δὲ 
ὈοίοΓο οιδα.--- 

Φγον. 32. ἃ. ἀδελφοὶ οἦξογ ὑμᾶς [ἰε ὈΠΘΊΕ ΟΒΑΗΙΥ δἴδο ἃ ἰδίου δὐείος : 1 15 τη ηκ ἴῃ Α. Β. Ὁ... διὰ οἱχ δοοίθωϊς τεῦ: 
δἰομβ. [1ἰ οσσῦχ ἰῃ Ο. ΚΕ. α. Η., υὰϊ ποῖ 1 Οοά. 8!π., πος ἰῃ Κγτ. Ὑα]ς., θἴ0., δὰ ἰδ ἀτορρϑὰ ὈΥ 1δοῖ., Τίσον., Βοζω. διά 
ΑΙ(.--Τὰ. 

1ο ΠῚ 82. Ὁ. οἰκοδομῆσαι 6 ἐὴ οτἱκίπδ] τοδάΐης. Το Ββομάοτί Βα ΟΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ δὰορίοα (6 Θοπιροῦπὰ ἐποικοῦ. [οἵ ἑεσέ. 
γῈ2} οἡ ἴδ δυϊδοΥ ν οἵ ἴπὸ ἵπο ἰδἴοδί ποία] τηδηυδογίρίκ [α. Η.]. τ ογθλδ {Π6 πίσπιρ!ο ἤοττα ἰΒ δυείδί πο ὈΥ ἴ8ὸ οἶδοξ ἂτϑ 
Ὁποῖα] πη δοΥρίδ [Α. Β. Ο. Ὁ. Ε., δπὰ αἱδο (σὰ. 31 η.-- Δ ἢ δηὰ ΑἸί. κἀορί [ἢ Ἰδὲ γ.--ΤῈ.] 

Δ Ὑοτ, 82. ο. 6 ἐσαξ. γε. ἰῃβοτίδ ὑμῖν αἴϊτος δοῦναι, ντἢ Ο. α. Η. [1 [6 οταϊ οὰ ἴῃ 4, Β. Ὁ. Ε., Οοὰ. 8ίι., Ταὶς. δοὰ 
ἀγορροὰ " τοθὰς Τίθο., δά Α1ζ.---ΤΏθΓο ἰ6 ΠΟ Ῥγοποῦῃ ἰπ ἴπ9 ΟΥΟΘΚ, οογγοδρουάίης ἴο ὁ γοι᾽ αἴϊον " θα} 1. ἴδοὸ Ζυσὶ. 
“πϑγϑίου.--Τὰ. 



ΟΒΑΡ. ΧΧ, 17-.-.38. 878 

ἧε Ψοςσ. 3ὲ. 
Οοὰ. 81:., βυὰ ἴα ἀτορροάᾶ ὉΥ τϑοθπΐ θά τοῦθ ἘΤΌΡΓΟΙΥ ΤΑῚ] 

ἸΣ γον. 8δ. Ἐμο θη. ρίατ. τῶν λόγων [ὁ 
Βοῖσθ πλὶ τι ϑοΏ} 66: Ὑ}ρ. σεγδί), ΠΟΥ τοῦ λόγον 

9 ἐξαΐ, γϑὸ. ἰΠΒοΓ δ δὲ αἴθοῦ αὐτοὶ, οὐ ἀουυςα] Δ ΒΟΥ Υ ; [86 Ῥαστ0}9 16 οτ θὰ ἰῃ Α. Β. 6. Ὁ. Β. α. Η., 

ἐεπί. γ66.} 16 Ὁνιἀου ΘΙ (Ὧ8 οΥΙμίμΑ] γοδϊηρ ; πο πο τὸν λόγον [Πη α.., δορὰ 
[1 ΟΥΒΕΓΡ τ ππΜο 686], ἰΒ δι. Ἔς ΘΠ ΕΙΥ δαρρογίθαϊ ὈῪ οΧίθτΔὶ ονἱάθποο; ἐδ9 

ἴνο γοϑϊηρβ ἮΘΓΘ ΠΛΟΓΟΙΥ ϑυκροαίοα ὈΥ ἴ;ο ἔδοὶ ἐμαὶ ΟὨΪΥ ὁη6 τανψίπρ οὗ 9888 ἰδ ἢότο αὐυοἰοά, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ψεβ. 177-21. Διυᾶἃ ἔσο ἈΠ]|οῖπ.---Ἴἰ 18. οὉ- 
Υἱοῦ ἐμαῖ (16 δροβίϊο δ ἀσϑββϑὰ {18 τῇ ΘΓ] 
ἔδυον" 61} ἀϊβϑοοῦγβο (0 86 6] 6 γ8 οὗ {μ6 σοηρτομα- 
(οι οὗ ΕΡΒΘΒαΒ, ἐμαὶ 18, ὑο ἐἤθιὰ 8]0} 6, ἀπᾶὰ ποὺ 
81δοὸ ἴο {8086 οὗ ποῖ θονὶπρ σοηρτοραίοη5 (18Ὲ- 
Μαῦυβ: 4Ἅ4ἀυ. σεν. 111. 14, 2). δ τγοιῃηϊπάοα 
ἐποτα, ἢχδὲ οὗ 8]}, οὗ (80 δά!" δηὰ σδοπβοίθῃ- 
(ἰοῦδτηι 655 τ ὶ( 16} δ6 Βαλα ἸΔΌΟΓΘΟα διποηρ ἰμ θη. 
ΑΠΒουρῇ ἰδ9 ποτὰβ ἀπὸ π - τ τ ᾿Ασίαν Ῥχο- 
οοἂθ πῶς - - - ἐγενόμην, ἰ886 0 Ἰορίοα.}]γ Ῥοΐοηρ ἰο 
ἐπ Ἰαίίοσ, δὰ ποὶ ἰο ἐπίστασθε. Ἠδ ἀοβουὶθοβ 
ΔΒ σοπασοὺὶ 'π γον. 19-2], 88 ἰδὲ οὗ 8 βοσυδηί 
ἍἘῸ νγδ8 Οὁἢ 8]} Οσοα β: 008 ΒΙΠΟΘΓῈ δηα ἔλὶι Ὁ} ἰοὸ 
δο Τιοτὰ 76888 ΟΠ γἶδὶ. Πᾶσα ταπεινοῴρ. ἰδ 8, ζ6}- 
εἷπο ῥ᾽] 9 ΟΧΡγοββίοη, ἀθπο οί ΘΥΘΥΥ ΡΟΒΒ1Ὁ]6 
Οχρτοβϑίοι οὗ δυμἘγ. Ὥς, οἰο., ἰῃ νον. 20, ἰ5 
δὴ δα οι) Θχροβίθ θη οὗἉ πῶς - - - ἐγενόμην ἴῃ 
ΥὙᾺ Ὁ. 18, Ὑποστέλλεσθαε ΟΟΟΌΣΒ 8180 ἴῃ Ο]855ὶ6 
ΓΙΓΟΥΘ, 6. 5.. ὨΘηλοΒί 6568, Ιβοσγϑίοϑ, ΡΙ αἰδοῖ, 
85 ἀοκοσγιρίϊνο οὗ ἰμο δοὺ οὗ βροδκίῃηρ τ ἢ ΤΟΒΟΣΥΘ, 
ὙΠῚ1.6 οὐδὲν ὑποστ. Ἰπαϊοαίοβ ὑμαὺ οὗἨ βρϑακίηρ 
ΟΡΘΗΙΥ͂ δῃα οδηαϊγ. Α ῬὮγαβο Ἰἐἶζο τοῦ μὴ ἀναγγ. 
ΘΟΥΡΤΟΒΘΟΒ ἀοδῖχη, ΟἿΪΥ ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘ ΟὗὁὨ [86 
ΟΣ ρσἢ4] προτὶ οὗ {πα Ἰηδηϊένο τὶ ἢ ἐπ6 ρσοηϊνο 
Οὗ [80 ἀγιίοϊο [ὝΙΝΕΒ: Ογαπι. ἢ 44, 4, Ὁ. Βαᾳ.--- 
ΤΕΞ.}]; ΒΕΡΟ, ΒΟΎΘΥΟΓ, 8π ἃ ἴῃ ΙΩΘΏΥ ΟΥΒΟΙ Ρ]Δ068, 
ἐΐ γϑουβ ΒΠΡΙΥ ἰο 0116 ΤΔΏΠΟΥ ΟΥ ΖΌΤΤΩ : φηοπηπιδ 
εα υοδὲϑ ἀπηπμπίζατεηι. Δ ρεσθαι ἴα 'ογα ζ0]- 
Ἰονοὰ ὉΥ [80 δοουδβαίἑνο οὗ (89 οΟὈ͵οοί ἰο ψΒΙΘΒ 
{8 ὑθδβύπ τη οΩΥ ῬΓΔΟΙ6Α]}Υ ΓΟΙΌΣΒ, δηὰ ἰο ψΠΪΟᾺ ἰΐ 
ὌΣ(ΘΒ ποῖ ἰ0 χίνο οϑοά. Μετάνοια εἰς τ, θεόν ἰδ 8 
Θθδηρο οὗὨ πιΐπα, ἃ ἰυγηΐηρ ὑ80Κ ἰο ὅ6οα, δπὰ οὐχὶ 
ποί, 88 ΒοΖα, Βϑηροὶ δηὰ οἰϊμοῦδ ΒΌΡΡΟΒΟ, ἰ0 Ὁθ 
γον οἱοα ἰο ἐμ6 ΡῬδζδηδ, 88 17 0 τοΥΟ ποὺ πθ068- 
ΒΆΓΥ, ἰη (πο νἱον οὗὁὨ 2688 δηα ἐμ δροβί]θβ, ὑπαὶ 
ἰδ δονσβ βΒῃουϊὰ 6 οΘοπνουίθα 88 γΧὺυ}} 858 ὑπὸ Ρὰ- 
8185, ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ ἰο Ὅ6 Γοοοϊγοα ᾿ἰπῖο ἰδ6 Κίπράοπι 
οὗ 6οά. 

γεβ. 22. Απηᾶ ζονν, Ὀ6Βο]ᾶ, 1 βο ὈῬουῃᾶᾷ, 
εἰο.---Τὴ9 δροβίϊθ, γῇο δὰ Αἰϊμοσίο Βροΐζθῃ οὗὨ 
ἐμ6 ραβδί, πο ΣΟΐΌΓ ἴἰο ὑπ ζυίυγο. Ὁ οτοηὶ ἰη- 
ἱογργοίδιίοθ δύο θη αίτθῃ οὗ ἰλ6 ῬΈγαβο δεδε- 
μένος τῷ πνεύματι, ὈοΐΆ δεδεμ.. πα τῷ πνεύ. Βανὶῃ 
ὈΘΘ6Π γΔΥΪΟΌΒΙΥ οχρίδῖηθά. Τὴ ΤΌΣΊΔΟΡ μ88 ΟΥΘ ἢ 
ὈΘΘῺ ΒΌΡΡΟΒΟα ἰ0 ΓΟΙ͂ΟΚ ἰ0 ὈΟΠαΒ δὰ ἀθέοσβ: δρὲ)- 
ἐΐω 7απὶ αἰ σαί, υἱποία γ»τγαωϑοπέϊεπς (ΕἸΣ ΒΊλιΒ, 
Οτοίϊαθ, Βομρ 61). Βαὶ (δῖ ἱηξογργοίδιώοη ὈΥ ὯῸ 
ΤΩΘΒῺ5 ΔΟσΟΥὰΒ τὶ {86 ψΟΓΩΒ τὰ - - - μὴ εἰδῴς; 
ὮΘΏΘΘ δεδεμ. τπυιιδὲ Ὀ6 δίκῃ ἱπ ὑπο ρυγαιῖδνο Β6η86 
οὗ ὠσχσεά, οοπιρεϊϊεα. ΜΒῺΥ ᾿πίουργοίοσβ, ΠΌΣΙΟΣ, 
858Ό1η6 (δΠδι πνεῦμα γοΐοχδ ἰο {πὸ ΗοΟΙΥ Ἰιοβί, δπὰ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπὸ Β6η80 ἰο Ὁθ, οἰΐμον, οοπιρεϊϊοα ὃν (δε 
Ἡοῖν Οαδλοεί (Βο:β, Οδ]νὶ ἢ), οὐ, δουπά ἰο, ἰμδὶ 18, 
ἀερεπαϊησ ὁπ λε οῖν αἠοοί (Μογοσ, σϑί θὰ 108), 
ΟΥ 6186 ἱπίοσργοι : "ΒΥ (6 ἱπηραϊβὸ οὗ (80 ΗΟἸΥ 
αοδὶ 1 Ζςοὸ θουπά᾽ (Οθουπιορηΐι8). Βυὶὺ 85 τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον 'Β ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ τηθηἰ!οηθ4 ἴῃ γον. 28, 
110 ψογὰ πνεῦμα, διδηάίης; 810Π6, νῸ Υ. 22, σαπηοί 
6 υπάογείοοά οὗ (πὸ ϑρὶσι οὗ ἀοά, Βυὺ σὴ ΤΟΙ 
οὐἷγ ἰο {πὸ βρί τι οὗ (89 δροβϑίῖϊθ Ἀϊπιδοὶΐ, ἰῃ ὑῃ9 
[ΟἹ] ον 80η86: “1 ρὸ ἰο Φοτύδβα]θαι, ᾿τὰ}Ρ6]164 ἴῃ 
αρίγιι, Ἰοἃ ὈΥ δὰ ἰῃίοσ 8] ποσοβϑίίγ.᾽" [ΈΤμὶ8 18 

ἐδο ᾿πίοσργοίδεϊου σοῦ ΜΟΥΘΓ αἶνοϑ πὶ μὲβ ἐλιίγα 
οὐξίοι (1861), 'π ψ Βῖοἢ ΒΘ ΘΧΡΙΘΕΘΙΥ το]θοίβ (δ 
ορί πίοι πίοι μ6 μδὰ βἰδίϑὰ ἴῃ ἐμ 3,γδϑί, ἰο ψ πο ἢ 
ΤΠ ΘΟΆ]ΟΣ ΤῈ ΓΒ αΌογ96.---ΤῈ. 
κα. 28. βανο τδμαῖ [826 ΕΟΙΥ ΘΒοεῖ.--- 

Ὅτι 8116} πλήν 8 8.11} ἀορομάθηϊν ὁπ εἰδώς. ΤῊ 
Ηοὶν ΟἸποβὶ τοὐέποδδεα, πδτλ ον, ἱμτουκὰ ἰλ6 τιον 
οὗ Ομ τ βίῃ Ῥσορμοίβ; σοτρ. οἷι. χὶϊ!. 2; χχὶ. 4: 
ΣΧ. 11. Ῥϑὺ] βαυϑ8 ἰδιαὺ ἔγοσω οἱΐγ ἰο οἱδγ 1 18 ἔοτθ- 
ἰοἱὰ ἰο ἷπι ἐμαὶ θοπὰβ δηὰ δ] οὐϊομ 8 αὐναὶϊὶ ἴμ 
ἴῃ Φογυβαϊοθη. [Ιἰ 18 ἰσὰθ ὑπαῦ βαο ἢ; ῥτοδοίϊουβ 
μαΥθ ποὺ γοὺ θθθῃ τηϑηἰϊοηθά, δὰ πομο οὗἉ ἰμδὺ 
Ὡδίυγα 870 ἰπἰσχοἀπορα ππἰ}] οἢ. χχὶ. 4, 11. Βαυί 
ὙΠαὺ οὐἱάθμοϑ ἀο τὸ πὰ ἐπὶ Κα, τμο, δὐοΣ 
ΥΘΥΒΘ 2, ΠΙΟΓΟΙΥῪ ΟἾΥΘΒ ἃ ΒΟΙΩΙΩΔΙῪ Οὗ (6 ονθηΐθ 
ἰμλδΐ οοουστοα, ἀἰὰ ποὺ οπιϊὺ ῥγοαϊοιϊ 5 οὗὨἨ ἐμ ὲ8 
ΟἾ4883) 10 18 ΟὨΪΥ βοἢ ουἹάθῃδθ σι ΐσι που] χὶτο 
ἔοτοθ ἰο {80 αβϑουίΐοη ἐμαί 1 ΒΟΓΘ ΒΡΟΔΚ8 ῥσὸ- 
Ἰορ σΑ}}Ὺ (ΒΟΗΝΕΟΚΕΝΒΌΒΟΞΒ: Ζιροοῖ ἃ. Α»σεολ. 
Ρ. 188). δ Ῥχϑαϊοίϊοπβ οὗ ἰδ ς Ῥσορβοίβ 1θὰ (μ9 
ΔΡΟΒΙ]9 ἰο ὀχρϑοῖ ἱτρυϊβοητιθηΐ δηα οὐ μον ὑσῖθα- 
Ἰδ 008 ἴῃ Φογυβδίθαι; 58.1}}}, 6 ἀἰὰ ποί Ῥγθο βοιῦΥ 
εὐὸς (τον. 22) τϑδὶ ἐμἰημκθ που] ἰμθσὸ Ὀθζα]} 

ἷπι. 
γεβ. 24. Βυΐϊ ποῦθ οὗ ἴπ6π Τ᾿ Ώ ΡΠ, οἱο.--- 

ΤΏο τϑδαϊηρ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τ. ψυχὴν τιμίαν 
ἐμ.» 68} ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ὀ6 80 οοπϑίτυθα (10 ΜΙ ΘΥΘΓ7) 88 
ἰο δοῃπροί ἰοζοίμον {86 ψοσὰβ οὐδενὸς λόγ. τίμιαν; 
ἴῸΣ ΟΥ̓ Ὼ 17 τίμιος ΟσΟΌ ΓΒ ΟἹ 006 Οοσοδδβίοη (ῬΙΑΤΟ, 
δορὰ. 216. 9.) πιῖῖὰ ἐμ6 χοπϊύνο οὐἁ να]ὰθ, ἰὲ 18 
ἈΘΥΘΥΙΒ61688 ΘΙαρΙογοα ΔΡΒοϊ αἰ 6} Υ ἴῃ ἔν ὑπ ρστοαὺ- 
δδὺ ΠΌΘΟΣ οὗ ᾿πβίβησοθ, ῬΑΥ ΘΟ] ΪΥ 88 ποιοῦμαι 
1801} ΔΙΣΘΘΑΥ͂ ᾿πύυ γ 68 [86 σοποσρίξοι οὗἁὨ νδ]υϊημ. 
Ηδθμοο ἰδ Ἰλῖο χα] τηοδηΐης τγουὰ 6: ““Ἶ οβϑίθϑῃι 
πού ΤΥ ᾿ δ 88 ΜΟΣΔΥ ΟΥ̓ ταϑῃ (100, 8ἃ8 ἃ ᾿ἰΐο ὑσθ- 
οἴου ἴο τιγ86]}." ἸΤμὸ ὑτο οἰ μοῦ γϑδάϊηρϑ [866 
ποὶθ 4 Δθονυθ, δρρεπᾶάρα ἰο ἰδ ἰοχὶί,---Τ .], ἐ. 6. 
λόγον ἔχω διὰ λόγ. ποιοῦμαι ἱταΡῚΥ : “1 Βᾶγθ τοχασὰ 
ἴο ποίη, 8πὰ, ἔμγί μοῦ, 4ο ποὺ οουπὶ τὰν 117 
ἀθδὺν ἰο τ γ8017. Βρηροὶ ἰδ κο8 ὡς τελειῶσαι ΘοΟΙα- 
Ῥδγδιύίνϑιυ, ᾽πὶ ἐμ βθῆβο: “"“ΜΥ 119 8 ποὶ οὗὨ 80 
ΤΟ ἐπ ρογίδημοθ ΟΥ Ὑ}π0 ἐ0 Ιη6 88 {πὸ πα 8.1} 
οὗ ἢν σουΓΒο.᾽ Ταΐδβ ἰηἰογργοίδιϊοη ἰδ πἰρεμδα 
ΟΥ͂ ΒΡ] οἰ ν, ἴῃ 118. σΥΔΙΠΠλδί168] δϑροοίβ, Ὀαΐ, 
Ἰοφίσδ!ν, ἰ8 1688 Βα ἱϑέδοίοΥΎ ὑλ8η [86 ΓΟΥΤΏΘΣ, 88, 
1 ἰὰ ΓΘ ΘΟΥΓΘΟΙῖ, τὸ το] ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΥΣῪ οχροοὺ: 
“ἢ 8} τὴ ῦ ΘΟΌΣΒΟ ΣΙΝ Παάείν,᾽" ἰπβίοϑα οὗὨ “τ 1} 
ον." [Ὁ [86 τοβαϊηρ μετὰ χαρᾶς, 866 ΔΌΟΥΘ, 
ποίθ 4, υἱὶ.---Τ8.]. Αοοογαϊηῖγ, ὑπ6 ἰηδηινθ 
ὙΠ ὡς ἈΘΙΘ ΟΧΡΓΘΕΒΒΕ6Β (δ 6 ἀοδίρη: ““1ὰ ΟΥΟΣ 
801 ταὶ, δηἾ8ἢ. ΤΥ οουγΒ0 1 70γ." [ΊΝΕΕ: 
σταπι. ἢ 44. 1.---18.] 
Ψ π, 2δ. Απᾶ πονν, ὈΘ6Βο]ᾶ, 1 πον.--- 

ΤΠῸ Δροβί]ο ἀἰὰ ποὺ ποῦ ἰδ6 ὑμῖπρβ ἐπαὺ του] 
Ὀ6 1411 ἴτα ἴῃ ΦοΓ Β8]6πὶ (γον. 22). Βαυΐ πο 46- 
οἴατγοβ ὑμδΐ ἢ ροϑιυίνο Υ πον ἰμαὶ ἐο86 τἢῸ 
οϑῖηθ ἕγοσωῃ ΕΡΒθδυβ, δῃὰ, ἱπά θᾶ, 4}} (86 δοΏβΤο- 
ϑίάομβ ἴῃ νοι Β6 δὰ ρῬγοδομβοὰ δε ἀοβροὶ, 
ΜΟΙ ΠῸ ΣΟΓΘ 8660 ΗΒ ἴδοθ. [81], οἶδα, ἃ8 ἴῃ 
οἷ᾽. χχυϊ. 27, ἀοο8 ποῖ πΘΟΘΒΒΑΥΣΪΥ ἱπ ΡΥ {παὶ 
Ῥδὰ] Βροθ ἔσγοιῃ ἀἰνίηο δπὰ ὑπουσίηρς Καονίθαμκα; 
ἀῦ ΤΏΔΥῪ Β᾽ΠΙΡῚΥ͂ ΟΧΡΙΘΒ5 ἷ5. οὐσῆὶ ΘΟΠΥ]οίΐοη οὗ 186 
Θοσίδ οὗ ἰΒαὺ πιο ΒΘ βᾶγβ. (Α1}.).-- -ἰ β.]. 
Τ|6 νοσὰβ ὑμεῖς πάντες ΔΒΒύΤΩΘ, 88 ἰΐ ψογο, ὑπ δὲ 
116 ΕΡοβίϑῃ οἱ ὰθσ8 δύο ἰδ σϑργοδβοῃίδίγοβ οὗ 
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ἃ] (86 ΟὨ σι ϑιΐδα οσηατοκαίίοηδ νοι Ῥαὺὶ δὰ 
Τουπαοα ἰῃ ΕΌΓΟΡΘ δηὰ Αδία Μίποσ. Τὴ πνοσὰβ 
κηρύσσων τὴν βασιλείαν [οταϊ ἰλης τοῦ θεοῦ, 806 ποία 
ὅ, Δρροῃαρὰ ἰο ἰδο ἰοχὶ.---ΤῈ.} τὴ ρστοδί ἴΌΓΟΘ 
διὰ ὈΓΘΥΤΥ ΟΧΡΓΟΒΒ ΡΔῈ}᾽ 5 σΟηδοϊ ΟΊ ΒΠ 688 (μα΄ ἢθ 
18 (86. λεγαϊά οὗ ἃ Κὶπρ δηὰ οὗ Ηἰβ κἰῃσράοῃ. Ηδ 
ΥΟΥΥ ἀοοΙΘαΪγ αἰΐοσΒ ἃ Ῥσεβοηι τηοπί οὗ 16. ΟΠ 
ἄθδι, Ὀυὲ 4068 ποὶ Βροδὶς 88 1 δ δά γοοοϊυθα αὶ 
ἀἰνὶπο σονυο]δίϊοῃ οἢ ἰμδί ροϊμί. [Ιὑ ἴἰβ ἔσο δαὶ 
δὶ 8 Ἰαίθσ ροσίοα δΘ βρϑϑὶβ ἴῃ ἷκ ΕἸ 18.168 τυυϊ θη 
ἀυγίης ἷ8 ἱπηρυϊβορτηθηῦ ἴῃ ΒΌΣθ, 6. 5., ἐδ 
Ἐρίβϑι]ο ἰο ἐμ ῬΒΙΠΙρΡρίδπδ [11. 24: ῬΒέϊθτη. 221], 
88 1 Βο ὙΟΓΘ Ὠοΐ δυγ6 ἰδμαὺ ᾽6 σου] ποῖ Ὀθ δαὶ 
δὶ ΠἸοσυ δπὰ δρϑίῃ 866 Βἷβ οοῃρτοραίΐοηβ. Βυὶΐ 
85 δὶ8Β ἸΙδογδίϊου ἱπ Βοπιθ ἷδ, ἰδίου 6811, ΤΟΥῪ 
ἀουδιδα}, ἷ8 Ῥτοϑοιϊσηθης ἴῃ ὑπ ο856 αἀἰὰ ποὲ 
ἀδοοῖνθ Ἀΐπι. Απὰ [86 δββογίϊοῃ [οὗ βοπιθ σϑοϑηί 
αόγιιδα νγχϊίοΣΒ,--- ΤῈ .} (μὲ Τμα]κθ Ραΐ {8686 ψγοτ 8 
ἴη {π6 του ἢ οἴ Ῥδὰ] »οδί ευεπίμπι, οαμ ποὺ Ὀ6 ἀ6- 
ἔοπάοά, υ)π.}} 1ὲ 18 ἀοπχοπδίσδιοα ἐμαὶ Ῥϑὺ] οου]ὰ 
ποὺ ῬΟΒΒΙ ὈΪΥ δαγΘ ΣΘΔΠῪ υδοᾶὰ δυοὶ ἰδηρσαδρθ 0. 
ἰ8διῖὶ οσοδδβί 0Ὲ. 
γε. 26, 27. Ὀοσϑοίοσο 1 ἴδῖσα γοῦ ἴο σϑ- 

οοσᾶ [] ΤΩΣ ἴο γοῦ] 1818 ὅδΥ ; {1:0 86η86 ἰ8: 
4} ἀο βο, Ὀθόβϑο ἴ Ποὺ 8 Κθ 1οδύο οὗ γου, διά 
8}}8}} ΠΟΥ͂ΟΡ 806 ΠΟΥ Δ γο88 γοὺῦ δχαΐη.᾽ Βϑηχοὶ 
ΒΟΓΘ ἰδ ,κο8 μαρτύρομαι ἴῃ ἐδ 580η86 ἴῃ τὴ ἰοἢ ἰἰ ἦγο- 
αὐ θη οσσυγδ ἢ οἶδδβὶ δὶ σού Β, ΠΔΙΊΟΪΥ : ἐέδ- 
ἐεπι οἷο, ἐπ ἰεδίἐιοπίμπι ὑοοο. Τΐθ ἱπίογρσχοίδεϊοι 
σου] ἃ Ὀ6 ΥΟΓῪ Βα(ἰβίδοιϊογυ, 1 (6 ἀδἰΐνθ ὑμῖν ΤΘΓΟ 
ποὶ Β6ΓΘ δρρομαϑὰ [88, 6. 9., 68]. νυ. 8, “1 (εβε  γ 

-Ἴ ΚΙ, πόσο δβ ὑμ86 νοσγὰ, θη υδοᾶ ἴῃ (86 
86 η86 ΒΊΟΣ ΒοηροΪ αἾΥΟΝ ἰο ἴΐ, 16 0] ὁ δα ὉΥ {86 
δοσιβδίγο. ὙογΒ6 27 ἰδ 16} [168] τῖ ἢ σοσβα 20 | »γίπιιπι 
ἴῃ {86 τηδίίοῦ, δηᾶ, ἰο 8 δοσίδί ῃ δχίθηϊ, 8180 ἰῃ {116 
νογάθΒ. Τὴ9 ΟΟΌΪ8δ6] οὗ Οοα ἰβ Ηἷ8 σου 86] οὗ 
Τοἀοπιρίζοῃ δηὰ στδοθ; πᾶσα, ἰδεὺ ἰδ, 811 ἐμαὶ Ὀ6- 
Ἰοῆρβ ἰο 8186 σοῦηβο]. [Καϑαρος οἰο., (μδὶ ἰδ: 
“1 δὴ ηοὺ ΤΥ86]7 συ], 17 ΔΗΥ τῆδὴ ῬοΥ 8 ι65᾽: 
Ε60 ΣΥ͂Σ, 6, Καϑαρὸς ἀπό ἷἰΒ ποὶ α Βονχαΐδιι, 

ὉἽΡ ἾΞϑ ; καϑαρὸς ἷ8 δΒοτιοίΐῃ68 ἔοι πὰ 4180 ἴῃ 

Ογθοὶκ τυ ϊίοτβ ἰῃ σοι δἰ μαἰΐον τ} ἀπό (ψρζε, 
1. Ρ. 108 ζ.), δ που ρ 10 18 ΟΠ ΓΔΙῪ ΓΟ] ονγοα Ὁ 
Ὧδο χκοαϊίνο (Βεγπλατάν, Ρ. 114). (Μ6γ6γ).---ΤᾺ.} 

γε. 28. αῖκο ϑοὰᾶ ἰμοσϑίοσθ θπῖοὸ γους- 
δοῖνοα.---Τῆο ΤΥ γ6}} ὀχ δογίϑίί οη, γον, 28 Ε΄, 18 
οοπποοίθα Ἡ 10} (8 ΔροΒὶ 6 ̓Β (6β ΠΟ ἢ Υ τοβρϑοίέης 
Ηἷβ8 ἱπῃόσθῆοθ. ΤᾺ Β6ῆ8ο 18: “Νὼὺ ρ}} ἰδοῦ ο8 
ἰο ηιδ; ἰὑ οου]ά δἰίβοι οὨἿΥ ἴο γουγβοῖγοθ. Ἶδογο- 
ἴογϑ (οὗν), ῬΟΣΙΌΓΠα ΥΟῸΓ ἘΠῚ {δ} Ὰ]γ, Ὁ οατίπς 
8.1κ6 ἴῸὉΓ γούγβονοβ δηα ΥὉΣ ἀλὰ6 τοῖο δοοϊ..᾽ 
Τηὰ σοηργοραίίοη ἰδ, 88 ἰὑ ΨΟΓΘ, ἃ Βοοῖ, 2.1} 
ταιϑί "0 [6ἀ δῃηὰ ργοἰθοιθα δραὶῃϑὺ ΓΑΥΘΏΪΠ β᾽ ΤΟΥ 68 
(ποίμνιον, ποιμαίνειν, λύκοι). ὅσ ΒΟΥΥ]ΟΘΒ (86 
οἰάοτθ ἃσθ θχρϑοίβά ἰὸ σθηΐου, 88 (ΠΥ 8 Γ6 [890 Δὃἢ- 
Ῥοϊπιοὰ οσϑσδϑοσα. Το νογὰ ἐπίσκοποι 18, Ῥτο- 
ῬΟΥΪΥ βρθδκίπς, μοὶ Βθγὸ διηρὶ ουϑὰ 88 δὲ οἱ οἱ] 
1110, Ὀαΐ 15 ἱπίομαἀ οα ἰο ἀδβονῖθο {86 ἰδ 8]. δπὰ ἀυΐγ 
οὗ (89 οἰάοτβ, {πὲ ἰ8, (ο ἰδκο {π6 ουογβὶ σὺ [σοτὰρΡ. 
1 Ῥεῖ. ν. 2] οὗϊλε δοοῖ, δῃηὰ ὀχ ὶοὶ ταύ ] 688 
δηῃὰ οἂτθ. [718 ποτὰ “εἶἰβ Ὦ6ΓΘ ΔΡΡ 1 ἰο (ἢ9 
Β8Π16 ῬΟΥΒΟῺΒ ἯὙ}}0 Ἴ6ΓΘ ὈΘΙΌΓΘ ἀΘΒΟΥ Πα 88 εὐἰάεγδ, 
ῬγΟΥΪῺ ΟἸΘΑΣΪΥ (δαί (π6 {1168 ΓΘ σοηυθΡ  ] Ὁ]6 ἴῃ 
Ἅ}}}8 6856, 88 ΠΟΥ͂ 8.6 ἴῃ ΤΙΐ, 1. δ--7; 6 Θοποϊυ βίο 
δίσοηί οποα ὈΥ {89 οἰμουνν 80 ἱἈΘΣΡΙ 68 Ὁ]9 ἔδοὶ 
ἐμαί Ὀοΐὰ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ΟΣ πδιηιθα ἰοροίμοῦ 88 ἀἰδιϊηοὶ 
3145865 οὗἨ ΘΒ ΌΤΟΙ οἴἶσονβ.᾽" (Α16χ.). 866 ἔχεα. 
ποίο ου 6. χὶ. 29, 80. ὁ.----ΑἸξογ ἃ Βα 8, ὁἢ γὙοσ. 17: 
Τὰς ΕΌΊΒΕ ογβίοι μ88 ΒΑΣΑῚΥ ἀθδ6)ὲ δι ΣΙ ἰὼ 

ἐπ18 6886 1 {89 πδοσοὰ ἰοχί, ἴπ τϑηἀεγίπρ ἐπι- 
σκόπους, ΥΟΓ. 28, “ΟΥ̓ΘΥΒΘΟΙΒ,᾿ Ἡ ΘΓΙΘΔΒ ἰὐουρῃι ἐλ τὸ 
88 ἷῃ 84]} ΟἴΒ6Γ ῬΙδοθβ ἰο Βαυθ ὈΘ6Ὲ “ ὈΙβΒορβ, ἐμδί 
89 ἔδοί οὗ εἰάεγδ απὰ δίδλορε λαῦίι ῥεολ οτισίπαϊν 
απά ἀροϑίοἰοαϊ ἐγποπνπιοιιδ (ἸΘ ΤΩ 8) τῖκ αι δὲ 6 8}- 
Ρϑγθαΐ ἰο {86 ογάϊηδτῪ ΕΠ 18 Τοβάεσ, Ἡ Β1ΘὮ ΠΟῪ 
ἴι 18 ποί."--ΤΆ.]. Τῆς σογά ποιμαίνειν 1186} οοπι- 
ῬΥΟΠΘμάβ ΒΟ ἰδ ῥγδοίξοαὶ βυιλάδησο δὰ φοότοση- 
ταθηΐ οὗὨ ἰ8ὸ 00 Κ, δῃὰ (86 δοὺ οὗ βουσιβμὶηρ δοά 
ΤΌΤ Βλης ἰὶ 1 (86 Ἡβοϊθβοιχο Τοοὰ οὔ ἰδ 
τΟΣα δπὰ 8]} (86 τι68}8 οὗ ζγδοθ. Περεποιεῖσθαι 
ἸΏΘΒΠΒ (0 ἀοσφμῖγα, ἰ0 πιαζε ἀν ἐλὲπο οπξ᾽ 8 οἱσῃ ρτο- 
»ετίψ; 866 θΟΟΤΕ. δα ΕΤΗ. το. 7. 

γεβ. 29, 80.1 ἱκῃον - - - ατἰονοτϑ  υυοῖνοδ. 
--Βουρμίδι] Ῥϑβίοσδὶ β4 6]: δηὰ δἰΐθπεῖοι ἀτὸ 
[88 ΠΟΤ ΠΘΟΘΒΒΕΣΎ, βίο (γάρ) ψγοῖτο5 δηὰ 56- 
ἄυσοσβ Μ11] οοτηθ; [86 ῬΟΙΥΘΒ ΔΙῸ ἐδιδὶ 15, 
Ταυϑηΐηρς δηὰ ζοσοοϊουδ; (89 ἰοστο ἀσβοῦΌς685 ρεῖ- 
ΒΟΏΒ ὙΠῸ ν11}} 468] ἴῃ 8 ̓ ΡΙ {1688 ἸΩΒΏΠΘΥ ὙΠ} ὑ86 
οοηρτορδίίου. ΤΆΘΥ Μν}1} σοταα μετὰ τ. ἀφιξίν μου; 
{8688 ῬΟΓΑΒ ΓΘΥΟΣ, 88 πιοδῦ οὗἉ [86 ἱπίουΡΓοίοΓΒ 8]- 
Ιοξζο, ἰο 89 ἀερατγίωγε οὐ {86 ἄδοεαεε Οὔδ 6 δροδιϊε: 
ἀφιξις, ἨΟΎΘΥΘΙ, ὨΘΥ͂ΟΣ βρη ῆθβ ἀεραγίμτε, αὶ 8]- 
ἯὝΒΥΒ 8η4 ΟὨΪΥ αγτίυαϊ, σοΐπσ ἰο α »ίαεε. [8111], 186 
ὙΟΓα ΟΟσΌΣΒ ἰὐγῖοο πῃ οι οβίμοη δ, Ἰοιποα πὶ 
οἷκαδε, ἴῃ ἰ(λ Β6η86 οὗἉ ἀερατίωτγε 7οτ λοπιε, Ὁ. 1468, 
ἐἄ. Πεῖΐδκ., (πέρι τ. ὁμον. ο]. 8. Ρ. 497. Ι,οπὰ, 
1828,) δπὰ Ρ 1484 (ἐπιστ. γ'.), {μδὲ 18, τεάίρεᾳ 
ἄοπιεπι. ΠΏ ὅμαδοο. Υἱ!. 18, ἄφεξι»---ξως εἰς τὴν ἰδιάν 
οἰκίαν, (8.8 τιδ18] τηοϑ πη; οἵ ἀερατίωγα 5Θοτη5 ἰο ὉΘ 
ἱπίοη ἀοα.---ΤΕῈ.]. Ηθποο, {π6 ττοσὰβ δἰ ΡΥ ἴπ- 
ΡΥ: ΚΑΙΟΥ 1 Βδῦθ Θ0Π16, ΡΘΓΒΟῚΒ ΟΥ͂ 8} ΘὨ ΤΟΙ 
ἀἰοχοτι σμδυδούοσ Μ011]1 8180 σοπιθ." Βθη κεῖ ΒδΥ8: 

υεηῖΐ Ῥαιΐμδ, ἀεῖπάε θεπδεπί ρὶ. Βυΐ 80} 
τοδίσι εἰς τ. ἐκκλ., διὰ ποῦ ἐπὶ τ. ἐκκλ., (μϑὲὶ 18, {86} 
σοπι6 ἔΓΟΙΩ εσἰϊλουΐ, δηα ΘὨΐΟΥ ἐπίο {16 ΘοΠατερα- 
ἰἰο8. Ασοοχάϊης (0 (18 γἱονν, ΡΔῸ] οδηποῖ σοῦ 
ὑο Ῥογβθουίοῦβ (τοι: Ῥογδβοομέο δυὸ Δετοπε), δαὶ 
ΟἿΪΥ ἰο ἔ8180 ἰθδοβοσδ, ὙΒΟ, ὨΟΎΘΥΟΣ, ΜΓ 111 ΘΟΙΩΘ 
ἕγοιι ἱϊπουϊ. [ἢ σοῦ. 80, οὐ {Π6 οὐδασ διδπὰ, 
ΒοάυοΘΥΒ ΔΓ ἱπαϊοδίοα, ΠΝ ψ}: Ῥσχοοθοά ἔγοιι (86 
Ὀοβρῃὰ οὗ 6 οῦυγοι. ΤΠὸ ποτὰ ἀποσπᾷν ἱπ} 1168 
(Βδὲ 4}} ψῆο πο υ]ὰ αἰϊδοὶ ἐμ ΒΟ Ι γ68 ἰ0 ἔμι6866 Ρεῖ- 
ΒΟΏ8, του ϊα Ὀ6 αΌ 1} οὗἁ δροβίϑϑυ ἔσγοτσω ἴδ ἰγυὶδ, 
διὰ ἤτγοιῃ (86 ἰσχιιθ οἰ υτοῦ οὗ ΟἸγχὶπι.--- ΒΘ Πα να 
ΘΟΙΒΙΟΥ (86 σοπίθοϑίβ ὙΒΙΘΒ ὑμ6 ΔΡΟΒΙ16 δὲ δ]- 
ΤΟΥ δἱ (μι 8. ὑἴτηο πχδὶ εἰδὶ πιο τῖ ἢ 78156 ἐσ δόθο ΓΒ, 
88 δἷ8 ΕΡ [5.168 ΒΒ ον, δὰ {π6 ἀδοσυγϑίθ ἱζηον]οὰξθ 
Ὑ ΒΊΟΝ ΒῈ Ροββοδβοὰ οὗ (89 βίδίϑ οὗ δ 'σΣ8 ἴπ ἘρΡΒ6- 
δ.8, Θῃηὰ ἴῃ Αβ18 ΜΊΠΟΥ ἰῃ ΖΘΏΘΟΓΣΑΙ, 1{ σδπποὶ ἰὴ (δ6 
Ἰοαδὲ βυσρτὶδθ 8, ἐμαὶ, θα ἢ6 ρ᾽δηοοβ δὶ ἰδθ 
Γυΐυγο, μ6 Βῃου]ᾶ ρῥγϑαϊοί ἐμαὶ {ἢν σοπρτοχδίϊου 
δὶ ΕΡΒδβι8 νου] ΘποΟΌὐοΥ ἱμίοστι 8] δηὰ οχίοσηδὶ 
ἀδηρογδ; δῃαὰ ὑμθβὸ ΒΘ 88, ἸῃΌΓ ΘΟΥ̓ΘΓ, βἰχοίομοά 
ΟὨΪΥ ἴῃ 861} σοΏΘΙΆΙ] οὔ] 686. ἴθ δδγο, ὑδοῖο- 
ἴοτϑ, 0 ΓΘΘΒΟΏΔὉ]6 ρστουπὰ [ὉΣ Βαβροοίϊηρ ἰδδὶ πὸ 
ΒδΥ6 ΠΟΥΘ 80 ΒΗΒΟΓΟΙἾΒΠ), ΟΥ 8 ῬΥΘαΪ οἰ 0. τηϑὰθ 
αλίεν ἰλ 6 οὐϑηίβ δὰ οσουγτοα, πῖον ἐμ ἰδίου δῃ 
88 ρυῦ ἰπΐο (89 τπου ἢ οὗ (δ δρΟΒί]ς (88 ΒδΘῸΓ 
δηα Ζ6]1]9Υ 85801)0). 

ψεκ. 81. Τϑσοίοσθ νυ δἱο .--- Διὸ γρηγ., ἰδὲ 
δ, ου. δοσουηύ οὗ {86 ἱτηροπάϊτις ἄβηροσ, ἃ πδίοἢ- 
70] οὐθυβὶ σὺ Ὀθοοσαθδ (86 ἀυΐγ οὗ (8.6 οἰάογβ. Δ0- 
οογάϊηρς ἰο Ραυ}}8 βἰδίοιηλθηΐ, 88 ἢ γχεσογάοα, Β8 
᾽δὰ τοδὶ ἀθα {ΠΥ06 γϑδγβ δὶ Ερῴθδυβ. Ἀσοογα 
ἰο ο᾿. χῖχ. 8-10, 9 μβδὰ ἰδυχηὶ ἀυγχίηρς ἰδ γοθ 
ΤΑΟ  ἢ8 ἴῃ ἰδ βγπδβζοζαο, δχιὰ, δϊοσδγαβ, ὑπὸ 
ΥΘ8ΓΒ ἸΟΏΡΟΣ ἰπ ἰμ6 ΒοΠοοἱ οὗἩ ΤΎΓΔΏΠυΒ. Τ 686 
ὑνο βιδἰθιιϑηΐβ ν771}}} ποὶ 6 Τουπα ἴ0 06 ΘΟπίΓΔΟ σ- 
ἴον, θα ἯΘ ΤΠ ΘΣΠ Θ᾽ ἐπϑ8ὲ (816 ΠΑΊΤΔΙΥο {0} 
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ποὶ ῬΓοΐδ88 ἰ0 ζΌΣ 18} ῬΓοοἶδ6 ΘΟ ΠΟ] οαίοδὶ ἀδίββ, 
δηὰ ἐμαί, Ὀ6β1ἀ 68, ἰΐ πνου]ὰ 6 οαἱ οὗ ρἶαο6 ἰο ὁχ- 
Ῥοσοὶ βπ0} ἰπ ἐμὸ ργοβοῃΐ οοῃπθοίΐοῃ. [3060 ΕΧΕΑ. 
ποῖθ ὁ ΟἾ. χῖχ. 9, 10. ὃ.---Τ.] 
γε. 82. Δμπᾶ ὕῃυονν,--1 οοϊμτηθπηἃᾶἃ του.--- 

ΤΥ ἸΒ6 6] ΔΟΥΒ τὸ ἰο Ἔχ 11 ᾿ηυ 018 0]6 δὰ 6] 1 γ, ΓΒ 6Υ 
ταιδὲ (Π ΘΙΏΒΟΙΥ 68 6 ΣΤΩΪΥ Θδ δ Ὁ}Π15}68 ἴῃ 180 χΥδοθ 
διὰ [ον Βὶρ οὗ αἀοἂ; ἤθῆηθθ Ῥαὰ] ΘοΙημ θη 8 
ἴμοαι ἰο ἰδ ΠΙΡΉ ἀπα ἔς ] ρῥγοἰθοιϊοη οὗἁ 
αοά. ἔργ τῷ δυναμένῳ, οἷο., οδῃποὺ, τ ἢ ΕτΆΒΠλι8 
δα ΟἾΒΟΥΒ, ὈΘ0 τοίοσυϑα ἰο λόγῳ [8 Κθῃ πῃ {Π0 Β6186 
οὗ νοτχά, ἀοοίγϊηο, Τ18.}, δηὰ ὑμὸ ἱπέογρτγοίδιϊοη 
Βοσοχαάϊΐηρ ἰο ὙΒΙΟΝ 16 Ῥουβομδὶ [9 Ομ δηποὶο 
(Μ εγ6Γγ)] οζοΒ 18 τιϑδηΐ ((ΣΟΙ Δ 85, Ἧ τἰβῖιι8), 88 
ΠΟ ἔοιιπἀαἰϊοη τ Ββδίθυϑυ ; 186 δοὺ οὗἩἨ Ὀοδίονίης [6 
οἴ ΓΠ8] ἸΠΒΟΥ δ ὴ66 σδηποῖ ῬΟΒΘΙῚ ὉΪγ Ὀ6 Δϑουὶθϑα 
ἴο {86 τογά, Ὀυὺ ΟὨ]Υ ἰο ἐδ 6 Ῥουβοῃδὶ αοᾶ. Ηδησο, 
τῷ δυναμ. ταυβί, τ] (86 Ψα]κχαῖο, Τα ΓΒ ον, Οδϊ γί, 
τοιῖαβ, Βοη οὶ, οο., Ὀ9 γϑίδγσϑα ἰο θεῷ, 80 ἐμαὶ [8.6 
ΝΟΤΩΒ καὶ τ. λόγῳ τ. χάριτος αὑτοῦ ἅγ6 Ρϑτοηϊμοί!- 
ΘΔ }ΪῪ ᾿πἰγχοάπορα [“’8 ΥΘΥΥῪ παίογα] ΠΥρθυδίοη ὁ06- 
ΘΌΤΒ ΒοΡο᾽ (Μεγ61).---Τ Ἑ.].---Ἀσἀ οδ ΒΒ ἀρ, 
ἐμαὺ 15, Ὀδβίου βοιμὰ δπὰ δπαυγίηρ βρίττΐι8] 1166; 
δηά Ηρ, ἰοο, 18 8016 ἰο αῖγο δὴ ἱπλιογιίδησο, ἐμαὶ 
8, ἰο στδηΐ ἃ εἰ} ἀπ δοϊαΐηςς βθατο ἴῃ {116 
Ὀ]6556α Κίπράοιι, ΘΟ Βὶ 4]}, ἰμιδὲ 18, ἴῃ {61 ΒΕ Ὁ 
νι ὶ 411, 1πόο86 ὙΠῸ 8.6 σοηϑοογδίοα ἰο Ηΐπι. 

γεκε. 88-8δ. α. 1 Βᾶανθ οονθοῖθᾶ πο τ281᾽ 5 
ΒΙΪΝΘΣΙ ΟἹ δο]ᾶ.---ΕἸΔ}}γ, 6 Δροβί]6 ΧΟΙΌΓΒ ἰοὸ 
εἷ οσα αἰβίπιογοβίθα οουγϑο οὗ οοπαποὺ [οομΡ. 
1 ὅδ. χὶϊ. 8], διὰ ὀχμοῦίβ (ἢ 6 6] ἀοσβ ἰο δἀορὶ 
Π|ὸ 8810 ΘΟΌΓΒΘ, ἰπ ΒΟΟΟΓΑάΔΏ6Θ Ὑ{10}}) {μΠ6 βαγίηρς 
οὗ (86 Βοάθοιμου. Πάντα οΠΡ αἰΐ04}}}7 6οπὶ- 
ΠΊΘΠΘΘΒ ἰδ 6 Βοηΐθποο, δηὰ βἱρηϊῆοβ: ἐπ αἰ ἐλίπσϑε 
[ὁοπαρ. 1, ὅον. χ. 88; Ερῃ. ἵν. 16]; ὑπέδειξα, 
ΠΔΙΔΟΙΥ͂, ΟΥ̓ ἷβΒ ΟὟ Θχδρῖὶθ. 716 ποτα ἀντι- 
λαμ,3. τ. ἀσϑενούντων οϑτι ΒΟΔΥΟΘΙΥ͂ Ὀ6 υπάογβίοοά 
ἴῃ 8. ἸἸ6ΥᾺ] Β6Ώ860, ἰπ ΕϊοΘἢ 0856 ἐδον του]Ἱὰ χο- 
ἴον ἰο {μη σϑγθ ψῃῖοῇ Βῃου]ἃ δ6 ἱδίθῃ οὗ ἰμόὸ86 
Ὑ{0 806 5[0}ς δῃὰ 60 0]6 ἴῃ Ὀοᾶγ. [10 8 ΔΙγθδαυ 
8. ἀονϊαιίοι ἔγοτα [ἢ 6 οτἱὶ κ η8] Β6η86, 6 η (ἢ Θ Ὺ 
ΔΙῸ ᾿πἰογργοίοα 88 τοίου τ ηρ ἰ0 {16 Βαρροσὶ οὗὨ ἰῃ9 
Ῥοοῦ (ΟἈγυβοβίοιι; ἀθ Ἦοί:6); ἔοσ, δἰίμουσιι 
ἀσϑενῆς ὉΠαιΙΟΒΙΣΟΏΔΌΪΥ βἰρη 8168 “ὁ ῬΟΟΓ᾽ ἱῃ ΒΟΙ6 
Ῥδββαροβ οὗ οἰδβδϑίο αὔϑοὶς ὙΥ1ΘΥΒ, ΒΟ Β ΥΥ οὐ- 
δίοἷΐῃη [88 οοἸἸοοίοα, (86 τοὺ ἀσϑενεῖν δηὰ 18 
Ῥδιιοῖρ]θ ΠΟΥΟΡ δυο {818 τηοδηΐηρ. ΝῸ οΥΒοΡ 
ἱπίοχρτγοίδιίϊομ, ὑἰογοΐοσθ, στϑιλδίηϑ, οχοορὶ Ἐμδὲ 
δοσογάϊπρ ἰὸ τ ΒΙοι ἀσθενοῦντες τοίογβ 0 ἰμ0868 
ὍΠῸ 8.0 ΘῈ ἰῃ ΤΆ1ῃ δηαὰ ΟΝ γἰϑιϊδη βοη ϊπιθηΐβ 
ΟΥ ῬΥΙπΟΙΡΙ6Β [Θοτρ. Άοπι. χὶγν. 1; χυ. 1; 1 Οογ. 
ἶχ. 22; 1 ΤΊ 688. υ. 14]. ᾿Αντιλαμβ. 18 δοοοσά- 
ἱποῖὶγ ἴο Ὀ6 υπαἀογβίοοα 88 ἀοβουιριϊνθ οὗ ὑθηᾶ ον 
ζου ὈΘΆσΆ 66 δηᾶ οὗ δἐποουταχοιιθηὶ ρίγϑῃ ἰο {δ6 
ΜΟΔΚ,, ἸῺ 80 [ΔΓ 88 ΔΗΥ͂ ἀθιπδπα [0 ἴμ6 ρμϑδτὶ οὗ 
180 Θ᾽ 618, οἰ6.7 [ὉΓ ΤΠΟΠΘΥ ἀπὰ ῬΔΥ͂, ΟΥ θυ θὴ (86 
ΤΏΘΤΟ δοσορίδῃσο οὗ ἱμθηὶ τϊζῃὶ Ἰοδα ἰἢ6 ταὶ 8 
οὔ (μο86 ὙΠῸ 6 γ6 ποὶ γοὺ ΠΣΤΩΪΥ οβί ὉΠ ]Β 6 ἴῃ 
10 ΓΔ10ἢ, 09 δυϑροοὺ ἰμδὺ οογοίοιιϑ ξ6 6] πρ8 παὰ 
ῬτουδιἹοᾶ, διὰ τοϊχζαὺ ἰδ 8 61086 ΘΥΟΥῪ δυθητθ ἰὸ 
10 σα ; {Π6 δΔΌδβοϊαϊο αἀὐδὶ πιογοβίθα ποθ οὗ αὶ 
ἰοβόμον, πγουἹὰ, οἢ ἐδ δΟπίγατΥ, θη ἴο θποοῦ- 
ταξο διὰ βἰγοηρσίβοη πο. [51 δγ 0 δαἀάοά, 
ιπδδὲ Ῥ4}]}, δἰ ἱμουρὰ ἢθ πψαϊσοα μἷ8β ον σἰχαῦ ἰοὸ 
8 Ἰηδ [πο 8 Π066 ἔγοτῃ ἰποθο ἰ0  οτὰ δ ρΡγοδοποά, 
ὍᾺ5 ΤΟΙΔΔΡΚΒΌ]6 [ὉΓ ἐδὸ ἀρδοϊϑου τ ΊῈ πΒΙΘᾺ ΒΘ 
αϑϑογίοα ὑμπαὺ σῖρηῦ ἴῃ ὈΟΒΔ]Υ οὗὨ οἰ 6.8; ΘΟΙΡ. 
Βοηι. χνυ. 27; 1 ον. ἰχ. 18, 14: 64]. νἱ. 6: 1 
Τί). νυ. 17, 18. 69 δ]50 ἰμ6 ϑῳνυϊοιυσ᾽ Β σὰ]6 θη 
τι δα δἦεοὶ ἴῃ Μυκο χ. 7." ( δοϊκοίι).---Τ .].--- 

ΑἸλοης 88 ΤΙΔΩΥ πογὰβ οὗἩ 2688 γοΐουσίηρ ἰο 
(818 Ροϊπὲὶ (λόγων), Ῥϑὰ] αιοίοΒ ΟὨΪΥ͂ 0.6 Βαγίηρ, 
ἡ ΒΘ 8 18 ποὺ ἔουηὰ ἴῃ ὑμ6 ἔοιν α05Ρ618, Ὀὰΐ τ] ἢ 
86 ἀσυθι]688 ἀαγίνοα ἔγοια οὔϑὶ ἰσϑάϊιοη. [68 
ΒΒοι]ἃ ΔϑθΌγ ]Υ ποῖ 80 γτοδίχὶοὶ ὑμ6 οὐἱρβὶπαὶ 
ἸλΘϑὨηρ οὗὁὨ {818 βαγίηρ οὗἩ 7658, 88 1 ἰΐ ΤΩΘΥΘΙΥ 
ἰδυσαῦ ἐμαὺ ἔλθ δοὶ οὗ ρσίνίηρ τομἀογθα ΤΠΟΓῸ 
ὮΔΡΡΥ ἰμδὴ ἐμαί οὐ γϑοοϊνιηρ. (Ν6γ6 7). [ἃ ἰϊ8 
[}1] δῃα ΘΟΙΙΡΥΘΒΘΏΒΙΥΘ Β6η860 ἐὺ ἰοδαιθ8 (δαί 
εἰνὶης; 18 ἃ πιοτὲ δἰεδδεά αοἱ (8 Τϑοοὶυπρ,, [ῸΣ ἰἰ 
κἴδιοθθ ἔγοτα αοα ἰο χαϑὴ (οὗ τ ΐομ Δῃ ΔΠΔΊΟΩΥ 
ὭΔΥ Ὀ6Ὸ ουπα ἴῃ Μϑδιίδ, γ. 48, ἀῃὰ οἰμβὸσ Ρ88- 
88.108), δα Ὀοίὴ ἐμ οαἰνίηρς δηὰ {μ6 τϑδοϊνίπρ 
ΘΙ Όγδ6Θ, ἰη ὑπο τννιῖὶἀοβὲ βθῆ86 οὗ {110 ἔϑυπιϑ, 8ρὶ- 
τὶν 8] δπᾶ Ὀοαΐ]γ, ἰθιι ΡΟΓΆ] δ δὐθσπ 8] Ὁ]6ΒΒΙ ΡΒ. 
ΤῊΘ δρρ]οαίλοι πο ῬΔῈ] τϑκ68 οὗ (89 βαγίῃρ 
ἴῃ {818 86.860, 18 ἰμθὴ {16 Το γῸ ϑρρσοργὶδίθ. 
[“ΤῊΘ Βρϑοΐδὶ δρρ]σδίίοι οὗ (λι18 σεπεγαΐ Υϑι τ Κ 
οὗ ΟἸιγῖϑί, 88 {116 δ ροβϑί!θ, δοοοσδίης ἰο ὑὸ σ0ῃ- 
ἰοχὺ, ἱπίοπαοά, 18 ἐμ ξο] ον: ΤῈ δοὶ οὗ χίνϊης 
δρίγίμαΐ Ὀ]οΒδίησθ, θπ σουιραγοα ΣᾺ ὑπδὺ οὗἨ 
τϑοοί γί; ἴθ ΡΟΤΔ] ζ 18 88 ὈΔΥ͂, ΟΟΙΣΘΙΒ ΦΊΟΘίοσ 
Ὀ]ΘϑΘβθμ688 ἐβδὴ ἐμ Ἰαίίοῦ. Τὸ μακαριότης ἰἰ- 
80], 'β ὑμδὶ οὗἩἨ ϑίϑγῃδ) 1186, ἰἢ ΘΟΒΙΌΤΙΔΙΥ ἰοὸ {με 
οοποθρίϊοῃ οὗἩ ἐμ Μοϑδβίδηΐο τηοἂθ οὗ σϑοοτὰ- 
Ῥοιβίηρ, ᾿υκὸ νἱ. 20 Ε΄. ἀπὰ υοὸσ. 88; ο8. χὶγ. 
14." (Μεγοσ, 8ὰ ο4.).---Τ5.] 

ὃ. ΤἘμὶβ δἀᾶγοββ ὁοηϑϑί8 οὗὁὨ ἰῦγοθ ραγίβ: 1. 
γΟΥΓΟΒΡ ον Ὑἱο ον ΟΥ̓Δ Β6 ρΡαϑί, νοῦ. 18-21. Ῥαδυὶ 
ΤΟΙΏΪΏ 5 86 ο]άογβ οὗ 86 ἸαθοΥΒ οι μ6 δὰ 
ΡΟΥογπιθα ἱπ ἘρθοβθυβΒ. ΠΌΑ κἴίαποθ δὖ (89 
ζαΐαγο, δὰ δὰ} 5. δηῃουῃδοιηοηὲ οὗ ἷβ δηαὶ 
βοραγδίΐοῃ, υϑσ. 22-286. ΠΙ. ἂπ ὀσχμογίδιϊοη ἰοὸ 
186 οἸάογβ σοβρθοίπρς ὑμοὶν ἀαὶγ ἰο {μ6 δουρτορα- 
ἐἱοι, ἴῃ τσίονν οὗἁἩ δι} 5 ον δὶ ἢ 7] δηα ἀἰδίηΐθ᾽-- 
οβίρα ἸΔΌΟΣΒ ἐμ 185 ὈΘΠΑΙ, γον. 260-86. 1ὺ '8 ποῖ 
ἈΘΟΘΒΒΆΣΥ ἰ0 ΘΗΪΑΓΚΘ ρου ἰμ6 όΠ6Γ8] οπδγαοίθδ 
οὗ (λῖ9 αὐάτοββ, ΟΣ ὑο ΒΗ ουγ ΠΟῪ Μ70}] ἰἰ 18 αἀδρίοα 
ἰο {86 οἰγουϊηϑίδῃσοβ, θη νἱονγοα 88 8 [ἌΤΙ 61} 
δάγο88 οὗὐὈ δὴ ὈΡΡΟΙ Ββορμοτγα, ΒΟΥ ᾿τΡΓΘΒΒΙΥΘ 
δὰ αϑοοίϊης ἰῦ 16, ον {0} οὗ Ἰονο δηὰ ΒΟΥ ΘΔ Ὁ- 
ποϑίηθβθ. Απᾶ γοὶ ᾿ἰΐ 88 ΥΘΟΘΏΟΥ ὈΘ0η ΤΟΡΥΘ- 
Βοιΐοα 88 ὑπ ἰδίου θα], δα 88 δυο ζοίθ ον ἐδθ 
οΥἶχίπαὶ ργοἀποίϊοι οὗὨ {6 δαΐβοῦ οὗ ΤῊΒ ΑΟΤΒ 
ΓΡΡΗΣ δὰ Ζ5116γ). ἸΒΟ]υΟΚ μ88, οὰ ἰ86 οὐ 
δηὰ, ἀραχοπδίγαἰοα (ἴῃ ἰμ6 ϑέμαϊεη μπᾶ τί κοη, 

1889, ». δ0ῦ ζ.) ἐμπαὺ μὲ8 δα ἄγθβθβϑ Ὀγθδίῃθβ (89 
8816 ΒΡΙΥΙὺ, δηα ΘΧΒΙ 118 ἰπ 9 Βϑιὴηθ θιμοίϊοηΒ οὗ 
080 Βοαγί, 816} ψγὸ πὰ ἴῃ ἐμ Ραμα ΕΡΊΒ.168. 
ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, 88 ΤᾺΣ 848 αοοίτίπαΐ ῬοϊΪπὶβ ΔΓῸ 60Ὲ- 
οοσηρά, {μ6 σίθνν8 ὙἩ ΠΙΘΝ ΔΥΘ ῬΘΟΌ]ΔΥΪΥ ῬΘΌ] 1 η 0 
ἴὰ ἐμβοὶν ομδγδοίθυ, ἃ Θ πόσο αἰβυϊ οὐ ΘΧΡΥΘΒΒοα; 
ΘΟΙΏΡ. ὨΟΟΤΕ. ΑΝΡ ΕΤΗ. 50. 4 δΔῃηὰ πο. 7. 

γεβ. 86-28. Απᾶ τῶϑθῃ 86 88 ἴδυ8 
ΒΡΟΙΪΚΘΩ.---Αὐ (10 σοπο]υ δῖοι ὑπ 6 8ΡοΒ.19 ποοϊϑὰ 
ἄονη, δηἀ,  Ώ 6 8}} γῆ χογ6 Ργθδθηὶ δα ἀ0η9 
86 β8πιθ, 6 οἹοβθα ἷ8 δά άγϑβϑβ ἰὸ τζ θῇ ὈΥ ΟΒΘΓ- 
ἱπξ ἃ ῬΓΑΥΘΡ ἰοὸ αοα. [““1|6 τηθηίΐοη οὗὨ δΪ8 
Καθ πη; ΒΘΘΙῺΒ ἰο ἱΠΡῚῪ ἰμδὲ 1 γγὰβ ποὺ 18 οὐ1.5- 
᾿ΟΠΊΑΥΥ ῬΟΒίΌΓΘ ἱπ ΡΌὈ]ΪΟ ὈΥΑΥΘΥ, Ὀὰΐ Ομ 0668» 
Β'οπμθα ὈΥ {6 βίγοῃρίἢ οὐ κὶθ οιηοίϊΐομβ. Ιὸπς 
ΔΙΆΟΣ, 88 Ὑ8 ΘΔ ΥῈ ἴγοιῃ υβιϊη ΜΑΓΥΓΡ δα Οὐ ΟΓΒ, 
1 γα ὑπο Ῥγδοίϊοο οὗ (μ6 στοαὶ ἰο βίδμᾶ ἴῃ ρυὺ- 
116 ῬΤΆΥΘΥ ὕὉΡὸη ἰμὸ Τορὰ᾽ Β ΠΔΥ, οἱο.᾽ (ΑἸοχδη- 
ἀ6:).---ΤᾺ.. Το οδοὰ ἱπάϊνίαυδ) ἰοοὶς θα νθ 
οὗ Ῥαὺ] ὉΥ ΘΑ ΓΔοΙηΣ δηὰ Κἰβϑδῖπρ ἶπι, διά 
ΙΒΏΥ ἴδαγβϑ; ἴδο ρυϊοῦ οὐ ΒΒ ἔτ θμ8 ὑχἃ8 ἐμὸ 
ἀθοροσ, 88 6 δηπουηῃοθα ἐμαί ὑπο Ὺ που] ΠΘΥΟΡ 
866 Εἶτ δραίη; ϑεωρεῖν σΥΘΡΕΪΘΑΙΥ ἀθβοσὶθοβ {80 
Βόθθθ. [“1ὐ βυζροδὶβ ἴμο ἰάθ8 οὗ ἰὴ ἰπύθτοδῦ 

᾿ 
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διὰ αδοοίζοη τ (ἢ Ὑ ΒΊΟΒ ἐπ ον Ἰοοϊεοα προὰ ἐμαὶ 
σουπίθηδησθ (ὋΣ ἐδ ͵Δϑὲ ὑϊπι6.᾽ (Πδοκοίι).--- 
Τ1π.]. Ῥδιὰὶ Ηἰπιβοὶῦ Βδὰ δἰ ρῚῪ βαϊα: ὄψεσθε. 
(Μογου). ΕἸ ΠΔΙΥ, ἰμ 6 Ὑ ὁβοογίϑα πἰπὶ ἰο ἐμ9 γθ8- 
860], διὰ {θη τοϊποίδηο Υ ραγιϑα ἔγομι Βῖπ). 

ῬΟΌΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1, Ῥδὺυϊ ἀθοΐδτοβ ΤΟΓο πῃ ΟΠ06 α ἰπΐβ δά- 
ἄγοββ ὑπαὶ ἢ δᾶ ἰδυρῃν {Ὺ6 τολοῖς ἱγωίδ ἴῃ 
Ἐρδόδαβ, δὰ Κορὶ Ὀδοῖς ποίμίηρς, γον. 20, 27. 
Ἠο ἀοε8 ποὶ, ἐβογοΐουθ, Δ 8 βίγβϑ Β0] 6} οἡ 189 
οἰσουμηβίδησο ἐμαὶ μ6 δὰ δι ρηὶ (μ6 ἐσαϊ 1 1.8 
Ῥωτγίίψ, ὑπαὶ μΒο δᾶ ᾿πἰγοάπσθα πὸ ΘύτΟσΒ ὙΠ 6 ἢΘ 
᾿πηραγίοα ὦ κπον]θᾶρο οὗ ἰμ6 δοίυ 8] ν}}} διὰ 
δουπβεὶ οὗ Θοὰ (βουλὴ ϑεοῦ, τον. 27), δηἀ (μὲ 9 
μδὰ οσοιμηπηυπϊοαϊοα ἰγαϊ8 Ἡδ1ΟΝ 6 ΓῸ ΓΟ Ὁ] 
ἰο 16 58ο0]5 οὗ πιθῃ ἰδ συμφέροντα, γὙ6γ. 20), 
πὶ πουν πιο ϊης τ {Πότ πιδίίον (δὲ τγδϑ8 υδ.- 
ΤοΟβιΔΌ]6, ΟΥ δύθῃ Ῥογηϊοίουδ, δὰ δάδρίϑα ἰὸ 
οδἃ πιρὴ δβίγαυ. Ηθ ΘΧΡΥΟΒΒΙΥ δας, [ῸΓ (89 
Ῥύγροβο οἵ υδιἱγίης ἰτηβο] Γ δηὰ οὐ ἀθιιου- 
διγαϊϊης (πὶ ἢ6 δ Ῥύτο ὕγοια {86 Ὀ]οοά οὗ 41} 
ἴλθη, ἰμδαὶ 6 δὰ Κορί Ὁδοκ ποίλίπσ. Ηθ ᾿δὰ 
Ῥτγοοϊαἰ πιο {π6 ὑσαἢ δἰ Κὸ ἴῃ 118 ρωγώψῳ δῃά ἴῃ 118 

ἰπεδϑδ. ΤῈ ποτὰ οὗἩ Ὑαοἂ ἰδ 8 ογσαηΐδηι, οὔ 
ὙΠ ΘᾺ Δ}} {16 ρδυὶθ διὸ δ] οβοὶυ οοπηθοῦθα, 8ὸ ἰμδί 
πο ἃ 5'ηρὶ6 ἸΠΘΠ ΘΓ σ8Π θ ποροοϊοὰ ΟΥ Βοὶ 
δϑ:άο, ψιιπουΐ ἰπδίιοιϊϊης δὴ ἱμ᾽ΌΣΥ ὁπ 86 ΟΣ 
ΤΩΘΙΔΌΘΥΒ. Ο04᾽8 ἄθογοο οὗ σϑἀθιῃρίϊοη σοπδίϊ- 
ἰυΐο8 ἃ ψ Ὠοῖο, ἱπ τ ἰοῖ τἱκϊθουβηθ8β8 δηὰ σΓΔ06, 
{8:6 Τοϑ] ζαίϊου δπὰ {86 δρρτορτίδίίοη οὗ βαϊνδ- 
ἐΐοη, σοηνογβίος δη βδποι δοδίίοη, ἰμ9 ἱπα νά] 
διὰ ἐπ 6 σοηρτοραιίο δ], ΤΥ σογίϑΙ ὨῪ Ὀ6 αἰδίϊη- 

ἰβῃοα, Ὀὰὶ τ ἢ σαμποὺ Ὀ6 δορδγαϊθα τ μουὶ 
Ελπι δη4 10588ὅ. [πη Θοἀἂ Ηἰπιδοὶ] δηὰ ἴῃ Ηΐβ σοῦὶς 
οὗἨ βαϊνγαϊΐοη, δ}} ἰβ ᾿ἱΠΒΟΡΑΥΘΌΪ δηὰ ΘΓ ΠΆΠΥ 
αηἰϊίοά. 8.0, ἰοο, τ Βδ ἐμ αοβροὶ ἰ8 ῥγοοϊδὶ πηδά, 
δια δἷδο ἤθη {86 Βοΐθῃσθ δηὰ ἀοοίγηο8 οὗ {μ6- 
ΟἿΟΩΥ 8.6 ἰδυρηῖ, πο ρδιὺ βο]α 6 δβοί δεὶἀο δηὰ 
ογογϊοοκοᾶ : (86 Ρᾳγτο γαίῃ, πὰ ἰδ 0}, θη ἶγΘ 
ἰγαΐ, οαυρπί ἰο ὃς ἀονοϊοροά, δπὰ 4]} (μ6 δϑρϑοίδ 

“«δηὰ δγίϊοϊοθ οὗὁἩἉ 106 σὰ Ὀ6 οΧΒΙ ἱοα ἴῃ ἐπ οἷν 
δοίι] ἐεηρογαπιεπίωηι---ἶν (μον πδίασδὶ πιδτ- 
ΤΩῈΟΏΥ͂. 

2. ΤῊ δροβίὶ]θ ἀθβουῖθοβ ἷ8 ἸδΌΟσβ δὲ μανίηρ 
ὈΘΘΠ οὗ 8 ἰνοΐοϊά ομδυδοῖου: Ῥα]16, δηὰ ἔγοιῃ 
Βοῦδο ο Βουδο, γοτ. 20; δ8 δὰ αἰγοοίοα ἷ8 αἰΐθη- 
ὑΐοῃ πού ΟὨΥ ἰο {86 οοηρτοραίϊοη, Ὀὰὺὺ 8180 ἰο 
ΘΥΟΓῪ ἱπαϊνί Δ], τον. 81. Ηθ πορ]θοϊθα ποῖ 0 
οὗ {ῃ686, δῃά ποῖον βῃου]ᾶ δ΄ ΔῃΥ ἰἰἷπιὸ Ὀ6 μορ- 
Ἰοοιοα. ΟἸ εἰ διϊδηῖ ἐγ ἀπάου ὈιΘα ἢ Υ 506 18 ἰπ 9 Βα ͵νδ- 
ἐΐοη οὗὨἉἍ Τὴ 9 ἐπαϊνἑάμαξ Βοὰ]} του δομνοσδίοι δηὰ 
Ββδῃοι βοδίίου; ἰΐ ἔΌΥΠΔΒ δ πον ὑ8μ6 (106 οὗ 8 ᾿ἰνὶπρ 

8. Ρδ] ἰοδέϊδοὰ Ὀοΐδ ἰο 86 7618 δηὰ ἰ0 ἰδὲ 
ἀδῃί]οθ, γεροηίαποε δηὰ ζαὶλ, νον. 21, ἐμαὶ ἰδ, 
ΘμδΏρο οὗ ταϊη οὗ τοίυτη (ο Οοά, δηᾶ ζδιι ἴῃ 
ἰλ6 Γοτὰ Ζ26808. Ηρ ἀϊὰά ποΐ -Βερδγδὶθ ἴῃ οῃς 
ἔγοπη (86 ΟἶοΓ; δῃα βυοῖ 8 σοῦσβο {86 ἐσυὰ ἴῃ 
18 πεδε τοααΐτγοβ. δία πεϊι βουὶ Τορθηίδηοο 
18 ΒΌΡΟσ οί]; 86 ῬΤΓοπιϊποηὶ ἔθδίυγο οὗ ἔβδι (ἢ ἰδ 
ἃ σοῃίγίία δοδγί; ΟἾσῖδὶ σδῖμθ ἴ0 68]}], ποὶ ἰδ6 
τὶκμίθουδ, Ὀὰὶ δέππεγε ἴο τοροπίδησο. Βοροηίδποο 
νὶςουὶ ἔαιι αι 8 οἰ μον ἀδβιλιαἱθ οὗὨ δοιαζοτὶ δηὰ 
ΒΟΡΘ, δά οπὰβ ἴῃ δἰ πι μϑαυι θάμα δηὰ ἀθαραὶυ, 
ΟΡ 8 80] ζ- τἱχηίθουβ, δὰ οπὰδ ἴῃ ἐπθ οἴοτὶ ἰὸ 
ΤΏΔΚΘ τοἀοιηρίίοη δυροσῆσπουβ. 

4. Ῥδὺ] ἰτῖοθ ὑθυτηβ ἰπ {818 δ ἀΓο85 ἴμ6 ἀοερεὶ 
ἐλε ωὡογὰ οὗ 189 διδοθ οὐΓ Οοά: τὸ εὔαγγ. τ. 
χάριτος τ. ϑέου, γοΥ. 24; ὁ λόγος τ. χάρ. αὐτοῦ, 
γογ. 82, Το ῬδοῦϊΥ δηὰ οϑδϑῃία] ραίυτε 
τ ΒΟ ἀϊδίϊησυΐδηθα ἐπ γογοϊαίΐοη οὗ αοὰ ἴῃ 
ΟὨγῖδὺ ἔγοιῃ ὑμδὲ οὗὨ [6 ο]Ϊὰ δογοπδηὶ, 18 ἐμ τηδηΐ- 
ἰοβίδιϊοῃ οὐἨ ρτδοθ ἰονγατὰβ {86 βίπηοτ-- τοάθεσι- 
ἴῃ, Τογρί τίη, βδηοι γίης, δηὰ βανυΐης Κτϑοο. 
Βαυὺ το ἀροβιϊο Ῥδι}} νγδβ ποὺ θη ϑὈ]εὰ ἰο δχβίδὶς 
1818 ᾳστδοθ δ8 110 σϑῃίσαὶ ρμοϊηί οὗ 86 ψϑοῖὶἊ 
ΘΟΌ 86] οὗ αοἀ ἱπ ΟὨγὶδί, δῃηὰ ἰοὸ ρμῖγϑ 1ὲ βιοὶ ἃ 
ΘΟΠΟἾ86 δῖ,θ, ἈΠῚ}] 6 δ Ὀθοα ΡΘΓΒΟΏΔΙΪΥ ο0Π- 
ἀυοϊοα ἰο ΟἈγἑβὶ, δπὰ (ῃς στοαὶ σοσκ οἵὗὨ δὶ5 117 
ΘΙΠΟΩΩ ἰδ Οδϑηϊ1]65 δὰ ἱπιρατίοα ἰο δπἷπι ἐδὶ8 
πον θάρο. Τὸ ἴδοὶ (πὶ [ἢ 6 6 05Ρ6] 18 Βογο ἀε- 
δ᾽ κηδίοα ὉΥ ἐλὲξ Ὥδηλ6, 15 Δῃ ουὐἱάθησθ οὗ (Π6 ρεπα- 
ἸΏΘΏΘ85 Οὗ ἰ80 ἀϊδοοῦγδο.---Τ 6 Ἰσἢ τ] πε 10 Ἀ 
186 δροβί]θ δϑδίζῃβ ἰο {86 τρογὰ οὗ 8150 
οἰαΐτηβ διίθηϊΐοηῃ. Τὰ6 τὶ βίσΥ ἩΒῖσΝ Β6 Βοὰ 
τοοοϊὶγοα ἔγοια ΟἸ σι, τοίοσϑ ΒΟ] 6} ἰο ἐμ »χγοεία- 
νιαίϊοπ οὗ (80 ἀοπροὶ οὗ (86 ζτδοο οὗ Θσοά, τοσ. 
24. Τδυδ {πο ποτγὰ οὗ ρτασο δοαυΐγοβ 8 ὉἿῪ δα 
ΠΟὮ]6 σμαχδοίου. ΤῈ ποσὰ οὗ αοὐ᾽ 8 ξγβδος ἴ8, 
ΔΟΟΟΥΑΙΪΏΡΊΙΥ, Τοργοδοηϊοα 1π τοτ. 82 88 8 οι. 
ἴι 18 ἰσχ {μδὲ ἐμ ἰθσιὴβ: τῷ δυναμένῳ οἰκοῦ, καὶ 
δοῦναι κληρ. τοῖον ἰο αοἀὐ Ηϊπ5ο]ἴ, δηὰ ποὶ ἰο Ηἰς 
τοογά. 58.111, (89 Ἰαπσύδρο ἴῃ τ ΒΙΘὮ (86 Ὀτοίδτοα 
ΔΥῸ σΟΠ ΘΠ ἀρ64 ποΐ οηἷγ ἰο ἀοἀ Ηἰππ6}, Ὀαὶ 4190 
ἰο Ηΐ8 ““ποτὰ," που]ὰ Ὀ6 υπιμοδηΐηρ, 17 180 
ψογὰ οἵ σοἀ τ6ΓΟ ποὶ ἴῃ 1861 Γ 8180 Ῥο ΣΙ] δοὰ 
οἴδποϊοπί. Ἡθῃοο, ἱἐΐ ἰ8 8. ΡΟΎΟΣ (οομρ. Βοια. 
16), ν᾿ αΐοιι ““Βι γθη ρί 6 η8, δομηΐοτίδ, δηὰ αἱ ἀβ ὑ85᾽" 
Οάτκοη. Μασ. γα). [Πα 8 γ᾽ 8 ῥτοΐδοθ ἰο ἐμ6 

: Οδἰοολίϑια, Ρ. 894. οἀ. Β.---ΤῊὰβ.]---ἰϊ ἰδ 8 
αϑυῦηθ πιέαπ οὕἹἩ στασε. 

δ, Ῥ4] βρϑδῖκβ ΜΙΝ ἃ βαὰ Ῥγοβοπιϊπιθηὶ οἵ ἰδ 
ἐδίπρϑ ὙΒΊΟΘΝ 8}}8}} Ὀοΐ4}1 τη ἰπ ΨΖογυβαῖθαι; 
ῬΓΟΡΒοίβ, οη]ρἰοηθὰ Ὁγ ἰδ ΗΟΙΥ Ομοεὶ, (εἰ 
Ἀπ ἐμαί Ὀοπάβ δῃηὰ δ) οιϊομβ διναῖν δἷπι; δ6 
᾿1π|86}7 αἰΐίδοῖθβ 0 γϑ]ὰθ ἰο ἷ8 11ἴδ, δὰ Κυοπϑ 
ι8δὲ 89 οοπρβτορδίλοπβ πο 86 δα Τοπηάοὰ, 
88}8}} 6606 Ὦΐπη ΠΟ ΊΏΟΣΘ, το. 22-.2ὅ., ΒΘΟἿ τοι ὶβ 
ΤῸ Ὁπαου Ὀύθ]γ ΥΟΣῪ δἰ χηϊβοδηὶ. 5111}, [Π6Υ ΔΓῸ 
ποὺ βυδοϊθηί ἰο Ῥγοάμθε ἴῃ υ8 μ6 δσοηγίοιϊου ἐπεὶ 
1 δα τΟΑ}ν ὍθοΘη ἀοιοτηί πο ἴπ ἐπ οομπϑοὶ οὗ 
αοὰ ἰμαὺ Ῥαὺ] δἰιου]ὰ Ὀς 4]ονὰ ἴο ἀΐς ἴῃ Ζογα- 
ΒΆΪΘΙΩ 88 8 τιϑγίγγ, Ὀὰϊ ὑμδἱὶ ἀρὰ πδὰ κτδοϊουϑῦ 
Ἰοοκοὰ δὺ {16 ἰϑδσβ δῃηὰ ἰωηϊθσοοβδϑίοηβ ἰπ δα δὶ 
ΟΥ̓ [86 δΔροβί]θ ου {86 ρασὶ οἵὗὨ δ1} (89 Θθδιῖ]ς οοη- 

-ϑη4 ὈϊοΒβοὰ σοιημπίοῃ οὗὍὨ δὴ 0 αοά, πο ἢ 
-Βἷῃ Δα βοτογοὰ, δηά οοηῃίϊυδ}ν δά ὰβ ἰὸ ὑπο ὶγ 
, Βίγοη ἀυγίης (16 Ῥγόοθθδ οὗ τ᾽ δ ῬϑηθνΙ. 
Ώο βρίνίι οὗ αοἀ 18 ἱπιρατίοα ἰο ἱπαϊν 8], 
ϑηά οοπϑι αἴθ (μὰ ἐμ σι] άγοη οὗ θΘοὰ. Βαὶ 
ἀπὸ ἰηαϊνϊ Δ) δὰ οὗὁἨ ΟἸὨ τ δι δηΐγ ἱβ ποὺ ὕη- 
ΒΘΔΙΓΩΥ δηὰ δῃοδουοίῖοαὶ; Θομυθγβίου (0 [9 
Ἰμογα, οὐ {86 δοΟΒ ΓΔΥΥ͂, ογθαίοθβ 8 βοοὶδὶ ἔθοὶϊηρ 
ούϑῃ ἴῃ ἰποβα Ὑπὸ δὰ Ἰ᾿ἰγοὰ ἴῃ βοϊϊιιιάθ; ὑπὸ 
ζαταΐγ, Κὸ τὰ 6 οοηχγορδίδοπ δὰ Ομ γιβίθπάοπι, 
ἦβ, Ὁ ἀορτγϑοβ, ἐμοσουρῃν ρογυδάρὰ Ὦγ ὑμὸ βρί γὶϊ 
οὗ ΘΒ γἰβιϊδηϊςγ. Απὰ 818 8 ἃ γοροηθγαίζοι ποί 
ΟὨΪΥ οὗ ἐπ ἱπάϊνίάυδ), Ὀὺὶ 8180 οὗ {9 μαπιδῃ 
Τ806 ((80 βοοομῃὰ Αἄάδι, 1 ΟοΥ. χυ. 46, 47), 80- 
οογάϊηρ ἰο 1.8 γδγίοιιβ ϑοχωσαυη 108. 

τοραίϊομβ, μ8α, δοοοτά αν οδυδοὰ Ηἶπι, θη 
οοπάοιηηοδα ἰο ἀδδί, ἰο ὍΘ τεβοιιϑὰ Ὁγ ἐδ Βο- 
ΙΩΒῺΒ (6. σ΄ 6Β. χχὶ. 81), διὰ δδᾷ ρῥχγοϊοηροά δἷδ 
Ιἰέο δηὰ ταϊηϊβίσγ (Βδυμιρατγίοη, 11. 2, 89 δ.). 
ΑΒ Ἰοῃρ 88 Ὧ0 ραβδδρὸ δὴ ὃὉ6 δαἀὰυσοά σὙμῖοὰ 
ὈΠΘΑΪΟΟΔΙΥ͂ ΟΧΡΓΘΒΒ68 Βυ σὴ γίονβ, ἰὶ 18. ΌΥ͂ Ὧ0 
ἸΏΘΒΏΒ Δάν 8810 0 γϑδοσί 0 βίοι Βυρροξί(19π8. 

0. Τὴε οὔῆεε, απ. (λὲ Ἡοῖν Ολοεί. Τμο οἰάοῖϑ 
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δΓΘ δεξέ ὯΒ ΟΥ̓́ΟΥΒΘΟΣΒ ὉΥ͂ ἰῃ6 ΗΟΪΥ Οαδοδὲ, ἴὉΣ {89 
ῬύτχροΒβο οὗἁ ἔδοάϊης (86 ΘΠ ΤΟΙ οὗ {μ6 Ἰοτὰ, ΥοΣ. 
28, ὙὯο δ. ποὶ ἱπέογιηδα οὗἉ ἐδέ πιαηηδῦ ἴῃ  ΒΙΘῊ 
186 ΟΙάοΣΒ δἱ ἘΡθϑυβ οδίαϊποα ὑμοῖν οΠοο, Ὀυΐ 
ἔγοπι ΒΏΒΙΟΡΘΥ (6Ἀ. Υἱ. 2 δ΄, ; χὶν. 28), 7 ΤῊΔῪ 88- 
δυτηο ὑμαὺ ὑπὸ στ γὸ σΒΟΒΘἢ ὉΠΔΘΡ ἰδ ἀἰγοοίϊοη 
οὗ ἐμο δβδροβίϊο, δῃὰ ποὺ ψίἐμουὺ ἐμ οοὔροσδαιϊοῃ 
οὗ ἰΒὸ δοῃρτγορδίίοη, δηα ὑμπαὺ ὑπ Υ ΓΘ σ0η86- 
οχσϑίθαὰ Ὀγ ἰδὸ ἱπηροΒβί(ΐοπ οὗ Βαπὰβ 'π σοπηθοίΐο 
ΜΠ ΡΥΘΥΟΓ. Βασι ΜΟΥ ὑ86 ὨυπηΔῺ δηα Υἱ81]6 
ζοδίαστοβ οὐ ἐμ οἂαβο; ἐμ δροβί]θ, ΠΟ ΘΥ͂ΟΣ, 8180 ἀϊ- 
Τοςίβ δἰϊθηϊζοι ἰο {π086 ὙΠΟ ΟΙΘ ᾿πν181016 δπὰ 
ἀϊγὶθ. [ἴΙὲ νϑδβ 86 Πποῖὶν Ολοϑβί ἰοὸ Ἀο ἰΒ6 86- 
ἰοῦ 18 ΣΘ8}}Υ ἰοὸ Ὀ6 Δϑοσῖ 64; ἐΐ νψἃ8, ἰὴ ἰγαί!, Ηδ 
ὙΠῸ π8ὰ βρροϊηἰϊθα δηα οοϊωση ββίοπϑθα {ῃ6 ἰηάϊὶ- 
γσἱά818, ἀπά ἰο οπὶ ἰΠΘΥἹ γοτο Ὀουμα δΔῃα 80- 
οσουμπίδοῖθ. ἸΤ6 ΔΡΟΒΙ]6 ἀοθ8 ποΐ ἀθὴγ ὑμδὺ τ θη 
Ροσίοσιλθα ἃ σοσίδίη ρασί, Ὀὰΐ ἢ6 οσἰγοβ Βρ6014] 
ῬγοτΐΘπ06 (0 {πὸ ἀθοϊβῖγθ δοίϊοη οὗ ἰμ6, ΗοΪυ 
μοϑί, τυ ΒΊ ἢ ἰὲ νουἹὰ Ὅ6 αὐ ἐξαδέ 88 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ 

8δη4 υπ͵υδί ἰο ΟΥ̓ΘΥΪΟΟΪ 88 {86 ἔΌΤΠΙΘΓ. Α,8 ὑδ6 
Ὀϊτνῖπο δα ἐμ Ηπυτδηῃ 8.6 οὁπὲ ἰπ ἐμ 6 ΒΘ ΘΥ, 
Β0, ἰοο, ὑΠπΠΟ6ΥῪ ΔΘ 050 ἴῃ ἐπ ομυτσοῦ, ὙὙΙΟΒ 18, 
ἱπάοοά, “86 οδυγοι οὗὨ ὑμθ Τιογα ᾿ (ἡ ἐκκλ. τ. 
κυριόν). ἸΆΘΓΘΟ 18 ἴῃ 80 ἴᾺΣ ἃ αἰ ΌΓΘη66, ὑδμδί, ἰῃ 
{Π6 σΒΌγοι, [86 ϑρ᾽γιὺ οὗ 6 ΕΔΙΠΟΙ δηά {86 ὅθ 
δοίβ, δηἀ ἰμαύ ἰδ υπΐου οὗ {16 αἰγῖηο δπηα Ἀυτηδῃ 
8 πού ῬΕΓΒΟΙ Δ] δῃὰ ἱ βαρ γ Ὁ]6. Βαὶ ἴῃ 8}} ἰδμ6 
ΒΡΡιορσίδίθ ἰγϑηϑδοίϊοῃβ οὐὗἨ ἰμ6 σματγοι, ΨΈΒΙΟΣ 
Τοΐον ἰο ἰ86 Εἰπράοιμῃ οὗ αοά, δηὰἀ ᾶγὸ ρου ϊοσιηθα 
ἴῃ ἀοροπάθῃςοο οἢ αοἂ δΔπὰ Ηἰβ Αποϊπίθα 0π6, ἰπ 
σΟΠ οὶ ν ἐο ἐμ ἀϊνγῖπο ψοτά, πα ὙΣῚ ῬΥΆΥΟΥ, 
1 ἴθ (6 Ηοἷν αΒοβὺ ψῇο δαπιϊηἰβίθυβ {86 τ 0]6. 
Νον Σ ἰδ ΗοΙΪΥ Ομοβὶ δοὶίβ. δῃὰ ἀθοϊάθβ, ἰΐ 
Το ον 5 ἐμαὶ 6 αἀὑγ6}}18 ἴθ (86 ΙΠΘΙΏΌΘΙΒ οὗ ἰῃ0 
σδυγοῖ, δηὰ, σοπϑοαιοθηίν, {86 Δρροϊπίτηθηὺ ὈΥ͂ 
ἰῃς Ηοὶγ αδοϑί οὗ ἰῃ6 6] θυ ἰοὸ ἐδο} ΟὟ 66 88 
ΒΒορμβοσὰβ, σοϑὶβ Οὐ 89 ΘΟΙΏΠΊΟΠ. ὈΣῚΘβίμοοα οὗ 
ὈΘΙΊΟΥΟΣΒ 85 {86 δηίθοοάθῃϊ, ΟΥ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἱμ6 
Ἰδίίον, δῃὰ ἴβ ποῦ 8 ΒΊΘΓΆΧΟΙΪ64] σΟΠΟΘΡ ΟΏ, 88 ἱἰ 
τοϊρσηὶ, αὐ {86 τβί ζίδῃοοθ, βθειὰ ἰο ὃθ. 

Ἴ. Τε ολωτγοὴὶ, ἀπά (λε ἀεαιίὰ 9, ΟΥτίδέ οἡ ἰλο 
Οο88.--- ὴ ΟΥΟΣ ἰο ΟΧΙΪύ αἰ βυ 1 πο }ν ἐο ὑπ Θ᾽ ὁ Υ8 
ἐπ οῖν ραβίοσδὶ ἀυΐν ἰο [8 συγ ῖ, δηὰ ἐοὸ δύσδ κο 
8 ἀ6θρΡ Β6η86 οὗἁ ὑμ617 ΣΟΘΡΟΠΒΙ ὈΠΠ1Πν, ΡῈ] ἐθδβιὶῆ 68 
(δδὲ (6 ολυσο 1861} ὈΘΙΟΩ ΖΒ ἴο [16 Τοτὰ, μδυϊην 

. θ6θὴ ρυχομβαβοὰ ν 10} ἷθ οση Ὀ]οοά, 16 Ὀ]οοὰ 
οὗ δοβὰ8β Ομ σὶβὺ ὙΒΊΘΙ 6 Βῃ0ἃ ψΠ6η Ἀ6 βιβοτοά 
8 Υἱοϊοηΐ ἀθδίν, 18, δοσογα! ΡΥ, ἰδ 6 τθ8}8 ὉΣ 
ὙΠΟ ΒΘ τηϑ δ 86 ΘΕΌ ΣΟΣ 8 Δ] ῬΤΟΡΟΥΥ. 
Διὰ ἴῃ (89 ρᾷγδβο διὰ τ. ἰδιόυ αἵματος ΟΘδ ἢ. ΒΟΒΙΟΘὶ 
ὍΘ δϑδιπιρὰ ἰο ᾿πάϊοαίθ (Π 6 ῬυΓΟΒΔΒΘ-ΊΔ ΟΠ ΘΥ, τ ϊὶ 
8 δἰτὶοι δρριὶϊοδιίΐου οὗ ἰ80 ἄχυγο ἔουαπα ἴῃ {δ6 
ψΟΓὰ περιποιεῖσθαι. Βαυΐ 1ὑ 15 σὰ ὑπαὶ ἐμ ἀθϑίἢ 
οὗ ̓ εϑὺ8 οχ (0.6 ΟΥΟΒ8 18 Θχ ΕΙ δ᾽ ἐθ0ἃ 858 {86 πιδαη8 οὗ 
ΔΡΡγορσιδίϊοη, ΌΥ 16} Β00]8 ΒΊΟΝ ποι ]ὰ ποὶ 
Ὧ6 δ οσιι γἱμουὶ μῖ8 Βα δ ΣΙ Π 55 δηὰ ἀδαίῃ, παν 
ΒΟΥ ὈΘΟοΟΙῈΘ 18 ΡΓΟΡοΟσίυ---ΟὈ] ΘΟ 6 }γ, ἰἢ 80 ΤᾺΣ 
88 ἢδθ δοασυϊγοα 8 οἰαίτη ὑὸ ἔμθη ὈΥ͂ {86 ἀοδίῃ 
ΜΠ ΟΝ Β6 δυθοτοῦ ἴῃ ἐμοῖσ ΘΑ], δηά, 5] οὐ- 
ἰνοῖγ, ἴθ 80 ΤᾺΣ 88 (ἴθ ἴουθ οὗ ἐμ Βϑάθθιηου, 
τ οι ῥσοταρίοα Βἷπι 0 ΟΧΡΟΒ6 ΕἰτηΒο] 7 ἰο ἀοδίῃι, 
815 016 50] υεῖ ἢ χτραιοία! Ἰοτθ, διὰ δἰϊσδοίϑ ἱΐ ἰὸ 
δῖπι, Απά Βθῆοθο, ποῦ ΟὨΪΥ ἰ8 ἐμ τχοϑί ἀθοΐβίνθ 
ἰμὔσθηοο ἴῃ ἰμ6 ὙΟΥΚ οὗἨ γϑἀοιρίΐοη δβοσί θοὰ ἰὸ 
ἰδ9 ἀραὶ οὗἩὨ ΖΦ 685, Ὀαΐ ἐμαὶ ἀοδίἢ 18 4160 ὀχ ϊὉ- 
104 89 86 ϑββϑϑῃίδὶ ζοιπάδίϊοῃ οὁὰ τὶ ΒΒ (86 

ΘΒ Δ ὈἸΣΒ τη θῃὐ οὗἁἨ ἐὸ σμυΓΟΙ οὗἁ ΟἸσὶβὲ ἀθρθηα9--- 
8 ἱπουραῦ ψΙΘΆ, ἰη 186]7, 15 οὗἨ ἀδορ τηοπιρηΐ, 
δηα Μ ΑΪΘΙ ἷ8, δῦ (8.6 Βδῖὴθ {ἦπιθ, ΡΘΟΌ]ΣΥγ Ῥδὰ- 
Ἰΐηο ἴῃ ἰΐ8 Ομ υβοίοσ. 

8. Τῆς [αῖδε ἰεασὶογ8.---- Το Δροβί]ο ἀϊἰβύϊη σῸ 58:68 
ἔνγγχο οἶδϑβθβ οὗ ἔβθση, πὶ ἰδ686 Ῥσορμϑίΐο ποσχάβ, 
ΥΟΥ. 29: ἄγϑί, ἰῆοβο γῇῆο ψου]ὰ δοιηθ ἔσοιῃ Ὑ11}- 
οαὐ, δῃὰ νψ8οὸ που]ᾶ, Εἰκὸ Πα Ὀθαβίβ, σάναρο ἰδθ 
σμυΣοὶ νι ουΐ ἸΔΘΡΟΥ͂, 8δπᾶ, βθοοπάϊγ, (βο80 ἯῈῸ 
γγΟυ] ἃ αὐὶβο ἴθ [ἢ 6 ὈοδΒότη οὗ ὑμ6 ΘΒ στ Οἢ 1861, δηὰ 
αἰξοτηρί ἰο ζαὶῃ δα μογοηίθβ. ΤΏΘΥ δ ἀδβοσὶ θα 
88 λαλοῦντες διεστραμμένα. Ῥαΐ] ΡΌΓΡΟΒΘΙΥ δνοὶὰβ 
{16 υ8β6 οὗ πο ψοχὰ διδάσκειν, ψ ὨΙοΐ του]ὰ ἀο ἰοο 
τ ἢ ΠΟΙΟΥ͂ (0 ἐδ ρογυοσχίϑθα διὰ αἀἰϊβίοσιϑα ἐλύίσισε 
Ἡ ΒῚΘἢ ἐμ 6 0 Μ11] δάνβῃοθ. ΑΒ ἃ 1 οὗ (6 θΟαΥ͂ 
ΤῊΔΥ͂ Ὀ6 ΑἰδΙοοσαίοα, δηὰ, ὈΥ 8 υἱοϊθῃΐ τηουοιηθηΐ, 
ὯὍθ ρῥἷδοοὰ ἱπ 8δπῃ' υππϑίυγαὶ ροδί(ἰοη, 80 γα 
ΤΏΔΥ ὯΘ Ῥαοσυοσίθα, Ὀ9 ρῥἰδοοα ἱπ [8186 τ] 08 ἰὸ 
Θ8 6} οἶμον, Ὅ6 ἀἐδίογίοθα ὈΥ ὀχαρρογδίϊοη, δηὰ Ὀ6 
σοηγογίοθα ἰπίο σαγϊοαίυτοβ οὗ ὑμπδὲ τοι ΠΟΥ 
ΟΥ̓ ΙΏΔΙΙΥ τορσγοβοηίθα. ὅθ 18 {86 παίυγο οὗ 
ἴαϊιθϑο ἀοοίσῖῃθ. ΕΥΤΟΣ 18 ΒΙΤΏΡΙΥ ἃ Ῥοσυυ υβίοι οὗ 
86 ἰσαιῃ ; ὑπ 6 γ6 ἴδ 8 ἐσ! Ἰγὶπρ' δὐ ἐμι6 Ὀοϊΐοτη οὗ 
ΘΥΘΡῪ ἔα]80 ἀοοίγϊηο, Ὀαὶ ἰὑ 88 Ὀθοη ρογυογίθα 
διια ἀἰδῆᾶρσιυγοα ὈΥ ἐμ ἔδυ]ν οὗἁ τηθῃ. 

9. 4{π ἱπλεγίίαποε αἀπιοησ αἷξ λει τολίοἢ αΓ6 δα - 
ἐπα, γον. 82.---- 9 Ὀ]ο58οαὰ ᾿πμουιίληθο δομβὶβίϑ 
ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ Ῥοσίθοι δοϊμ100 ΨὙῚΓᾺ αοά, θυΐ 
αἶβο ἰῃ 8 σοτῃτ ηΐοη ΤΣ 41} {086 ὙΠῸ 86 Β8Π6- 
ἐἰἰδρα. Τ6 τίοἢ ἱπηογιίδηοο οὗ ἐμὸ ἱπυ δι 016 Ο8- 
ΠΌΔΙ ᾿ἴ68 ἴθ ὑμ9 τηϊαϑὺ οὗ 841} τῖῆῖο Βαυθ, ὈῪ ἰδ9 
ἔτϑοθ οὗ ἀοἀ ἴῃ ΟἸγἶϑὶ, Ὀθθη γϑἀθοπηθὰ ἔγοσῃ βίῃ, 
δηα Βαηοιϊβοα Ὁγ ἐμ ϑρίγὶν. 10 18 Το ΓΚΘΌΪΘ 
(μαὺ Ῥγθο ΒΥ ἰῃ ὑπ6 Ερ 8.19 πβίοῖ, 1 ποὶ οΥἱκὶ- 
Ἀ8}Γ}ΓγΚρ, ἱπίοπαοα ἴοῦ 80 ΕΡ οδίδη ὀοηστορδίὶοη 
ΘΧΟΙ ΒΥ ΘΙ, 88 δἱ 1θδϑὲ Βρϑοΐ]ν δἀἀγοββοὰ ἰο 
0, 18}0 δᾶ ὑβουρῆΐ ὀοοιΥΒ: ἡ κληρονομία αὑτοὺ ᾿ 
ἐν τοῖς ἁγίοις, ἘΡΆᾺ. ᾿. 18. Ιὲ ἰδ, ̓ παἀθ64, [19 ὙΙάΟΙΥ 
οχίοηάοα οδομητηππΐοι δ αἱέ ἰμΠ086 γᾶ Δ’ Β880- 
εἰδοά, ἱπαὺ Θχδ]18 89 “ἸΟῪ οὗ ὑπὸ πο 8 Π06, 
δὰ (9 Ὀ]οθβοάποδβ οὗἁὨἉ ἴ6 νου]ὰ ἴο0 σοτηθ. 

10. ΖΚ ἑς πιο δὲεδδοα 10 σέο ἰλαῃ ἰο γεδεῖυδ, Ὑ6. 
8.---ΤῊ:ὁ. δίυ γ8] τηϑ, τἰπᾶὰοῦ ἐμο ἰμδυσποο οἵ 
ορβοβι), ΤΘΎΘΥΒΟΒ ὑπὸ ὑθστηβ Οὗ {μ18 βαγίπρ; ἱΐβ 
ὑγα ἢ ἰδ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ΓΘΟΟ ΖΘ α ὈΥ͂ ΘΥ̓ΘΣΤῪ Ο0Π6 ὙΔΟΒΘ 
ἸΏΟΤΆΙ Βίαίθ 18 ἸΏΟΤΘ ἔἈΆΥΟΥΔΌΪΘ, ἀπὰ ὙΠῸ 18 ζονυ- 
ΘΓΩΘΑ ΟΥ̓ ΒΟΌΠΟΘΥ 8ΔΠα ῬὈΟΤΟΙ ῬΓΪποΙρ]98. Ρ]υ- 
ἰΔΓΟἢ τ ο]αίθβ ἐμαὶ ΑΥΙΆΧΟΓΧΟΒ βαϊα ὅτι τὸ προςθεῖναι 
τοῦ ἀφελεῖν βασιλικώτερόν ἐστι. Απᾶ Αγίδβίοι]θ 88 γ8: 
μᾶλλόν ἐστι τοῦ ἐλευθερίου τὸ διδόναι ᾧ δεὶ ἢ λαμβάνειν 
ὅθεν δεῖ, Εἰλ. Νίδοπι. ΤΥ. 1. Βοία οὗἩὨ μ686 βδγ- 
ἱη 8 ΘΟΥΓΟΒΡΟΒα ἴῃ ΟΧΡΓΘΒΒ10Ὲ ἰο0 (86 δ. βίοογϑίο 
γἱθνΒ οὗ δη  αυϊίγ. ΤῈ ΤΌΓΠΊΟΥ ΤΟΙΘΓΒ ἰο {86 ἀϊ8- 
ἐϊποίϊοι νοι οχὶβυθα Ὀοίνγοθῃ ΓΌ]ῸΣ8 δηα ἰΠ6 Ρ60- 
ῬΙ6, (89 Ἰαίίοσ ἰο ὑβὸ δποϊθμῃὶ ἀϊδιϊποίΐοη οι Θ ἢ 
ἔγαθ τηθῃ δ8ηα δανεβ. ὅθῃθοβθ, ὁἢ {π6 οἶμον Βδηά, 
ΒΡΘΘΚΒ ἴῃ τϑίδβσοποο (0 ἰμ9 σοᾶβ, μὴ Θ᾽ ΒΔΥΒ: 
Ουΐ ἀαὲὶ δεπεῆοία, 722086 ἱπιίῥαίμν; φιὲ τοοὶρὶΐ, ζοόπ6- 
γαΐογεβΒ. ΤΊΘΓΟ ἰδ, ΒΟΤΤΘΟΥΘΥ, ἴῃ 81] {μ686 οἰδββὶσ 
ΒΑΥΪΩ ΔΒ 8 σογίδη αρἰβίοογαίϊο Ῥυϊάο οὗ βοπιϊπιθηὶ, 
Ἡ ΠΟΙ οδηποὺ 7411 ἰὸ Ὀ0 ρογοοὶγοά, Τμο βαγΐηρ 
οΥ̓͂ ΟἸτἰβδί, ὁ ἐ:9 σΟΠΓΑΓΥ, 18 Τουπα οα οα ἰδο ἔδοι 
(δαὶ αοα 8 Ἰογθ; δῃὰ {μ6 089 νιοὶ ἐμ Δροβί] 
ΒΘΓΙΘ τη 8 .Κ68 οὗὨΪ, 18 ϑυβίδί θα ὈΥ 8. οὐ οχρογὶ- 
6866 οὗἨ [80 γοἀοοιαΐηρ δά σοι ραβϑίοηδίθ ἰουα οὗ 
αοάἀ ἴπ ἷἱβ βίο, 88 ἯΘ]] 88 ὈΥ͂ 818 ἀθβίσο ἰο 866 αὐξ 
ΤΆΘἢ ΘΕ ΟΥ͂ {80 Ὀ]ΘΒΒΘΟΏΘΒΒ οὗ Ἰουΐῃ ς; δπὰ οἰ νίηρ. 
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ΒἨΟΜΙΚΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ψεβ. 17. Διᾶ ἴτουι ΜΙρῖυδ ΒΟ αἀϑηξ - - - 
δ ἃ οα]16ἅ [89 οἸἄοτα οὗ [86 ΟΒΌτΟὮ.--- ΤΠ οη 
Ῥδὺυὶ νδϑ αἱ Μιϊοίυβ, ΒΒ τδβ ἱπάπυσοα ἰο δΒοηᾷ ἴον 
ἀπὸ ΕΡΒοβίδη Θ᾽ 6 ΓΒ ποὺ ΟὨἹΥῪ ὉΥ Πΐ8 ΓΘ ΘΙ ὈΓΔΏΘΘ 
οὗ ἰμ6 ἀϊνίπϑ δ᾽ οβϑίηρς ψ ἰοῖὶ 6 δὰ οχροσίοπορὰ 
ἴῃ ἐμοὶ οἰΐγ, δι] 811 ἷ8 δοῃῆὶοὶβ δπὰ ἰγῖδ]8, 
Ὀυΐ 4180 ὉΥ δ᾽ἷ8 θϑασῃοδί ἀδδίσγο ἰο 866 {6 ὈΣΘΙ ΕΓ ΘΗ 
ῬΟΥΒΟΠΔΙΥ͂, δα ἱτηραγί ἰὸ ἰμθπι, δπὰ, ἐπσου 
ὑπο, ἰο ἐμ9 Ὑ8ο]6 οσοῃρτοχαίίοπ, δὴ δϑίάϊῃρ, 
Ὀ]οβδίηρ. (ΓθόμΒ. δοιὰ 8.).--πἩϑιυροτἑϊοπα οηἰδ 
δη ἰπϑρϑοίοσβ [8080 Οἶδα, ἀυϊΐοα, οἷο, δ.θ 
ἀφβογίρθοα ἴῃ ξβζου: δπενκ. ΧΥ͂. ν. 266-262. --- 
5} ΒΒου α ἰτηξίδίθ 86 Θχδιρ]6 οὗ Ρϑὰϊ] ἱπ ὑπ οἷν 
οοπαποὶ ἰοννδΡὰδβ ἐμ 080 ΟΥ̓ΘΡ ῬὨοΙΩ ΠΥ ἃΓ6 ρἰδοοά, 
ὉΥ σοηΐογγίπς αὐ ποῖ, Θσ πογίίην, δ ἃ ΘΠΘΟὺΓ- 
δικὶπρ ἱμοῖὰ; ΓὉΓ Ὀθηοδὲβ σοπΐοσσοα οἢ Ῥαϑίοτβ 
8ΓΘ ἴῃ ΓΘ] Υ σοηΐογγοα οἢ. ΘΏ ΓΘ δοηφτοχαίίομα. 
ΤῺῈ6 βογυδηΐβ οὔ (μὸ [ογὰ, ὁπ ὑπ οἶμον Βαπά, 
Βιουα οἸδα]ν ναὶ} ἰμθιηβοῖτοθ οὗὨ βιιο} ορροτία- 
Ϊ(165 ον γονῆς (86 ὙΠΟ] ΘΒοηθ βάτο 008 
οὗ {μοὶ ἱμβρθοίοῦβ, δπὰ οὗ οωΐϊηδαΐ {ΘΟ ] οί 8, 
δηἃ βοι ἰὴ Υ δυδίδὶπ ἰμοὰ ἷἰπ ἐμοῖς χοοὰ τοῦς. 
(ϑινκο). 

γεβ. 18. Δηᾶἃἂ 888 ἸΘῪ ὙΟΙΘ οομθ ἴο 
Βίτα, 86 πδαἰᾶ.--- α0}}5 δάάγοξθ ἴο {86 οἰάογα 8 
8} δάπιῖγ Δ] σοΙηροπα οὗ ρῥγάοι ὁ] Ῥαβίοτγαὶ Τ786- 
ΟΙΟΘΥ, δοοογάϊης ἰο {86 Ῥυϊῃοῖρ]οθ τ βῖοῦ ἰδ9 
ΔΡΟΒΙΪ6Β ΟὈδογυθᾶ; ἰὰ ἴθ. ἃ ΤυΪΓΤΟΣ ΨΕΪΘΝ σϑΌδ68 
18 ἰο ὈΪΒΒ, ΒΘ Ὑἷ[2] ΒΟΤΥΘΥ͂ ΟΣ ΟὟ ΟἰΒΒΙ ΤῚΣ ΪΔΥ 
οαίυτοθ. [1ὑ υϑ08}}} {ΓῺ 8168 ἰοχὶβ ἴῸ} ἱπίγο- 
Αυοίοῦυ πὰ ἴδγον ὶ] βουθοηδ, δυὶ ἐπ6 Τοτὰ 
Κηονγδ ΒΟ οἴδη ἰὺ δ88 Ῥθθὰ δοῦυδοὶ οἡ Β0 ἢ 
οσολϑίομβ' (Αρ. Ῥαβὶί.).--- 78 Κπουνν, ἔτοσα 89 
ιβὶ ὅἄδν - - - ΕἴΟΣ ὙΠ8ῖ ΤΏΒΏΠΘΣ Ψ μΒᾶαᾶνθ 
ὍΘΘ: υυἱτἢ γοῦ δῖ 411 Βα ΒΟΠΠ.----ὙΥὁὸ Κηονν "᾽" 
ΗΔΡΡΥ͂ ἰδ δ ὙΠῸ οδὴ Ὀσρίη δὶβ ἀϊβοοῦσβο ἴῃ βι  ἢ 
[6 Γ 8, δΔη ἰο ΠΟΙ {86 οοηδβοίΐοηοσο οὗ ἰδ 6 ἈΘΆΓΟΓ 
ὈρΔΓΒ 8. ΤΑΥΟΓΔΌ]6 ἰοβί πον} (1Β6η66]).---Ῥδὺ] 
ΒΡΡΘ418 ΒΟ] ΟῚ ἰο ἴπ6 σοηῃδβοΐθῃοο οὗἩ 18 ὨΘΆΓΟΙΒ, 
Βπα Δ5ΚΒ [ὉΓ πὸ δαί θυ ΤΟΡΙΥ. [Ιὑ 18 ποὶ ἢιΐ8 
ΟὈ͵οοί ἰο οδίβίη Ἰοἰίουβ οὗ σοιητηδηἀδίϊοι ΤΌΣΩ 
θη; 6 ἀρβῖσοβ ἴο 8606 86 ὕγαϊ οΥ̓͂ 18 ἸΔΌΟΤΒ, 
δηὰ ἰο Ῥγοιηοίθ ἐμ οδιιδθ οὗὐἠ (πὸ ἰγυαϊῃ. (ΑΡ. 
Ῥαβί.).-- -Ηηο μαὰ μοσυρὰ ἰμ9 ᾿ογχὰ ἴπ Ἐρδοϑυβ 
ἴγοῖι ἴῃ6 ἢἄγϑὺ ἀδγ.᾽ Τῃθ υποοπγογίοα τδη 
ΨῸ ἈΒΒΌΤ6Β {80 Βδογοα οΒῆοο, ᾿0868 {18 Ὀ]Θββίῃρ. 
Ηδ τοὺ Ὀ6 ΒυΒοα ΘΒ ΪΥ οοηγογίοα, 1 ἰδ ἰγαθ; 
Β[}}1, ἢ6 [88 φυϊθυοῦϑ}]υ ἔδ᾽]9 ἴῃ ΤΔΠΥ χοδρθοίβ. 
ΤῊ18. οοπδβί ον βΒουϊὰ ὑγζὸ 411 οδπάϊ δίθϑ 
ἴον ὑὴ9 πιϊηϊβίτν ἰ0 δαορί βυςἢ 8. οΘουγθο {μα οὐ 
ΤΑΔῪ σγδηὺ ὑμοῖὰ {Π 6 ΠΟΟΟΒΒΑΡῪ α118}18οδιίΐοπβ δἱ 
{86 οΑτ]οδὺ ρογϊοά. (1}.). . 
γε. 19. βουνίπρ ἴμ86 Τιοσχὰ τυὴτα 411 Βα.- 

ταὶ τν οὗ τοἰπᾶ, δηᾶ υυνὴἱῖἢ ΏΘΩΥ ἴθεδσβ, δ ἃ 
του ᾿ΙΟΣΕ.--- ΔΒίΟΥΒ ΒΗ 6 ΤΔῺΥ (68 Γ8---ἴ0Ε γ8 
οὗ Ιονθ, ἰθὰγβ οὗ σγϊεῖ, δὰ θᾶ σβ οὐ 70γ. Ο [οτὰ! 
ΒΘηα 08 ΤΕΥ ΔῈ]! (βίαν ο).--- ἢ τη βίσυ οὗἁ 
(86 ψογὰ ἀ0688 ποὺ ζΓΏΪΒΕ ΠΡΡΥ ἀδΥβ 8]0}6, ΤὉΣ 
Ῥϑδὺϊ πιοηϊΐομβ ποὺ τπθτὰ, Ὀὰΐ ἷ8 ““ἐρα γ8.᾽" αἷτο 
μθρ4 ἰο ἐ}ι18 οἰχουπιδίδποθ, γα οαπαἀϊάδίοβ [Ὁ {86 
ΤΑ ΠΙΒΙΤΥ͂, δπὰ 6 ΡῬΧΟρΡατθα ἔοὸν ἴ{! (14.).--- δ. 
ΠΟΌΪΘ υδ)ὶ σαί 08 οὗ ἃ ζαὶ (71 ἰοΑ ἢ οΥ! Ἠππμΐ- 

ἼἽΜΥ Ὀοΐοτο αοἂ; Ῥαϊΐζοπσο ἴπ δϑ  οἰΐοη ; ΘΑΠΟΟΥ 
δηὰ δαοΙ γ; πολυ οα ΟΠ οΥίΒ ἰο ἔθοὰ {86 ΗΟΟΚ: 
(Βογουρῇ Κπον]οᾶσο οὗἨὨ {6 τηδιΐθν δη ἃ ΤΑΔΏΠΟΣ 
ὙΓΠ1Ο ἢ ΔΓΘ οδββοηίαὶ ἰο οἰ γίηρ ἀἰθοοῦγθοβ; υἢ- 

ἀδυπίθα δουγασο ἢ δΠ Ῥογδοσυεϊ 5. Βερίὶπ; ποοὶ 
διὰ αἰ] ζοποο ἴῃ γα κίηρ 1π {(Ππ6 ΜΔΥ οὗἉ ἐδς Ιὐτὰ, 
ΔΙΙΚΟ πὶ ΡΟ ]Ο δπὰ ἴῃ ῥεϊνδίο Ἐἴ8:; βίῃοοθσγο οτο ἰὸ 
ἐπ ΘΒΌΓΣΟΝ ; 8 οομδάοσῃί τϊπὰ δηὰ ΠΟΙ͂ Ὀοϊάποδν 
ἷπ Βροδκίῃρ {μ6 ἐγαϊα (0 ΘΥΟΤῪ Ο)6 δοδοχζάϊηρ ἰὸ 
ἢ15 ὨΘΟΘΒΒΙ168:; 8 δἰσῇ οϑιϊτιαίο οὗ ἐμ τα]υδ οἵ 
ΒοιΪβ ὑμβαί- τὸ Ὀουραὶ ψ ἢ ἃ ρῥτῖοο; Ῥσοαθηὶ τοοα- 
ΒΌΓΟΒ ἴῃ Υἱοῖν οὗ δοιαϊηρ ἰ.1815; σοπέσαίτηθηὶ ἴῃ 
ὑδιηροταὶ ἐδΐησ, δὰ 6 Βοίσγοὰ οὗ οογοίουδποϑ (Ϊ 
Οὐογ. συ. 9); ΡῬΟΣΒΘΥΘσδη00 δῃηὰ δΡίοσ ἴῃ Ῥσϑγεσ. 
(1ἀ.}.---͵͵Ἴ Βὸ αἰ σῖν οὗἉ Ἀμ18 οδῖρο, ἴπ ἐπ σον οὔἐδ9 
ὈΡΣΊΡ ΔΡΟΒΕΙΘ, ὈΥΪΤΩΔΥΤΙΥ σομ βῖδία ᾿π 8 οὐ οοπ:- 
βἰβίθην δηά Βυση Ὁ]9 ταὶκΚ. Βαὶ ἴπ ΟὟΥ ἀδγ ὑπο γθ 
18 ἈΒΈΌΔΙΙΥ 8 ΓΟΙΌΣΘΙΟΘ τηδθ ἰο (Π9 λοποι ογάϊπε, 
οτίλοάοχίαε, οἰα., (ΑΡ. νὴ, ἀπείφι οΪά ρμαδίον οἵ 
ΟΡ ΘΒυΓΟΣ Ῥγαγϑὰ ἰο αἀοἂ ἐπεὶ ἰμὸ ὈΪοβδῖην πο 
ΒΒου]α δἰἰοπὰ πἷ8 οδσο τπιϊσὺ οοπεὶδὲ 8180 ἐπὶ φγαίά 
ἰαογυπατγιτα.---- Α αὶ ἢ [ἃ] βοσυδηὶ οὗὨ ζ.961}5 ΤΟΥ 8Ρ- 
ῬΘ8] 4180 ἰ0 μἷβ ρδϑί δ] οὐ '0}}8, ἴθ᾽ ΠΟΥ͂ ΑΓῸ 8 δορὰ 
οὗ ἐδᾶσβ, δ δ. Θ ΒΟΠΟΥΘΌ]9 ἰ0 ἶτα. (1Ὁ.).--- ΠΏ Θη 
ἯΘ ΔΓ6 ὙΠ ουΐ ἰδιηρίδιίοηβ, ψγὸ ΙΘΆΤῚ ποιδίηρ, 
ΔΗ ΤΠ ΚΘ ὯῸ0 ὈΤΟΚΤΘΒΒ; ἐμ 60 δ΄’Ὸ {Π0 υϑδίαζο διὰ 
(86 ἌἜχοσγοῖβο οὗἩ Ομ υιβεϊδηβ; ἐμ 6 7 ΔΙῸ ΟἿΣ ἐξ θο]ο 
- ἃ {ΠΟ ] 6,00] ποὺ ΥΘΣΥ͂ ΘΔ ΒΥ ΠΟΡ αὐΐοκ]γ ᾿θατα 
(μαι γ).--Ρ δὰ] ΒΡ δ ΚΒ οὗἉ Εἰβ “θυ, [ῸΣ Ἐ6 τ, 
ἃ Ομ τ δι ΐδη, ποί 8 βίοῖο. Ηἱΐἱβ τοῖα οὔδοθ ἯΔ8 ἃ 
Τα ΪἸΒίσῪ ΟΥὗὁὨ (68 γ8; ἷβ ΘΡ ψπ5 701] οὗὁἨ ὈἐΘπ6θ 8. 
Ὀαΐ, πον γί 6 1688, ἢ6 Ἰοοϊζοα ἴον (πὶ μον] οΌ5 το- 
ψαγὰ οὗἩὨ τ Βΐοὶ ἰὴ9 ῬΒΑΙπιϊδὶ ΒΡΘΑΚΚα: “ΤΉΘΥ ἐδδὲ 
ΒΟΥ ἴῃ ἔθ Σ8 8}8}} Γϑᾶρ ἰπ 100." [Ὀ8. σχχυὶ. δ.]. 
Βγ [δ ΡοΟνΤΟΥ οὗἁ Ηἷ8 1411} Β6 δπίἱοῖρδῖθ ἐμ ἴογπ 
οὗ Βαγυβϑί; 6 ἐγ  ὈΠΤΠΡῊΒ οὐ ΓΘ 5 Β6 ἩΘΟΡΒ ; 51}}}, 
ἢ9 ἀο65 ποὺ 66} ἰῃ8 1685 Ὀδοδῦθο [6 ἰσὶπιρῖ8. 
Ηδς ψθ6Ρ8, ὙΠ 6Π δἱ τ! ἀπὲ ρῃὺ δο δἰ πρϑ ΡΣ Δ1Β68 πο 
αοά ἴῃ ἐμ ῥγίβοῃ οὗ ΡΒ ΡΡρΊ. Ηδ τγδορβ, Ὑ868 
ἢ6 ὙΥΐ65 ἰοὸ ἰμὸ Τ᾽ 6ΒΒΔΙ]Ο Δ Π8: ““ Βο͵]οὶοθ ουοσ- 
ΤΠ 76. Ηδθ Ὑ66Ρ08, ὙΒΘῺ δἱ ΜΊΘὶυ5 πὸ ἀδοῖατοϑ: 
“1 ΝΠ 18} ΤΩΥ͂ ΘΟΌΤΒΟ ὙΠ1Ὶ} 10Υ.᾽ [0 ὝΘΟΡΕ, ὙΒ6Σ 
δὶ Βόομηο 6 νυσῖ θ8 Β18 1αδὲ γογὰξ: “1 πδγὸ Τουφὶϊ 
ἃ κοοὰ ρμι, Τ Βᾶτο δηϊβηθα ΤῊΥ̓ δοῦγδε, 1 Βδγθ 
Κορί {86 [311}."--Ἰ΄ ὁ σδῃποῖ τόσ ὰθσ ἐμαί Ῥδὰ] βὸ 
Οἷζοη ΤΟΟΌΓΒ ἰο (86 ΒΟΥΙΤΟῪΒ ὙΠῚΘΒ 6 Βδά εἢ- 
ἀυγοα; μ͵8 ΓΟΙΏΔΤΕΒ 6.6 αἰοίδίοα ποΐ ὈΥ͂ οχοίέδπι, 
αὶ Ὁ ἷθ ϑασγποϑὲ ἀοβίγό ἰ0 ρδὶῃ. πιοὰ [ῸΣ ἰδὁ 
γα ; 6 δὰ Ὀδθὴ 80 ἰδιιρδὸὶ 1 ἴΠ6 δ68ο00] οἵ κἷ8 
Ιοτὰ. ΙΓ} 86 δβυδογίηρβ οὗ δοβὺβ ΔΡΡ66] ἰο ἰδ 9 
ἘΔΙΠΟΣ, δὰ ὈΘΒΟΘΟἢ Ηΐμπ (0 σταμὶ ΤΩΘΓΟΥ͂ (ο 5[8- 
ΠΟΤΕ, (ΠΟῪ 8180 ΒὀἑᾧΡ6ΆΙ [0 τι6ῃ δηά Ὀόβθοςὶ ἔδοτι 
ἰο δοοορὶ πο ἀοοίγίπο οὗἉ ὑμοὶς τοαϑοπηρ ΟΘοῦ. 
(Α. Μοποά.). 
γε. 20. ΕΟ 1 Ἰεορὲ Ὅδοῖς ποιδίηρ ἰδδὲ 

νγὰ5 ὉχοΗϊ80 ]6.--- πὶ ἷδ, ΟΪΥ ἑλαΐ ὙΠΟΝ 18 
Ῥγοβίβοϊο, Ὀὺΐ, 8150, αἱξ ὑμαΐ 18 Ῥσοδίβ]ο; δηὰ 
ἤθῆοο, ποϊι δὲ τὲ ἢ ἰδ Ἰοδτιιθα, ΟΥ πογοὶ, ΟΥ θ688- 
{ἰ{α], ΟΥ δ] πη 6, ΟΥ ἀπαδαδ)ὶ, οἱο., δυὶ ἐμαὶ π 1ο 8 
8 ΚΘ φορά ἰο ἐδθ υϑο οὗἁ οαἰγίησ ΓΕΡᾺ. ἵν. 29]. 
ϑυο ἢ πόσο, Ὀσιοῆν, (πὸ οομπίοηΐδ οὗ ὑπὸ ΒΟΓΙΟΣΒ 
οὗ [86 Δροβίῖθ. Μασγῖὶς (μ}18 Ὑ06}}, γ6 “ῬΌΪΡΙ ογ- 
ἰογ8.᾽ (Αγ. Ῥαβί.).-- -ἰὸ ργοοϊδῖτη ἐμδῖ ἩΜΙΘΒ 15 
Ῥτγοδία]ο, νι πουΐ Ὀοΐηρ ἀοίοστοα ὈΥ {δ ἴδδυ οἵ 
ΔΘ, 8η ἰο τοΐγαϊῃ ἔγοιῃ 8}} ἐμαὺ τ ΤΟ Ὺ στδὶϊβοδ 
᾿οης ΘΔΥΒ, ΟΥ ἰβ ΟἿἹΥ δαἀδριθὰ ἰο Ῥ]6886 πιθῃ, 
δύο δἱ 411 ἐἰταθβ Ὀ66 ἢ Ῥγοχηϊηθηΐ ΘΠ υδοί ου βι108 
οὗ ἃ ἔδι 871 βιονασγὰ οἵ αοα. (ΕἴϊοκοΣ).---υὉ- 
ἸΟῪ, ἀαἀθἃ ἔχοα Βουδθ ἴο ΟΌδΒο.-β---Αοοογά- 
ἱΠΖΊΥ, 8 ΤΑ 11} 0] ὑθδο μ  Ὁ Βοῦυ 8 ἐπ Ζογὰ, δηὰ ΠΗ] 
σδύτοΙ, ποῦ ΟὨΪΥ ἰπ (80 Ρυ]ρὶί, Ὀυὺ 8160 1π Ῥσίνδίθ 
μουδβθ8, ποῦ ΟΠ]Υ͂ ΟΥ̓ ῬΤοδοβίην, Ὀυΐ αἷβο ὉΥ͂ ΡἈ85- 
ἰόογϑ] ἸΔΌΟσΕ, ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ΡΌΡ]1Ο, Ὀὰὲ 8150 δὶ ρτ1- 
γδῖο ἰπίοσυίονβ πὶΐ ἱπάϊγὶ 8186. πο ἰετιρί8» 
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ἰἰομδ αὐτὸ ἰο Ὀ6 ΟΥ̓ΘΡΘΟΙΩΘ ὈΥ͂ ἃ ΒΟΙΥ 8086 οὗ ΟΠ- 
οἰ8) ἀπὶγ : [89 ἔδαν οὗἩ τπθῃ, 8Π 4 ΟΔΓΏΔ] β] οἱ ἢ. 
κε. 2]. Ῥ᾽οδιϊένί:---τορϑηΐδηοθ ᾿ονγασζᾶ 

Θοᾶ, δαπᾶ ἔαϊῖϊῃ τοννασᾶ οὔὖε οι ὅθδυ8 
ΟὨτίδι.---ἴἴ 8 πδνθ ΒΟΓΘ 8 ΘΟΠ 6186 8η6 7810} 70] ἀ6- 
βοτὶρίΐϊοι οὗ ἐμδὶ 8 οὗἉ βαϊνδίϊου, οὗ τυ ον ΘΥΘΙῪ 
ΒΟΥΙΏΟΣ ΒΒΟουΪα ἰγοδί. [{ 18 {10 σΘΩΘΣΔΙ ἱπηροβὶ 
ὙΓΙΘῺ (6 τόθθβοηροῦβ οὗ αοἀ δγα σοτηιϊββἰ ομϑα 
ἰο ἀοτηδπα οὗἉ 8}1 ΤΏ6 ἢ: ΟΥ̓ΘΣ {6 ὙΠ|010 Θδυίῃ. ΤΠΘΥ 
ἀο ποὶ θῆχβχε ἰπ οἶμον τιϑίϊοσθ. ((ΠΟΕΒ}67). 

γκβ. 22. Σ βΒο Ὀουπᾶ ἰὴ ἴδ9 δρὶτὶῖ--οῖ 
κηοντίης ἴδ9 τίη κα τ[8᾽ 6}8}} ὈΘ.411] "λ6.--- 
Βαὶι ἀοο8 πού ἀδβῖσο ἰοὸ ΚΠΟῪ 8ΠπΠὰ 566 8]} ἐπ μΒ, 
δαὶ οὔογβΒ αοἀ διὰ ἐμ ἰτηρυ]89 οὗ Ηἰ8 βρίσιι, 88 
πὶ ὈΙΣπα οϊἀοὰ ογο8. ἘΔ Ὁ] ἰθϑόμοσϑ, Βρ6- 
οἶδ}}γ, ἃγϑ ποί ἐδ οἷν ΟὟ τηδϑίοσβ, θαΐ δσὸ Ὀουηὰ ἴῃ 
Βοδτὲ δηὰ πυϊπα, οα δοοουπὶ οὗ (μοἷγν ΟΠοΘ, ἰο ἀο 
διὰ ἰο ἔΟΓΌΘΔΡ, ποὶ 88 ἰδοῦ οἤἴοοδθθο, Ὀυΐ 88 αἀοα 
ἀϊγοοίβ. Φοτ. χ. 28, ἰδοφϑον 
κῃ. 28. Εῖανϑ ὑδμαῖ [6 ΕΓΟΙΥ ΘΟΒοδῖ υνὶϊ- 

ὨΘΒ4Θ1Ὲ.--ΤῊὁ ΗΟΪΥ αοϑί 18 ἃ ργορμοὶί οἴ 8.16- 
(ἴοβ, Ὀὰὲ 8180 ἃ δοσαΐοσίοσ ἴῃ 8416 010η8. (ΘᾺ Θ8}6]). 

γεκε. 24. Βαϊ πΟΩΘ οὗ ἴ8689 τί κα τονΘ 
ΤΏΘ, οἰο.---- ΕΘΔΓΡ ποὶ ἰδοιὰ, οἱα.᾽᾽ Μαιἢ. χ, 28, 
(ϑιδυῖκο).---Ἴ ὸ ΘΒ] άσθη δια βοσυδηὶθ οὔ αοα Ἰ0ο0Κ 
ποὶ 80 ταῖοῖ 0 ἀδηροῦ 88 ἰο ἀχίγ; Ὀυΐ [9 ὁἈ1]- 
ἄγθῃ οὗ Θ Χμ πνουϊὰ δάορὶ ἐμ ὁρροβὶΐθ δουγβθ. 
(φαεδῃ6]).---ΑὩἃ ἴ89 τ ὐ ἰδΈΥΥ ὙΒ] ΟῚ Βανθ 
τθοθὲνθᾶ οὗ ἴ89 1οτᾶ ὅ6964.---ῬδΔ}} 8 τη ἰδ ΣῪ 
88 δοιιδοογείθα ποὺ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 18 68 Ὑ8. Ὀὰὺ 4180 ὈῪ 
ἰδ ΒΙοοά. Απὰ Ὦγ ν͵2εδὺ δα αἰ λοι 8] ἰθ8 ΓΒ, βυ 6 Υ- 
ἴηᾷ8 δηὰ Ὀ]οοὰ, γγδ8 ἰὲ ποί βΒ Βοα ΘΏΓΥ δΟΏ86- 
δϑογαιϑα, ὈΘΌΤΟ τοό γοοοϊγοα 1} ΚΒοιι]ὰ πο οὐχ 
ΤοβοοιΙΟὴ8 ΟἹ ἐἰμ6 ΔΙΊΩΥ οὗ ΒΟΙΪΥ ΤΠ|668Β6Β δηὰ 
ΤἸΩΔΥΪΓΒ οὗὁἨ ἔΌΤΤΑΘΣ ὑἰπλ68, 68 186 τ18 ὑο ὈΪ 8 ΟΝ 860- 
οουπὶ οὗ ἰ80 ἱπάϊδογθηοο τὶ} 816} γγ6 ἀοξοπα 
(86 ὑγχαιἢ ἰο τ ΙΟΒ ΟὟΥ ἔδυ  γΒ ὈΟΓΘ τυ 688 τὶ ἢ 
ἐμοῖν ὈΪοοά (111 61).-νο ὁπ βου ΤΌΤΟΘ 
Ἀἰπιβ6} 7 ἱπίο ἐμ βδοσϑα οδῆσθ, ΠΟΥ δοαυίγο ἰὲ ὈΥ 
Ῥυγοθδ80, δυσίαχα, ΟΥ Ῥχίνδίο βο] οἱ δι οῃδβ, δπὰ 
808 χὰ δῃηᾶ Ῥζσϑϑο ψἱϊποιΐ δ ἀἰνίηο τιΐββίοη 
δηὰ (4}1, Ὀυὲ δου] νδὶὺ ὑπ 1}} ΒΘ ΤΘΟοῖν 98 δι, δηα 
ἱβ δοῃί. Βαΐί δὴ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ 048]] 1Β δἰἰϊομ θα Ὀγ ἰδ 
ἀϊνίπθ ΡΟΣ δπαὰ ὈΪ]οββίηρ, θη ἴἰ ἰ8 ΤϑοΘΙ 64 ἴῃ 
186 ἴον οὗ α6οά. Ηδσντδοῖι αοα 86η68, ἰΒ οηἀοτοα 
σὴ ἰδ 9 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ αὈ Δ᾽ ΒοδίΙοΏ8Β, 76Γ. ἱ. 9, 10. 
(ϑιανκ6).--αἶὃὁὟὺοὺο ΘΕΌ ἐν [89 ΚΟΒΡΘ] οὗ [89 Κταοθ 
οἔἱ Θοᾶ ----Ῥδὺ} Ῥτγοοϊδὶπιθ στδοο---ἰὸ (0806), 
ὙΠ ἢἷ8 Ἰαΐοϑί ὈΓοδὶϊι----οὐ ὑΠ6 αν, οὶ ΤΏΘΓΘ 
ἸΔΟΓΔΙγ. ΕῸΓ τα] ]Π]Π]}]0}}8 ΟὗὨ ΙΠΟΓΡᾺ] ἀἸΒΟΟΌΓΣΒΟΒ δηὰ 
[01109 τυ ϊ ἴθ ΟὉ. ΠΟΤ 1Β οδη μοὶ ΘΟσΟΙΏΡ]18}} ἴῃ ἃ 
ἰδουβαπὰ γϑδσβ ὑπαΐ ἩΒΪσΝ {818 ἀοβρίβοὰ ψοτά: 
“«6τδοο---ἶμϑ 608Ρ6]᾽᾽ δοδοπι 8868, ΒΘ ῃ ἐὺ 18 
τοοοϊνοὰ ἰὴ δίῃ, δηὰ ἰδ κο8 ροββϑββίοῃ οὗ {6 
βοὰτί, (ΘοΒ8ηθυ). 

Υεμ. 2ὅ. Ζ ἸσπΟὟ ἴδ γ6 8]] - - 8881} 5690 
ΤΩΥ͂ ἴλοθ ὯΟ 2ο16.--- Ποῦ 8 οα ἀσδίἢ ἱπόυθαθο 
186 168] οὗ ΡΓοδοθοσθ. Ηθ ψ8 0 αὐ 81] {ἰπι68 δδῪ8 
ἰο δ᾽ τη86 1: ““Τἷ8 18 ῬΟΣΒΔΡῸΒΊΩΥ ᾿Δϑὺ ΒΟΣΊΩΟΗ ; ΤΑΥ͂ 
ἈΘΑΣΘΓΒ νν1}1 806 ΤΕΥ ἴδ66 ΠΟ τῊ0ΓΟ,᾽᾽ Μι1}} [86 Τῇ ΤῸ 
ΘΑΓΏΘΒΙῚΥ ομίγοδι ἰμθι: “6 γὺ τΟσοΟμοἸ]ο ἰο 
6οἀ!".--ΤΊ,Θ ἈΘΑΓΟΓΒ ΙΩΔῪ ἰπἀοοαὰ Ρ688 ΔΎΔΥ ἔγουλ 
186 δίας οὗὨ 8 1418] ρτυϑδοῖιον, Ὀὰΐ ΔΘΥΘΡ ὕσοσι 
118 ἐδουρμία. (Βίατκο). 
κε. 26, 27. Μ θσϑίοσϑ Σ ἴαϊσθ γοῦ ἴο σθο- 

οτἵὰ [8 ἅδαγν, ἱμαῖ ΣΦ δι ὑτχθ ἴσο ἴ86 
Ὀϊοοᾶ οὗ 411 ᾿161.---- ΜΔ: που]ὰ ρἸΔΑῚΥ ἐτηϊίδίθ 
ἰ86 δΡοβί]6, διά, ἰϊκὸ πἷπι, ὑοϑιϊγ ἴῃ ἐμ οῖγν ἔδτο- 
Ἧ6]] ΒΟΣΙΠΟΏ8Β, ὑπαὶ ὑπ 6 7 8.6 Ῥυγθ ἔγοιῃ ὑμ6 Ὀ]οοῦ 
οἵ 8}} πιϑ, Ὀαὲ {μπδὲ Ἰογίαϊ οοπβοϊουβηθδε 8 (ἢ 

ἔγαϊί ΟΕ οὗ Ἰοηχ-οοπ ϊπυθα ΌΤΙ, οὗἁὨ ἐγ 1818, 
δηα οὗἉ ἔοαγβ. (ΒΊθ 6 .).---τῷ ῬυρΒΟΒ ΘΓ Β ἀθο ταῦθα 
{πδ΄ ἢ 18 Ῥύγο ἔγοτϊα {80 Ὀ]οΟά οὗ 8]] τηθῃ,, δϑϑι 68 
μδὺ ἸλϑηΥ ἀυζ165 ἢν ο Ὀ66ῃ ΡοΟΡοσιηοα. Ηθ τηυϑί 
δΥθ βοὺ ἤοσίῃ 8}} (86 οουμδοὶ οὗἩ αοά, διὰ ἱκορί 
θ8οῖκΚ ποίμίπρ, νοῦ. 27; 6 τουδὶ βᾶνὸ δἀἀσοββϑοά 
811, θοίὰ ἔγομι {πὸ ρυ]ρὶῦ δὰ ἀυγίηρ ἷ8β ραβίογαὶ 
Ἰδῦογβ, υϑρ. 20; ἢθ9 τηιδὺ μᾶῦο ἱδυχιὶ ἴῃ ΘΥΘΥΥ 
ῬΟΒΒΙΌΪ6 ὙΑΆΥ, ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ ἷΒ ΒΟΥΙΏΟΏΒ, Ὀπί 4180 
ὉΥ κιἷβ ὀχϑιηρῖο, μαυΐπρς ᾿ἰνοὰ δηά βιδογοαὰ 88 ἃ 
Ογβιϊδη, νὸν 18--20. Α]ὰ8! ΒΟῪ ΤΩΒΔΕΏΥ ΟἸ 88: 08 
οὗ ἀυἱὶγ ποῖ σι ὁ ΟΣ σοηϑοΐθῃσθ; ἰμϑιοδὰ οὗ 70 γ- 
ΤΠ ἀρο]ασίηρ: “1 81 ῬυΓΘ ἵΥΟΙΩ γοὺ ὈΪοοά;᾽»; 
Ὑ6 ΔΓΘ ΤΑΙΒΟΣ σΟμϑιγαϊηθά, ἰῃ στοῦ δηᾶ μαΐῃ, ἰοὸ 
αὐΐον ὑμ6 ρρελιΐοι : ““ΟἸΘ8ΔΏ86 το, Ὁ ἴοτὰ, ψῖζ ἐμ 
Ὀ]οοά!"» 

γΕΕ. 28. Τα]σθ μοϑᾶ ᾿δβοσϑέοσο πηῖο γοῦσ- 
ΒΟΙνΘα, δπᾶ ἴο 811 186 8οο1-.--- Ῥγϑβϑοῖοῦ 
ταδϑὲ χυτὰ δρδὶηβὶ ὑὐχὺ ΘΥΤΟΥΒ: Οἰΐμοσ ἰδδὶ οἔὗὨ 
θεῖος ἰοο τοὶ οσουρ θα πὶ (ἢ Ὠἰπιβο]ῖ, δπὰ ἐμὰ 
πορίοοίϊηρς (89 Βοοῖὶς, ΟΥ ἐμδὺ οὗ Ὀοΐηρ 8ὸ ἀονοιοα 
ἴο 89 ΒοοκΚ ἃ8 ἰὸ ποχζὶϑοὶ ὑπ 6 οᾶγτο οὗ δὶ8 οὐγῃ 88]- 
γσαίϊοη. (Ομ 68}8]) .--- Ἦ ὁ τιυϑύ ΟΌΤΒΟΪγο8 ἄγϑὶ Ὁθ 
6Ἰ]θδη80Ὰ, δηὰ ὑπ 6 Ο]Θ8 86 Οὐ 618---Ὅο ἰῃηβίχυοίοα, 
δηἃ ἰμθη ἰημϑίγιοὺ οἰ γ8---οθ ΘΕ] κί ποα, δηὰ 
16 ΘΚ Ἀύθα Οὐ ΒΟ ΓΒ---ὐθ σοπἀποϊοα ἰο αοά, δηὰ 
186 σοπάποί οὐ ΓΒ ἰο ἷπα. (ἙΥ̓ΟΖΟΣΥ Να2.).-- 
ΑἸ ΟΥ̓Δ 6168] ΡΓΘΒΟΙΟΙ ἰδ ..6 5 μοοα ἰο Βἰτηβοὶῦ, 
ὙΒ6Ὼ ΗἷΒ ΟὟὰ 800] 18. ἔρὰ ὈΥ (16 0806) οὗἩὨ ἐδμ6 
ἔταοο οὔ σοἀ; πὶ ΡΟΓΒΟΠΔ] ΟΣ ΘΙ ΘΠ66 οὗ {πο γα]10 
Δα ΡῬΡΟΝΟΥ οὗ βουπα ἀοοίσηθ, {1} βϑουσο ᾿ΐπὰ 
ἔγοτῃ ροΐϊπρ δϑίσαυ δηὰ δαορίϊηρ ἔ8180 ἀοοίσὶῃ 68. 
Οοπίϊηθιθ ἴὸ Ὀ6 οπθ οὗὨ ἱμὸ βΒ866Ρ οὗ ἰδο Θοοάΐ 
ΒϑΒορμοτα, δηὰ {μθὴ ἰδοὺ ννἱ]ὰ ποῖ ὈΘΘΟΙΩ 6 ἃ ἔ810}- 
1988 Βῃορμογά. (Β68867).---Οδὴ [80 Ὀ] πὰ Ἰοδὰ ἐμ9 
ὈΠ πα Ὁ 1ὐ ἴβ ἃ θαυ] ἰδίῃ Ὑμ θη δὴ ἀποοπνογίθα 
ἸΩΔῈ 8 ἃ ῬΤΟΙ͂ΘΒΒΟΣ οὗ το] κίοι, Ὀαύ ἰξ 8 8 ΤᾺΣ ΙΏΟΥΘ 
ἔθ νι} ἰδ ηρ τ Βα ΒΟ}. Δἢ ΟΠ6 δἰὐοταρίβ ἰο Ῥυθδ 0 
ἰη0 Θο8Ρ6]. θὸο γο ποὺ ἰγϑιιῦ]α, ΒΘ γὃ6 ΟΡρϑῃ 
89 ΒΙΌ]6, Ἰοδὺ γο τοΐχί ἔδοσγο τοδὰ {Π6 βοῃίθῃοθ 
οὗ γΟῸΓ ΟὟ ΘΟὨ ἀθιι δ. 0} 000 γ8 ποῖ (μἱηὶκ οὗὮ 
1, (ας ΠΘΩ γὁ ΔΓΘ ῬΘΏΠΙΏΡ ΥΟῸΣ ΒΟΙΊΏΟΙΒ, γ6 
ΔΙῸ ἀγανΐηρ ὑὉ ἰπαϊοίπιοη!8 ἀραϊηβὺ γοὺσ ΟὟ 
Β00]8 ἢ (Βαχίοσ᾽ Β Βοίογπιθα Ῥαβίου).--- Ονϑσ ἐδ 
νΥ ΒΙΟΘΒ [1π 8 10}} [86 ΕξοΙν ΘΒ οδῖ μα. τα ἅ9 
γοι ονθσβθϑοσα, ἴο θθ0ἃ ἔπ ΟΒΌΣΟΒ οὗ Θοᾶ, 
ὙΓΒ1ΟΒ 86 Βαῖὶἢ Ρυσοβδδοᾶ υὐὴῦδ 8 οἾὟσῃ 
ὉΙοοᾶ..---Ὑ αὶ ἃ ρον τί] δαἀταοαἰίλοι ἰο Ὀ6 δ᾽ (ἢ- 
Ὁ] γὸ ἢδγυϑ ἰὴ 186 ἴδοὶ ἐΠ8ὶ γγὸ 8.0 ϑρροϊπίθά ἰο 
ἴοεα 4 Βοοῖς νιϊοὰ αοα δ88 ρυγομαβοὰ Ὑ11} Η18 
οὐσῃ ὈΪ]οοά! (βία Υ].6).--Ρ δὰ] ἀο98 πού ΒΘΣΘ τορθδὺ 
.ὴ8 Ἰμδ γ ασἰ 08 ΓΟΒρΘοίἑη ς [86 ΠΙΒΏΠΟΣ ἰπ ὙΒῚσἢ 
(Π0Υ ΒΒου]ὰ ζορα {18 ΘΒ ΤΟΝ ; δ6 ἀο68 ποὲ ἱπίοπα 
ἰο ἱπεισιοί, θὰ ἰο ὀχμοστί. Ηδ ᾿ΐβιθθ, ἴῃ ἐμαὶ 
δϑογοα ΒΟΌΣ, ἰ0 ΡΓΟΒΟΙΏΟ6Θ 88 ἱτη ρου Βῃ 80 ]6 ογὰ, 
ὙΓΠΙΘΗ ΤΩΘΥ͂ 86 δὴ ἱμ6110]6 ἱσαργοβϑίοη, δηά 
ΤΌΓΪΒΆ 8 ἰδίῃ ἱπηρυ}86 ἴο 8 ἢθαγοσθ. Ηθ Ῥσο- 
ὨΟΌΠΟΒΒ 8 βίηρίο νοσὰ νῃϊο ἢ ΟΧΡΓΟΒΒ6Β 8]1, δῃά 
το]ονο8 πἷπὶ ἔγοτῃ {86 ἰδ8} οὗἩ δΔἀ ἀγοθϑὶπα ἔασον 
Βτηο!ἑ 1] 0}8; ΒΒ ὨΘΆΤΟΣΙΒ ΔΓΘ ΒΟ ἀΘΘΡῚΥ ἱπιργοδϑοα 
ὙΠῚΠ (86 ΚΙΒΗΘΔΘΌΣ 854 ΠΟΙΥ Ομαγδοίοσ οὗ ὑποὶν 
ποῦὶς, ἐμαὶ πὸ πυτηδῃ Θ]οα 6 π66 οου]ὰ ἢδΥ6 Ρ᾿το- 
ἀυοορα {μ9 τοϑυὶῦ τ ῖοι ζ0] ονϑα (86 αἰΐοτποθ οὗ 
ἰ18 ὁπὸ ψογὰ οὗ ἰσυίμ. Ηδ ἰθσιὴβ ἰῃ 6 σμι ΓΟ Ὰ 
“ {80 σι υχοι οὗὨ 6οα,᾽ -- Ἰὼ ροββϑοβδίοῃ, ἰὴ 8 8.}}} 
Βΐρσμον βοηδα ἰβδὴ (μα 1 16} {πὸ ῬΘΟΡ]6 οὗ ἰδ 
οἷα οονοῃδηί, μοι Ηθ ῬΔ͵ΓΘ ὁπ. 68 108᾽ ἩΪΏρΜΡ, 
ὙΟΙΘ Ηἰπ ῬΘου Δ ἰγοᾶβυγο, Εχοα, χὶχ. ὃ-6--Ηἰβ 
ῬοΟΒΒΟβδίοἢ ῬυγοαΒϑα νυν τ ἐμ Ὀ]οοὰ οὗ ΗΒ ονῃ 
ϑοιῃ. (ΜοηΚθἢ).--- 6 ροογοδὺ Ὑἱ]Π]δ 9 8 8 ΘμυσοΣ 
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οὗ αοά, ρυτοδαδβοὰ τῖτὰ ἰλο Ὀ]οοὰ οὗ 6518. [ἐδ 
Ῥδδίου ἴ8, ὑπ εἴοτθ, ποὶ δρροϊηἰθα ἰο Ὀ68 ζδίθουοσ 
οὗ κο]ᾶ, 8 Ἰυτοΐπαγγ ἴῃ (6 Ἰοδτη θα γγου]α, δὴ δηί,- 
αὐυανίδη, ἃ ΚΆΓΘΠΟΣ, ἃ ἀσόπθ; ἢ8 1Β 68]]6ἃ ἰο 6 
8 ΒΙΘΡΒοΤα οὗἨὨ 2685, Ὑῖο 18 ἐπ6 Ομ ίο7 ΒΒορΒοσὰ. 
(ΑΡ. Ῥαϑί.). 

ΒΒ. 29. ΔΙ͂ΟΣ ΣῪ ἄσρασιηᾷ 8881] κτὶθ- 
ψΟῦΒ ΤΟΙ 65 ΘΏΟΥ ξὩ.---Δ]66 ἰδοῦ Β ΒΥ 
ἴῃ (Ποῖ μοασίβ: “"1ωοὺ ἐπ ῦ ΟἿἹΥ ὍΘ ΡῬ6806 ἩΠΙ|ΪΔ6 1 
1ῖν6;᾽᾽ Ὀυΐ 8ῃ: δροβίοἶὶ 8] ὑθδόΐοσ ὁπ ἀθθυοῦδ 8.850 
ἰο Ῥγουθηίΐί 6Υ}}5 ὑμαὺ τηϊρμῦ δυΐὶβθ οὐΘἢ δΟΣ Ηἷβ 
ἀραὶ. (Ανρ. Ῥαδβί.). 

γεκ. 80. ΑΙδο οὗ ΥΟῸΣ οὐ δο]νθα 5881} 
ΤΔΘῺ ἈΣΙΒΘ, ΒρΘδ εἰ κΚ ρϑσνθσδο [Βὲπκ6.---ΤῊς 
ΘΠΘΙἶ68 (0 ψοπὶ ἐπ 9 8 ροϑὶ]6᾽ 5 ΒΊΩΙ ΤΟΙΪΌΓΒ, 
8.6 ἀοβουϊθοα, οα ἐβ9 ὁ ᾿ι8πά, 88 τδυδηΐης 
μγοΐγοα, ὑμδὺ 18, 88 0) ὙΠῸ δ8ΓΘ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ δβοάιι- 
ΘΟΥΓΒ δηα ΓΠΙΟΤΟΘΓΟΥΒ Οὗ ΒΟο0]8, δη ἃ, ου (δ ΟΝ ΟΥ, 88 
ζ8186 ὈΥΘΙ ΤΟΙ ὙΠῸ δυΐδο ἴῃ ὑπ ΘΠ ΤΟΙ ἰἰδο], δηα 
ψῆο, ἡ] ἢ ΒΡΘΟΙΟῸΔΒ τόσα, θα ἢ 76160 δὰ ἀδη- 
Τϑϑὴῆκο ἀοοίγίποβ. ΤῊ ΔΡΟΒ.]6 ΘΑΥΏΘΒΕΥ ὙΆΓΙΒ 
ἴθ ἈΘΑΓΟΥΒ δρῴζαϊηδὶ οὶ οὗ (ἢ 686 6185568 οΟὗἨ 61. 
ΤῊ ΤΟΥΤΩΔΘΡ ΠΙΔῪ ὍΘ ΘΒ τοοορεηϊζοα ; {Π6 ἸδίίοΣ 
ΒΤ ΤΟΥ ἱπρί ἀ1ο0}8 8Π ἃ ΙΏΟΤῸ ἀδη ΖΟΓΟῸΒ ΘΏΘΙΩΪΘΒ. 
(ΑΡ. Ῥαβί.).---απὰ Βοσὸ ὑπ 6] ἄδσβ, 116 ἐπ ἀϊ8- 
οἷ᾽ 68 οἢ δῇ ϑδυ ον οσοδβίοι [Μ|, χχυΐϊ. 221, ταϊχαὶ 
Τρ 686} 88 Κοα, ἱῃ ΒΟΣΤΟῪ διὰ ἀγοδὰ: “1 οχὰ, 18 
{1} 
γκα. 81. ἘΠ οσϑίοσθ νυυδῖο!, δ ἃ σϑυθι 9. 

τιαῖ ΌΥ ἴ896 Βρ806 οὗ δτ96 Υϑεῖδ] οϑαδοᾶ 
Ὡοῖ ἴο ΤΟΣ ΘΥΘΙῪ ΟΣ ἰκδῖ βδηᾶ ὅδ γ τυ 
ἴθεχδ.--- ΤῸ ἰαπσυᾶρο νι ἰοὰ οΥ]]-τοϊ ηἀοὰ τ6ὴ 
ΤΟΡΓΟΒοηΐ 88 {πα οὗ 50] ργαῖβα, 5 οὶ δἰ ΥΒ 
ΤΟΔΪΥ οὗἩ ἱπαὶ ἀοβουίρίοη. [ νγβ ἴοσὸ τισὶ 
ὀοηδίγαἰ θα {6 Πυτ  γ οὗἩ Ῥαὺ] ἰο Τουθϑδὶ ἰὸ Ὁ8 
ἷδ ἰθαυβ. (βίδυκοϑ). 
γε. 82, 88. Δπᾶ ΠΟΥ, - --Ι οοσεσηθηᾶ 

γοῦ ἴο Οοά, οἱο.---Ηογθ ἰακΚ 8 υἱὸν οὗἉ ἐδ 
Βοασί οἵ ἃ ζδι{] ΒΒ ρμβοσὰ. Ηδθ σοχηπιθηα8 Βἷδ 
Βοοὶς ἰο αοἂ δῃὰ ἰο ἐδ πνογὰ οὗ Β'8 σταοο, ἰῃ 80- 
οογάδησσ τῦῖΐἢ 15 Μαβδίου᾽ ΒΒ ὀχϑιηρὶο, Φοη χυΐϊΐ. 
6,9. ὙΏΘΩ Ῥδδίουβ αν ἰδυρκί, τοζαϊοα, ὁχ- 
πογὶοά, τορυκοά, δηα δοτηὔογίοα, ἱπον θμου]ὰ 5.1}} 
δυῦτηϊἑ {π6 τ᾿ 016 τηδίίον ἰο αοα, δπὰ Βυτ) ΌΥ δδκ 
ἴον μἷ8 συϊάδησο πὰ οἷά. (ϑίδυϊο).---ϑοἢν ΔΡοδ- 
(0115 βαυΐίπρβ δριι ἀβηΥ σοταΐζοσὶ ΟΌΓ δου ]8; 1 8 
8 δβαϊυἰδίΐοι δα ἀγοββοα ὈΥ [86 Δροβίο! ὁ ἂρ ἰοὸ (ἢ 9 
ἀϊδιγαοίθα οὔτοι οὗἁὨ ΟἿ ὑἶπιο8. Ὑθοθθ ζα ΓΒ 
ΒΒΒΌΓΟ [Π6 ΘὨΌΤΟὮ, ΟΥΘᾺ ἱπ μοΥ ἀθοροδὶ δϑᾶιοίζοι, 
πα 586 18 6 ὑσὰο σμυγοῖ οὗ σαοα, δὰ ἐμαὶ [89 
ξεύδβ οὗ Β6]} 588}} ποὺ Ῥ.ΘΥΔ1] ἀρξαϊηϑὶ μου. (71}- 
Ἰχ6:). 
ΕΝ 88. Σ βανο οονοιϑᾶ πο 181 Β δὲ νϑσ, 

ΟΥ Κο]ᾶ, ΟΣ ΔΡΡὗΙΘῚ.---1 κβοοὶς ποὺ γόυχϑ, Ὀαΐ 
γου,.᾽" 2.ὍὉ ον. χὶὶ. 14. ΑἸδουρὰ (86 ῬΓΟΘΟΝΘΥΒ 
οἔἴ {86 αοβροὶ ἀο ποὺ, ᾿1κο Ῥϑι}, τοσὶς δἱ ἃ ἰσϑάοθ, 
δυΐ “1ἴνο οὗ {πὸ ὑμηρ8 οὗ ὑμ6 ἰθιρ]6᾽ (1 Οογ. ἰχ. 
18), 1686 ψοσαβ, Ὡου συ ἢ 61688, ἔπτη 8 ἢ ἐΠοΣὰ 
Ὑἰ} ἃ γα] 8 Ὁ]9 Ἰδοῦ. ἸΤθΟΥ οὐρὶ ἰο ἀοτηοι- 
δΒίγαϊο ὉΥ ὑπο ῖγν 861-618] δῃ ἃ ῬΘΣΒΟῚΔΙ οἰογίθ, 
το ΒΒ ου] ἃ ΘΟΙΡΥ ΘΙ α ΤᾺΣ Το γῸ 88} (ἢ 6 ΟΥ- 
ἵΑΡΥ οΟΠοἶα] ἀπ168,} ἀπ ὈΥ (μον οηὐτο ἔγοο- 

ἄοπι ἔγομι αυασῖοο, ὑμδὺ 6 ψοΣ] ἃ ὙΘΓΥ πη͵υβιν 
δόουδβα8β ἰμοῖὰ οὗὁἨ ῬοΣίοστηϊηρ ἰδ Ἰοδδὶ διη)ουηὺ οὗὨ 
ὙΟΥΪς, δ ἃ οὗἉ σϑοοὶ νης [ῸὉΣ ἰὑ 8 αἸθΡΣΟΡοΣ ἰομδίοὶῪ 
Ἰαγο διιουηί οὗἨ νᾶρο8. (1106). 
γε. 86. Ζϊ 8 λοσθ Ὀ]θ66θ6ἃ ἴο αἰἷνο ὑπ 8ῃ 

ἴο τϑοϑὶνϑ.---Τ ιὦἦἨἕοδ γοσὰ οὗ {μὸ [οσχὰ, νοὶ ἐδ 6 
ΗοΙγ ϑρίσῖ 85 ῥγυοβουυϑαὰ [0Γ τ8 ἑηδοροη θη} 7 
ΟΥ̓ 16 Οο8ρΡ6}8, βῃου]ϊὰ 6 ὑπὸ τοοίΐο οὗ ΘΥΟΣΥ 

ἔσγυο αἰδοῖ] οὗ Ογίβί; ἴου Ηδθ Ἵοδῖνα ἐπὲὶο ἐδ 
τοῦ] ποὺ ἰο Ὧ6 χυϊηἰδίογοα ππΐο, Βυξ ἐ0 σΣαλπϊαίοτ, 
δυᾶίο λδ .ι18 1178 ἃ ΣΆΉΒοΙα ΤΌ ΔΘ εΥ [ΜΕ. χχ, 28], 
ΟΥ̓́Θ Μὴ 508 θα 08 ἐδθ ἐξ γοῦο οὗ ρσίογγ, Ης ἰπ- 
Ῥᾳγίβ Ηϊσηβοὶζ, ἰὼ (86 ἔπ] π 688 οὗ Ηΐδ αἰνὶπο στο, 
ἰο Ηἰ8 στο οὐ θα, δηἃ Ηΐ8 δ]οδοοάπθαδ ςοὶ- 
δἰδὶβ ἴῃ ἐμ8 ΤΥΘΟΙΥ͂ ᾿πηρδνέϊηρ Ηΐτηδβοὶ 7 ἰο Ηἰ 
ῬΘΟΡΙΘ. ᾿(ϑοῦβ. δῃὰ 8}.).---ἶἰἰ 18 τόσο ἰδαδοὰ ἰὸ 
ἶνθ ὑμδὴ ἰοὺ γϑοαϑῖνο; 00. ἐΐ0 ΠοΔΤῸΡ νὰ δὺ- 
ῬΓΟΔΟΙ͂ ἰο αοά, (16 τρογθ δ᾽] δβθαὰ ψγ͵ὸ δσὺο, οὐ 
ἀοοβ ποὶ γοοοϑὶγθ---Ηο σίσεδ. ἨΗδ6 ἀογίνοα Ηἰς 
ΠΔΙ.6 ἔγοϊῃ Ηΐϊθ σοοάπεδε, δοὰ ἰξ ἴθ ἐμ πδίησο οἵ 
μδὲ ποῖ ἰδ χοοὰ ἐοὸ ἱτηραγὶ 1.801. ἘΠῸ ΠΟΣΘ 
Ὅὺ εἶνα, {116 ΠΟΘ ἯῪΘ Ῥοδδβοαεβ. θη τὸ Ὁϊ668 
Οὔ 6.8, γγχο Ὁ16358 ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ. [ζοὲ πὸ μοατὶ ἀορασί 
ψϊπουὶ σοηβοϊδίζοη ἔγοσα (ΒῪ ἀοοΣ, διὰ Θοὰ υἱῇ 
ποὲ ἀἰδτηΐβδ (Π66 ἔγοχηῃ ἢ18 Ῥγόβθιθα τὶ δοῦξ 60η- 
ϑοϊδίζοῃ. (ΗΠΘΗΣΥ ΜΆ]]61).---ἴὶ ἴδ ἐσπο, ἐπδὲὶ χὰθι 
τοβρθοὶ ἰο οὐ, γγθ τυ, δὰ ἱπάθοαά βῃουά, το- 
οεἶνο ἤγοια Ηΐβ ζυΪποβδ, συδοθ ἴοὺσ στδοο. Τὸ 
ΤΟΡΟ ὙῸ τοοοῖγο οὗ Ηΐτω, ἐδ ἸοΣο Ὀϊοδοϑὰ τὸ δὲ 
ΟΌΓΣΒΘΟΙγοΒ, πὰ ἐδ 0176 ὍὙὸὁ 088 ἱπηρασί ἰὸ 
Οἰβογα. ἀπ ὉΠ υ]} 1 μι 688 ἐἰ0 Τοοοῖγο ἔγοσῃ Ηΐπι, 
8, ἴῃ σας, {86 ποὶρδὲ οὗ ταΐβοσυ. (ΕἾ. Ασηαι.). 

ψεκ. 86. Απὰ γ8θ ΒΘ δᾶ 805 ἀροϊκου, 
86 εξ ϑο]ϑᾶ ἄοννῃ, δ: ρσεαγϑᾶ ὑσὶ τὰ τΒ πὶ 
811.-- ΠΘο] ηρ ἀονῃ δ ΡΥΑΥΟΡ 18 8 ῥτίυτ]ερε οἵ 
(06 οὨΠ]άνοα οὗ αοἃ. ΟἸἾΒΟΓΒ ΔΘ δδοινατη δ οἵ ἰἰ. 
Το δοὺ βῃου)ὰ (βογοΐοσο 6 ροσίοσιηθα ΟΗ]Υ δὶ 
{86 οἸοδποὶ, οσ πῃ (6 Ῥυθδθῇσο οὗἩ ὑἐμο8ὸ δο σχὶ σὶνύ- 
Ιγ υπάοσβίδηα 18 παίυτγο, δ βϑῃουϊὰ ποὶ πηπο- 
ΘΒ ΡΥ Ὀ0 οχροβοα ἰο ἐπ ΤΟ ΚΟΓῪ οὗ ἐμ ποσὰ, 
(ὙἼς 6:).-Ιν ὁ οὔνοιι δοοοι } 18} τοοτα ὈΥ̓͂ ΡΓΔΥ- 
ἰὴ ἴδ ὈΥ ῥγοδοδίησ. (ΑΡ. Ῥαβδί.).--- Ἡμδὰ 
ΟὨ τ διΐδὴ ἔγὶ οη 45 {πῸ8 ρμαχί ἔγοσῃ 956 δι οί μου τὰ 
ῬΓΆΥΟΥ ἰο αοά, ἐμ Ὺ ὈΘοοΙη6 {ΠῸ ΤΏΟΓΘ ἐπ  πλδιοὶῦ 
απο ἰπ σοα, (βίαγκο). 
γε. 87. Απᾶ ΒΟΥ 81} υσορῖὶ δοσϑ, δηἃ [6]] 

ΟἿ 60} 5 ὭΘΟΙΪς, δ ἃ Ἰεἰδβοᾶ ᾿ἴ:).---ΟἸ γὶβιΐδηε 
816 ποὶ βίοϊοδ, ψῆοὸ ῥσοΐοδδοά ἔο ὍὈ6 ὑποοηδοῖσαε 
οὗ βίσοῃᾳς οοίϊομβ. ἸὙοῖν ἰογθ 18 ἃ ἰουηίδὶη 
ἔτουχυ  ΒΙΘῺῈ ἰθΆγ8 οὔσῃ 80Ν.--- ἴ7ἴὁ ἰοο Ββουϊὰ [81] 
οἢ Ῥ8Ὸ]}᾽ 8 πϑοῖ, δηὰ ομάθδυουῦ ἰὸ χοίδὲδ εἰ αὶ 
18; δηὰ {π18 15 ἀοηθ ἩΠΘῚ γγοοῊ τοοοΐτο ἰιἰβ ἀ06- 
ἰσὶπο δηὰ θ6)ῖουο ἰἰὸ ἀοβροὶ σι ΐοι 6 Ῥγοδοϊιοά; 
1 ΤΏοβα. ἰϊ. 18. (δίασϊκο). 
εκ. 88. Βοσσουυίῶᾷκ τοδὶ οὗ 841}} ἔοσ 186 

Ὑγοσᾶδ ὙὩΟΒ ΒΘ ΒΡαΪκΘ, ἴδει ΒΟΥ βου) ἃ 
8606 δι 18 ἴδοθ ΠΟ ΤΏΟΤΟ.---ἼΥ τὶ Ῥδ1}5 τι ἰδδὶ πὸ 
Β8}8}} ΠΟ ΟΣ 866 ΠΘΥΘ ὈΘΙΟῪ ἰδ6 ζδοεβ οὗ ἰδ0θ8 
ὙοΙὰ Ἧ ἸΟΥ̓́Θ, ΒΟῪ ΙΓ ΙΏΟΣΟ Ρδὶ Ὁ] που ὰ ἰἐ 
Ὁ6, ἰἢ τὸ 5Βου]ὰ 6 οὐθ ΣΉ Δ ΠΥ ἀορσχίνοὰ οὗ 86 κἰγὰὶ 
οὗ ἀοά, οὗἩ (86 Δημδὶ5, δῃὰ οὗ ἐμὸ οἱϑοὶ: δε 
γγ8 ἰβογ ΤῸ ρμᾶτὲ ΟἹ οδυύίδ, ΤΏΔῪ ἰξ ὍΘ ΟἿΣ οδεηδδὶ 
οχροοίβίίου δηὰ ΟἿΣ Πορο ἰδδὲ γὸ 8ΒῈ8}} πιεοὶ 
δζοῖῃ ἰὰ [19 ΒΟΘΔΥΘΩΣΥ οΣΌΒδΙ θα. (}Θ08Ὰ. δαὰ 
8».). 
τ ἸΒΞ ἯΉΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ, γῈΒ. 17--38..----72ε ἐσ 

φείαίίοπ δείισεεη ἰδλε ἐλερλεγας απα ἐλε ἤοοζε οΓ 
Ολεγίεί : τὰ ΥὙΘΔΙΥ οχἰβίδ, δὰ δοϊάθα 'π {ἰπιο δυὰ 
ἰπ οἰογπίγ, θὰ 1 18 δυβίαἰποα, 1. ΒΥ υπΐοη ἰ 
ἀπο ἰγὰρ ἀοοίγίπο; 11. ΒΥ ἈΠΙῸΠ ἴῃ Βίποοσο ἰού; 
11. ΒΥ υπίοῃ ἐπ Ὀοϊἰονϊτς Ῥγγοσ. (ἘΠ δι] εμε).-- 
Ῥαωΐϑ [αγειοεῖξ αὐάγεῖδ (ὁ ἰλὲ εἴάεγε οΓ ἔρλεπιε : 
1. ΒΘ. Β6 ΔΡΡΘΑ18 ἰὸ μὶβ δροβίο!σδὶ Ἰδῦοσγβ, ὃθ 
ἀοβουὶθοδ ὑμ6 ῬΥΣΠΟΙΡΑ] ἔδδίι Γοθ οὗ {86 ον 
ταὶτἰβίτῃ οὗ ἰλ6 ποσὰ, νον. 17-21. Π. ΤΒθμ δὸ 
ΟΧΡΓΟΒΒ6Θ δἷ5 ὙΠ ]]} 1 ρστνθ88 ἰ0 ΒΌΒΟΣ, μ ἐσ βι ἱ(8 (0 
{λθιὰ (89 οΘοῦσαρο αΐ ἢ ἔδὶ μ ππηροτίδ, διὰ πλῖοα 
ἰδ οομπιοοίοα τῦϊ 8 βο -ἀθογὶπρ Ἰοτὸ ἰο ΘΟ γί, 
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ΤΥ. 22-.-26ὅ6, ΠῚ, ἬΒΘΩ [6 Γοΐοσα ἴὸ {μ6 ρΊΟΥΥ οὗ 
1η6 ΘΒ ΌΣΟἢ οὗ αοά, Βο ὀσχμοσχίβ ἰῃϑῖὴ ἴο ὃὉ6 718311}- 
ἴὰ} ἴῃ αἰλϑομογσίηρς ἴμ0 ἀυς168 οΥ̓ {Π6 1] βδοσοά 
οτο. ΙΥ. ΒΘ ἢ Ῥσδυβ, 0 Ῥασγίϊηρ ἔγοῖι 
ἴθ, 86 δοπαυοὶβ ὑπο ἴο {6 Βοῦτοθ οὗ 8}} 
ΒΊΓΘΙΡΙΝ δηὰ ἸΟΥΓΌΪΠΘΕΒ ἱῃ ΒΟΘΒΟΏΒ οὗ Δ οἰ 0Ὲ, 
ΥΕΓ. ὅ2. ([μδομ}. δῃὰ 8ρ.).----δν τολαί πιδαπδ πιαὺ 
ἐλε »αϊῃ 0 Ραγίξσ ὕγοπι οὐν ϊεπαάςξ δε αἰϊευϊαίεα 3 
Ι. ΒΥ 189 σοῃδβοϊουβηθαθ παῖ γὸ Πδυθ [δὶ 00}}Ὺ 
ΓΙ Ιοαὰ οὐνγ αυἱϊγ; 11. ΒΥ Ββυδτηϊδδίοη ἰὸ {89 
οἰοασὶν παἀογβίοοα Μ|}} οὗ ἀοα ; ΠΠ|. ΒΥ ἐπ σοῃ- 
γἹΘΊΟΝ, ΒΟ  Θηθαὰ ὈΥ ΡΓΆΥΘΡ, ὑμδὺ ἀοα συΐϊάοδ 
δι Ῥγοίοοῖδβ τ8. (ἰ0.).---Τλ4 7γατειοεῖξ αὐάγεδδ οὗ 
Ῥαι αὐ Μρείμ: , Πϊβ ὑοΒΟ Δ ΟΥ̓ τοβροοίης 8 
ἸοθογΒ ἐπ (δ9 σομρτορδίζομδβ, τοῦ. 18-2] ; (α) το- 
δροοϊϊηςς ἰδ ἀἰδόθαγρο οὗ {λ6 ἀυϊὲο8 ΟΥ̓ Π15 ΤΩ1}}15- 
1νγ---ιβ ΒΟΌΣ Υ δπὰ δα 6] γ, οὐ α διηϊὰ ἰοχηρίδ- 
ΔἸ 018 ; (δ) γοβρϑοίζηρ ὑμ6 Βι.0)6οῖ8 οὗἨ ᾿ν18 ΡΥ "- 
ἴη9---θ δι8δὰ ἀθοϊατοα 4}} (86 δουηβοὶ οἵ ἀοά, 
ΒΡΟΟΐΔΙΠΙΥ, χορθηίϑηοο δηὰ ἴδ. 11. Ηἰβ δῃ- 
πουποοχαθηΐ τὺ ἢ6 ἰοοὸῖκ ᾿οᾶνὸ οὗἨὨ ἰβϑση ΤΌΥΘΥΟΘΥ, 
ΥοΥ. 22.--28 ; (α) γοΐοσείπρ ἴἰο (86 ἰγ18}8 ἐμαὶ τι 
δνγαῖς ἶτ, δηαὰ [0 ΨοΓΌΒΔ]Θπ,, 88 (86 Ῥοϊμὺ ἰὸ 
ΠΊΟΝ δ τῶϑ ῬΓΟΟΘΘαΙηρ---ἴηθ Δ] οἐἰοπ8 οι 
διὸ Ἄχρϑοίοα ἰο ὁμάιγο ; () Τοοσυίης ἴο ἢΐ8 ψ}}}- 
ἵπζηθδδ ἴ0 βδουϊδοθ εἶθ 11}6----ἷθ δοηγοίΐου ἐμδὲ 
δ. σου]ὰ δι ον ἃ υὐἱοϊθηὶ ἀθαὶ. 111. Ηἰδ 818] 
ἀἰϊτοοϊζουβ ἰο ἰμ9 6] ἀ6γ8, γον. 260-38 : (α) 8ὴ οὁχ- 
πογίδιϊοπ {δαὶ πὸ βου] ἃ Ὀ6 ζβιι ] ἰο {πον 
ἀαὶγ---ἰδὸ δροοίδὶ Σϑδϑοὴϑ 70. ὙΒίοΩ Βα 6} 1} ΟἹ 
161. ραγί νγἂϑ ὨΘΟΘΒΒΘΔΥΥ ; (6) 116 Θοιπτηο πα βίῃ 
οὗ {6 οάθσβ ἰο {πῃ σγϑδοὺ οἵ Οοἀ---ἰῃο οομαποὶ 
ὙΠΊΟΒ ΠΟΥ βου] οὔδογνυα. (1,1860ὴ.----7Ζσο ἐλέπσε 
τορλϊοὴ, αἱὲ πιέπ πεεᾶ : 1. Ἀοροπίδῃοο, τον. 20, 21]; 
νὰ ἀοδοοηῃα ΌΥ̓͂ ὑπ γ06 βίορβ ἰπίο {89 ἀορίδβ οὗ οἿΣ 
Βοασίβ; (α) ὑμὸ Κπονίοάρο οὗἁ βίῃ; (δ) ΒΟΥΣΥΟῪ 
ἴον ἴἢ ; (6) [86 ἀοδβίσθ ῸΓ βαϊναίϊοη. 11. Εδιν, 
Ὑ6Γ. 21; νὰ δϑοοῃὰ ὈΥ ἔδγθο βίϑθρβ ἰὸ αἀοὰ διὰ 
δἰ ΓΗ : (4) [86 Κηον!οᾶχο ἐμὲ {16 ΒΘάΘΘΙΩΟΥ 
ἮδΔ5 ΟΟἸΩΘ ; (6) ΒΟΙΥ 70 ἰδδὺ ΒΘ 88 ἰβκθῃ ἊΡ 18 
Δροάς ΤῸ 18 ἴοο; (6) ἀμββδιοη σοημδάθῃοθ ἴῃ 
Ἠ18 ΤΘΟΟΠΟΙρ, Βδηο ἐγ , 8π4 ΒΑΡ 51806, 
τος. 19, 22).-ὡῇ, (1α.).-ὥἥὴς σίοτῳ φιά σοτξοτί οὗ α 
ΟἈλτιδίίαπ ργεαολεῦ (8 ἴδυϑυ 911 ἀΐβοοιγβθ9): 1. ΗΒ 
ΕἸΟΣΥ : (α) ποιλῖηρσ ὑπαὶ ἰβ οχίθυῃ), ὨΘὲ ΒΟΥ 
ΤΟ Β6Β ΒΟΥ ΒΟΠΟΥ͂, ΥοΓ. 19 : (6) ποῖ ούβῃ ἰθτιρίδ- 
σπβ δῃὰ τα σσοργοβοηίδιίϊου, τοῦ. 19; (6) Ὀυΐ [δ 9 
ΕἸΟΥΥ οὗ Βαυϊηρ ἐπαυγοὰ τὶ} ἷβ σοηρτοχδίίοη 
ἴῃ ΟΥ̓ δῃηὰ ἴπ ΒΟΥΣΟΥ͂,, ΥΟ. 18, οὗ Βανυΐϊηρ ἱορί 
ὍΔΟΚ πὸ μασχὶ οὗ ἰμὸ υῇοϊθβοηιθ ἀοοίγῖηο οὗ {10 
θ05Ρ61, γον. 20, ἀπά, Θϑρϑοὶδ)υ, οὗ βαυΐϊηρ ργϑδομοα 
ἴϊ8 ὑνὸ σμϊοῦ νΡοϊπίβ, Γοροηΐδησθ δηὰ δι (ἢ, Ὑου.Ψ 
2]. 11. Ηἷδ οοιηΐοσχὶ : (α) ἴο ΒΟῸΡ οὗ ρῬαγίΐηρ Β88 
αὐτο, δπὰ ποῦν ἀὈΪΥ 68}18 0 ΠΟῪ δηα φγϑδίοσ 
ΘΟΠΗ͂Ιοί5, γον. 22, 28; (6) (80 Ῥσϑδόθοσ 4068 ποί 
τοχατγὰ {μὶ8 ἔδοί, βίποο ἴμ8 ζ] Δ) πποπὶ οὗ (μ6 ἀπο 
οὔ ἷβ οδῆοο 18 μὶβ ΟὨ]Υ ΟδΣΘ, Ὑ6Γ. 24: (6) 8]- 
ἱδουσὰ ἰὴ ραγιϊηρ ἰδ Ῥαϊηῦαὶ, 6 ΚΉονΒ ἐμαί 0 
δ ΡΌΓο ὕγοιῃ ἴδ Ὀ]οοά οὗ 4}1 τηϑῃ, δπᾶὰ Ὧθ δοσω- 
ΔΘ 45 ἷβ ἤοοῖς ἰο ζδΊ 7] βυσοοββοῦΒ δπα ἰὸ (89 
Ομ οὗ ΒΒορβογά, γοσ. 26. (Ετοιι [,1800).--- απ, ἐπ 
ἐλε αἰδελδατρε οΥὙ λὶδ οἱϊεϊαὶ αἀμίϊε8 αἱ ρλεειι, α 
“ποαεὶ [ον (λ6 ευαπσοίϊοαὶ ραδίογ ; ἈΘ ἰθβοῆθδ ὃ, 1. 
Τὸ βοῖυς ἐμ6 οτὰ ψὶ (ἢ 4}} ἈΌΤ]ἰγ, τὸν. 19: 1]. 
Το Το (86 δοοῖς ψἱτ ἀπαϊνϊἀοὰ Ἰονο, γοσ. 20, 
21, 26, 27; ΠΙ. Τὸ τοϑίβι 6 ΘΘΩΥ ὙΠ ΘΗΟΓΘ 
ΒαΘΙΥ, τσ. 19, 29, 80, 81; ΙΥ̓, Το Ἰοοῖς ἴογ- 
ψοτὰ ἰο (86 Βερδγδαίϊοη ἴτοσῃ 186 ΒοοκΚ νὰ ὁ0Ὲ- 
βάδηοθ διὰ ΒΟΙΪΥ ἸΟΥ, τοὺ. 22-2δ, 82--30.---Τὴε 
δεδί ἀϊδοοίδα τολιοὴ, το απ αὐἀὐάγέδεα (0 ΟἹ σοπργοσα- 

ἔοη: 1. 1ι ἰα σοοὰ ὙΠΘὴ ψγ͵ὸ Ῥγθδοῖὶ ὑμὸ ψοχὰ οὗ 
186 ΘΟ8}9)], τον. 20, 21, 217; 11. Τὸ 18. 8111 θοϊίοῦ 
ΒΘ 6 ῬΧΟΒΟΙΙ ὈΥ̓͂ ΟΤ ΟΥ̓ΔΏρΘ]1604]. ΓΔΙΚ, Ὑ0Γ. 
18, 88-8δ; 11Π1.ὄ 1ὐ 15 (86 Ὀοδβὶ οὗ 8}} βοὴ 6 
Ῥγοδοὶ ὈΥ ΟΣ ουδηροὶ οὶ Βυ ὁ ΥΊ 28, γοσ. 19, 22-- 
2ὅ.--- οι πιαν α εεγυαηί οὁΓ Οοα, ἐπ ἰλὶδ υαἷς οὗ 
εατε, βηϊδὰ ἠΐδ σοιτδα οὐ 7ον 3 (ὙΕΥ. 24). 1. 
ΘΝ 6 ΘΕΪΟΥΒ {γ|6 6800 ΟὗἩὨ ΟΟὨΒΟΐΘΏ6Θ, Β]- 
ΘΟΓΟΙΥ Θ᾽ ον δ ἐμαὶ ἢθ 88 ζ018]16α πῖ8 ἀπγ, δηὰ 
888 8 ΒΒΌΓΘΙΟΘΘ οὗ ἰδ0 γτ8οθ οὗ 6οά, νοῦ. 18-- 
20, 26, 27. 11. οι Β6 Ἰοᾶυθα ὈΘμΪπαὰ δἷπι {1190 
βορὰ οὗἉ ἰδο Κίπράοτῃ οὗἨ αοᾶ, νι ῖσοὰ νν}}} στὸν ἂρ 
ΟΥ̓́ΘΣ δὶβ ργϑᾶγο ὑβγοῦ ἢ ὑπ 6 ἸΔΌΟΤΒ οὗὨ μἷβ ἔδὶ δι] 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥΒ, ΥΟΥ. 28, δηὰ {80 {δὶ 7] 088 οὗἨ ἰ}9 
οἴθστδὶ αοὰ, νοῦ. 82. 1ΠΠ1. ΘΒ ἢῸ οδῃ ΟΡΘ 
ἐπαὺ μα νὉ1}} τοοοῖτο ἱπ θᾶ ὑμ6 τονδγα οὗ δὶ8Β 
Ἰδθοσβ, δῃά 6 οἰθγ }}ν Ὀϊοββοά, γο. 24.--- γλεη 
αγδιρα ῬΏγε ὕγοπι ἰἠε δίοοά οΓ αἰὲ ἐλοδε ισλοξα δοιὶδ 
λα Γοτὰ δα8 ἐπιγιιδίεα ἰο οὔτ οαγ63 (γον. 260). 1. 
ΘΗ γγὸ ΠαΥῦθ ργοδομοὰ 41} ἐμαὶ (6 ογὰ ΔΒ 
δου πϑπαθὰ, δὰ μᾶνθ Κορὺ ὉΔΟΚ πὸ Ῥαγί οὗ ἰδ 
σουηδοὶ οὗ αοά, τον. 20, 272. 11. θη γγὸ δύο 
Δ 6 88 ἰπίογοδί πὶ ἰμ6 τνοϊΐασο οὗ 8}} ψἘῈῸ ὙΟΥΘ 
δΟΟΟΒΘΙΌ]6 ἐἰο 8, Ὀοΐπ ἴῃ Ρ0]16 δπα ἱῃ ῥγίνϑίθ, 
γον. 20-- ον δὰ Οσθθῖβ, τοσ. 21. Π. θη 

ψθ πᾶγα ἀοπο 8]} ἐμαὺ ἸΔΥ 'ῃ ΟΣ ῬΟΥΤΟΡ ἐπ ΟΓΘΡ 
ἰο ΟΡΘἢ 81 ΔΥΘΗΙΘ ΤῸΥ ΟἿ Ἰγορὰ, ΟΥ̓ ΟΌΤ ον δ ρο]}- 
681] τΑὶκ δῃηὰ οοπάιιοὺ---ἶη οὈθάϊοποθ, πυση] ιν, 
ἴονο, ρδίϊθποο, βο ἀθπΐαὶ. [ΙΥ. μβοπ τὸ μᾶγθ 
ἩΓΆΒΘα ΔΎΘΥ ΟΥοσυ  ἰηρ Οὗ ὙἘ1ΘᾺ ΟἿΣ ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ 
ΔΟΟΌΒΟΒ 08 Ὀοΐογο ἰλ6 ᾿ογὰ, ἰὰ {μ6 Ὀ]οοα οὗ 6818 
Ομ σἰδὶ, τὶ πουὺ τ ἱοὰ ποῖ 0 Ὁ ͵1ὸ ΠΛΟΙ ΟἿΣ ΠΘΆΓΘΙΒ 
68} 86 ΟἸοαπβοα δηᾶ γϑοοῃοϊ]θα, γοσ. 24, 86.---] 
χηοῖο ἰλαὶ τοὸ 8ελαὶϊΐ δοοη ἥηπαϊΐψ ρματί, (γον. 286)---ἃ 
ἐμοῦρῆλ προ ΒΟΪΘΙΏΏΙΥ βαϊποῃίβηοθ, 1. Τ]6 
ἰθδοδον; 1. Το ἈΘΑΓΡΟΣΒ.---Ταλε ἀεεα ἐδέγείοτε 
ὑπο ψουτγϑεῖυεα |--τᾶτι ἰταρυϑδδίυθ ΟἹ οἱ] δαπιοηΐ- 
ἐἶου δἀάγοβθοὰ ἴο 811 ββορβορὰβ οὗἁ βοι}}8, ἱπ 89 
ΘΕΌΤΟΙ δπὰ ἴῃ (δ ἔδιλὶυ, (ΥΟΥ. 28): 1. Τὰ ΚΘ 
βορὰ ἰο γουδοῖνοβ---ἰο γὙοὺ ἀοοίγὶπο δηὰ γοὺγ 
Ὅ41Κ. 11. Ταῖτο μϑοϑὰ ἰο ἐμ Βοοὶκ---ἰο 18 ἀἰνῖπθ 
ἀϊχηίγ, δὰ ἰο 18 Βυπιδῃ ἱπῆγτηῖίγ. 111. Τ ΚΟ 
μοοὰ ἰο {μ6 τοῖϊνϑβ---τὖὯῬο ἰμο86 ἯὯἋΟ ΘΟΙΛΘ ἵἔσοπι 
τὶϊμουῦ ἰπ ἃ ἐπγοδιθπίηρ ἴοσπι, υϑγῦ. 29, δῃὰ ἰὸ 
{μόδα ἐπ {86 Ὀοβοπὶ οὗἩ (δ ολυγοῖ, ὙΠῸ Δ’Θ 60Ὲ- 

οοδιϑὰ ἱπ 8866 ρ᾽8 οἱοίίπα, τόσ. 80.--- 4πάἃ ποιο, 
ὀγείλγοπ, 7 εοπιπιοπα νοι ἰο Ο΄οά᾽---ἰλε τοοδί ἀρρτο-- 
»τίαίε 7ατγειοεῖδ αὐάγεεε 97 απ ευαπφοϊέοαὶ ραδϑίογ (ΥΕΥ. 
82): 1. 10 ἜΧΡΓΟΒΒΘ8 ΘΥΘΏρ61108) Ιον6, Ὑ ΒΙΟᾺ οχ- 
ἰομάβ ἐΐβ οᾶγθ οὐδ ὈοΘγοΩα ἰμ0 ΒρΡΟΔΚΟΡΒ ΟὟ 
Ῥοτϊοὰ οὐὁἩΘ Ἰδθοσ. 11. 10 ὀσρσϑββθθ ουδηρ 6} 108] 
Πυταλγ, Ἡΐομ, ὀυθῃ δἱοσ {αι 8 Ὁ] ἸΔΌΟΣΒ, 18 

ΘΟΙΒΟΪΟΏΒ ἐδδὲέ τηϑη οδῃ ΔΟΟΘΟΙΩΡ 88 ποιμῖηρ ΌὈΥ 
ἱβ οσγῃ δίγοησίῃ. 111. 1ὐ ΟΧΡΓΘΒΔΘΒ ΟΥ̓ΔΏβ6]108] 
αὶ! ἢ, τ ὶοὰ Τ6 1165 οἢ 9 ῬΟΥΤΟΙ δῃὰ ζδὶἐ ΒΓ] 688 
οὗἨ 89 ατοδὶ βΒορμοσὰ οὗἩ βοὺ}]8 δηὰ αυδτγαΐδη οὗ 
τὴ6ῃ.--- ΤῊ 6 αροϑίϊε᾽6 [αγειοεῖ ἀΐδοοιγδε αἱ Ἀδϊἰείειδ 
ΤΙ. Α πιοάοὶ βοσιθοῖ, δα Εἰ Οἱ εἰ πρ' Δ ΔΡΟΒΙ16᾽ Β Βα 6} } Ὁ 
οὗὨ Ἰονθ, δπὰ ἰμ6 ῬοῦοΣ οὗὨ ἈΪ8 ζδ: νι; 11. Α 6οη- 
Βοϊδίοσυ δουτθοῃ, ἱπίθη δα ἰο Δ]]ονἱδίθ {89 Ῥαΐῃ οὗ 
Ρασίϊης διὰ {86 δβηχίοίυ οὗ Ἰουθ; 11. Δἕῃ δνδκθη- 
πᾷ ΒουΊΏΟΙ, ΟΧροβίηρ ΟΌΣ ΟΒοἱδὶ 5'η8 δὰ πορὶθοί 
οὗἩ ἀπὶγ, 88 Θοιαρασϑα σψίϊι ουὔἱ στοδὺ Ῥγθάθοοββουῦ 
ἴῃ οβἕοα.---- Ἦν ἐδ ἰἐ πιοτε διοδδεά (ο φίυε ἰλαπ ἰο τε- 
οεἷσα 3 (γον. 85). 1. Βοοδῦβθ (86 ΤΌΣΤΩΘΥ ΔΘ Υ̓ΘΙΒ 
5 ὕγοτῃ ἰδ ἀοταϊπίοι οὗὨ 86]7--ἔγοιῃ (86 Ὀομὰβ οἵ 
56 1{-Ἰογϑ, ὕγοιῃ ἰδ οδσοὸβ σοπῃοοίοα ὙΠ ΒΌΡΟΣ- 
Βυοαδ ρῬοβϑϑββίοῃβδ, ἔσο [86 Ὀυγάδῃ οὗἨ ἀοροπᾶ- 
Θη66;: 1. Βοσδιδβο ἰὑὺ υπ᾿ΐοϑ ὺ8 τὶΐὰ 086 Ὀσθίμτθη 

--ἰυσοῦρὴ ἐμοῖς βίποσσο δἰιθοβιηθηί, ἱμοῖν δοίϊυθ 
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εταιπυάο, {μοῖτ ὈΤΘΥΟΤΒ ἰπ Οὐχ ὈΘΒ Δ]; ΠῚ. Βο-] ρμβδὶ, (νον. 158-21, 26, 27); (α) ἐμ Ἔχίεσιδὶ μἱδίουγ 
Οδ086 ἰξ ὈγίΏΜΒ ῸΒ ΠΟΟΡΓΟΓ ἴ0 ΟΌΣ Θοα--το ὑμ8, οὗἩ (86 σου βτορδίίοι ( δα αἰ ἑΐομκ, ᾿οδδϑα, οἰς.); (6) 
νοοῖ} }}]6 Ηΐτ ὙΠῸ ἰδ τη ΓΟ Ὁ] ἰο 8}1, ρασίδίκο οὗ 89 ἀοοίγίῃοβ διὰ ἀπίϊοβ ἰδυρμύ ὈΥ (86 γαδίοτ; 
80 Βδρρίποβδ οὔ Ηἰπι γἘῈῸ ἸΟΥΘΒ 411, απὰ ΤΑΥ͂ (6) ἔμ ρμϑαδὲ δπὰ ργεβθηὺ ϑρὶ σ᾿ 84] οοπα τίου οἵ 86 
ΒΟΡΘ ἴοσ 86 ρτδοίΐουβ γονδτὰ ΝΘ} δ 180 Χ6- ΤΟΒΡΈΡΕΑ, δι ἢ. ΟἸδηςεβ αἱ (86 ζαΐυγο, (τον. 
ΘΟ ΡΘΏΒ68Β τη6 0 ὙΓ11] οβίον,.---7λε ζαγειρεῖδ ιρογάς) 22-.-.26, 29, 80); (α) [86 ρῬαβίοσ᾽ 8 δυίυσε οί π8- 
ΟΓ ἴουε: “4 {ἰ{ἰ6 τολίϊε, απ ψε δλαὶϊϊ 8δὲ6 πι6 πο; οοσίδίη (ἀϊνίηο σου θποο):; (δ) ἐμ ἀδηζοσβ ἰὸ 
“ποθ᾽ (ΥοΥ. 838, οοτιραγοὰ ψῖΐϊὰ ΦΌΒΏ χΥϊ. 16): πίοι (86 σοπρτορδίζοη (γοῦπηῦ δηὰ 014) τολὺ 6 
Ι, Τὸ στοῦ τ πὶοῖ ὑπ 6 0 οσοαβίοι ; (α) {86 Ῥαΐῃη- οχροβοὰ (χύση β)--- πίθου Π8}};: (6) 186 ΒΟΡεΘ 
0] ἐδοϊϊης οὗὨ Ἰοπο]ποδα; (δ) γοργοόδοιθδ οὗ οοη-} 1 ἢ {86 ΘΟΙ ΚΤ δ ΟΠ ΣΩΔΥ͂ οαἰοτίδῖ. ΠΙ. ΤῈς 
δοΐθῃοθ, ᾿{ τὸ πᾶτο πορ]οοίθα ὑπ ΒΟδδοΏ οὗ Ῥαβίου 'Β Ῥδείΐπρ σοῦῃδοὶβ, ἰπ υἱὸν οὐ {86 γδεί 
οἷουβ υἱδϊἰδίίΐοῃ. Π. Τὴ σοτηΐοσὶ Ὑπῖο {δ ὸγ δπὰ ἐπὸ ἤυίυτο (τεσ. 81--356); τοδροοίίηρ (α) παίοῖ- 
ἱτπηραγὶ; (α) γγὸ τοιῃηδίῃ αηϊἱοα ἴῃ ἱμὸ [Κοτὰ; (δ) Ὁ] }688---οὐ {86 ραγὶ οὐὗὁἨ σπυγο ΟοοΣα δεδὰ μτὶ- 
γἼ26Ὸ ΠΟΡΟ [ὉΣ 8 αΐυγο ΓΟΌΠΙΟΩ ἰπ {86 ῬΣΌΒΟΠΟΘ Οὗ τδίθ Ἰπϑ ΓΒ; (δ) ὑπο ἀυϊῖ66 οὗ ΟἸτίαἰδη Ἰους; 
ῃ0 [μοτὰ.---[7λ6 μαείογ᾽ δ 7ατειοεῖϊϊ αὐάγεδα (866 (0) {86 οχθσζοὶβο οὗ Ομπσιβιίδη ζαϊμ ἀπ Βορο, 
Εχχα. ποίο, νοῦ. 88-8δ. ".}: 1, ΟἸδῆοθθ δὲ {μο] "--Τὰ.] 

Ὦ.--ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΥ ΤῊΒ ΦΟΥΒΧΕΥ͂, ΑΧῚῸ ΑΧΧΊΟΥΒ ΤΟΒΕΒΟΘΙΚΟΒ, 

πάρα ΧΧΙ, 1--16. 

Αμὰά [10 οδῖθ ἰο ῥρδ8δβ, ὑμδὺ δέ δ 6 γθ ροίίοῃ [μδἃ ἴοτη Οὔτ ῖνοθ ΔΎΔΥἽ ἔσοτα (δΒαπι, 
8πα δὰ ἰδαηομοὰ [δβοὺ 5841], γὸ σϑθ ἀκτὴ 8 Βίται σης οοῦτθο [ΟΣ 8 αυΐϊοκ ν οΥδ08] 
πηΐο Οοοβ᾽ [Ὁ 08], δὰ (πο ἄαν ζΟ]]οσίης ππίο ΒΒοάοδ, δὰ ἔγοτῃ {βθῆθθ πηίο Ῥαίδγα: 
ἘΑπὰ ἤπάϊηρ [(Π|6Γ6] 8 ΒΡ ΒΔ, Πρ ΟΥ̓ΘΣ ἀπίο ῬΒοηϊοῖδ, τὸ ψεηῦ δροαγά, δηὰ βοὺ ἔοσιδ 
[πε 541. ΝΟΥ πῃοη τὸ δὰ ἀἰϊδοονογοᾶ [60πὴ0 ἴῃ δίρύ ο7] ΟὙρττβ, τὸ ἰοδ 10 οῃ 186 
οἷν Ββαηὰ, δῃα βδι]ϑὰ ἱμπίο [00] ϑ'τίδ, δπὰ ἰδπάἀθὰ" δ ΤΎτγθ: ἔογ ὕβϑγθ ἐπι Β}}Ρ ἯΔΒ [0 
ὉΠΙαα6 δ᾽ Ῥυγάοῃ ἣς ΟΑΥΩῸ]. ἘΛπά ηάίηρς [Απὰ δανίηρ ἔουπὰ εἰ} αἸ861}168, τὲ 
(Δυτὶθὰ ὑπ τὸ θούθη ἀδγβ: Ὑ80 [([ 686, οἵτινες] 5614 ὑο Ῥ4Ὰ] ὑπγοῦρὰ {86 ϑρί τις, (μδὲ ἢθ 
Βῃου]α ποῦ ρῸ ἂρ ἴο ρο [05] 7 Θγυβαϊθ. ἘΑΠα τ βθὴ τὸ Πα δοοοιηρ} 5864 (Ποθ6 [δρθαί 
[86 (τὰς)}} ἄαγβ, τὸ ἀορασίϑα δηὰ ποηῦ ΟἿ ἯΑΥ; δηὰ {Π6Ὺ 4}} Ὀσουρμῦ 18 οἢ. ΟἿΣ ΜΑΥ, 
ΜΠ [4]} δσσοιηρβῃ θα τ5, τι [Π610} τεῖνοδ δηὰ οὨ ἢ] άσϑῃ, {1}} 06 τοόγα ουὐ οὗἁὨ ἴπ6 οἱ: 

6. δηὰ [{Π6}} τὸ Κηϑοϊϑά ἀότῃ οα {86 ΒΒοτθ, δῃᾷ ργαγοᾶ. Απα σβθη γ͵ὸ δα ἔδίκθη Οἱ 
Ιοᾶνο [(τοτῦ. δ) ργαγοά, (τ σ. 6) Απᾶὰ ἰοοῖς ἰθανθδ] ὁπ6 οὗ δπούβογ, [ ; γα ὕοοῖκ βδῖρ; 

1 δῃᾷ (δ6Υ τοϊαγηοὰ Βοιμθ δρϑίη [Ὀαὐ [Π6Υ τοϊαγποᾶ (0 (Ποῖ Βομ!686]. ἌΑΛαα πὴ τὸ 
Βιδὰ βηΒῃ 64 ομον δΘοῦγΒο ἔγοῃι ΤΎΤΘ, 6 δ [Βαϊ πὸ δηϊβῃοα ὑδθ 568- ΟΥΑρΡΌ, 8Ππἃ 6ΆΠ|6 
ἔτοιι ΤγτΟ] ἰο Ῥυο]οπιδίβ, δη ἃ [οηι. δῃ] βαϊαἰϑα [86 Ὀγθίμγοπ, δπὰ δροάθ σῖθα [μοι 

8 οὔθ ἄδυ, ἘΛπά {86 ποχὺ ἀαν τὸ ὑμαῦ 6 ἴο οὐ Ρδ}}᾽ Β δΘοιαρδην [Απὰ ἐδ ποχὺ ἀδὺ π6] 
τ ἐρέρας δη4 σδηη6 ἀπίο οβαγθᾶ δηὰ γὸ δηἰογοὰ ἱπίο ὑπ Ἰοῦδβο οὗ ΒΡ [86 ονδα- 

9 κμοϊτβῦ, τ Ποῖ [07] ττὰ8 οπς οὗ [86 βαύϑῃ; δῃὰ δροᾶθ τῆ . ῬΛπά (86 βδιας [ΤᾺ]8, 
τούτῳ δὲ] ταδὴ μαά ἔουν ἀδιρἈύοιβ, νἱγρίηβ, τ ἰοῖι ἀἰὰ ῬΤΟΡΏΘΒΘΥ [Ὑ{π0 ῥτορΒ6βὶ 66]. 

10 ἘΛπά [Β{] δ8 τὸ ἱαγγίϑὰ ἐλέγε τοδηυ [βΒουθγᾺ}} ἀδυ8, ὑπο γθ οδταθ ἀονγῃ ἔγομι ὅπάοδ ἃ 
11 οογίδίη ῥτορἢϑῦ, παπιθᾶὰ Αραθυβ. ἘΛπά σβϑη 6 γγὰ8 οοπιο [Η16 6Άπ|0] 0 18, ΒΘ [ο5ι. 

67 ἴοο Ῥραλὲ ἰγά16, δηὰ θουπὰ ἷα ὁπ" δηὰβ δηὰ ἔδεΐ, δηὰ βαϊα, ΤῊ 5 βδι (ἢ (80 
Ηοὶγ ΟΠ οβί, ὅο 8ἢ4}} [ΤῊ υ8, οὕτω, πὶ}}} (86 δ οντβ δὖ 9 γυβαίθηι Ὀϊπὰ (86 τηδὴ ἐπδὶ 

12 οπηοί {18 ρἰτά]6, πὰ 88}4}} [π}}} ἀθ ἵσον λύηι ἰαύο [86 πδη 8 οὗ {86 ἀἀϑη 168. Ἐλυὰ 
[Βι0] τβθη τὸ μοαγὰ (8686 ἰδίπρθ [μΐ6, ταῦτα], Ῥο(δ το, δη ἃ ὑπ 60 οὗ ὑπαὶ ρ]δοϑ, δ6- 

18 βουρχμὺ δὲπι ποῦ [0 ρῸ ἊΡ (0 δογυβαίοα. ἘΤΒοη [Β0] Ῥδὰ] διβίνγογοά ἢ, Ὑ μδὺ ππθδῃ γ8 
ἴο τἴοορ δηὰ ἰο [7 μαΐ δῖὸ γ9 ἀοίΐηρ (ποιεῖτε), ὑμαῦ γ9 τ66Ρ 854] Ὀγθδῖς τοῖπα ᾿ιϑατὶῦ 
ἴῸΓ 1 δ1ὼ τοδάγυ πού ἰο Ὀ6 Ὀουπὰ ΟὨ]Υ, Ὀὰὺ 8180 (ο ἀϊ6 δὖ Φ γαβδίθη [Ὁ [86 ἤδπια οὗ [86 

14 Τοτὰ 6808. ΤΑπὰ [Βυὲ] πῆβθα ἢ6 που]ὰ ποῖ ὃδθ ρογβαδά θά, γγ οϑαϑϑῖ [Ὑ76 ζΌγΌΟΓΘ], 
βαυΐηρ, ΤῊΘ ν1}} Οὗ [86 [μοτὰ Β6 ἀοῃθ. 

165 ἸΑμὰ αὔον {πο86 [{π686, ταύτας] ἄδγε πὸ ὑοοῖς Ρ ΟἿΓ σΑγτίδροδ [Ὑ6 ἜΣ, ΟἿἹ- 
16 5β01γ68.5], δη ἃ πϑηῦ ὉΡ (ο ογυβαίθα. ἘΓΒαίΐ, δὲ] ΤΉΘΣΟ ποαὺ τὶ ἢ ὉΒ οογίαΐα οὗ 

ὕπο ἀἸβοῖ]08 οὗὨἨ Οἴδβαᾶγϑδ, δηα Ὀγουρεύ πὶτ ὑπ θη [ἴῃ ογάοσ ὑὸ Ὀσΐηρ 18 [0] οῃ6 ΜΠΔ808 
οὗ Ογρσα, δὴ οἱὰ ἀϊβοΐ ρ]θ, στιὰ το τὸ βου ὰ 8. 

»"ὦ 

οι ἢ ὦδιϑ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ, 1-.-16. 888 

1 Ψοσ. 1. [7}9 ἐεχέ. τες. δ Κῶν, πί|( α. Η.; ἔο τοδάϊης ἰοππὰ ἰῃ Α. Β. Ο. Ὁ. Ε. διὰ Οοὰ. Άβ1η.1. Κῶ; ἐδο Ἰδέϊον ἰ9 
δήἠονίοάα ὉΥ τοοεηΐ δ γ8 ΚΡΒΟΓΑΙΙΣ: Βοῖδ ἴοσιηδ οὔ [ἢ δοοιβδε γθ οοςΌΓ, ΔΙ Ὠοτι ἢ ἐὴ9 ΤΌΓΙΔΘΓ ἐδ [89 ΤΏΟΓΘ υ80}8]:; 8600 
Ὕιτεκ: Θγαπι. Δ. Τ', καὶ 8. 

4 γον. 8. Πυιίοοδ οἵ κατήχθυμεν οΥ̓͂ ἑεσέ. τες. Ὀδΐογο οἰς Τ., ἤγοπι Ο. Ὁ. α. Η., ΙΔ .!. γοδὰβ κατήλθομεν στ Α. Β. Β. 
δη δδϑο δὰ δια Ψα]ς. κυϊών ἀγίς, ΑΙΖ. γοϊδίηβ πο γοδαϊῃρ οἴ ἔμ ἐαχέ, γεο..--ΤᾺ.} ᾿ 

δΎοες. 4. ἃ. τοὺς (οἵ δἰ οἱ δὰ ΕΪΠΟΚ], 16 ὙΟΓῪ ἀοοϊ ἀοαγ 888- 
ἑαϊποὰ ὉῪ ἴ80 δΔαϊμογίεοα (ὈΥ Α. Β. Ο. Ε. Οοά. Βἰη.}, ἀῃὰ ἰδ οτοί θὰ ΟΠ]Ὺ ἐπ βοῖῃθ οὔ [Πο ἰδῖου τηδῃῃδοῦὶρίβ. [α. Η.] 

4γοῖ. 4. Ὁ. ἐπιβαίνειν ἰ6 δι ΠΟΙ 6 ΠΕ δἰϊϑαίοά [Ὅγ Α. Β. Ὁ. Οοὰ. 8[η.} ἴο δδηοϊίοῃ ἴμο δἀορίΐοῃ οἵ ἰΐ 88 ἐποὸ σοῃηυΐπο τοδή- 
ἴον, ταῖηοσ [Ὡδὼ 116 τογο 0808], δηὰ ἰπογοίογο δαϑίοσ σσογὰ ἀναβαίνειν [ὙΠΏΪΟῈ ἸΔίίος ([ηδογίϑα ἰη ἐεχί. τες.) ἰβ ἰουηὰ ἰη Κι. ἃ. 
Ἡ.; Υαϊκ. αφοεπάεγες. 

δον. δ. ΤΊιο τοβ της 
λους, καὶ ἀνέβ. ἰα ἀοοίὰ 
οδορίοα Ὁ, 1.Δοἢ. δηὰ ΤΊδοϊ.), βογθθθ [ἢ 6 γος π 
ἰδϊηοὰ ΒΥ οοπιρασαι νου [6006 ἐθδιίπιοην (ὉΥ̓ 6. Η.; 
εἰμεεπιι.---οτ ἐπέβημεν, οἵ ἱεπέ. τοῦ.. 88 ἴἢ 

ἄλληλοὺυς και ανεβ 
ἰοῦ (αι νέδοῖατ) οἱ Ὁ. Ἡ 

, ψες.} Ὀοίοτο μαθητὰς, Ἐπ γοῤοοῖϊοα ΌὈΥ Βοη μοὶ, 

1 οὩ. Τίδο ἢ. δηὰ ΑἸ. δΔἀορὶ ἐπιβ.--ΤᾺ.] 
δὲ ἴδο οπὰ οἵ τοῦ. ὅ, δηὰ ἴῃ6 Ὀδρί πη ης οὗ τσ. 6, ὨΔΠι6}7} προςσυξάμενοι ἀπησπασάμεθα ἀλλή- 
ΙΥ δἰιξοδῖοά [(ὀχοορίϊης ἀνεβ.), Ὁν Α. Β. Ο. Ε., τί πιίηοσ ΟΥ̓ ΒΟρτρΡ ἢ 641] νασίδιίίοηβ, δπὰ ἰΐ 15 

νἐάμεθα, και ἀσπασ 
Ἰζ, γοΐϊδ τ πο τοβάης 

. Η., Τί ΟΣ. δὰ ΑἸΖ. το ἀνέβημεν τίτ Α. Ο.; 
Τίβοῖ. ὀχ ὨΓὈΐ8 ἐδο ΤὉ]] ον πα δα πὸ τοδάϊης οὗ Οοὰ. βίη. γονατα “ προςευξ. 

άμενοι ἀλλήλους ἐπέβ. (οἵ ἐεχέ. τοο.} ἰδ Βιι6- 
οἵ ἐεπί. τ ΞΟ ἢ Κ ΟΓΟΤΡΜΕΥ, Εἰ στε ναϊςε- 

Ἦ. ἐνέβημεν πἰτἢ Β. Ἐ.-- 
ἀμενοι᾽ ἐπι Τ. αἰγ. προξευξαμενοι απησπασαμεθα 

Ηὸο σοϊηδυῖο οὐ ἴδ9 ἤτπὶ προςευξ. ΒΟ Ὦ Ὧ6 ῥγίηϊδ Ἡ1] ἰηγογίοθα ΟΟΙΏΙΙΔΟ: “ πΠοίδγυ δ ἰΡ80 δοΓΓρ- 
8 δε [πδὶ Ο βυυφε|οἃ ἐνεβ. ἴοΥ ανεβ.--ἴῈ.} 

γος. 8.84. Τὴο ποράδ οἱ περὶ τὸν Παῦλον αἴξοσ ἐξελθόντες, ΤΟΥ ἰπϑογίϑα ἴῃ {πο ἰοχῇ, 46 δῇ ὁοςἸοαίδδεϊοδὶ τοαάϊηρ 1609- 
Βοῃ 

0. ἙΕ. 81. γα 
ΤΎΥ͂ος. 8. Ὁ. τοῦ 

ΞΌ]οα, Ὀπὲ ἰδ οζο! δὰ ἰη Α. Β. 6. ΚΕ. 8. Η. Οοά. 
δΎοτ. 11. [Ὑ86 διωδί σΌ ΠΥ ἰπ ἐδ ἐσέ. τες. (αὐτοῦ, ἑ. 6.) 

εἷδὶ τιδπιπεοτίρία, Α. Β. Ὁ. ἢ. Ε. ἀῃὰ Οοά. δίη. τοδὰ 
Ἅιπεκ: Οτδπι. 2 22. ὅ.- 

ὕλδι, τ Ὧο ἀϊοὰ ἴπ 1861. Ὀοΐοτο ὅπο Ρυδ)]οδίίοι οὗ ἐμδῖ ἰοχῖ; (6 ὙΌΪΩ. αἶθὸ 88: ΤΉΝΕ 
10 γόοσ. 1δ. ἐπισκενασ. 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεκε. 1-8. Δπᾶ 1 οδῖθ ἴο 885, ἴπδὶ δἴζοσ 
Ὅ70. σοῖο βοϊζοῃ [δὰ ἰοσ ΟΥΓΒΘΙΥΘΒ ΘἸ8Υ] 
ἔτοτὰ τ} 9: .--- Αποσπαςϑέντες ᾿παϊοαίοθ ἰπαὺ 6 
Δροβι] 6 5 δὴ] βορδγδίϊΐοῃ ἤτοι 18 ΕΡμθδίδῺ 
ἤυϊοπᾶκ ττπδὲ αῦθ ὈΘΟΠ ΘΧΟΘΒΘΙΥΟΪΥ ραϊηΐαϊ. 
ῬΆ88. 1 ΔΟΥ. αὐσοίΐοτ, ἀϊοεϊίον.᾽" (Ὑ8Ὰ].).---Ἴ Β.1. 
ΟΟ νἨδδ ἱμ6 ὅγε ἰδαπὰ τ ΐοἢ (ἢ. ῬΑΥΕΥ τοδοδθα, 

Οἢ Ργοοσοοάϊΐηρ (ὁ ([Π9 βου. [“ἼῈῸ ἀϊδίδῃμοθ 
ἦβ δοουϊ ΤΟΣ πδυ 681 τιῖ168." (Οὐηνὃ. απὰ Η͂. 
Μο]. 11. 226.---715.1. ΑΠΘΥ δδι τς βοιρονσδί 
ΤΏΟΓΟ (8 8η ΠΑῪ Γι 168 Ὀογοπὰ ἰΐ, (Π6Υ τοδοιϑα ἐμ 6 
γὙγ6}} Κποόνγη ἰδδπὰ οὐ Ἐποάᾶθα, ὁρροβὶίθ ἰο (86 
δοὐϊ"- Ὑθδίθστῃ ΘΟΣΏΘΥ οὗ ᾿Αδὶδ Μίμον (Ὁ δι). 
Ῥαῖδσα, ἱμ6 ποχὶ δίδίΐοη, 88 δὴ ἱπιρογίδπηί 
8Β68.-Ῥοτί ΟὉ ἴδ οχίγοιηθ βου ΠΟΤ Ῥγχο͵θοίΐοῃ οὗ 
ἐπβορσζονίποα οὗ ὕυγοῖα. Τὸ γ6886] τ ῖοῖ Ὀτουρπὶ 
186 ΘΟΙΏΡΔΗΥ ἤγοτη ΤΎΟΔ8 ἰ0 (π5. Ὁ]806, ΔΡῬΘΒΙΒ 
ἐο δύο Ὀθοὴ ἰγοᾶ Ὀγ ἰμβο, ΒΟΥ ἸΟΙ͂ ἰὺ αἱ Ῥαὺ- 
ΔΙΆ, διὰ οἵ ΘΥΪοα 85 ῬΑΘΘΟΉΟΥΒ ἰῃ 8 πο δηὺ- 
Βΐρ, ὙΠ νγ88 κοϊῃρ ἰοὸ Ῥμοηϊοῖαβ. [610 8Θ6Πὶ8 
ουὐἹάθηὺ ἔγοια {86 τη0α9 οὗ ὀχργϑβδίομ, ἐμαὶ ὑπ 00 
δα] ϑὰ ἐπ ὙΟΥΥ ἀδΥ οὗ ἰποὶν δυσίν]; (μἷβ ἐδ 
ΒΏΟΥΠ ποῖ ΟὨΪΥ ὉΥ ἰδ6 ρασγίϊοΐ ]6 ἐπιβάντες, Ὀυὶ 
Ὁ. ἐδὸ οπιΐβδίοη οὗ ΒΥ Βυ 6} ΡῬΏΣΑδΒΟ 88 τῇ ἐπίούσῃ, 
ΟΥ τῇ ἐχομένη; σΟΏΡ. χχ. 16." (Οὐπνδ. οἷο. 11. 
2838, δπὰ ποίθ ]1).--Τ8.]. ΤΟΥ ἰμθη ὁδιηθ ἴῃ 
βἰχὶ οὐ ΟὙΡΓυΒ, Ὀαὶ μδβδοᾶ ἰΐ οἢ {δ Ἰοῖϊ μδηά, 
ἐδδὶ 18, ἰο ἐμ που, 88 ὑῃΠ 0 ὙΘΓΘ ῬΓΟσΘοαϊηρς ἴῃ 
8 δου -οββίοσῃ ἀϊγοοίϊοη ἰο βυτῖδ ; (ἀναφαίνεσθαι 
[γϑαῦ ΠΕ ΟσΟΟΤΒ 88 8 πϑδυίϊο8δὶ ὑθυύτῃ, τοΐοστ ς 
ἴο Ἰαπὰ ψπΐσ ἢ σομ168 ἰπίο Υἱο 7). [“Α ἐς 
τὴν Κύπρον, τ ἘΘΏ ἀὶ Ὀοοδιηο υἱβὶ Ὁ16 ἰο ἐδόση, {. 6., 
ἀναφανεῖσαν ἔχοντες τὴν Ἐ." ΟὝὟΎΊΝΕΕ: Οὗ. ἃὶ 89. 
1).--]1.]. Τὸ μοοργαρ οὶ πᾶ Θθγτα ἴδ 
ΒΟΓΘ το Ρ]ογοά ἴῃ ἰδ Βοϊμηδῆ 860η80, Δοοοχά πᾷ (0 

τ δἱ [ἷ8 ρἰδοὺ [τῦὺῖτἢ ἐξελθόντες]; ἸΒΟΥ ΔΘ ὉΠἀΟῸΙΘΑΙΥ δρυτίουβ. 
ἴε. οἷς., δῃᾷ δγὸ ἀγορρϑὰ ὉΥ γοσοηὲ θα ΟΥ̓ ΠΘΏΘΓΑ]Ϊγ.---ΤῈ. 

Ὀεΐοζο ὄντος [οἵ ἐῤχέ. γοο.} ἰΒ ποῖ Τοπηἀά ἰἢ ἃ βίῃ ρ)ο πῆς 
Ὡ.. πὰ [8 ἀτορροϑά ὈΥῪ γϑοθῃΐ ΘΙ ΟΓῈ ; 860 ὝΤΙΝΕΚ: Η 

ΔῸ}᾽ 8. ΟΥὙἹ αὑτοῦ, {. ε., ἰδ ΟἾΤἢ), 5 ἰου πὰ ἰη ἃ. Η.; (86 οἴ ΠῸΡ Ὀἢ- 
αὐτοῦ; τοοοηΐξ οαἰΐοτα δοορὲ ἐ}:0 Ἰδείοτ.---Ὅπ [0 ΩΘΏΘΣΔΙ δα θοοῖ, 560 

᾽ τηδὶὲ ἰδ, ὕ)ϑὰθ ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ ΓΟΘΑΥ͂ [0Γ [16 ἰΟΌΓΩΘΥ.---Οαγγίασεξ, 
Υ τὸ βάρος ἼΧΧΡ) ἴον δαρρασε,--ἰλέπρε αγτία ΠΣ Βαξ ἴδ Σ 

ΟΥ οοοῦχΣ ἰη Ο. Η-, Ὀυσὲ ἀΓγὸ οτηϊ θα ἰὴ Α. Β, 

Ἰηδηπβοσρί. [1λ ΟΟΟΌΤΒ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ δοπο τη Π}8- 
Ονανι. Ν. Τ' ἢ 20.1.ς.--ΤῊὰ] 

Ἰγ [ῃ9 τοδαϊΐηρ οὗ [ζΔ0ἢ- 
ἐξ βαιμε εἰ δ το ΤῊ 

οὗ ἔμο |χχ, ἴῃ (ἢ 

ὙΒΙΟῚ ῬΒθηΐοῖα πα Ῥα]οδίϊηθ τψοσὸ οοπδίἀογοὰ 
Ρατίβ οὗ ὑπ ργονυΐποθ οὔ βυτῖα, Γόμος (φορτίον) 
ἷθ (80 ἔγοὶρσηῦ, [ἢ 6 σΑΥρῸ οὗὨ [Π 6 γ6886]; ἐκεῖσε, (δὲ 
8, (6 γ98861] 88 ὑ0 ἀοροδὶν {88 ον δ ΤΎΤΘ 
(ἦν ἀποφορτιζόμενον). [8.0 ΤΥ̓ΣΝΕΕ: ΟἿ᾽. ἢ 4. 8.---- 
“ΤῺ αἰδίαποθ Ὀθίνοοῦ ἰμ686 το Ροϊηίδ (Ραίδυβ 
διὰ ΤΎΓΘ) 15 (ΠΓ60 υπάγοά δηα ΟΣ σοοτ ρῖ- 
908] πι}}68.᾽ (Οὐηνό. οἱο. 1. 288,).---ΤᾺ. 
γε. 4-6. Δι δηδίηςκ ἀϊδοὶρ]68 ἰλμὰ Βαγ- 

ἴὴρ ἰουπὰ [86 αἀἰδοὶ }}681.---ΤῊΘ γοτῦ ἀνευρεῖν ργθ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἐμαὶ 8 ΒΘ ΣΙ δα Ὀ66 τη846; 6006 ΒΥ 
ΚΗΘ, ΟΥ δἱ Ἰθαβϑὺ οοπῃ᾽θοίϊυγοά, μὲ ὑπον που]ὰ 
βηαὰ ΟἸιεϊβδυδηβ ὑμογο, πὶ πουΐ, Βονγουον, Ὀοὶπς 
δοαυδϊηϊοὰ τὸῖϊῃ ἱμποὶρ πϑιηθ8 διὰ γοβ θῇ δοβ. 
“«ΟΌΒΟΣΥΘ {86 Δ τί]016 ἰπ τοὺς ἀδελφοὺς" ((ἰοπνδ. 
. 286. ῃ. 8).---ΤΕ.]. ΤΪΒ ἀοῖδαν οὗἩ ἃ γῇ] 66 Κ, 

ΔΙ Βου κα {π6 Δροβίϊο δὰ ὀχ θα βυοὶ παδῖο ἰὼ 
Αϑβῖ8 Μίπου, ν88 ἀουθέ]θ88 οοοδϑίομϑα ὮΥ {δ οἷγ- 
δυτηβίδηοθ ἱμπαὺ {π6 γ68861] οοουρίοα (μ18 (ἰτη6 ἱπ 
ἀἰβομαν βίης (86 σαγκοὸ [ἰδ ΙΩΔΥ πάτο Ὀτουρδὲ 
ταὶ ἤγοιῃθ ἰδθ Β]δοὶς 898, Οὐ Ὑΐηθ ἔγοιω ἰδ 
Ατοβιρο]ακο᾽ (Ορηνδ. Ἱ. 288.---ΤΠ.], δπὰ κοϊης 
ΤΟΔΑΥῪ ἴο 868ὶ} βραΐῃ. ᾿Ἐξαρτίζειν τὰς ἦμ. 18 σχρίεγε, 
αδεοίνεγε; Β66 ἥΤΕΡΗ. Τλο. 
γε. 7-9. Απᾶ 9 τὸ δᾶ δηϊδμθα ΟἿΣ 

ΟΟΌΣΕΘ.---Τ}) 9 ἩΟΓᾺΒ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἃΧῸ 
οὶ ἰο Ὀ6 δοπποοίοα τ ἀπὸ Τύρου, δἷποο (ἢ 6 ἴὉ1- 
ΤΊΘΥ ΓΟΙῸ ἴο ἰὴ δοίυ 8] ἑσγτιϊπαίΐοη, οὗἨ 08:6 Θῃ ἶγ9 
Βοδ-ὙΟΥαΩ6 ἤτγοιῃ Μδοοάοηίΐαδ. ΤῊ νοὶ ρατὶ οὗ 
{89 σογᾶρο οχίθῃ θα ΟἿΪΥῪ ἤγοτι ἴσο νο Ῥῖο]θ- 
Ἰλθῖα, ΟΣ ἀσοο (4070) ἐμ Ὀθδὲ Βδαυθοῦ οὐ ἐδ9 
Βγτίδῃ οοδβὶ, δἱ ἐμ τοῦ οὗ ἐ 6 581π|8}} βίσϑδπὶ 
ο8]16ἀ Βο]υ5, ἴῃ εἰμί οὗἨ σδσηλθὶ. [ιο]οτηδίβ, (μ9 
διηοίοπί Αοοβο (Φυάς. ἱ. 81), ΑΚΓΘ ΟΥ Αογο, ἰ8 
{ΤῸ τὰ 1198 Ὀοῖον ΤΎΤΟ, δὰ οἶα τ]ὸ 8 ποτίὰ οὗ 
Μουπὶ Οάγοὶ. [ἡ ἴδ πὸ οδ]]οὰ 5. 5685 ἀ᾽ΑοΣΘ 
ΌΥ ΕΌΓΟΡΘΔΏ8.---Ὲ.. ΕἼὙΟΙΩ ἰδ 18 ροϊπὶ {μ6 ἰγδ- 
ὙΘΊΊΟΥΒ Ῥχγοοθθάρα ὈΥ ἰαπά, δα ἰΐ βϑϑβ, 8ηα δὲ 



884 ΤῊΗΕ ΑΟἹἸΒ ΟΕ ΤῊΞΒΞ ΑΡΟΒΤΊΕΒ. 

Ἰοηχίῃ σοδοβοᾶ ὥὔθβδσθα ὙΠΊΘΝ ττδ8 ΟὨΪΥῪ ἰδ γίγ- 
εἷἰχ Ἐοπιλῃ πι1]65 ἀϊδίαδηϊ, ἐπὶ 18, ἢοὺ ΤΟ ἰῃΔη 
8 ἀΔγ᾽5 ἰοῦγπου. [“ἼἈΪ ἰ8Β [πὸ (τὰ {ἶπηο {πδὶ 
ῬδΔῸ] 88 Ὀθθὴ δὲ ὕδβοδιθα. Ηὸ νδ8 {ΠΥ οἢ 
Ηΐ8 ᾿ΟΌΤΠΘΥ ὕγοπι Φογαβαϊοαι ἰο Ὑδυβαβ (ἴχ. 80), 
δηὰ διραΐῃ οἡ ἢἾ8 γοίαγη ἰοὸ Απὐἰϊοοῖ ἔγοπι 18. 86- 
σομα τ ἰ ΜΒ ΟΉΔΤΥ ῬΓΟΙΓΘΒΒ (ΧΥΪῚ. 22}; 866 οἢ ΥἹΙ. 
40." (Βδοκοίι).--Τπ.]. Βοτθ {80 τροὶ τὶ! 
ῬΒΪΠΙΡ, τὸ ἰ8 ΑΙσοδαυν πόση ἔσγοπι ΟὮ. Υἱἱ. δ, (ο 
ὙΓΠῚΘἢ Ῥδδδαζο [ὺΚ0 ΤοΐοτΒ ἰπ [06 τοσβ ὄντος ἐκ 
τῶν ἑπτά. ΝὟα σογθ ἰπήοτιηοα ἴῃ οἷ. Υἱῖϊ. 40 {Πδι 
Βὸ ἰγδυϑ]οδ ἤγοη Δ 1884 ΠΟΥ ναγὰ 88 8ὴ 
ουδηροὶ δὶ, πὶ} ἢ σδπι ἰο Οδβαῦθα, δη ἃ Β6ΤΘ 
Ὅ75 ΠΟῪ ἥηά δἰ 88 ἃ τοβίἀθηί, δηἃ ἀοβονί ρα 88 
8 εὐαγγελιστής. ΤᾺ Ἰδίίον {1{{16 ἱπιτη Θα Δί 6} γ [0]- 
Ἰονβ ἷ8 Ὥδη6, δίποο πὸ σοπίἰϊηιιοα (0 1ΔΌΟΡ 88 8 
μονα] οὗἩ ἰμὸ ἀοπβροὶ, πίϊμοιΐ Ὀοὶπς οοηδηθα ἴο 
8 Ῥατι σα. σου ργορδίϊοΣ, 8πα ἢΪ8 ΟὟΟΘ ἴῃ Ψ6στι- 
δδΐθπι, 886 006 οὗ ἰπ6 βδγοῃ, δὰ σοδδοὰ ἰῃ ρμοϊηὶ 
οὗἨ [ποῖ δου ἰμὸ ἀθδί οὗὁἩ ϑίθρβῃοῃ. Τὴο ἰηίοῦ- 
Ῥτγοϊδίΐου δοσογάϊης ἰὸ τι ΐοῖ εὐαγγελεστοῦ 18 
σοηποοίοά τ (ἢ ὄντος, ἴῃ ἐδ 8686: “ἢφθ ταδβ {λε 
Θτδηβο] δὲ διηοηρ (ἢ 9 βϑόνυθη,᾽" ἱβ Ἰογοοα, δηά ποὶ 
6]} βυδίδἱποά. [ποτ {δ6 οὔ ϊβαίοῃ οὗ τοῦ ὈΘίΌΣΘ 
ὄντος, 866 ποίο 7 δῦογο, δΔρρεπάρα ἰοὸ (6 ἰοχί.--- 
Τε.].--- Το δοῖ (δὲ πὸ δὰ ἔθ ἀδυρμίουβ 80 
ὝΘΥΘ ΥἱΣρΙ Πα, πὰ τὸ δα γοοοῖϊνοα ἵγοιω (ἢ6 
Βρίγιε (86 οαἷδ οὗὁἨ Δ ὑτοποιμοίηρ οαϊγίηρ ἀἱ5- 
ΘΟυΥΒ65, ἰ8 αυἱΐο ἱποϊἀ οη Δ} ἱπιτοάπορά, πῃ σοη- 
πθαίΐοη τ (86 πδηλ6 οὗὨ ὑμοὶν ΓΔ Υ ; 1 δἰδπβ ἴῃ 
ὯΟ ἱπητηο ἰδία σομποοίϊ οι Υὲ [ (ἢ 6 ον 8 τ πἰ οἷ ΔΙῸ 
ἤθτο γοϊδίοα, δηα πο ἱπιϊπιδίϊου τ Ββδίουον 15 σίνοῃ 
{μδέ {πο Υ υἱἱογοά ἴῃ {80 Ῥγθβϑοποο οὗ Ρδυ] 5ΠΥ Ἀσθ- 
ἀϊοιίοπ γοβροϑοιΐηρ ἷ8 Γαΐατο οί. σου ὑπ 18 οἷγ- 
δυτηϑίδησο, ΠΟΎΤΟΥΘΡ, δηὰ ἔγοτα {80 7Δ6ἱ ἐπεὶ Επι50- 
Ὀΐϊὰβ [ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ]Υ7 το]αίθβ, οὴ 186 δυϊδογὶ ιν οὗἉ 
Ῥαρίδβ (τι. Εσεὶ. {Π1|..89 [8π4 {Π|..8]1; Υ.247)}. (παὶ 
{πὸ σροείΐε ῬὮΠΙΡ δὰ ἔουν ἀδὰ  ΐοτα τῆ 0 ῬΥΟΡ᾿6- 
βἰοά, αἰθβϑὶον δοποϊπαρα ( ϑέωά. πὰ Ἀτίί. 1829. Ῥ. 
140), ἐδ τοῦ, 9 '5 δη ἱπίοτροϊδιΐου, τυ 1ο} οτὶ ρηα- 
ἰοὰ τνῖιἢ δοῖιθ ομὸ σῆο σοπίουπαρα [88 ογϑδὴ κο δὶ 
ῬΒΠΡ σὰ ἐπ ἀροπίϊο οὐὗἨ (89 βδθ ἤδη. Βυΐ. 
10 ἷβ ΘΓ ΓΟΙΥ ἰῃ ΟΥΓΟΥ; ΤὉῸΓ ὙΠῸ ΘΔ ὉΤΟΥ͂ΘΣ (δαὶ 
ἦϊ τδβ ποὶ Ῥαρὶδβ δἰ τηβ οὶ τὸ σοπίουπαοα ἐπ9 
ἔνγχο ῬοΥΒΟηΒ Ιπάἀορα, ἰΐ ἰθ ποὺ Βοτο (πδὶ νὸ δηὰ 
{ῃ9 ἤχει ἰδίου οα] ποίϊσο ὙΜΊΟΝ 18 ποί 6586 Π|18}}7 
οοπποοίοα τῖ τ [π6 Θνοηίδ τοϊδιθα ὈΥ [89 Εἰδίοτίδη. 

γεπ. 10, 11. Δ οοσίδίῃῃ ρεορδοῖ, διηϑᾶ 
Ακαῦυο. --ἰ ἰδ, οὁα ὑπὸ ΟἴδοΥ δα, βοηθν δὶ 
δἰ πριν (μὲ ΑσδΌυβ ἰα πότ ἰπίγοαιοθα 88 1 ἢ6 
δὰ ΕἸ Πογὶο Ὀδοὴ ϑη ΓΟ ἈΠΚΠπόνγη ἴο [86 ΤΟ 6Ρ, 
ἩΠΟΥΘΩΒ ἢ6 15 ΔΙΓΟΘΑΥ τηοπίϊοποα ἴῃ 68. χὶ. 28, 
8η4 ἰδοῦ ἰοὺ ἀθβουῖθοα 88 8 Ῥγοόρῃοίὶ. Τῇϑδὺ Ρ8- 
ΒΑζΘ ΔΡΡΌΘΑΓΒ ἰο ΒΑΥ͂Θ ραββοὰ τὑπποίϊοο, τ ΘΠ 
6 Ῥγοϑοηί τοσὰβ οτο τὶ 6ῃ.----Α κδῦιΒ ΓᾺ]Ὺ 
ΘΟΠΙΌΓΙΙΒ (0 ἐδ8 ΤΙΔΏΠΟΥ οὗ (6 ῬΤορμοὶβ οὗὨ ἐῃθ 
οΪ4 δογϑηδηὺ ὮΥ βοιιἱπρ ΤΟΥ ἢ {ἢ 6 τηδίϊοῦ οὗ 18 
Ῥγοαϊοιίοπ ποὺ ΟὨἿΥ ἴῃ τψογάϑ, Ὀπὶ 4180 ἴῃ 8 βυτὰ- 
Ὀο] 681 δοίΐοη, νυ ὶο ΒΘ ῬΟΓΓΌΤΙΩΒ ΟἹ ἢϊ8. ΟὟΠ 
Ῥοσβοη. [Οορ. 1 Κίηρβ χχὶϊ. 1]: 1βαὶ. χσχ. 2; 
Φόγοῃι. ΧΙ]. 1 6΄; Εσαοὶς. ἱν. 1 δ΄.; νυ. 1, οἷο. (Α14.). 
--Τκ.]. ΒΜΒο ἰοοῖς (6 ρσίτά1ο πίοι οοηδηοά ἐδ 
ὌΡΡΘΓ ρατιηθπὶ οὗἁἉ Ῥαθ], Ὀουπα μἷβ οὐ 8545 δὰ 
ζοοὶ τὸ ἢ ἰπ (86 ῬΤΘόΒοησα ΟΥ̓ ἐἢ 6 Δροβί]ο δηὰ οὗὨ 
(6 οἶμον ΟἈ τ δ δ 8, δπὰ ὑπο τηδᾶὰο ἰπ 6 701]0ν- 
πα βίδίοιηθηὶ, ψ ΐοῆ πὸ ἀοοϊαγοα ἰο ὍΘ 8 Ῥτγο- 
ῬΆΘΟΥ οὗ {86 ϑ'οἰ τὶ (σΟΥΤΟΒΡομαηρ 1 (ἢ 6 ἔοΥ- 

ταῦ ΠῚ’ ὈΝ2 ἷπ (890 ΟἹὰ Τοβίδπιθηΐ [866 

ΒΟΒ. Ζεχ. Ρ. 687.---1Ὲ.}}: πὶ (89 δονγβ ἱπ 99- 

ΤΌ ΒΑ] οτὰ τνουἹὰ Ὀἱηα ἰδ οὌσθον οὗ ἱμὸ ργσίγὰϊο ἴῃ 
1|ΚΘ πι ΠΟΥ 88 6 (ΑΡΔΌΌΒ) νγ88 ΠΟῪ Ὀοππᾶ, δϑὰ 
νοῦ α ἀθιτοῦ Ηἷτη ἰο ἰδ Θομ 1.5. ΤῊς πογὰβ 
παραδώσουσιν εἰς χ. ἔϑν. ΘΔΡ Δ ΟἾὁ056 ΔΏΔΙΟΘῪ ἰο 
(οβ6 ψ ποῖ ΟἿ ΤΙ ΘΙ ΡΊΟΥΒ νρδθπ μ6 ῥγοάϊςῖα Β]5 
ΟΥΉ Β0 ΒΟΥ ΠᾳΒ. Μαίίη. χυϊὶ. 22: χχ. 19. 

γεκε. 12-16. Απἃ 8 θη "ἡ)1ἴὸ Βοασᾶ ἐδ 660 
τι 88.--- Τὸ ῥγοαϊοίϊϊοι, ῬδΡΊ, Ὀοσδῦθα ἰὶ ῥτο- 
οοοαρὰ ἕτοιμη ἐπ6 ᾿πϑρίγαί οι οὔ {86 Ηοὶν ΘΒοεὶ, 
δια, ῬΑΓΟΓΠΥ, Ὀδοδυδο ἰὑ τῶ δοὶ ὕοσί ἢ ἴῃ δος ἢ 85 
ἸΠΡΓΟΒΒΙΥΘ ἸΠΔΠΏΘΙ, 50 ῬΟΤΟΥΓΙΠΥ αϑεοίοα ἐδ 
δίϊοπἀδπίβ οὗ (86 δροβίῖΐθ δῃὰ ἐμὸ Ομ σίβιΐδηα οὗ 
Οοβασοδ, ὑμδύ ὙΠῸ υπὶ οὰ ἴπ δα τζοβεϊς Βΐτη τιοί 
ἰο δἰζετηρὲ ἰο Ῥγχοοθϑά ἰο Ζογυβδίοσο. [Τοῦ μὴ 
ἀναβαίνειν, (6 Ἰπδηϊί(ίγο οΥ Θὀχβοσγίδιϊοη : δον. 
χΥ. 20 (ἀ6 Ῥοι(6) διὰ σχχυἹ. 1: βδο6 ἮΊΧΚΗ: Οἵ. 
ἢ 44. 4..-Τ.. ὙΒοῖν νϑορίηρ δ μεασί- θη - 
ἱπρᾷ; συνθρύπτω ΤαΘ8 8 ἰο εο7εη, ὁ τέπαᾶεν οβ επιό- 
παίε, ἰο στΌΒἢι [Π δἰ γϑηρίι οὗ (88 δοὺ]. [“8ὲγ 
νγορὶ, δηὰ ἱπῃρ]ογοαὰ πΐπὶ ποῖ ἰο κὸ ἰο ΦεΣΌΚΔΙ τη. 
Βυΐ (80 Δροβί]9 Ἀἰπιβ6}} οουἹὰ ποῖ 80 ἱπίοσρσοεὶ 
86 Βυροσγῃηδίυγδὶ ᾿πιϊπηδιΐοι. Ηθ 88 ἢ ἷπ 
8 ῬοβίΙοη οὗὨ ῬϑσΌΪΑΥ ἰγ18]. Α ὄυοῖἷςο οὗ δαὶ θη- 
(10 ῬΤΟΡΙΘΟΥ Βδα Ὀθθῆ 80 υἰξοτοά, ἐμαὶ, μβδὰ ἢθ 
665 ἐἰπιϊὰ δὰ τδυοσίηρ, ἰΐ τὶ δαϑῖὶν Ὦδτο 
θ6θη σοπδιγυθα ἰπίο 8 δυπΐης ἴο ἀδίαῦ Βῖπι, - - - 
Βαϊ [Π9 τηϊπὰ οὗἁ (86 Βρίτίε Βεὰ Ὀδ6οη 80 σουθδ]οὰ 
ἰο πὶ ἴῃ ἷὶβ οἾγῶ ἱπυβσγαὰ σοηγυοίίοΩΒ, 1μ8ὲ ἢ6 
οου]Ἱὰ 560 πὸ Ὠἰνίμθ σουπδοὶ ἐβτοῦσῃ Βρραγεπὶ 
Βἰπάθγϑηθοβ, οἰο.᾽" (Οὐπυὸ. απὰ Η-. ΤΙ. 240).---δ.ο 
θεῖον, θΟΟΤΆ. δϑὰ Ετη.-- -ὰ.]. ΤΒ6 αμοαπίίοδ: 
τι ποιεῖτε κλαι, οἱο., ἱπι 1168 {μ8ὶ [πς δροβιὶς ἀθ- 
ΟἸἶπμο98 ἴο ΘΟΙΏΡΙΥ͂, διὰ τρῖβμοβ ἐμοῦ ἴἰοὸ χοΐγαϊη 
ἔγοτη υτρίὶπρ Ηἶπι. ““ΒΟΥΌΘΑΥ,᾽ Βο ΒΔγ8, τ ὦ 
δὼ ὙΠ|1}Π0 Δ ἃ ΤΟΔαΥῪ πιοΐ ΟὨ]Υ, οἰο." [ὙἸΝΕΕ, ἢ 
θὅ. 4. υἱι.---ΤῊὰ. Ὑπὸ Τορὶγ: “ἼὍΒ6 ᾿ΪῚ οὗἹὨἩ (86 
ΙΠογὰ Ὅ0 ἀοπο!)᾽", πΜΣ]6 ὃ ΟΧΌΡΟΒΘΕΘΘ ΒΌ ΙΩ ἐΒδ: 95, 
Τοΐογβ ἰο 10 Βοάθομιον ἴῃ ἰδὲ τογὰ κυρίου, [0Ὁ 
Ῥαὰ] μδὰ }ι8ἰ τηραἰϊοποα (μ9 πδπιὸ οὗ Ο σίσὶ [τοῦ 
κυρίου ᾿1ησοῦ]; ἢΘΏ6Θ κυρίου ἀο68 ποὶ πίἰδηῃηὰ ΒΕΙΘ 
ον ϑεοῦ (46 ἤοϊ[6). ᾿Επισκενασ. ταοδῃ8: ο παῖε 
λὲ πϑοέδϑατῳ ργϑραγαίίομφ 500 ποίο 10 δΌογτο, 8Ρ- 
Ροπάοα ἰοἰμείοχί; γ α]ρ, ργαραταί,.--- Τὰ... Τοος 
18 οὗ σοῦγδο ἰο Ὀ6 ΒΌΡΡΙ ἰδ ὉΥ͂ 1.16 τοαεσ Ὀδίοσθ 
τῶν μαϑητῶν [Ἤτκεκ: ΟὟ. ἢ θ4. 4.--ΤᾺ.. Το 
αἰϊγδοιϊΐοη ἴῃ (ἢ οοπδίγασίΐοι : ἄγοντες παρ᾽ ᾧ, πιδῦ 
Ὀ6 ἰμ5 Γοβοϊγοὰ ἰπ (}86 πιοδὶ δίτηρὶδ ΤΙΒΙΠΟΣ: 
ἄγοντες παρὰ Μνάσωνα, παρ᾽ ᾧ ξεν. [8.66 οἢ ἴθ 
Ῥδβδᾶρο ἯΤΙΝΕΚ: ΟΥν. Ν. Τ΄ ὃ 24. 3, δηὰ 2 8]. δ. 
--ἰκ.]. ΤῸ ΟΠ οΥ οὐ)οσὶ οΥ̓͂ ἐμ680 αἰϑοὶρὶ65 ἴδ 
δοσοιηρδηγίης Ῥδὺ] δῃηὰ δ18 ὑγδυθΠῖηᾷ ΘΟΙΏΡΑΣ- 
ἴοῆβ, δοσογαϊηρὶγ, γα ἰὁ ἱπίγροδποο ἐδμόῖπι ἰο 
Μηδδοη, πὶ τἤοπὶ ἱμον, (9 ΟΠ τὶ διΐδπ οὗ 68- 
δγθδ, Ἔ͵Ο δοαυαϊηἰοα, δηὰ ἰο οοπάυσὶ δοιὰ ἰθ 
Ἀἰπὶ δ5 δἰ σιοβίδβ. 'Αρχαῖος μαϑ. ἰ5 Θαυΐνα]επὲ ἰ0 
ἀπ’ ἀρχῆς μαϑ. Ηθ ν»ᾶαβ υπὰουθίοα!γ 6 Ηε]]οηϊὶ 
Ὀγ ὈίγιΒ. [“Ηἶἰὸ γψγὰϑ ροββί οἷν οοηγογίϑα ἀυτίηξ 
{86 18 οὗ οὖν Ιογτὰ ΗΪπιθο]ζ, δηὰ Δ  δαγο Ὀθδδ 
088 οὗ ἰπο80 ΟΥρσγίδη δονδ {““οὗὨ Ογρτηβ᾽) πὸ 
ἤἢγπὶ τδάθ ἰδ 6οβροὶ Κπουγ ἴο 15:6 Θγθεκϑ δὲ 
ἊΝ δὰ οἷ. χὶ. 20.᾽" (Οὐπνδ. απὰ ἮΙ. 11. 241.--- 
ΤΕ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. Το Ομ γίϑιϊδπθ δὲ ΤΎΤο ἀοαϊγοὰ ἰδπδὲ ἰδ 
ΑΡοϑβί]θ βῃου)]ά ποῖ ξὸ [0 6 γι ββΊοτη, τον. 4: {δ 
ΒΡΟΚΟ διὰ τοῦ πνεύματος, ὌΥ ἰδ ἱπερίγδείοῃ δηᾶ 
{πο ΠἸατΐ πδιΐοι οὗὨ 186 ϑρίνιι. ΙΕ 15 μοτο, Βον- 
ΟΥ̓́ΟΣ, ΠΟΟΟΒΒΔΙῪ ἰ0 ἸῬΔΚΟ 8 ἀἰδιϊησίΐοη, Τμδὲ Ρδυΐ 
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ψουἹὰ ὍΘ ἀχροδβοά ἰοὸ βούδγθ Β0 ουἸ ρ5 ἴῃ 991 088- 
19πι, ἐμ 6 Υ Κποῦν ὈΥ {Π6 1ΠΠυπιϊαϊΐοι οὗὨ 86 ϑρ τι. 
Το ῬΡΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ Αρδῦυϑ, τοῦ. 11, δηὰ ὑπὸ ἰδη- 
ζυδᾷο οὗ 116 Δροβί]θ δἰ πιβογ ἴῃ οἷ. χχ. 28, ΒΒΟΥ 
δαὶ 11 τλὲ οἰσιρὶν ἰλεὲ ἀποιοίϊεαάσε οὗ Βυς ἢ δὴ ἴδ8ι9, 
ἰῃὰ οᾶ86 Ῥδὺυὶ ποὺὶ ἴο {πὸ οἷἴγ, ὙἈ1Οἢ γὋ8 σ0η- 
νογϑὰ τὸ ἰϑαὶ ὈΥ {πὸ ἰΠυπιϊηδίΐοι οὗἨ ἐμ Κρ ᾽ τἱϊ. 
ΤΊια οηϊτοδίγ ἐιβοὶ, {πὶ Ῥδὰ] διουϊὰ ποῖ γίὶίδβιΐ 
δοτυδδίθ, Ὑῦθγ 50 ἢ ἀλη μου αν (θα Ὠΐπι, τν 88 
ποί ἀϊοίατοά Ὀγ 180 ΗΟἸΥ αΠοκί, Ὀυὶ νγα8 ργοιτιρίοα 
δοϊοὶυ ὉΥ Βυπιδὴ Ορἰπίοηβ δηὰ δοοιϊΐοῃβ. Τμδί 
ψιΐοῖ 25 ΒΔ ΠΟΓΘ δ 0066 δοηῃπηθοίοα [50] 
σἕἱὰ ἰδὲ τ ἰο ἢ τγᾶ8 αἰ γ1π6, ΘΥΤῸΣ ὙΠῸ} ἰδ 6 ἰχυ ἢ, 
86 65} νυνὶ ἰδ 6 ϑρ᾽τιϊ. 8.0, ἰοο, (6 νγ8}} πιϑϑῆϊ, 
δαΐ ἀΠΏΟἾΥ, αἰδβιιδβίοη οὗ Ῥοίοσ, οσοῃῃθοίβα 186] 
πὶ 16 Βοαδοπλοτ Β ἄγϑί ῬΓΟΡΆΘΟΥ οἵἉ ἷ8 βυ ογ- 
ἴηρε, Μαίὶ. χτὶ. 21-28. Νοιδίῃρ 18 πλ079 δρὶ ἰοὸ 
Ἰοωὰ υ5 δβίγϑυ, οὐ ἷβ ἸΏΟΓΘ ἀϑδηρθΓοιΒ, (μη ἰμδί 
πεϊχίεἴα εατηΐς εἰ ϑρίγίίς Ἡ ΪΟΙ ΤΑΥ͂ 80 ΘΑ51}Υ δηά 
80 ᾿ἰπδι ἸΟΌΒΙΥ ΟΟΟΌΣ ἰπ ΟΌΥ ἱμουκμίθ, ζθο] ἢ 9, 
διὰ δοί! 008. 

2. ΤῊ ῬΤΟΡΒΘΟΥ οὗὁἩ ΑφδθῈ8 ἷδ α͵80 ΓΘ ΑΥ ΚΘΌΪΟ, 
ἷῃ 80 [ΔΓ 88 ἯὉ σδῃ ὈΥ̓͂ ΤΩΘΔῺΒ ΟὗὨ ἰΐ, ΤηΘΑΒΌΓΘ, 88 
ἰΐ τότ, {μ6 ἀοσγθο ἴῃ τ ΒΙ6 ἢ ἰδ 6 ΣΟ Θ] δ οτι8 τυ 10 ἢ 
ῬῸ] τοοεϊνοὰ σχοδρϑοίϊης 818 ᾿ππροπάϊηρ Β 6 Ὁ- 
ἴηχε, Ὀθοδσηα οἴθδτον ἈΠ ΏΟΓΘ ἀοἤηϊίο, {1Π|0 ὨΘΑΤΟΥ 
"8 οδπι ἴο Φογιβαίοα, δηὰ ἰδ τποῦὸ Σαρα] ν 
ἴμ6 ἔπιε οὗὨἩ (6 ζυϊ)πιοπὶ οὗἨ ἰδὲ ῬΓΤΟΡὮΏΘΟΥ δ8}ἢ- 
Ῥγοδομβϑὶ, ϑβυςῖὶ, ἱπάθοα, γγα8 6 σουγβθ οὗ Γο- 
τοϊδιΐοη, ὈοΪᾺ ἀπᾶογ ὑδ6 ο]ὰ δηᾶ ἀπάοχ (86 ΠΟῪ 
δογθηδηί: ΤῸΥ ῬΧΟΡΒΘΟΥ͂ ΘΟΥΥϑροπαρά ἴῃ (ἢ 9 ἀθ- 
ἔτεος οὗἉ 18 }} 688 δηὰ αϊβίϊ ποῖ 658 0 {086 ΠΟΥ- 
18] ΓΌΤΤῚΒ ΟΥ ῬΤΟΟΘΒ868 οὗ ἀθυθὶορτηθηὶ ἴῃ {ΐπι0, 
ἰο ΒΊΟΝ [116 ΘΟ 56] δὰ {π6 πΟΥΪ οὗ ἀοα ΑἸνγδυδ 
δἀαδρίὶ ἱπϑτΏβ6 768. 

ἃ. Το οὈΘΟΌΡΙΥ τοι αἰΐοπβ ἴῃ οἰγοῦτη- 
δίδηοοθβ ἱμδὺὶ οοσυττοὰ αἱ ΤΎΓΟ (ΥῸ7 7 8, 4), 'βΒ γθ- 
Ἰηογοὰ δἱ σϑβαῦοδ (Υ901. 8, 11 ἢ.). Αγξδραβ, δὰ 
(86 οτζδῃ οὗ ἰμ0 Ηο]γ α]ιοβέ, ργϑαϊσίβ (μὲ {π6 
δροϑι]6 νν}}} 6 δυγοβίοα δηὰ ἀδ)  τοσϑα ὺὑρ οἱ 79- 
ΤΌΒΔ]οΏ. ΒΟΥ {μ18 Τϑδβοῦ, [80 ἰγδυο] τσ σοτ- 
Ῥδηΐοηβ οὗ {πὸ ᾿ἰδίίον, ὑοχοῖμοῦ ἢ (Π6 ΟἿ γἾ5- 
{189 το τοϑ θὰ ἰῃ Οὐβαγοδ, ὈΣΖΘΏΓΥ δηὰ ἢ 
ἰθδῖδ ᾿π ρίογο ὑδ 6 ΘΡοδί]6 ἰ0 τῇδ ΚΘ ΠΟ δἰϊθιιρὶ (0 
Ῥγοοοοὰ τὸ Φογιιβδίοπι, Απηὰ γοὶ 186 υηἰϊοα Το- 
αῃοϑί οὗ Δ Θηςἶγ6 ΔΒΒΘΙΩΌΪ οὗἨ ΟἿ ἰ ϑἰΐδη8, οοἴὰ- 
Ῥυϊβίης δ] ἰδ θα τηθ, τὸ ἰδ οτοα ζαϊ }}} 
δηὰ δυο ΒΒ }}} ΤῸ ὑπὸ Κίηράοπι οὗ αοὰ, δι 
88 ῬὮΠΡ, Το μου8, δὰ οἰμοτα, Θχοτοϊβοα ἢ0 
ἀδοϊδῖνο ἰπθαθησθ οὐ (9 Δροβίῖϊθ. 786 Ὑ1] οἵ 
(9 Ῥεορῖθ, δηὰ δύῃ (9 υπδηΐϊηουϑ τῖ8}} δηὰ 
ἯΠΠ οἵἨ σοηυΐπο ΟὨ ΤΙ Β(18}.8, σδηποὺ ΑἸ Δ Υ5 Ὁθ τΘ- 
ειάοὰ δ {ῆο ν]ὶ}} οὗ αοἅ. ΤῈ βογυδπὶ οὗ ἰδὸ 
Ἰογὰ ἀοθ5 ποὶ Ἔχ ἰοὶί ἃ δίοἱοδὶ ἱπα ἤουομοθ; {86 
ΘΑγποϑὶ οηἰΓοδίϊοβ δηα ἢοὶ ἰθδγΒ οὗ ἢἰ8 ὕγϊθπὰβ 
προ. δἷ8 μοατὶ. Β.}}1, ἢθ ἀοθ8 ποῖ οἤϑηρο [8 
Ῥύγροξο; ἷβ σγοβοϊυιοη ἰ0 β0 8 7 ἱτηρν ϑοππιθηὶ 
δηὰ οτοη ἀοδὶὰ ΤὉ0Σ ἐ!6 βαῖκοὸ οὗ Ζ965118, 18 )π8]- 
ἰετεὰ; μο Βρεᾶκβ δηὰ δοίβ ν 1} 8 σατὰ δῃὰ σγθϑο0- 
Ἰαία ερίσὶϊ. 

᾿ΒΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

κε, 1. Δἴϊτο ὅ1χ Ὑγοχθ βξοῖζϑῃ [88 ἰοΥη 
ΟΌΤΒΟΙ δ 5 5 ΥΑ] ἔχοταὰ ἴδθσω, δη ἃ μαᾶ ΙΔῸΌΠΟὮ- 
9θἃ [5οἱ 5411]. Τγυθ ἔγίοπάβ ἀο ποὶ βορδσγαίθ νι ὶ1}- 
Οὐΐ ΒΟΣΤΟῪ ; δΒι}}}, ἣο τἶᾶῶο οἴοανοβ ἰο αοα τ ΠΟΥ 

ἰο τ95, ἷβ ΝΠ, ἰο ἀορατὶ, γ᾽ μοη 6 Σο- 
Θοῖτο5 ἃ ἀἰγίπο ᾿πιϊπηδίϊοη.---ἰ!} 18 ΟΡ ἀπίν [0 

γ 614 βυθταϊβϑίγου ἰο (0 συΐϊάδποο οὗ αοὰ, δπὰ 
ἴο Ὀ6]ῖοτο ὑμδὶ μ6 Μ111 δχϑσῃΐθ δἷβ ν1}} ἱβγοῦρα 
1.8 85 ἷβ ᾿πϑίσυμθηΐβ, τ Βοῖ 9 ἴθ 6 Ῥδίἢ ὈΘΙΌΣΘ 
Ὁ8 Ὀ0 ΘΑΒΥ, ΟΓ Ὀ0 ΘπουϊηὈογοα τ ἢ αἰ δου] 168. --- 
Ουγ ν01]6 ᾿ἰἴο 18 1κὸ 8 γογδρβθ; Υδὶσ νὶπβ δὲ 
πιθ8 αἰϊοπὰ π8, Ὀὰΐ (ΒΟΥ ΤῊΔΥῪ ὍΘ Βαοοθοάθά ὉΓΥ͂ 
δου δηὰ ἰθιιροβίβ. (ϑιδυϊο).---Τ) 9 σογὰβ 
ΒΟ (ὴ9 Μαβίου βροόῖκθ: ““Βϑ}ῃο]ά, γὸ ζὸ ὺὑν ἴο 
ΦοΓΏ ΒΑ] Θτη,᾽ οἰθ. (1μιι. χυὶ!. 81 8΄.}, ταϊχῃξ πον 
9 γορϑδιϑα ὈΥ δἷ8 ἀϊβοΐρ]ο. 
γε. 2. Διὰ δηᾶίηᾷ ἃ δΐρ δαὶ ς ονοσΣ 

πο ῬΒθϑηϊοΐδ, οἰο.-- ΒιιΓ ον (η0 19168 88}} 
ψαὶῦ ΓῸΓ 1η6, δπὰ ἰδ6 βιΐῖρ8 οὗ ΤΔΥΒΕΪΒᾺ ἢγϑέ, ἰὸ 
ὈΥΙῺΡ (ὮῪ ΒΟΠΒ ΤΤΟΠΙ ΤᾺΣ, ὑπο ὲσ δῖ γον δηα ὑμοὶν 
βο]ὰ πῖνὰ ἐμθαι, απίο {89 διὸ οὗ ὑπὸ 1οσὰ (ΒΥ 
αοᾶ, δηὰ ἰο ἐμ ΗΟ Οπ6 οὗἩὨ βγδοὶ, Ὀθοδυβο 86 
Ἦδ81} ρ]ογ σα {66.᾽᾽ β8ὶ. [χ. θἁ ΤΏ 8]]υδίοῃ 18 
ἀουθι]688 ἐο τογομδηὶ βΐὶρθ. Τὴ ἰγδάθγθ ἰπ 
{πὶ δῖ 110{16 ὑΒουχσας δαὶ ἐμο ἔχον πο ἢ 
(οἷν Φονῖβι [6] ον -ἰγϑυ θοῦ Ὀγουχηῦ οα Ὀοαχά, 
ΔΒ ΙΠΏΟΥΘ ὈΣΘΟΪΟῸΒ ἰθδὴ (μ6 ΡΌΓΡΙ6 οὗἨ ΤΎτο, (89 
Βρίοθβ οὗ Αγϑθῖδ, δηὰ ὑπ δθοῦ οὗ ἐπ Ηγρου- 
ὈοΥΘΒη8---ἰμ6 Ῥγθοϊουϑ ροδσὶ οὗὨἨ ἐμ αοΒρ6ὶ δαὶ 
ΒΆΥΘΒ ΠΊ6Π. 
γε. 8, 4. Δῃᾶ Ἰαηδοᾶἃ δαὲ γτο.--Αηᾶ 

Βυάᾶϊηςξ ἄϊποὶρ]θα, νσο ταχσχὶθᾶ ἐπ ϑχθ βου θῇ 
ἅδνυβ.---ΤῊὸ αἰδοουουυ οὗ ἀΐβοῖρ]θβ τγδ8 οπ9 οὗ 
180 ρῥγίποῖραὶ ἰορίοβ νυ ιΐος ἐμθ Ἰουγ 815 οἵ ἰδθ 
ὑγδυθ! ηρ Θροϑί]68 ἱπίγοὰυοοά. ἯΤᾺ116 Ἰοαγηϑὰ 
61, παίαγα ἰδίϑ, δη ἃ ἸΟΥ͂ΘΓΒ οὗἉἩ (6 ατίϑ, ἰπαυΐζτο, 
ὙΠΘῊ (ΠΟΥ ἰΥΔΥΘ], ΑΙΘΥ ΤΆΧΘ Οὐὐθοίβ ἰῃ πδίυχο, 
ΟΣ {μο86 ψϑ οι Ὀοϊοαρς ἰὸ δυὲ διὰ βοΐϑθῃοθ, (89 
βοσυδηὶ οὔ Ψ96808, οἡ 89 οἶος βαῃά, Ἰπαᾳυΐγοθ, 
ΔΙΌΟΥ ΣΤ ΟὈ͵]θοίΒ Ὀοϊοη κίας ἰο ἐμ κἰηχάοτι οἴ 
Φοβυϑ, δηὰ ἢθ 18 ΠΟΥΘΡ ΒδΡΡΙΟΣ ἰμδὴ 05 ΒΘ 
τηθοὶβ τ] 04 8 ΘὨΣΠ ἄγοι. (ΑΡ. Ῥαβί.).--- οίθη- 
(ἰοη8 ἩΒΙΟΒ ὁ ΘΧΡΟΣΘΠ6Θ ΟἿ ΟἿΕΡ ΟΌΤΠΘΥΒ, 8.0 
οἴλθῃ Βρϑοΐβ}ν οτάογοὰ Ὀγ ἀϊνίπο Ῥχουϊάθῃοθ 705. 
ΟὟΓ ΟὟ Βα] γδίϊοι, ΟΣ 707 (μδὺ οὗὨ οἰμοσβ. (βίδυκο).. 
-Αβ  δο ἀσι168 οὗ {λ6 ογϑῖν οὔ {1:6 γϑβϑβϑοὶ ἀοίαἰ δα 
{ποτ ΤῸ Βοῖὴθ {ἶΐπ6 δ ἐμαὶ βροὶ, Ρϑυϊὶ Τοιιπὰ 8 
ἴδυογ Ὁ]6 ΟΡΡΟΥ ΠΥ [ῸΣ δίγοηρι ϑαΐης ἰμ9 ἀΪ8- 
Οἷρ᾽68 δὺ ὕγσο. Τσχδὰθ δῃηὰ δοσζαηθσοθ ἱπά υοθἃ Τγ68. 
ἴο ΒΘΆΓΟΒ [ὉΓ Απλοτγίοδ, δὰ Θοά ἰππὰ8 σοπγογοά, 
{80 ἀοΒροϊ- οὗ ΗΪ8 ϑοπ ἰο ἐμαὺ οουπίνγ. (Βίεφοτν).. 
- ΝΕ ἀἰά ΜΒ χουιδὶμ Ῥγθοίβοὶ βοῦϑι ἀδυβῖ: 
ἩΓΒοιι ἀοαδὲ, Ὀδοδιι89 ἰδ χανθ Εἶπ Ῥ]θαδιισο ἰο» 
ΟΌΒΟΡΥΘ ἃ ΒΔΌΝΘΙἢ δηὰ γῬϑγίβκο οὗ ἔμ [οσὰ 8 
ΒΌΡΡΟΣ ἴῃ ΘΟΙΏΡΘΠΥ Μἱ18 (86 αἰδοῖ Ρ]6.5. Α 860γ- 
τληὶ οὗ αοἀ ἰΒ ἔα Ὀοίίου ρ]θαβοὰ ὙΠ Β6 688 
Βροπὰ ἷ5 ὑπ|6 δῆοηρ (86 ἀἰδοὶρ]68 οὗἩ 6888, ἐμ 8}. 
θη ΒΘ 8 {πὰ [Π6 ῬΘΟΡΙΘ οὗ (6 τοχ]ά, (Δ φ. 
Ῥαβί.). 
κε. ὅ. ΤΏΘΥ 411 Ὁσοιρδί τ ΟἹ ΟἿΣ ὙΓΑΥ͂,. 

{1080 υυὶνθα δ ἃ ΟΒ᾿]σχΘΩ .---Ραγϑηίβ οὐρὰ ἰοὸ 
οοπαυοὺ ἐμποὶν ΘΒ] σθαι ἰο (ἰ).0850 Ρ͵Δ 068 ὙΠΘΓΘ ὑΠ9Ύ. 
ΤΩΔΥ͂ ὍΘ ΘΠΟΟΤΑρΡΟὰ ἰ0 ῬΓΑΥ δηὰ ἰο ἀο κοοὰ ἱἰῃν 
ἔθμογαὶ, Ὀυὲ ποὶ ἴο ἐποβ6 ΒΘΓΟ (ΠΟΥ ΔΥ ὯὉθ 60᾽- 
τυρίρα.--Τ τχϑοίϊηρ δὰ {μὸ Ῥαγίϊηρ οὗὁἩ ΟἸ γἦβ- 

1 εἰδη8 βῃου]ὰ ἠοὶ ἰδκο ρ]δοθ ψίϊμβουῦ Ῥσλγϑι δὰ 
ξοοὰ τῖβῆθβ. (βίδυο).---ἶμτὖ 16 ΟΤΙΒΥ οἵὗὁὨ ποόϊΐοο 
ὑπαὺ {}}}8 18. ὑπ βγϑὺ οοσαβίοῃ ὁπ τὶ οἢ Ομ ] σθ 
ΔΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθηἰοηθὰ 1 ΤῊΒ ΑΟΤΒ6. “ὍὉὍαϊ οὗ 
[86 τιον οὗὐἨ ὈΔΌΘΒ πὰ βυοε! ρα μδϑὶ ἴμοὰ ΟΥ- 
ἀδϊποα βίγθηχίὶ.᾽" Ῥ8. υἱἱδϊδ. 2. Τμθ8ο 116 ψοῦ- 
δὮΪΡΡΟΣΒ οὐ ἐπ ΤΎΓΙΔΩ ΒῆΟΓΘ Τοιηϊπὰ υ οὗ [.Ὁ- 
{6 γ᾽ 8 ΤΟΙ Οοποργαΐη [86 ΔυΧΙΔΥΥ ΔΙΙΩΥ͂ 
“«φοῃϑίβιίϊης θη ΓΟ οὗἩὨ ἈΘΓΟΘΒ,᾽ ἔγοι ὙΠΟ [9 
δΔῃἀ 18 δϑβοοϊαίθβ ἀουϊγοα δὰ ἱῃ {μον θομβϊοὶ 
ΜῈ [86 ΘΠΘΙΩΥ͂. (6886). 
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γε. 6. Αι!ᾶἂ ψΨΕδ6ὴ Ὑ6 δι8ἅ᾽ ἴ6͵}κ6 Ὁ} ΟἿτ 
1θᾶνθ, οἱο.----ΟΌ} π  ΣΟΟΊ ΓΒ ἴῃ 815 ψΟΥ]α, ὁνθα 
ψ ἢ ὑχο56 τὸ ΔΓ τοδὶ ἀθῶν ἴο υ8, 18 Ὀυὶ οὗ Βῃοτί 
ἀυγαϊΐοπ;; (πΠ6 ΒΟῸΣ οὗὨἩ ρμαγίϊπο Βοοὴ δοῖθϑ. Βιυϊὶ 
η ἰΠδὶ Ὀϊοπβοα που], ἰῇ το ἢ {86 οὨἰἸάγοη οὗ 
αοὰ ν"}}1 τπιδοὺ τ ἿΟΥ, [ΠῸῪ Μ]1} ΠοΥΟΣ ὈΘ δερδ- 
Τοϊοα ἔγοῃ ὁῃ6 δῃοίμου. 1 1.688. ἱν. 17. (Βίδγκο). 

ψγεκεπ. 7. )ὕ0ἋαῪ - - - Βαϊαϊοἃ [86 ὈτΟΙΒΙΘΙ, 
οἰο.-- -Πὸ τοὶ χίουα σου θυ βαίϊ 0889 οὗ ΟἿ ΓΒ. ΔΒ 
ἰγοηρίμοπ ἐμ οἷν ἐλ 11}, ἴπόῦθαβα ἐμ οῖν ΟΥ̓, ΘΟΙ ΥΩ 
ἐμποὶν ὮΟΡοΒ, δὰ σἤϑοῦ {86 μεδτίβ οὗ (ποθ Ἦ]10Ὸ 
Βαυὸ Ὀδθ Ὀονοά ἀονπ ΟΥ̓ δ οιϊομβ, 1 Τ}68. 
γ. 11. [ὦ ἰ8 δὴ ὑπ 808}}}7 στοδίὶ ρ᾽θδϑυσο, ἤθη 
γγὸ πιοοὺύ ΟἹ 8 ᾿ΟΌΣΠΟΥ ΠῚ αἀογουϊ ΡΘΥΒΟΏΒ. 
(διασῖκο). 

γεε. 8. ῬΒΠΠΕΡ τἴ86 ὀνδηβο] δε, οἱο.---Π ἰδ 
πάθοι δὴ δρργορσίδίο {1110 νιοὶ ἐμ 18 ζαὶ μα] 
ἰδδόῖοῦ πατο σγϑοοῖσοθ. ΒΘη γ͵ὸ Θχδιρΐηθ ἐδ 9 
ἰδίοσἱ 6) βἰαἰδιηθηὶδ ΒΟ Ὦ ΔΙῸ Τηϑᾶθ γοϑρϑοίϊης 
εἶπ ἴῃ οἷ. γνἱ. ὅ, δῃὰ ο6ἢ.. τίϊ!. δ, 2326, 40, πδιυλγεῖγ, 
ΒΟΥ ἐπα ρΓΟΒΒΙ ΟἿ Υ ἢ6 ργοδομοαᾶ [86 πϑιηθ οὗἁὨ 7688, 
διὰ ΒΟῪ δι ΣΌΪ ἢ οχραἰποὰ ἰμ6 δ'δυ- τα 
Θμαρίεν οὗ βδίδῃ, γὙ6 σϑδα ]γ ρογοοῖτο πὶ 8 
δίῃ 688 ἰο ὈΘ 8ῃ ΟΥ̓δἢ χοἰ δί γἃ8 ἀοπιοπδίγαίϑα ὉΥ͂ 
0 αἰἴι ψ πο 6 δ τοοοϊνοα οὗ ρῬγουΐπρ αἷδ- 
Εἰπογ ἰο ποι, ὕγοια (86 σγϑυθϊδιΐομβ οὗὨ {η0 ο]ὰ 
δυὰ ΠπΠ0Ὁ οσονοηδηί, ἱμδὺ 2926808 γψβ8 ἢ ΘΘΏΙΓΔ] 
Ῥοϊπὶ οὔ πς οϑρ6]. ΜδΥῪ 796ε808 4υ Δ) }ΥᾧΥ 18 ἸΠΟΤῸ 
8 τηογῸ Ρουθ οΠ]Υ ἴο Ὀ6 Βι6}} ογδηρο δί8. (ΑΡ. 
Ῥαβὶ.).--- 1 ἢ ντὰβ ομθ οἵ 86 Β00 68 ..-- 
Ησοτο οὔδβοτυοθ ἐμαὶ ῬὨΪΠῈΡ, δὴ ΟΒΊΘΟΥ οὐ 6 ΘΒ ΤΟ ἢ 
δὶ Ζογυδαίοιι, νῃ0 864 τῦθη 8868] τοδὰθ ἢδγοῦ οὗὨ 
ἰι (τὴϊ!, 8--8), ἴ5 πον (6 Βοδί οὗ Ῥβὺ] διὰ οὗ {86 
ΒΟΥΘΏ Ὑ0 ΒΟΘΟΣρϑῃ θα πἷπι, δ ἃ γῆ 6 Γ0 Ὀτίηρ- 
ἑπς ἴἰο {9 ῬΟΟΥ δαίῃ 8 δἱ Φογιβδί θαι {16 κἰ 8 οὗ 
Ἰοτσο σοὶ ἰμποὶν Ὀτγοίθσοῃ οὗ 86 αθη 168. δὰ 
οοπίγὶ θυϊοα. δὲ ἀονουΐ δορυθγβαιϊ 8 Ὑ6ΓΘ 
ποϊὰ ἰῃ 89 Βουβο οὗ ἈΠ Ρ, πὶ τοι ΡῈ} δηὰ 
86 δουθη 0 δοδσοπιρδηΐθα δῖτῃ, δυοάθ' Ἧαὶ 
ῬΓΑΙδοΒ (86 Οἴογοα ἰο ἰπ9 ογὰ, μη ἐπ 6 Υ 60ῃ- 
δ᾽ ἀογοὰ δἷθ οηάογία! ναγϑὶ (Β68860). 

γεβ. 9. Διπᾶ 189 ἀδὴθ δ μεᾶ ίουγ 
ἀαπεκδίοσβ, νἱσκὶπδ, νυ οἱ ἅϊᾶἃ ὈΣΙΟΡΈΏὮΘΕΣ .ο-- 
ΤῺῊ9 Βοιιδθ οὗἩ ὑμ6 ουὐδηρο δὶ ῬΕ ἢ Ρ, ΨῈΟΒΘ ΟΥ͂Ι66 
85 8. ἀραλοοη οχρίγοα δίϊου 86 ροσγβοουϊίου (6Ἀ. 
Υἱ]. 1 55.), Ὀδοδπῖο, πῃ σΟηΒοαῦθῃο9 οὗ 86 ὕι}8]- 
πιροὶ οὗἁἩἨ (80 ῬΓΟΡΉΘΟΥ οΥ̓͂ Φοοὶ, οἷ. ἰϊ. 28, ἐμ 6 
Βομογϑὰ οοπίγδ] ροὶπί οὗ ἰλ 9 Ομ τ βιΐδη οοηστοζα- 
οι οἵἩ σεβασγθ, Ἦ]δβ ἔουν ἀδυρδίοσδ, πὸ δὰ 
Φοροϊγοα (πο αἰ οὗὁἨ ῬΤΟΡΆΘΟΥ δηὰ οὗ ἰπίοσργοίδ- 
ἀ(ἴἰοῃ, δηὰ τᾶῖο, 88 Ῥύγϑ στἱγρίηβ, τοργοβϑοηΐ ἐμ 
Ομ δϑι ΕΥ̓ οὗ ἰλὸ ἀδυρλίον οὗ Ζίοη, ἔστη 8} πον δηὰ 
οἷον ουϊάθμποθ {πϑὺ 8}1 ὈΘΙΘΎΘΙΒ Α11|κ6 ΘΠΪΟΥ ἰδ9 
ῬΥϊνί]χο8 οὗ δ] άσθη ; δπἃ οὐϑῃ ὑπ 6 ΘΑΓΙ ΘΓ. ἴῃ- 
δίϑποσα οὗ {π 6 ῬΓΟρΡ  ούοδθο8 Μίγίδπι, οΌοΓδΙι, οἰο., 
Ῥύονο ὑμπαὺ ἰμ6γ6 18 πο ἀϊδογθηοθ ἰπ ὑπο Κίπράοτι 
οὗἩ ζτᾶδα οί Θ 6 ἢ Π|8]6 δηά ἤδπιδ]ο, ἃ]. ἰἰϊ, 28. 
(ἔτομι θοπμ. δηὰ 83}.). 

γεβ. 10,11. Ασξβῦαε - - ἴοοϊς δ} αἰτά]ο, 
εηᾶἃ Ὀουπᾶ μἷα οὐ παρ δ 8 ἃ ἴϑθοϊ, οἱο.--- 
ΤῊο Κπον]οᾶρο οὗ ἴα ἤδοὶβ τ ΐσι ὑμ6 ϑρίσιυ πδὰ 
υγἱτἢ πο 1 ἃ ἔγοιῃ (6 ἀδιῃίοτβ οὗἩ ΡῈ], 18 ἱπιραγί- 
οα Ὁγ τγουοϊδίϊοῃ ἰὸ Αραῦυβ, γῆ ἰδ ῬΓΟΡΘΔΌΪΥ ἰδ 6 
ΒΆΓΩΘ ῬΟΥΒΟΏ, ὙΓὮΟ, ΟἿ 8. ΤΟΥΠΙΘΙ οοσδδίοῃ, οἷι. χὶ. 
28, 88 δρροϊπίοα 0 Ὀτγίηρς ἐἰάϊηκε οὗ ουἱὶβ ἐμαὶ 
ὍΟΓΘ ΔρΡΡυοδοβίηρ.-}} 6 τη ὑμΒαῖ οὐ 
τιῖα οαἰτά]θ, ἰμαὶ ἰ5, γῆο 88 ἀονοίθα ἈΪπι|536] Θῃ- 
εἰγ ον ἰο ὑμ6 βουυΐοο οὗ ἐπ ογὰ 9688 δηὰ οἵ Ηΐβ 
αοϑροὶ. Τὰθ Ῥσγόρ θέ ΡΌΓΡΟΒΘΙΥ βοϊ ϑοίδ {8185 ἱτηδ 

ἴῃ ΟΥΟΣ ἰο γοργοθοιί {π6 ἀυΐν τ ἰσἢ (πο ϑογγαηὶς 
οὔ οθιδβ 816 ὀουπα [Θοτηρ. 96 Γθμ. χὶϊὶ. 1-1Π|}το τὼ» 
8], ὩΔΙΠΟΙΥ͂, ἰο οσόνπ {86 ὈακΙ πίῃς οἵ (πον σοῦτθο 
ὈΥ 8. φἱογίοιιβ ἑθυτηϊ πδίϊοη. ΜΆ ἰδ [μοτά ἀν 
τοῦιὶπὰ 8, ἐμαί, ἃ5 γὸ ΒΑΥΘ ΠΟῪ δδδβυτηδὰ 186 
κἰγαά]ο οὗ 1118 βῦυῖδθ, τνθ ἸΠΔΥ͂ δΙτσαγβ δ ἰουπὰ 
ὙΠῚ8 ΟἿΣ Ἰοίηβ σὶσχί, δὰ χοϑαγ ἰο ἔμ] 8] 1} ΠῚ 
κοοὰ ρ᾽οαβυγο. (ἀρ. Ῥαβὶ.).-- -Αῃᾶ 8}}8}} ἀοὶἑνος 
Εἰ ἰηῖο [869 απ: ᾶβ οὗ ἴῃ Θδηι]6ε.--- Το 
ὮΘΔΓΟΓΡ ὑπ ΔρΡΟβίϊθ ΔρΡργοδοβϑὰ (μ6 Οἰἰγ οἵ Τεγαβι- 
Ἰθπὶ, {86 ΟἸΘΑΓΟΡ ὝΟΙΘ 16 ῬΓΟΡΒΘοὶο8 ἩΠΊΘΝ δη- 
που ποθ ὑΠ6 Βυ ΒΥ ὩρΡΕ {Ππδὺ δυναἰ(οὰ Ηἶπι, ουθα δ 
7680. ΒΡΟΪΚΘ τοδί ΟἸΘΆΣΙΥ οὐἁ Π18 ἀοϑί οἢ ἰδ δΓΟδΣ 
ἀυγίπρ 18 1δδύ ἸΟυΥΠΘΥ͂ ἰο ὑπὸ ΟΥ̓ ἰπ πλὶοδ ἢ 
βυϊοτοα. Οὐυν Ιοτγὰ 18 Ὑϑ.Ὺ (ἈἸ(Β 7], ἴῸγ ἢ6 ἀορα 
πο οΘοπάαοὶ 8 ἴο {8.6 ΒΟΘΠ 685 ΟΥ̓ ΟἿ δυβοτγίη κε κατὰ 
ὉΠ πα Το] ἀθ, Ὀὰὶ τυ τ} ρθη, Θγ68, διὰ πῖτἢ Ποδτδ 
βίγοηρί βοηθα ὉΥ ἕαϊ. {δ ἀΓὸ {8118 ΓᾺ]]}Υ δεδαγοὰ 
{δαί 41} ἱμαὶ Ὀθἕα 1]α τ, 5 ἴῃ δοοοσάδποο πιὰ ἰδς 
ΒΟΙΪΥ͂ Μ}]} οὗ (6 ϑανίουσ, δὰ 15 ἱπἰθη θα ἴ0Σ οΌΣ 
ον οοά. (ἀρ. Ῥαβίὶ.). 

γξεβ. 12. Βοδουξβὶ δὲἷπι ποῖ ἴο βο υρ ἴὸ 
οι δα ΙΘ:.--- ΟΠ τ Β. 15 ΔΤ χοαυϊγοά ἴἰο σοπιουὰὶ 
πΟΐ ΟἿΪΥ Ἡἰ (89 ᾿Λδττο 1685, ἀθοοὶ ] 688, δηὰ 
θα γβ οὗ ὑπο ὶγ οσὴ ποαγίβ, Ὀπὲ 8150 τι (ἢ ἰοηάοῦ 
ἴθο] 5 οὗ ἐμεὶν ἔγϊοπάβ, ὅπ. χἹ!, 8, 4. Τὰ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ΤΏΔΥῪ ὃθ Κὶηὰ δηα δῇοοιϊοηδίο, Ὀαὶ ἀοεθ 
ἠοῦ ΔΙ ΆΥ85 δΔοοογὰ πη μ ἐΒουρ 85 οἵ αοὰ, )0Βὴ 
χχ. 17. (ϑίαγκο).--- ο ΓΌΓΠΟΥ 85 οη ἷβ ΝᾺ 
ἰο 186 οἷν οὗἩ ῬΟΥΤΩΒ, μα τπϑὲ τ 1} ἔγίοπ 8 ἴῃ ΘΥοσ 
Ῥἶΐδοο, νσῦο ναγηρὰ πὰ; δηὰ θη ἰδ ΜγὙὰ8 Π6ᾺΓ 
186 Οἱ, ͵18 Ὀοϊονθὰ ἔγιθη ἃ ϑ'Ῥδ]βιϊη βοαὶ Ἀἰτ ὃ 
ΤλοΒΒδρο, οΘαἰγοαίϊης Εἷπη οί (0 ΘΠΟΥ δπά4 ουροθὸ 
Εἰβο]  ἰο βυσὶ ἀδῆροβ. Ηἱ5 ΔΏΒΥΟΥ ἰ5 πεὶϊ 
Κηόνῃ: “ΑἸ Βου ἢ ἰμγ6 ΓΟΤῈ 88 ΤΏΔΩΥ (6015 1 
ῬΟΣΙΩΒ, 88 ἔπ γ9 δὸ {1168 ΟἹ ἴπὸ δπουϑο-ίορα, ἱ 
Ψ|11 8.11} σοὸ 1 8ογ.᾽" (Β6588ου). 
γε. 13. παῖ τϑθϑῃ γὺδ ἴο γ͵1δο "Ὁ δῃᾶ ἴο 

Ὀχϑαὶς ΣῪ ϑατὶ 2---Τ Πα Τοτὰ, 80 πορὶ δἰ ἐδ 
ἔτανο οὗ 1 Ζαγιι8, ἀοοβ ποῖ ἀδιηδῃὰ ἱμδὶ ἢἷε ἀϊ3- 
ΟἿ 0168 βῃου)]ά οχίϊσραῖα 81} πδίυγα) Γθο τας: θαὶ ἴὲ 
8 ὶ8 Μ1Π1 τ δὲ ργίοῖ, ΒΟ ΟΥΟΥ πδίυγαὶ δπὰ 05, 
Βῃου]4 γἱο]ὰ ἰο [88 Ρονοσ οὗἉ αὶ σα! ΤΠ κα [11 καὰ 
οὗἁ νἱοϊογίουβ βορθ; δὰ Ηο Ηἰπιβ6] 18 τα δ} ἷπ 
{80 τγοδὶς. (οοῦἢ. δά 3}.).---ἰ διὰ σοδαάνῦ ποὶ 
ἴο ὍΘ ῬὈοπῃᾶ ΟἿΪΥ, οἱς.---Τ ηὸ οϑὲ το λῈ8 [ὉΓ 
ἀἰβρο! ς δἰ] ἀουδὶβ δηὰ οχίσί δίῃ οἰ ΓΒεΙ γε 
ἤγοια αἰ Βηου 68 οὗἩὨ ΔὴγῪ Κὶπὰ, 18 δὰ δοποϑί δοΐ 
ΒΙΠΟΟΡΘ ργροβα οὗ ἰῃ6 προτὶ ἰὸ βυ πὶ πὶΐι υα- 
σοΡ᾽ αἰπῖης ὙΣΠΠ Π685 ἰο 72650.5, ἀπά ἰο ΟὟΘΥ, 
Δ ΊΘΥΘΥ ΟΌΓ οἵ δ  Ὀ6. (ΑΡ. Ραβί.).-- -τῖιε βϑι: 
ἱπρ ῥτἰποῖρὶο οὔ [16 δροβέ]ο Ῥϑὺ] 15 οχρτοββοὰ ἴῃ 88 
ποτά: "« Βοΐηρ πιδὰθ δο; στη δ ΌΪ6 πο δἷ8 ἀοϑ δ," 
ῬΒΪ, 111. 10. Ης ἀθδβῖγοβ ἰο ἴον “16 ρΟΤῸ οἵ 
Ηΐβ8 τοδυτγγθοιϊοη,᾽"" ΟἾἿΥ ἐδγουχίι [ἢ 6 πιθϑη8 οἵ 
186 [6] Βρ οἵ ΗΠ 5 ΒΥ ρ8.᾿ [ἢ 818 Υἱον, 
(86 ΟὨΪΥ γϑὲδ νι ιϊοῖ οοπἀποῖοά ἴο σἸΟΤΥ͂, γ:88 (Βδὶ 
οὗ (6 ογοβϑβ. Ηδφ ᾿ἰἰνοὰ οὐΪγ ἕο βυδετ.---ἰ {8 
τεβροοί, ὑπ ΟΕ ἰδ δ ηὶ γ οὗἩ ΟΌΓ {ἴπ|65 Βῃιοα]ὰ ποί 
ΟὨΪΥ 9 ἱπιρτονθᾶ, Ὀυλ 6 Θη γον οἰδηξοί. 
ὝΒΟΓΟ ἀο Τθῃ ἰῃ ΟἿΣ ἀΑΥ βοοῖς δίϊοσ (18 οοϑαῦ- 
ΤΟΥ Υ ἰο (6 ἀοαῖῃ οὗ 9 68ὺ8ῇ ῬΒΟΓα [8 11 ΚπΟΤἁ 
ΟΣ υπάογβίοοα "---Νοὺ (6 ΟΥο85 ΤῸΥ (ἢ 6 δαῖζε οὔ [88 
οσοβδ, Ὀυΐ (ἢ 9 ΟΓΟΒ5 ἴῸΓ {86 βΑῖκ6 οὔίμο Κοτὰ  Ηδ 
80 ἀοθῖγθθ 89 Οτυοϊβοὰ Οπο τιϊμουΐ (86 ογοδ8, 
ἄτδβδρβ οἱ Ηἰΐ5 ϑιδάον. ΑΔ Οητί βι διαὶ σἰίπσαὶ 
[Π6 ΟΓΌΒΒ 15. 8 ΟἸἈ τ βιϊδἶγ ἢ πουΐ ΟἈγτϑε. (ἃ. 
Μοποά). ᾿ 

γεβ. 14. τὸ Ὑ11] οὗ ἴ80 Ἰεοτᾶ ὍΘ ἄοῃο.-- 
ΤῊΘ Ιοτὸ οὗ Ὀθ]ἰονογδ ἰο (π οἷν δι ρ μοσζὰ πὐυ3ι γι εἰά 

΄» 
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ο {πὸ ἴονο οὗ ἱμαὺ βῃορβοσὰ ἰο 9299 808 Ο σὶϑὲ, 1 
Ὅονσ. χὶ. 1.---Ἡννόο ΕΘΏΘΥΟΣ γα σδὴ ΔΟΘΟΠΊΡ] 8 ἢ} ποι ἷπς 
ΒΥ οὔτ οὐ δου π8οὶ δηᾶ Ρ]8η8, γὸ 8Βοιι ἃ βυι ταϊὶ 
19 τ ΒΟ] τϑίίον ἰο ἀοα δηὰ Ηΐβ Υγν}}, βὶποθο Ηρ 
ΔΙΝΑΥ͂Β ΚΗΟΝΒ Ὀοιίοῦ ἰμ8ῃ πὸ ἀο, τ ΒΟΙΠΟΥ ΔῺΥ 
ΦΟΌΤΒΘ ὙΠΟ ἯΘ ΤΩΔΥῪ ἀοδῖσο ἰοὸ Ῥυγβαθ Μ1] ὉΘ 
ῬΤοΟδίΔΌ]6 ΟΣ ἰπ]υχΐίουϑ. (Βίδυ Κα). ---ἼῊὴοὸ ομϊοῦ 
γιτίαο οὗ (6 ΟΠ γδιΐδη, δηα 86 δουγοο οὗ 8}} ΟἽ ΒΟΥ 
Υἱγίυοα, 8. ἢἷβ γϑβ 688 ἴῃ 4]}} 68868 0 ἀο ἐδ πὴο}] 
οὗ ἀαοὐ, Ἔνθ ἰπ ὁρροβί(ζοῃ ἰο μὶβ ΟὟὮ ὙΠ} δηά 
ἀεβίσοθ, ἩΒΘίΠΟΥ ἢ6 18 681104 ἰο δοὶ ΟΥ ἰοὸ Βι 6 Υ. 
(Βί οζογ).-- -ΒΙιοββοὰ '8 Θ ψὸ βυ Ὀταἶ 8 ἰο {86 νν1}]} 
οὗ ἀοὰ; ΒΘ οδ8ἢ ΠΟΥ͂ ὈΘ ὈΠΣΏΔΡΡΥ. ΜρῊ τηδΥῪ 
ἀθ4] νυνὶ εἶτα δ8 ΠΟΥ͂ ν]]} ; (ΠΟΥ͂ ΤΏΔῪ ΘΧΡΟΒΘ Πΐπὶ 
ἰο ἀθδί ΌΥ ἤγθ οὐ ΌΥ ψψδίϑυ, ΔῪ σοηΒπθο Ὠΐπὶ ἴῃ 
8 ἀσπθου ΟΥ Σο]οδῈ εἶπ). Ηὸ ἰβ ἩΪϊ που ΟΔΤΘ: 
ἢθ ΚΠΟΥΒ (δαὶ 4}} (μηδ οσκ ἰοζ οί ο ΤῸ σοοὰ 
ἰο τα, Βοιι, Υἱ]. 28. (108 67).---ΤΊιο {πιο π|}}} 
ΘΟΙῺ9 ὑγδ6ηι ὙἯὯδ 5}8]} Τοϊοΐοο πού 850 τ 0 ὈΘΟΘΌΒ6 
Ὑ6 Δα ὈόοῺ οοτοίοτγίοα ἱπ ΒΟΥΤΟΥ, δηᾶ τηοὶ πυῖϊὰ 
᾿ολίπῷ ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ, 88 Ὀθόδαδο (6 Ὑ}} οἵ ἀοἂ πδὰ 
665 1816 ἀ ΑἸΣΚΘ ἴῃ υ8 δὰ ἱμσουρὰ ια. Ἡθποθ, 

Ὑ6 ΟΔΙ]Υ ΒΥ ἴῃ ἴ9 Πογ 5 ῬΤΑΥΘΥ: “ΤῊΥ νι}} Ὀ6 
ἄοπο πὶ δδυίμ, 88 ἰὺ 18 ἵπ ἤϑδυθῃ."" Ο μον ῬΓΘ 
δηἃ ΒΟΓΘΏΘ ἰδ οὐγ 1176, τ 6 ἐλαΐ γΥν}}} δΙοπο ἀϊσθοὶβ 
ὯΒ, δηἃ ψὮΘΩ ποΐ ἃ ἰγ866 ΟΥ̓ ΟἿΣ ΟὟΤῚ ὙΥ1}} Του δὶ ἢ 8 
Ὀομΐπὰ. ὙΠ βυοῖ ἃ ἔγϑιμθ οὗ ταϊηὰ τ Ὀθοοῖὴθ 
ὮΚκο υπίο ἀοὰἁ. (8. Βογπαγά). 

γκβ. 156. Δπα δϊοσ οδϑ ἄδυα, οἱο.--- ΤΉ 9 
8 βουβοί εἴπρ' Θιαρμαἰῖσ πὶ [π6 τνογὰ ἀποσκευασαμέ- 
νους, τ’ ἰοὮ ΓΌΪΚΟ ΔΡΡΙΪ68 ἰο Ρϑῃ] δηὰ Ηἷ8 ἰγαγοεὶ. 
Ἐπ οΘοτηρδηίοηβ [πὶ 566 ποὶθ 10 δθονθ, δρρεπάϑὰ 
ἰο 1π6 ἰοχί.--Ἴπ.. ΤΉΘΥ δ.θ, ὩδιηοἾυ, γοϊδαδοα 
ἔγοτῃ 81} δι ουτη ἢ 8, ὕγοτη 8}} ἐμ δὲ 18 θαυ  Ἀ]γ, ὕγοτῃ 
811 αἰ δοβιπιθαΐ [0 ἴἸΏ6γο ογϑϑίυσοθβ. Τμ6 ἰϑυῶι ἰδ 
ΒΡΟΟΙΒΥ βυϊϊοὰ ἰο Ῥα8]. [ἢ {818 βρίτὶϊ ἢ6 ποπὶ 
ἰο οσγυβαίοσι, δηὰ 1ΠἸυδἰταιθα ὈΥ Ηἷ8 ΘΧΘΙῚΡ]Θ 81] 
ἐμδῖ Βο ἰδυρῃὶ ἴπ 2 Τίπι. ἰΐ. 20, 21. Μεγ αοὰ 
ΠΏΡΤΟΒΒ ἰμ 0860 νου ὰδβ ὁἢ) ΟἿΣ ᾿ϑδγίϑ, 80 ὑμδί τσό ἰθ0 
ἸΩΔῪ 10]8] (6 ἀυ 198 ΟΥ̓ ΟΡ ΟἾσ6 88 6) ὙΔῸ 8.60 
ἁποσκενασάμενοι. (ΑΡ. Ῥαϑὶ.). 

νεκε. 16. ΜΏδ8δΟΣ - - - 8} οἱ ἄϊδοὶρ]ὁ.---7]ὸ 
Βανθ ΓθϑΒ0ὴ ἴ0 Τοὐοϊσθ ὙΠ6η δροὰ ἀϊπβοὶ ρ] 68 8ι}}} 
ΒΟΓΣΎΪΥΘ, ΟΥ ΤἸΏΘἢ ὙΠῸ ΒΑΥ͂Θ ΔΙΓΟΔΑΥ͂, δὲ 8 ΤΟΥΊΩΘΥ 
Ῥογὶοά, ἔουιπά τἱοῖ ἐγοΘΒΌΣΟΒ ἰῃ ἐμ ποχὰ οἵ αυὰ. 
(ΒΙ656Γγ). 
ΟΝ ΤῊΝ ὙΉΟΙΒ ΒΕΟΤΙΟΝ, γῈῈ. 1--16.--- 7 ροιοῦν 

Ὁ ἴοῦε ἰο εξ Ολγίαί: 1. Τὶ απΐίθβ ἐποδὸ τὸ Βαὰ 
θ66ἢ δίγβρ ΓΒ (0 ὍΠ6 8ΔΠΟΙΠΟΣ, ΥΟΓ. 4: 11. 1 ἔογχο- 
ὝΓΔΙΏΒ ΟὗἨ ΡΟΒΒΙὉ]6 ἀδῆροῦβ, γον. 4: ΠΙ. 11 τρδίη- 
ἰδῖπ 8 Οσβιϊδη θ᾽] ϑηῖρ, τον. δ; ΕΥ̓͂. 10 Βυμ Ὁ] 68 
ΤΩ 6 ἢ Ὀοίογο Οοἂ ἴω απο ῬΤΑΥΟΡ, γον. δ. (1.1860). 
- αὐ ς τεαάιεεε ἰο δι) εν 70. ἰδὲ σαιδε οὗ ἰδ Κε- 
ἄδεπμεῦ, αἩ ἑηείτμοίίυε ἐχαπιρῖε, γον. 1--16. (14..--- 
ΤΆς Ολτγιεἰίαπ᾿ 8 ριϊσγίπιασα ἰο λὲδ λοπιε: 1. ἘΔΙΚΒ 
ΤΟΥ͂64]5 ἰο Εἷπι 1(8 ΒΔΡΡΥ θῃὰ; ΠΠ- ἴον 6805 
δῖαν ἰο οὐθγοοτηθ ἰδ αἸ ΒΒ] ου]0168 οὗ ἐμοὸ τοαὰ. (14). 
--οπ Μαείδιν ἰο ἰδὲ Ζοτά, (τον. 8-14): 1. 16 πᾶ- 
ἴαγο; 11. 15 βουτοοῦ; 1Π1. [8 τουτοτγά. (μαμρθοίμ). 
--“ΤὰἜς ιοἱϊὲ 9. ἰδὲ ᾿οτά δὲ ἀοπ2"---ἰλὲ Οὐγίεἰἰαη᾽ 8 
τοαίελιοοτά οἩ λὲδ γομγπον ἰλτοιυισὴ “6, (γον. 14): 1. 
Ηο ἰ6 ἐμὸ [ογτὰ : ΠὨ|. Ηἰβ Ὑ]11] 5 τὶ ζίθουβ δια Ὀ6- 
πογοϊοηΐ; 1]. 1ὑ γε! }} Ὀ6 ἄοπα, ΘΙ τ ΟἿΘΥ͂ 
ΟΥ τοαῖϑέ ἴ(. (1(.,).---Τὴοό εοἱἶ οὗ ἰλὲ Σοτὰ δὲ ἀοπδ: 
Ι. ΤΏ τοῦ οὗ δὰ οὐοάϊοπὶ δοΐσὶς; Π. Το δοηΐοθδ- 
βίοη οἵ ἃ θεϊϊουΐης δρὶσιὶ; {Π. Τὸ ἰοδιίλμιοογ οὗ 

8 δΒοῃοιβοα βρὶγὶί, (ΠϑόπΒ. δηὰ 8}.).--- ἩΡ λαί ἐπι- 
»αγίδ ἔγιιδ 7γον ἴηι δεαδοηξ Ο7 αὐουϊοίέο 1. ἙΔῚΔ ἴὰ 
80 στϑοθ οὔ αἀοἂ σουθαϊοά ἴῃ Ομ γέ 2926βὺ8. 11, 
ον ἰὸ Ηΐπι ὰοὸ βυβογοα οὐ 0Π1.6 ΟΥΟΒΒ [ὉΣ 18: 
ΠῚ. Τῆ6 ΠΟΡΘ οὗ α ἰϊπιθ οὗ τοΐγοβ ἴῃς ἔγοια (86 
ῬΓΘΒΘΙΟΘ οὗ ἔδο Πογὰ. (ἰἀ.).---͵ῆ;Ὡπαε (ἀ, Ζουε, απά 
Ἦορε, ἰδὲ ἐΐλτεδθ αἰξοπαϊης απσεὶφ ὁ ἐλε Ολτίειίαη, 
ἀμγίπσ λὶδ ρι στίπιαφε ἴο δε ἀδαυεμῖψ “εγιδαΐεπι: 1. 
Α ἈΠ] ΠΚ6 δι, τ οι, ονὐθὰ θη 18 Ρδίἢ ἰ8 
ἀδνῖὶς, δοὶβ ἀπ βυ δου ἴῃ δυ τ βδίοι ἰοὸ ἰδ 6 ἩΠ|]Ι 
οὗ Θοά, γον. 18-1δ; 11. Βσοίδοσγ ον, τ ἢ ἴτη- 
Ῥδσγίβ δα γοοϑῖῦθθ δοῃβοϊδίϊοη διρϊὰ {πὸ ἰο1]8 οὗἁ 
86 ρ»ἱϊχνίμαρκο, γον. 4-6, 12, 18; 1Π. Υἱοίονίοιθ 
ορα, ΜΒίοΝ ἴῃ ΟΥ δπὰ ᾿π ΒΟΥΣΟΥ͂ ἈΠὲΔΙἰΟΥΙ ΠΡῚΥ 
ΒΌΓΣΥΘΥΒ [86 ἨΘΔΥΘΏΪΥ [08], γον. 18.--1.--- Τὰε λοι 
ἐπ τολϊοὶ ἰδὲ οὐλϊάγεη 977 ἀοα »ατί ὁπ εατίλ, (Υ61. 1, 
δ, 1δ): 1. 1 8. δὴ ΒοὰΣ οἵὗἨ ἄθορ τηουγηΐηρ, 84- 
τι ἰΒαϊρ ὺ8 {πᾶὶ ὮΘΓΘ Ἧ6 ΠδᾶΥθ 0 σοπίϊπαϊΐης 
οἱΐγ; 11. 1ὐ 8 δῃῃ ΠΟῸΓ οὗὨ βα] αἰϑὺν ἰγ]8], ὑθδοδίης 
Ὁ8 ἰο Βδουϊῆοθ 41} ἰο 86 ογὰ, ἱπ 86 οὐνοάΐθῃοθ 
οὗ ΤΑΙ; 111. 1ὑ 18 δὴ ΒΟῸΣ οὗ μο]Ὺ ἀογοίίΐίοῃ, Γ618- 
ἱπρς [86 δου] δῦονο ἰδ ᾿πδἤἔιθῃο6 οὗὨ {ἶπι6 δηὰ (ἢ 9 
ἄτανο, δῃὰ δηϊπιαίϊη ΟὟΓ ΠΟΡΘ οΥ̓͂ 8 ΠΟΔΥΘΩΪΥ 
Βοῖηθ, ἱπ Μοὶ ἸΟΥο ΡΟΥΘ ΔΙΥ ΘΠ ΌΓ6Β.--- 7λ6 
οπῖψ δοπάδ τολίολ ἰλ6 7αλίμεϊ δεγυαηί οΓΓ Οὐ τεοοσ- 
πίζες αε ἱπαϊδεοϊδίε: 1. Νοὶ ἴ.6 Ὀοπάβ οὗ ἢ18 ονῃ 
β68ᾺῈ δηὰ δ]οοά---Π6 80 Β6 ἢ88 δ᾽ γεδαν βουογϑὰ ὉΥ 
(86 ρότον οὔ (μὲ ϑρί τὶν; 11. Νοὶ (μ0 Ὀοπὰξϑ οὗ Βυ- 
ἸΔῈ ἴΌΣΟΘ δηἃ ΘΠτΩ Υ (ῬΔᾺ] Ὀουπὰ δἱ ψϑγυβδ] θη) 
--ἰίοθο οδηποί Ἀάστὰ δίτη ἴῃ ΟΡΡοδβί(ἴοη ἰο {π6 ν]}} 
οὔ Θοἀ; 11. Νοὺ 6 Ὀοπὰβ οὗ Ὀγοίουν ον δηὰ 
6] ον βὶρ (νος. 4, 18)---ὸ ἰμαὺ Ἰονοῖ δ σοὶ ον 
ΟΥ 5'βίθι. ἵοτο ὑπ8ὴ {ἰὸ Τογὰ, 8 ποὶ γου ἢν οἶ 
Εἶπα; Ὀαί, ΙΥ̓. Οπν 86 Ὀοπα58 οὔ Ἰοῦε ἰο ἢἷ8 1υογά, 
ἐο Ποῖα μ6 'Β Ὀοιηὰ ἰπ σταϊϊυ0 δηα σἢ]ἀ }1κ6 
ΔΘ] Σγ, ουοπ τπίο ἀοϑίῃ, γον. 18.--- λαί πιεαη 
ψὲ ἰο τοεῦρ απά (ἰο ὄὅγοαζκ τεῖπε ἢεατί 3." (νοῦ. 18)--- 
{89 ᾿πηργοβδῖίνσο δ ἄγοθβ οὗ ἃ Ομ τ βίϊδη βυ θΓῸΣ 
ἰο πο8βοὸ γὙἢὸ βυγγουπα ἢΐπὶ: 1. Π)ὸ ποὶ ΤΟΥΣ Σ 
δρδίηϑί {μ6 Γογὰ δῃα 18 ΒΟΥ νᾶ δ; [Π1. Πὸ ποὺ 
δαὰ ἰο ἐμ βουσὶ (υ οὗ {Π6 σοῃδὶοί δρροϊπιθὰ ὑπο 
86 οὨϊάγοη οὗ Θοα; 1Π1. θὸ ποὶ ἀορσγῖνο γουγ- 
βοῖγοϑ οὗ (μ6 Ὀϊοββίης ἩΒΐοΒ (μα ἜΧΘΠῚ 0] σδἢ 
ΘΟΏΥΘΥ. ---“7}ε εὐ οὙ (λ6 7οτα δὲ ἄοπε "᾽""---ἰὰθ βῶυ- 
ἱπῷς Ὑυ ὲο ἢ πιοδὶ οθοι! Δ }1}γ 8. ἸΘΠΟ6Β 8}} ον ΟἾ)}66- 
ἰἰοαϑ ἰο (80 ταγβ οὗ αἀοἀ: 1. ΟΡ νἼϑᾶάοπι (89 
φγοαϊοιϊομβ, γον. 4, 11) πησδὶ Ὀ0 8.16 πὶ ὈΘΟΤΘ (ἢ 9 
{μου 8 οὗ Ηΐτη 80 8]016 ἰδ νυῖϑε; 1{. ΟΌῪΡ ρον- 
6Γ τυυϑὶ βυδτηἶΐ ἰοὸ Η πὶ Ὑ8Ὸ ΔΙΌΠ 6 8 ομηπὶ ροίϊθῃὶ, 
γοσ. 14: 1Π|. Ουτ ον τηυδὶ γὶοϊὰ ἰο (6 ΟἸδαὶπηΒ 
οὔ Ηΐπι, ἰο τοῖα γὼ, τὶ ἢ 4}} ἰδὲ ὁ ὃἃὸ δηὰ 
πδυς, θοϊοῃμ, τον. 18.---ἰγ7ετ. 8. Ζέδεοπε ἑαισλϊ ὃν 
Ραεῖ'ε υἱεί( ἰο Ῥλέϊρ αἱ (ξεατεα ((ΠΟΙΤ ΘΑΥΪΟΣ δἷ8- 
ἰογγ---ϑδ} (86 Ῥεγβοσαίον, ῬὮΠΡ ἰμὸ ἔαωρίινο, 
εἰ. Υἱ!!. 4, 6.): 1. Το. οἰδῆρεοβ Ψθ ἶσον {τη 6 γεὶὺ- 
ὨΘδδΒ6Β ἴῃ ΟἿΣ ΟΧΙΘΓΙΔ) σοπαϊοιῦ (δὶ, ἢ δὶα 
ΟὨγἱοἰΐδη σοι ρ8η10Π8--- ΠΡ, τὶ 18 ΓΑ πα 1] --- 
Ὀοΐὰ ἷπ 8 αἰδογοηὶ οἱἰγ). 11. Τὴ6 μόνον οὗ αἱ- 
νἷπο στδο9 ἴῃ συμδηρίης (πο ομδγδοίος (18δ]. χὶ. 6). 
11. ΤᾺΘ ΒΑΡΡΥ ἰπδαοποοῦ οὗ Γεϊ κοι οη ΟἿΣ ἀο- 
ταοϑίϊο σϑϊδίϊομβ (ΡΒἾ}Ρ᾿Β ἀονουν ἴδ). ΙΥ͂. 
ΤῊο ἰσυϑϑίβι Ὁ]6 Ῥγοσγεδ5 οὗ (6 Οο5ρ6ὶ (τ 168 
Ῥδὺὰϊ μαὰ οὔςθ ὀχροοίθα ἰο οχίϊσραίθ). Υ. ΤῈθ 
ἐπίθγοοῦγθο οὗ Ομ σἐδίϊδη ὕγῖθπάβ (Δ Ὀγοδα---δί ΒΟΙῚΘ 
--πιουρἰ4}1}7). ὙΨΙ. ΤῊΘ δουγτϑο οὗ ονθπὶβ ἱπᾶο- 
Ῥοπάοϑηὶ οὗ (μ9 Μ1]} οὗ τι8ι.---ΤῈ.] 
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ῬΑΚΤῚ ΒΙΕΤΗ. 

ΤῈ6 δγτοϑὺ οὗ [Π6 δροβί]ο Ῥδὺ], 86 γοβϑυὶῦ οὗἨ τ ϑῖοῖὶ 18, ἐμδὲ ἢ6 πο ΟΠ]Υ ἤηα8 
8 ΟΡΡΟΥΠΙΥ, ἴῃ ὑμ6 Ῥχουἀθησὸ οὗ αοά, ἴο ἀθῖῖγοῦ ΝῚΒ ὑθβ ΠΩ ΟΠΥ͂ ΘΟπΟατι- 
ἴῃρ 96δὺ8 Ὀοΐογα ἷ8 ρθο}]9, [80 ατοδὺ Οὐυῃοὶ!, ΓΌ]ΘΓΒ, δηα Ῥσίποθθ, δαΐ 18 Αἶβὸ 
οοπάυοίοα ἴἰο Βοτηθ, (86 οδρ 4] οὗὨἨ {πὸ πουῦ]ά, δῃὰ {Π6 Γοϑίάθηδο οὗ [86 δια ροτοῦ, 

ἴῃ ΟΥΔΟΥ ἴο ὈΘΆΓ ὙΠΙΏΘΘΒ [ΠΟΤΘ ΘΟΠΟΟΙΏΪηρ 968ὺ8 ΟΠ τΙδύ, ἴῃ [86 ῥγϑθθηοθ οὗ ὅδοτι 
δα (ἰ6η{1198. 

ΟΠΑΡΤΕΝ ΧΧΙ. 17--ΧΧΎ Π, 81 (Οοποιυῦβιο δ). 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΤΗΕ ΟΑΥΒΕ ΑΝῸ ΜΑΝΝΕΒ ΟΕ ΤΗῈ ΑἈΒΕΒΊΤ ΟΕ ΡΑΤΤ,. 

Οπμπαριῖξε ΧΧΙ͂. 17-40. : 

Α.----Υ7 ΤῊΒ ΑΚΥΊΙΟΣΕ ΟΥ ΤῊ ΕΙΙΡΕΒΒ ΑἹ ΕΒΌΒΑΙΕΜ, ΡΑΌΙ, ΤΑΚΕΒΑ ΟΕΒΤΑΙΝ ΡΑΒΈ ΙΝ ΤῊΒ ΥΟῪ ΟΥ ΤΟῦΒ 

ΜΑΞΑΒΙΤΕΒ, ΙΝ ΟΕΌΒΒ ΤῸ ΒΕΜΟΥ͂Β ΤΗΣ ΒΟΒΡΙΟΙΟΚΝ ΟΣ ΤΗΝ Ὁ} }20-ΟἩΒΙΒΤΙΛΗ͂Β ΤΗΔῚ ἘΣ ἘΔ ΔῈ 

ἘΚΈΜΥ ΟΥ ἸῊΣ ΓΑῪ΄ 

ΟἼΑΡΤΕΒ ΧΧΙ. 17-.-26. 

17 Απὰ [Νον, δὲ] τΏΘη ἯΘ ὙΘΙΘ ΟΟΠ16 0 “6ΓΌΒΑΙ αι, μ6 Ὀχοίδτοη τοοοϊνοα π8 ; 
18 ΓΑπὰ [Β] ὑμ6 ἀαν οί Ῥ8ὰ] πϑηὺ ἴῃ [οπ|. 12} πῖτἢ 8 πηΐο 941|66; δηὰ Δ]] ἰδ 
19 οἷάθτβ Ο͵Θ Ῥσγοδοηῦ. ἘΑπα σθὴ 6 δα πβαϊαἰοα ὑποηλ, Β6 ἀθοϊαγοὰ ἸΘΌΪΑΥΪγ πἰιδὶ 

ἐδίηχβ [το]αὐθά ἴῃ ἀοία1]} 81}1 84] αοἀ μαδὰ σγουρμῦ δυιοὴρ {86 ἰδ 1168 ὈΥ͂ ἈΪ6 ταϊηῖ- 
20 γ. ἘΑπὰ [Βα] τθη ὑπο γ μοαγὰ ἐξ, (Π6Υ μἰοτβοὰ (μ6 ποτὰ [ρἱογιβοὰ αοὐ Ἶ, κὰ 

Βαϊ ἃ αηΐο δἰπι, Του 8θοϑί, Ὀγοῦμ ον, ΒΟῪ ἸηδΔηΥ ὑμουδαη δ οὗ [διποὴρ ἐπ 65] «6108 [86Γὸ 
21 δτὸ Ὑϊοῖ [π}}0] θ6] ον; δῃ ἃ ΓΒΟΥ δγο 8}} ξοδίουβ [σϑδ]οίβ ἰῃ 6881} οὗ 86 ἰαν:: Ἐλπὰ 

[Β 00] {ΠΟΥ͂ ἃγὸ Ἰπξογτηθα οὗἁἨ [π66, [πὶ (ποὺ ἰοδομϑδὺ 8115 ὑπὸ 6078 ἩΓΒΙΟὮ [Ὁ|80] 810 
διοῦρ ἢ 9 ΘΟ μη 1168 (0 ἔογβαίςο Μίοβϑϑ, βαυίηρ [δῃηἀ βαγϑϑὺ] ὑμδὺ {86} Οὐρὶ ποὺ (0 αἱ: 

22 οὐμηοῖὶδο ἐλείγ ΟὨ]άγθη, Πϑἱ ΟΣ (0 γα] κ δῇοσῦ (9 συδίοηβ. Ἔ 15 ᾽ὸ {πο Γοίοτο 
μη] 7 (86 [4] τι] ἰδπθ πιαβὲ πϑϑὰβ [|}}} πθοθβαδ σι] γ]} οοταθ ἑορϑέμοσ: ἔον {π6} πῇ 

28 ΘΑ ὑμδί ὕμβοι αγῦ ὁοθ. Ἔὅ80 ὑβογϑίοσο (ἢ ͵ 8 ἐμαὶ Ὑ6Θ ΒΔῪ ἴο ἴπ66: 7.6 ΒαΥθ ΤΌ τοθα 
24 σι ϑὶο ἢ [{}}0] ΒδΥθ ἃ ὙΟὟΓ οἡ ἴμθαι; ΤΆ θαι ἑδκο [ΤᾺ 6 {μεθ6 (τούτους) ἴο {βγθε| ], 

δηἃ ΡΟΣ ὑὮγ86}} τι (μι θπὶ, απ δ αὖ ομαῦροθ πλ0 ἢ ὑπο [δηἃ ῬΑῪ [ἢ Ἔχρθϑῃβαβ ἴθ 
Ποιὰ], ὑμδὺ ΓΒ ΘΥ͂ ΤΙΔῪ Βδυθ ἐλεεῖν Βϑαᾶα: δῃὰ 4]} τῆδὺ Κηον δ (μδὲ [(Π6γὸ 'β ποϊδῖηρ 18] 
[Πο86 ὑμίηρβ, ὙΒοτθοῦ (ΠΟῪ ἼΤΟΓΘ ἰἴΟστηθα ΘΟπϑοσηΐῃς ὑ8μ66, ΔΥῸ πού ηρ [098. 816 80- 
[μϊηρ7; Ὀαὺ ἐλαὲ ὑμοὰ ἐμ γθ6}} αἷβὸ πα]κοαὺ ογάογϊγ, δηὰἃ ἰγοοροϑὲ ὑπὸ δῪ [τα] Κοβὶ ἴῃ 

2 Κοορὶηρ [86 αν]. ἘΓΒα ] 48 ἐουομίηρ (86 Θἰὁπε 1166 παῖ ἢ [π|0] Βοϊονο [Πιᾶγο ἢθ- 
Θοτ6 Ὀ6] 16 68}, γγ1ὸ Βανο τε ἐέθα ὁ ἀπά δομοϊαδοᾶ [ρίγοι αἀἰγθοίίαπβ δη ἃ σθβοϊνϑὰ] δαὶ 
{860 [π00ἃ] Οὔϑθῦγο πο βαοὶι ἐπίηρ᾽,, 8609 ΟΠἸΥ ὑπαὶ ὑοῦ Κοθρ {Ἀθιμθ γ88 ἔγοτα ἐλύνσε 
οἴἶετοα ἰο 1Ἰ4οἷβ [ἔγοτῃ θνοτΥ ἰ401-8δου]β667, δηὰ ἔτοῃ δ]οοά, δὰ ἤτουι [δνεῖγ ἰδί8] 

26 5 γδῃρ]οα, δῃὰ ἴτομ ζογηϊοδίίΐοη. ἜΤ θα δαὶ ἑοοῖὶς (π6 ταθὴ [0 Ἀ1Τη56}7, δηὰ {86 παχὲ 
ἄδγ ρυγ γίπηρ Ηἰπιβ6}} τι ἔπθπι, οπίοσϑά ἰπΐο {86 ἔθιρ]β, ἕο βίρι Ὑ ἐδ6 δοσοσμρ] ἰδὲ- 
ταθηὺ οὗ [[6Πρ]6, ἀπ ἀπποπποϑὰ ἐδμαὺ 6 που]ὰ 8]8}} {πὸ ἀδγβ οὗ ραγ  δοδίίοι, πηι ἐδδὶ 
δὴ [(86, 7] οἴἶεσίηρ βμῃου]ὰ Ὀ6 οἥθοτοα ῸΣ ΘΥΘΤῪ ὁΠ6 οὗἨ ἔθ πῃ. 



Φ Ο(ΟΗΑΡ. ΧΣΣΧΙ. 17--26. 8389 

ΣΙ ΎοΣ. 17. ἀπεδέξαντο ἰσ ἴκν Ὀοϊίοτ δι θαΐϑα [ὉΥ Α. Β. Ο. Β. διὰ Οοά. 81π.} [πλῃ ἐδέξαντο [οἵ ἐεπκέ. γεσ., ἀιιὰ Το [ἢ α. Η.]. 
Ταῖϊκο ἰδ ἐΠ6 ΟἿΪῪ ἩΓίζοῦ ἴῃ [29 Νον Τοϑῖ. ὙδῸ ΘΙ ΡΙΟΥΒ ἴπ 9 σοτιρουπὰ ἀποδέχομαι, δἀπὰ Βο ἱπίΓοάμ 068 ἐξ Βογυθσαὶ ἐἰγ68 [0800 
ἔῃ δὲ αοεροὶ, οἢ. τί]. 40, διὰ ὅνο {ἶπιθδ ἰη ΤΗῈ ΑΟΤΘ. [(δεἷϊ. ΤΊδο}). δηὰ ΑἸ΄. γτορά ἀπεδέξαντο.---ΤᾺ.] 

4 Ψον. 20. ἃ. Αοοοτγάΐηρς ἰο οχίθγηδὶ ἐθϑο ποῦ, πὸ γοράϊπρ θεόν ἰβ που ὈΙΘΟΪΥ ὈΓΟΙΌΓΔΒΙ]Θ ἴο κύριον. [Τὸ Ἰδεῖον, 
ἴεὰ ἰπ ἐεχέ. τεο., ἰ6 Ἰοῃηὰ ἴα Ὁ. Η., ψ 116 Α. Β. Ὁ. Ἑ. 6. Οοα. δ8ϊη. δηὰ Υἱς. (ει) ὀχ ΡΙἱὲ θεόν, το γοδάϊης ἱξ γϑοὸ- 

ὌΥ ἴδοι. Τί δος. ΑἸΖ,, δὰ δόντα! οἴποῦ γοοθηΐ τρευ ϑεβεει αὶ 
8 γος. 20. Ὁ. ΤῊ νογὰδ ἐν τοῖς Ἰονδαίοις δγο (οαπὰ ἴῃ ἴπΠ6 πποίαὶ πιδ ὨδοΓΡΏ Α. Β. Ὁ. Ἑ., δπὰ ἰῃ δουύδγαὶ γοτοίομδ [Ὑ]ᾳ. 

ἐπι Χζμαεξε), πὰ {πἰ5 τορύίης ἰ6 δυρρογῖϑα ὈΥ ἐμαὶ οἵ Οοὰ. Οδηίδρ. 
πο τἴὯ6 σοί ἶνο τῶν ᾿ονδαίων γγἃ8 ἰπδοτιϑὰ ἴο δυὶὶ τῶν πεπιστευκ 
Ἰδξεσῖ ὑποΐα] τπδηυδογίρίο [α. Η., θὰ που! τῶν Ὀδίογο Ἰουδ.], ἀπ ὈΥ̓͂ ΒΟΥ͂ΘΣΔΙ γτογοοῃν. 

ἰμὰ ἀ αἷδο Ὦγ ἐπο Β.Ὲ γ6Γ8.], Πδι οἷν, ἐν τῇ Ἵ 
ν. Τ|ιο ἰδίϊογ γοδάϊης ἰ6 δυκία! ποὰ ΟὨΪΥ ὉΥ [86 ἔν ο 

ἵμροῦν απὰ Τίδος. τοδά ἐν τοῖς 
Ιονδ.; ΑἸΖ. τοδάβ, τὶ τ ἐεασέ. γεο., Βἰ ΠΠΡῚῪ Ἰουδαίων, δηά, ΠῚ ΜΟΥΟΥ δηὰ ἀθ Ῥ οἵΐθ, τοβμασγὰβ ἐπ οἵποῦ τοδάϊπρ 88 δὴ δάδρίδ- 
«ἰου ἴο ἐν τοῖς ἔθνεσι ἰη γον. 10. Βίη. οὔθ ὈοΓἢ τοράδϊηρσε, ψἱβοῦΐ Τατηἰδΐπς ἃ δι Ὀδε τὰῖ9.--ΤῈ.] 

4Υ̓οΥ. 21. πάντας [οἵ ἐεπέ. γεο.} 18. 80 καλὸς ἐμ αἰξοδίοά [ὈΥ Β. Ο. Ὁ (οοττοοῖοά). α. Η, δπηὰ Ὁοά. Βίη.}, ἰμαξ ἐδ Ομ δαίοι 
οὔ ἴο ποτὰ πιυδὲ Ὀο Τοραγοὰ 84 πηδυϊποτὶ 

Ἐδορῶξ οὐἀϊίοτα ΚΟΏΘΓΑΙΥ ἰπδοῦὶ ἴΠ9 ἰδίίος. 
τοαῖίοαὶ οοτγοοίίοη δϊον ἵνα."--- ΤῈ. 

[Α. δὰ Ε'. οπὐτ ἴπὸ ποτά ; Ὁ (ον κί!) 85 εἰσίν ἴοΥ πάντας. Τ,ΔΟΣ. δηὰ 
Τίος. ἄγορ ἴηο ποτὰ, Ὀυϊ ΑἸΖ. τοϊαί τι ἰϊ.--Ὀὐ ας. ΟΥ̓ - - - ὑμάσεογι ΤᾺ 

δον. Ἡ. [Πποϊοκὰ οἵ γνῶσι, οἵ ἐεζέ. τεο., ἴγοτὰ α.. Η.. τὸ 
..-. 

ὁ τοβάϊπε γνώσονται ἰδ ἴοαπά ἰῃ Α. Β. Ὁ. Ὁ. Ε. ἀπὰ Οοά, δίῃ. 
ΑΙ ογὰ, το δάορίδ ἐἰμὸ υἱϑ οὗ ΜΙ γοῦ δηὰ ἀθ Ἰγοίϊζο, ΒΑΕ: “γνῶσι 6 ἃ βταϊα" 

4 γος. 26. ἃ. ἐπεστείλαμεν [69 γοΥῪ ἀφο θά] συσίαἰ ποὰ [Ὁγ Α. Ὁ. Εἰ. α. Η. δηὰ Οοά. Βη.1, ἀπά δμοι]ὰ Ὀ6 ργοΐεγγοά ἴο ἀπεστ., 
ψϊοῖ ᾿δοδιδῦ δ δἀοριφὰ οὐ ἴΠ9 ΔΌΪΒΟΥΓΙΥ οὗ ἔντὸό πῃοἰδ) πιδππδοσίρία [Ὡδηλοῖν, Β. 
γαϊᾳ. εογρείνιμ:.--- ΤῈ.) 

. ΑΙ γοδάρ, υἱτἢ ἐεχέ. γεο. πεστι 

Ψοτ. 35. Ὁ. ζζδομβιηδηῃ Ὧ84 οΔηοοϊ]οὰ {[Π6 ἩοΓὰδ: μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτοὺς, εἰ μή, οἢ [86 ΔΕ ΙΒΟΓΙΥ οὗ Α. Β., οὗ ἔῆτοθ 
τα πϑοΌ]οα, δηὰ οἵ δοπιὸ γοσοίουβ [ὙὉ]μ. οἴς.];: Ὀπὶ [ὮΘΥ ἩΓΘΥΘ ΡΓΟΡΘΔΌΪΥ ἀγορρϑά ἴῃ 4}} Ε{πὸθ9 οὐδ [ὈΥ̓ σοργίδίδ), ἴον {9 
ΣΤοαδοῦ ἰδὲ ἴον ἀο οῖ ΟὐσΌΣ ἰη ἴδ οὶ 
ὩὩςΐΔ] πιδηυϑοσίρίδ, οὐ, (Ὧ6 οἷον παπὰ 

ᾶσ, οἢ. χΥ. 23, 29 [πθγ9 ΟἿΒΘΡ σοῦ] υδυίδιίοηβ ὁσσῸν.--ΤᾺ.]. ΕἸ 
. Ὁ. Β. Ὁ. Η.], δὰ Ὡσπιογοῖιϑ τ πυδοῖ}] 8 ΘΧὨ Οἱ ἐ)686 1πίοττη δα δῖθ τνογάβ, τε οἱ 

ΛΑ 

διιουϊὰ Ὀ6 τοϊα! ποὰ δ κοθυΐθο. [ΑἸί, τοαΐηδ ἔμο, θὲ Οοἀά. Ά!η. οἱ δ τ.)6 ὙΒοῖο, τί που ΔΩῪ ἀρραγϑοηϊ οογγοοϊίοῃ ὮΥ ἃ 
Ἰδίοσ μβδηὲ.--Τὰκ.) 

Φ 

ἘΧΕΘΞΒΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

κε. 17, 18. Αῃ!ᾶ ΒΘ ὙΘ ὝΘ7Θ ΟΟΣΏΘ 
ἴο ϑοσιδβ8]6:.---[“ΤῊῈ6 ΔρΟΒ016 ΔΥΓΙ͂ΥΘΒ ΠΟῪ δἵ 
Φογυβδ θαι ον ἐμὰ ΚΑλ ὑἴπη6 δἰποο δο Ἰοῖδ ἰΐ οἢ 
18 ῥοσϑϑουϊ ἢ βΙγδηα (0 Ὀδιλδβουβ. [ὑ ἰ8 [86 
155ὲ γοοογάορα γνἱβὶϊ ἰδὲ ΒΘ ονοσ πιδάθ ἰο 86 76 ν- 
15} σδρ᾽ 18]. (Ἡδοϊκόιι).---ΤᾺ.. Οἱ ἀδελφοί δ΄ 
ποῖ {86 Δροβί]οβ δῃὰ οἱάϑτβ (Κυϊποϑὶ), Ὀὰ (Π086 
ΟἸ τι βιΐδηβ τὶ ἢ πολ Ῥδ1}} 8ηα ἷ8 ΘΟ ΡΒ ΠΙΟῺΒ 
σϑχο ἄγβὶ ἰη οοπίδοὶ, (ἢ αὐ 18, ΜΙ Βοηὴ δῃηὰ οὐ ΒΟ ΥΒ, 

σοὺ Ὅ6ῚΘ ΜὙΧ6]] δοαυδίηἰοα σι Ῥδὶ ΟΥ Ὑὶϊὰ 
ἐμοβα ψῃπο δοσδοιηρδηϊοα εἶτα ἔγομι ὕσθθασθα. ΕῸΓ 
4 οἰάδογβ ἂῦὸ ποῖ πιρηϊϊοηδαὰ ὑπ1}} γον. 18, δπὰ 
ἦϊ σδ ΒΟΔΥΟΘΟΙΥ ὍΘ Βιρροβοά ὑμδὺ ΔῺΥ ὁη6 οὗἁ ἰμ0 
δΔ᾽ῥροβι]ε5 ψϑ δὺ᾽΄ὸ» ῦ ὑπδὶ ἰἰπ|8 ἴῃ Ψογαβ4} 6 πὶ, 88 ἢθ 

πουϊὰ οἰ ποῦ 186 παῦο ὑπαου 6 αν ὈΘΘΏ ΘΟΧΡΓΘΒΒ- 
ἸΥ πιρῃιϊομθα. 76 6] 6 γ8 δὶομπο οὗ {86 πιοί μϑν- 
Ομ υτοΝ ΠΟῪ Ῥγοβίἀς οὐδοῦ ἰΐ, τὴ Φ8ηγ68, ἰδ 8 
Ὀτοῖθον οὗ ἰδ0 [ροστὰ (οἷ. χὶΐἹ. 17; χυ. 18), 88 

18 ον σδηίγα] ροΐηὶ. ἴῃ λὲ βου 411 (ἢ 9 Θ᾽ 6 Υ8 
Φεϑϑι]οά, δὰ μο]ἃ ἃ βοδϑίοη οὗ ργϑδί ρογίδῃοα 
δηὰ 5βο]θιηηῖί, τυ σα πλᾶ, 88 ἴὰ ἰ8Β Δρραγϑηί, 
Ῥοοα ΒΡΘΟΪΔ}}Υ δρροϊεἰοα οἡ δοοοιιπὶ οὗ [86 8)ρ08- 
ἐϊο οὐ 180 Θοπιῖϊοβ. Ῥϑὺ] νῶβ δοσοιηρδηΐθα ὈὉΐΥ͂ 
Ἠἷπ [6 Π]ονν-ἰγϑυθ]οσβ ἤγοτα (ἢ 6 αοῃ 116 δου ρροζα- 
ἐἰοηβ, πο, τ 1 πἰπλ, Ὀγουσΐ (μ6 οδ)᾽]θοί  0}8 
οδετοά Ὁγ (6 Ἰδίίοσ ; 680 μβὶἣβ ψογο, νἰϊπουῖ 
ἀουδιί, ἔογπι }γ ρἰδοοὰ ἴῃ 89 Βαμὰβ οὗὨ ἰδ ο]- 
ἄογα οἱ [118 οδο 8810}. 

νεικ. 19. Δι ψΒθὴ 86 Βεαᾶ πΒαεΙυϊοᾶ 
18 91:.---Ρ.Ὲ]} ἢτεὶ βαϊαϊοα (ἀσπασάμενος) ἰδθ ε]- 
ἄοτβ ἰῃ δὴ ᾿πργοϑϑῖτο δηὰ οογἶ8} ἸΠΒΠΏΘΓ, δηὰ, 
δἱ (116 βδῖηθ {ἷπ|6, ργοδοηίθα ἰὴ9 5δ]υϊαϊΐομϑ οὗ 
ἐμ οι 116- Ο γί ϑ8η σοηρτερδίίομα. Ηἢδ ἰμθη 
ἔδυο ἃ [1}} διὰ ἀοίδἱ δὰ δοοοιηὺ οὗ κ͵8 δροβίο]ὶ- 
68] ἸαὍοτΒ ἰὼ ραβϑῃ ἸΔη 5, ἀπά οἴ (6 ϑ 6058 δηὰ 
δο Ὀϊ]οδδίης νπΐοι αοἂ Βα στδηίοά. ΤΠ νογὰ 
διακονία (ἙΟΤΌΡ. ΧΧ. 24), ὀχ 118 (Π6 σοποθρίΐοα 
μὨΐο Ρδυὶ Πδὰ ἐογιιοα οὗ Ηἷ5 ἱπιρογίδηϊ γοσδ- 
ἐἶοι 88 ἰμὸ δροβίϊθ οἵ (9 Θ θη! 1168. 

Ψψεε. 20,21. α. Διᾶ νυᾶθϑ ΒΟΥ Βοετσὰ ἰξ. 
-- ῖβ δὐἀάγοββ, πὰ ]ο ἢ ἀου Ὀ{1685 σα Υ6 4]} ὑπ ἀ6- 
ι41}6, δὰ βιιολ δα ἀθὸΡ ἱπαργοδδίοη οα 86 60]- 
Ἰοχο οὔ 180 ο᾽ογ5 οὗἨ {89 τοῦ πο - συ τοὶ, {μδὶ, 
ἔα}} ΟΥ̓ ΟΥ̓ διὰ ρταοϊίυάο, ὑμΠ 0 Ὁ ΤΟΥΥΘΗΓΥ ῥτο- 
οἰαϊ πιο {δ6 ργαΐὶβοβ οὔ ἀοά. Νουθγί 6 1685, {ΠΟΥ͂ 
ἃἀιϊὰ ποὶ δομοθδὶ ἃ οοσίδί αἰ ου] γ τ] οἢ οχἰδί- 

οἀ ; ὑμπον οδη  α]γ ἱπύουτηϑα {πὸ δροδίϊ οὗ [89 
Ῥτο)υάϊο6 Ἡ1ΟΙ Ἰδχο πα θ 6 γΒ οὗ {πΠ6 σοπνοτίοά 
δον 8 οηἰονίδἰ θα αραϊηϑὺ ἴω. 86 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 
“ΤΊΔΗΥ͂ ἱμουβδηαβ οὗ δοῃγοῦ θα ΡΟΓΒΟῚΒ ἰῃ Φπάθ8,᾽ 
οδπποὶ οτοδὶθ ΒΌΣΡΥἾΒΘ, ὉΠ}1685 γγθ 5 00] ΒΌΡΡΟδΘ 
ἰδαὶ ἐπ οοῃρτοζδίϊου ἱπ Φουυβα θὰ 8Ί0η6 ἰδ 
τιθϑηὺ; αὶ ἰλ9 Ἰδηρυδρχο ὈοΐΌΓΘ ἃ8 ἀ068 ποὶ 808- 
ἰδίῃ (8.18 βιιρροϑβί(ΐου, δά, ἰπὰθοά, 7 υἀθ8; 18 ὁχ- 
ῬΓΘΒΘΙΥ τηϑηϊϊοηθὰ, [Βαυΐ ΘΟ μ]ον δάορίβ ἰῃ Ηἷ8 
ἰγδηβὶδιϊοι οὗ ἰμ6 ἰοχί δΌουθ, (886 γχοδαϊηπρ ἐν τοῖς 
᾿Ιουδαίοις, ΥΘΥ ἐμδὴ (δαί οὗὨ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ; 866 
ποθ 8, Δρροῃάοά ἰο ἐδ9 ἰοχί.---π.]. Νον 1 γ9 
δδϑιπηθ ὑπαὶ ἴ86 τ ΒοΟΪΘ Ῥγουΐηοα ἰδ τηθδηΐ, πδὲ 
8βδου]ὰ ῥῬγουθηὶ υ8 ἔγοτα 6] ον ηρς ἰμδὺ ἰἢ 6 πυτὰ- 
ὍΘ᾽ οὗ ἰμ6 ΟΥ δι] ΔῈ 85 ἴῃ (86 ἸΏΔῺΥ οἱἰΐρ8 δηᾶ νἱ]- 
Ιαζαβ οὗ Ψυᾶοα, ἱποϊυηρ {86 οαρίίαὶ [8617 ({π 
ὙΠΟ ἰμ6 σοηατορδίϊοι, ὑνγοδὶ οὐ ὑνοηίγ- νθ 
γΘΟΣΒ ῬΓουἱουβὶγ, οοπηΐθα δ000 τηθὴ 88 ΙΏΘ 1 ΌΘΓΒ, 
οἈ. ἦν. 4), ΠΟῪ διυοιαη (θα ἰο 5Ξ6Υ ΤΆ] ἰ6π8 οὗ (ου- 
βδηἀβ 3 [μυριάδες, “Ποιο πιαὴν πιντίααδ (ΟΥ̓ ἰεπ8 
α ἰλοιβαηάε,) 18 ποὶ 8 πιδι οιηδίϊσδὶ. Ὀαΐ δὴ ἰἢ- 
ἀοβηϊίο πὰ ῬοΟρΡΌΪΔΡ οχργοδϑίοι - - - [6 ἀθδηϊθ 
ἰάοα οὗ ἰθῃ ἱμπουβαπὰ ἰδ Θῃ ΙΓΟΙΥ Ῥοσϑίοου ἰὸ 
Ἡοταοσ. [10 ἰβ 8180 ἃ ἔδυοσίο μυροσγῦοὶο οὗ Ραὺυϊ 
πἰτι861.---1 ΟοΥ. ἰν. 1δ; χὶν. 19, ἴῃ Ὀοΐμ π δ ἢ 
688608 ἢΘ 68} ΟὨ]Υ τη6 8 ψηδὲ τὸ Ἰηθ8 ἢ ΏΘΩ ΜΘ 
ΒΆΥ͂ “ὁ ΠΠΠΠΊΘΓΔΌ]6," ὁ ΠΌΤ ΌΘΓΪΟΒ8Β,᾽,) ΟΥ “ 6πἀ- 
1688,᾽ ποῦ ἰο ἀφῆπθ ΟΥ̓ ΒΡΘΟΪΙΥ 8 πυγῦον, Ὀὰΐ ἰ0 
ΘΟΒΥ͂ΘΥ͂ ἰλ6 ναι ἰάθα οὗ ἃ τυ 46. - - - 18 
ποῖ {80 8ἰα 8.108 οΥὗἩἨἐΒ6 Φον δα ΟἸασοΒ (Παὺ 9 
αῦο ΠΟΥ͂ Ὀοΐοτο 8, Ὀὰΐ 8 δίγοηβ, γοὲ πδίυγαὶ, 
οχργοβδδίοη οὗ ἰδ8ὸ βού ὑπαὶ (ΠΥ Ὑ0Υ6 ΨΟΥΥ πα- 
ἹΠΘΓΟΌΒ, οἱο.᾽ (ΑἸοχδααου).---π.}]. Βδὺγ δ 88 
{ΠΟΥ οΥΘ πὸ ρστσαπά, ἴῃ {818 τοϑρϑοῖ, 9. ἀουδί- 
ἱπς [λ6 ξοιυΐηθηθ88 οὗ πεπιστευκότων (Ῥαμίωα, Ὁ. 
200), οΥν, τὴ ἢ ΖΘ] Γ, ΤὉΣ δοουβίαρςς (80 πἰδίον δα 
οὗ δὴ Ὁπ ἰδίοτῖ 8] Ἔχ ρ σογαιῖομ. 

ὃ. Δμὰ ΏΘΥ ἃ16 Α]Ϊ σϑϑ]οῦδ [Σ:66]οἷβ 'η ὃ6- 
Π41] οὗ ἐδ Ιανν.--- ΤΠ 680 ΟΕ τ βι8ῃὴ8 ἰὼ Ζυάθα 
ΒΙΘ ἀφοῦ θα 88 ΖΔΓ 88 (πο Βοη ἰ πΘἢ18 ΔΥΘ 60}- 
σΟΥΠΟά, 88 δίσὶοἱ δῃὰ ζΖϑα]ουβ γοϑρϑοιϊΐπρ {μ6 ἸΔῈ 
(ζηλωταὶ τ. νόμου), μαι 18, 80 βιγῖίοί ἰὰ (μεν Ῥθῦ- 
ΟΏ8] οὈδβογνδηοο οὗἉ ἴδ αν, {πδὺ [οἷν Σ6 8] ἐπὰ 

Ῥϑββϑίοῃϑ Ὑ6ΓῸ δυουϑοὰ βοηουοῦ 86 Μοβαΐο 'π- 
διἰϊλαι οη8 τοῦθ ὑπάογυδιιθὰ ΟΥ δϑβαϊϊϑὰ. ΤῈ 
Β8116 ἰσττὰ 8 οαρὶογοά [ζηλωτής] νι αἰσθΒ ὈΘΟδηλΘ 
ὑπ6 Ὡϑδῖῃηβ οὗ 8 ῥϑδυίν ἀυτίηρ ἴπθ6 96 188 ἃν. 
[7 ΟὈΒεξρηῦβ: ειοδλ Ἦγαν, ΤΥ. ὃ. 8, υἱι, 18; οὗ. 
ΥἱΙ, 1.---Τπ3.}. 1ἰ ἴ6 ἱπάοοα αυϊίο ῬΡο8810]9 ἱμαὶ 
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ἐδ ΠΠΟΔΞΥ ἔφεϊ κε τὴ πο (86 9 επ]58 Ρεο- οουϊὰ ποὲ ἸΟΚΑΙΠΥ δθανς ἐμοῖν μοδάβ, ται} ΒΟΥ 
Ῥὶς. 86 α νβοῖς, τεκεγάδα ιδὸ ἀοταοϊδῖου οὗ ἰς μδὴὲ ἼἿοπρ] θὰ πιὰμ (πεῖν ΟὈ] Κα ϊ0η5.---Ἴπι..-- 
Βοσιδηθ, δὴἀ μβδζιδίϑια ΚΈΠΕΓΘΙΙΥ, ΓΠΔΥ βατ, [πίεσργεϊεγβ δὰ ποὶ δρτοοὰ τοί μεσ Ῥδὰ] Βῖτη- 
ἐτετεῖβο ἃ εεσγίδίη ἰδὔυεπος 84]950 οὐ δε δπάπο- 56} δεπιιηθὰ ἰδὲ ΝΩσδιιοδῃΡ, οΥὁ ποῖ : ὁ δα 
Ομ γαίης. 72}51π|65 δίπηϑεϊ Γ ψ͵ϑ ἃ τπδὴ πδοδεὲ ὈδΘΠ 5Ό0ΔΙΠΥ δυρροβοά ἐδπδΐ δ, ίοο, ἰοοῖὶς ἐπα σου, 
ΥἱονΒ δὰ {εεϊσο ᾿πο] πο Βῖπα ἰ0 8 βἰγίεὶ οῦβεσ- "- ΜΈΥΟΣ, ΤῸΥ ἰπεδίδησο, 85 ΣΟΥ δἀορίοα 

. δα υἱὸν. [ἴ{|5, ΒΟΤΤΘΟΥΘΥ, ΘΥΥΌΠοοῦΒ. [ἰ}15 πτιῦ- 
γδῆοῦ οἵ ἴδε ἰὸν (τ βεϑοο δὸ ν)αϑ δ] εὰ "" Τὰ). ᾿ ἀσαιδιεά!γ ὑστις ἐμὲ ἀγνίζεσθαι ἴ5 Θπιρίογοᾶ ἔτι το- 

δηά 186 εἰ ετ δὲ 7 εττιβδίετα ἀουϊαῖεδα επιετίδιποὰ ἱ ἔεγεπος ἰο με Νασδυ οδδὶρ (ΧΧ. [ἐ. σ., ΝαταΌ. 
ἴ):6 δδ)ς δεπιϊπιοπία. Ξ11Π, ἰὲ ἴ5 οὈνϊσυβ ἰμδὶ, υἱ. 87), πὲ 1ἰ 15 4150 δρρ θὰ 9 ουεγγ οἷον 1,6- 
1ὈΕΥ πέτα ποὶ Ρῥτγε)υάιοεὰ δραῖϊπσὲ ἰδ δροδίϊε] Υῇϊ 681] ρυγὶ δοδίουυ σίΐθ [ἐ. σ., ΝΌΠΙΌ. χὶσ. 12]. 
Ῥδυϊ, Κ {86 γζτεδὶ 1πδ55 οἵ (δὲ 2 420- (Ἤτγ6- ἰ Απὰ οὐδι 17 {86 ΡΒΓΣΔ80 ἀἁγνίσϑητι σὺν αὑτοῖς, Ὑ6Γ. 
εἶδη9. Τὰς Ἰδίίοσ μδὰ ὕδου ἱπάυοεοα ὈΥ {πὸ τοΔ- 24, πεισλέ Ὀ6 ΘΆ5}}} 80 υπάογδίοοά, 85 1 Ῥδὺ] τῶ 
Ἰισῖουπ δηὰ ἰποδϑϑϑηὶ γερτγοβεη δου οὔ Ζυἀδίπιϊο , ΟὨ]Υ ποῦν ἰ0 ΘΏΪΟΙ ἰπῖο δὴ ἀγνισμός, ψ ΐο ἐπι ο 59 
᾿ἰσδοβετϑ (κατῇ χηϑησαν) ἴο Ὀεϊΐονο, πιι τεβρϑοὶ ΤΟΌΣ τὴδῃ ΟΓΘ ΔΙΤΟΔΟῪ Ὀουπὰ ἰο ροχΐοσπι, δὲ1}} 
ἰο τῆς ἱδθοΥβ οὔ ῥδὺϊ, ιμδὲ Βα ὑγζεὰ ἔδο 76ε»τὸ οὗ } [86 ἜΧρ 6 5810 σὺν αὐτοῖς ἀγνισϑεὶς, γοτ. 26, ΒΥ πὸ 
16 Ὀίδεροταδ (τοὺς κ. τ. ἐϑνη π. Ιουδαίοις) [οὔ ἴῃ | πι68}5 δτηϊ8 οἵ (18 ἱπιοσργοίδιϊου ; (μο86 νεοσᾶς 
Ῥιαρετβίοη, δι. ἱ. 1: 1 Ρεῖ.;. 1.--τ[1ἰκ.], ἰο δροϑ- δὰ ΟὨΪΥ το ἐμαί Ῥδ], 'ἴπ σΟΙΏΡΔῺΥ ὙΓ } ἴδ ς 
(διῖζο ἤγουν 186 ἱπιϊταϊοπ5 οὗ Μοδοβ, δπὰ ἰδδὶ Νασδυίίθβδ, δὰ ἐμὸν 'π ΘΟΙΏΡΘΩΥ ὙΠ} Ὠΐτη, Ἠδή 
Ἐς ἰδαχὰιϊ (Ποῖω, ἄγει, (δὲ ἐΒ 67 δου ὰ πο Ἰοηζετ Ϊ ρυτί θεὰ ἱπετηδβοῖνοθ οἢ ἐς βᾶπιθ ἀδὺῪ, δπιἃ πὶ ὁπ 6 
εἰγουπις βοαῖς ΘΒ! ]άγοσι, ἵπ οομϑοαῦοπος οὗ τ ΒΙΘὮ 
(ῆς γτίϊς οὗ εἰγουπιοϊδίου σοῦἹὰ 66856 ἰοὸ 6 οὉ- 
δβοτυοὰ ἴῃ (δ ποχί φεπογδίίΐοη, δα, δοοοθάϊγῃ, ἐἰδδὶ 
(ΠΟΥ͂ δου] πὸ ἸΟΏΚΕΥΙ οὔπεττο ἴῃ δεῖν οὐ 008- 
ἀυςσεῖμς Μοϑδὶο ουδιίουῃβ (ἔϑεσι περιπατεῖν). [Δέγων 
μὴ περιτεωνεῖν εἰς.--ῖΒο ἰπ δηϊ να δῖοσ τὰ εχ- 
Ῥγοβϑίηξ: [ὁ “΄ῳ, (ὁ δείξουε εἰο., σ Βδη ἰΒς ]Ἰδίί εν 
ΤοΙον, ποῖ ἰο ἰδδὶ ψ ΐϊσ δε 8}}} οχἱδίδ, Ὀπὲ ἰὸ 
μδὶ πϑῖςδ ουσλί 6 δε, ἱπτοϊνϊης 86 δοποορίϊοι 
9Γ αὐἀνίειη, ἀερεαπάϊηρ, σ. (ἩΓΕ : 
στ. ἃ 44. 8.).-  Ὑ7Β}5. ορίπίοῃ χεδρεοίϊης Ῥουὶ 
859 ὉΠαΟΌδιΘαΪΥ ἐγγονδουδ, 88 86 Ῥσίηοῖρ] 68 
γΠο Βε οχργεδθοὰ ἱπ 85 ΒΡ βι]96 (866 Βοχι.; 
64].; 1 Οοτ.), διὰ μἷ5 νΐϊβά οπὶ 85 ἃ ἰδβοβεσ, δβυΐ- 
βεϊοηῖὶ ἀοπιοηπίταίθ. Βαὶ ἰξ σου]ὰ ὃς 6451}}Υ δἢ- 
ἐοτίδἰποὰ Ὦὃγ ἴΠ056 δηιϊ]- Ῥδυϊ πο 7π.ἀδὶδι5, στὸ 
δχαρρεοζαιοὰ ἐἰμ6 νδΐυς οὐ Μοβδίδηι, θη ἐπ 6 γ 
Ἰοδγηθα τηδὲ δὲ ἰδυρηὶ ἐμδὶ {86 δοααϊδίἑϊοι οὗ 
ἈΠεσϑἰδηῖὶς βαϊνδιϊουῃ ἀορεηάδθά, οὶ οπ οἰγούτη- 
οἰβϑίου δηὰ {μ86 πόσα οὗ ἴμ6 Ἰδνν, Ὀαὶ Β0 1 6} ΟἹ 
ζαῖ" ἢ ἴῃ ΟὨγίϑι.᾽" (Μεγεν).- -Ἴ π.] 

κε. 22. ἡ )ὴ,ϑαι ἰαὶῖ ᾿μβοσοίοσο--- 15 χαο8- 
(ἴοπ (τί οὖν ἔστι) 8 οἴϊοηηι ρτοροδοὰ ψβ δ πιθὴ ἀ6- 
ἸΙυογαίθ οὐ ἰ8 ΘΟΌΓΣΒΟ οὗ δοπάποὶ ἩΒΙΟ ἐπογ 
δου] ρυγϑαθ [866 1 Οογ. χὶν. 15, 26.---Ἴ.]. 
Τῇ συνελϑεῖν οὗ 8 τηυϊτυἀθ [πλῆϑος 18 ποὶ ργο- 
οοὐοθά ὈΥ 186 Δτίδο]6.---π., 15 ἰο Ὀ6 υπάοτγαιοοά 
85 γείεσσίηρς ποῖον [0 8 Τοβυϊΐδυ τηϑοϊΐϊηρ οὗἁ ἰμ6 
οοηργοραίίου (δἰ νη, ατοίϊι8, Βοπβε}), ΠΟΥ, Βρ6- 
οἴη, ἴο 8 ἰυπιυ!θου5 Δϑδοι]αζο (Καὶϊῃο6)), 
Ὀὺὶ ἰο ἃ δι βοσὶπρ ἰοροίμοσ οὗ ἱπαυϊδι εἶτ ρ6Γ- 
ΒΟΏ8. 

γεβ. 283-26. ὅὔ2ο βαυθ οὺσ 9} ὙΤΒΊΟ ἢ 
αν ἃ γυοὺὐ ΟἹ; ἴ861:.-- 7 τοῖν τηϑηἰϊοποὰ 
ἐῃ οἢ. χυἱ![ὁ. 18, 15 οὗ δὴ δι γον αἰ γος πδίιγο. 
--ΤᾺ.]. Τοβο πιθρ ΔΙῸ ΟἸΘΑΥΥ ἀοδβουί θοὰ 88 
Ογβδηϑ ὈΥ εἰσιν ἡμῖν. 1 ΥΟῪ 1Ὃδ {π6 ν0}}- 
Κυον ὑοῖσ οὁ7 (λ6 ΝιαΖαγίίεδ [866 Νυτῃῦ. ὁ8. Υἱ.-- 
ΤΕ.]. Τὸ οἰ ἀθγβ [“τ͵λ 58 Υ", ποὶ 7868 8]0Π6, 
τε δάνίβο ἰὴ) δροβίϊθ 0 πη ϊΐ6 ἴ)) ΒΟΙΏΘ ΤΩΒΠΏΘΡ. 
ἷπ ἰδ τοῖν νν τ {86 τη ΘΏ, ΟΥ δυβοοϊδίθ Β πι86 17 πῖι 
ἐμοη (παραλαβὼν), ὉΥ ἀεΐγαγίηρ, (89 ΟΧΡΘΙδ68 οὗ 
16 βου βοϑθβδ ὙΠπὶσ; [ΠΟΥ 66 ΟὈἸσοὰ ἰο οΟον δί 
ἀπ ἐογιιὶηδίίοη οὗ 86 τοῦ. (βϑπο ἢ δὴ δοὶ γὙ88 Γο- 
βοτὰ θὰ 88 δ Ῥαγ συ} Ὁ τ τὶ οἵ ἀοτουῦί κοα]; Βογοὰ 
Αφτῖρρα, ὕον ἰμηβίδῃσο, ργουϊ ἀϑὰ ἱπ ἐπὶ8 ΤΟΒΠΏΘΣ 
ῸΓ 8 πυπιῦοῦ οὕ ΡΟΟΥ Νασαγίιθβ; 9508. Αἰ. ΧΊΧ. 
6. 1.). ὙΠὸ δροβίὶθ νϑ δἷβο γοαυδθαιθα ἰο Ρ6Γ- 
ἕοττη οογίαΐπ [,οΥἹ. 168] σὶΐοβ οὗἩ ρυτὶ δοδίϊοῃ ἴῃ 
οουυποίίου τὶ ἐὰ [86 τθα (ἀγν. οὺν αὐτοῖς). [1 ΉΗ6Υ 

διά ὑἐδὸ βδιηο δοείὲ. Τδὸ σοΐδσθηοο 18 ΒΙΣΩΟΪΥ ἐο δπ 
ΔΡΡΟΔΓδΠΟΘ ἴῃ {86 ἐξ Ρ]6, δπὰ ἰὸ ἰδ ρχἄάγογε δυὰ 
δδοσγίῆσοβ τ μον πέσ ἴ0 Ὀ6 οἴπετοά ἰμο γα, δα Ζοσ 
ΒΙΟδ, ἴῃ Ρδυίἰουϊασ, (86 756»}28ὲῈὲ Ῥγορασχοὰ διὰ 
βδηοι ἢ οὐ ἐμ οιηϑ το 5 ὈΥ ΔΌΪυ(ἰοΏ8 δπὰ Ὀαδι Βίων. 
[“᾿ϑοπιο υπάἀεγείδπα {μὸ τογὺ (ἁγνέζομα4) δα εἰχ- 
αἰ γίηρ, ποὶ 80 Νασασι(ἰο τον 2.86 17, δαὶ ἐμποϑο 
ΡΓΟΙΣΠΛΙ ΠΔΓῪ σὶΐο5 οὗ ρυσϊ δοδίϊου πο ἢ Ργοσοάοῖ 
ΘΥΘΥΥ ΒΟΪοιηη δοὶ οὗ σΟΓΘΣΔΟἢἾ8] ἩΟΤΒΒΙΡ, 85 σὰ- 
ᾳυϊγοὰ ὈΥ (86 ἰδ (666 Ἐχοὰ. χῖχ. 10, 14) διὰ 
8.1}} ργδοιβοὰ ἰπ ἐμ ἰἶπηο οὗ Ομ σὶβδὲ (66 2085 χὶ. 
δῦ). Τδὸ οχβογίδείοη (ὁΐ (λ6 οἱάθσβ), ἰμβὰξ εἐχ- 
Ρἰδιποά, ἰβ ποὲ ὑμδὲ 8 δβδῃου)ὰ τωδῖζο μὲ πι96} 5 
Ναζογίίθ, πὶ ΘΟ (δαὶ δ6 βου] ἃ ρμετγέοχτη 
ΒΌΘΙ ΡῬΓΘΡΒΓΔΙΟΥΥ Γἶ1Ὸ5 85 σου ΘΩΔΌΪῈ Βἷτω ἴο 
ἴδε ρμδασί στ {8686 ΝΑΣΑσὶοβ ἴῃ ἐμ Θοποϊ δῖοι 
οὗ {8 εἷγ δοϊ θα ΒΟΥ ο6.᾽ (ΑἸεχδη θυ). μα ξασὰθ 
γίονν 5 δἀγοσδίοα ἰὴ ΟΟΩΥὉ. δηὰ Ηονβοη᾿ 5 1 ἴξε 
οἵῇ 8ι. Ῥδυϊ, οἷο. 11. 251; οἰβοῖβ (Μογεσ, ἀθ 
Ἥειίε, ΑἸοτὰ, Ἠδοκοί, οἷο. Ὀδϊῖαντο δαὶ "ΙΜδΔὺ] 
8190 ἰοοῖ (6 Ναζαγὶίΐας τον.-- -ἴ.. Απὰ, 1η- 
ἀοεά, {πὸ ορίπίου ἰμδὺ ἰμο86 πτῆο μαϊὰ ἐμὲ ὃσχ- 
Ρθδο8 πιο Ναδσαγίίθδ σοτηρ]οίοα ἐμοὶν τον, δῖ9ὸ 
ἰοοῖκς ἐμ! γοῦν 7ὉΓ 80110 ἀδΥβ Ὁροπ ἰβοιλβοῖγοα, 46- 
Υἶν δ ΒΌΡΡοΥΙ ἔσοπι πὸ οὗδεσ Κπόοσῃ ΒΟΌΣΟΟ, δὰ 
Β65 Ὀδεὴ δἀνδιοθά ΟἿ ἩΪΝ ἃ υἱὸν ἰο δοσουμπὲ 
ἴον [86 ἰγδπδδοίίοη ἀθβοσὶ θὰ ἴῃ [86 ρδββαρο δο- 
ἴοτε 8. Οοσρ. ΤΊΕΒΕΙΕΕ: Οὐγοποὶ. ἄ. ἀροεί. Ζεὶξ- 
αἰξετα, νῬ. 105 Η΄. [1π (818 σποσῖε----" ὁ ΟΒΣΟΠΟΙΟσΥ 
οὔ (86 Δροβίο]ϊο Αμο᾽---ἮἩΘΒΘΙΟΣ 150 σοὐοοὶβ ἐδ 
ορί ἴοι ἱὑμδὶ Ῥδὺϊ δϑβυμπηθὰ {ἰμ6 τον. 8.06 2190 
Και: διδί. Ατελεοὶ. 1. ἃ 67. ποὶο 2. υἱι.-- ΤᾺ ]. 
κε. 26. ΤΉ θὲ Ῥ8Ὲ1 ἴΟΟΚ, εἰο.---Τ6 δροδβιΐο 

δοσοἀορα ἰο ἐμ Ρτοροβϑὶ, δηὰ δέϊοσς Ββαυϊης ᾿θδὰθ 
πὶ [ον 1084] ργορδγδαίίο, βρροασχγοὰ ἴῃ ἐπε ἰδσὰ- 
Ρὶθ ἴογ 86 ρυγροβο οὗ ἱπίοσιαϊης (86 ῥγῖθϑίβ ἱμδὲ 
Βοβθ ΤῸ. τπθη νου]Ἱὰ οοταρὶοία {86 Ρεσϊοὰ οὗ 
(μον Ναζασ ἐθϑ ἢ; ἰδ ὑθγηλπαίθα ἸΟσΔΠΥ Ἐπ ΒΘπ 
{πὸ δρροϊπιϑὰ οἴδεσίηρ (ἡ π (890 οδεσιεςς 
τοαυϊτοὰ ὈΥ ἐμ ἴδνν [Νυπῦ. τἱ. 18-177) δὰ θεαῖς 
Ἰη869 0 Θδοἢ ᾿παϊγν 4], ΤᾺ18 οοηάπεὶ οὗ ΡαὩϊ 
Ὑ838 ἱηἰθηἀορα [0 σον ΐμοα 8}} διυάεοο- ΟἈ τὶ βιϊασια 
ὙΠῸ οπίοσί δι πϑὰ βίγίογ 6 ζα] Ρυϊποὶρ] 65, ἐμαί (ἢ 
ῬΓολυάϊοο8 πιΐοι ἰδ ογ δα Ὀθδη δὰ ἰο οπἰοσχίαϊν, 
ἜΣΘ ἰοἰ48}}}7 υπέουπαοα (ὧν οὐδὲν ἔστι, αὶ ποῖ 
οδδ οὗ ἱβοῖὰ δα ΔΩΥ ΓΟΔ] σγουπά), δὰ ἐμαὶ, οἱ 
186 ΟΟΒΊΓΘΓΥ, 6 ἮΔΒ 80 ΤᾺ ἴτοια ἱπὰυσὶες ἐῃ 9 
δον ἰο δροβίδιϊσο ἔσοδι 86 ἰδνν, (δὶ 6 ἰτη 5. 
ἱπ ἰδ ΟἾὟΩ ῬΟΥΒΟΗ (καὶ αὑτός), 8150 οὐβοσυϑὰ ἐδ 
Μοβαΐο ἰδὺ ἰὰ ἷ5 ψΑ[}ἐκ δηὰ οοπάυςὶ.---Αὐ ἐδ 9 
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Βδιδο ἰΐπιο, ἰμ6 6ἰ 3ΟΥΒ, γ8Ὸ τ βηῃθα ὑο οὈΥδίθ ΒΩΥ 
ΒΟΙΌΡΙ65 πίοι ἐμοῖσ ῬΤΟΡΟΒΆΙ ταὐχΐ ῥσγοάσοο ἴῃ 
{86 τηϊπὰ οὔ Ρϑυϊ, 88 17 [ὃ γοσοὸ (Πποὶρ αἰ ἐτηαὶο ΡῸΓ- 
Ῥοβα ἰο σοϑβίγιοὶ ἐμ ἸΟῪ οὗ ἰδς ἀ6}1116- ΟὨ τ 8- 
ἐδ η8, τιδὰς πο δαά᾿ιλομ δὶ γορδυῖκ ὑμαὺ ἐλαΐ 1106 Σ- 
ἐγ Βαά δγοδν Ὀθθῃ βρουγϑὰ δῃὰ γϑοορηϊζθα, δηὰ 
ΓΔΒ ῬΟΣΤΩΒΏΘΏΓΥ ΘΒ Ὁ} 8:64. Μηδὲν τοιοῦτον, ἵ. 
ἐ.. ΠΟΏ6 οὗἩ 186 ΟὈΒΟΤΎΔΙΟΘΒ ἰδὲ ΟΙΘ ΡΘΟΌ]1Δ’ (0 
Μοβαὶο ἰδ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Τὶ νγαβ ἀουῖ]658 οἰὐ ΠΡ 1 ΘΟὨΒΘΑΌΘΩΟΟ οὗ 8, 
τ συ ἀογβίδηαΐηρ οὗ {80 ἔδλοίβ, ΟΣ ἴγοϊω 8 αἰβροβὶ- 
ἐἶοθ ἰοὸ εἰτουϊαῖο 8. ΘΑ ΠΥ, ὑπαὶ ὑπ6 Δροβίϊθ 
Ῥ80] ττὸδβ δοουβοα οὗ ἰοδομίηρ {86 76 0756 οὗἨ {89 
ἀϊδρογβίοα ἰὸ ὠροβίδιϊχο ἔἴγοια Μοβοβ. Ηἱΐβ ἀοο- 
ἰσὶπο 85 {86 6086] οὗ στδοθ ἴῃ ΟΒγὶδὺ Φοϑυβ; ἱΐ 
8, δ ἴ86 βᾶτηδ {ἰἰπ|6, ὉΠα ΘΒΕΪΟΏΔΌΪΥ ἴταθ, (μὲ 
Β6 Ρῥγοδομοὰ (8 ἀοοίσί πο οὗ βαϊνδίϊου. πὰ ΟἸ σὶβὶ 
αἴοπε, διὰ ποὶ {Π6 ἀοοίσῖηθ9 οὗ Υἱη ΘουΒη.655 ὉΥ 
ἐδ ἴΊαν. Βυὶ μα ἀϊὰ ποὺ ἴῃ ΔῺΥ ὁ880 8385881} 1868 
αν οὐ ἴδ6 Μί|οβδὶο ἰμβιϊα 0085 ὑμοιηβοῖυοα; ΒΘ 
ΟὨΪΥ οομιραίοα ἐμ ἀοοίγϊθ ὑπαὺ [86 ΟὈΒΘΟΡΎΔΏΘΘ 
ΟΥ ἰδὸ ἸΔῸ01ἷ} ὙΧ188 ΔΌΒΟ] αὐ ΘΙ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰο0 Βα] γαϊΐοη, 
δ Ορροβϑά πο οἴβοσ ἰθπάθῃσυ ὀχοορί ἐμαὶ 6 ἢ 
Τοΐηδοα ἰὸ ΤϑΟΟ 26 ΔΩΥ ἔόστ οὗ ὑμδ6 ΟΒΌΤΟΙ οὗὨ 
ΘΟ σῖβι, θθβ᾽ 68 ἰδ 56 8. Βαυΐ ἰμαΐ ϑυδῃρο θα] 
ἩΒοσὶγ τ οι σοπδιϊϊυϊοαὰ {π0 ΥὙΘΥΥ Θομίσο οὗ 818 
ἘΠ, αυδιῆοὰ Βἷτα αἰ κο [ῸΓ ἰοϊογαϊϊπρ ἰπ6 ΟὉ- 
δούνϑδισο οὗ {Π68 Μοβεαῖο ἰὰνν οὐ {16 Ῥαγὺ οὗἩἨὨ 1886 
ὙΠῸ 60 56 08 ὈΥ ὈΪΓὮ, δπα [Ὁ δορίομάϊηρ, ἴῃ 
ΟΠ Α,Υ οὗ ΟΘοη11}16- ΟΕ δι 8, ΤῸΣ (δον ἔχοράοχη 
ἤγοια ἰδ απ. ΟὐρΡ. 1 ον. Υἱἱ. 18 δ΄. 

2, Ὑμαὶ ορἱ πίοι Βιουϊά νγϑ ἔοστα οὗ {89 δοῃηᾶυοῖ 
οὗ Ῥαϑυ], ἴσοιῃη 8 ἸΠΟΣᾺ] ροϊηὶ οὗ υἱοῦ [1 88 
Ῥαδὴ αβϑοσίοα ἐμαὶ 6 ἷἱβ Β6ΓΘ Τοργοβοηϊθαὰ ἃ8 
Κυϊν οὗ ρτοϑὺ ἈΥΡΟΟΣΪΒΥ, διὰ θπσΘ {86 8016 
ΠΆΓΣΤΒΕΪΥΘ ἢ88 Ὀ66Ὶ Γοὐοοίοα ὮΥ͂ ΒΟΙΠΘ 88 ὉΠ ΪδίοΥ]- 
681] (ΖΕ. κε: 4γϑεολ., Ρ. 271 8.)ὺ. Βαυΐ νγδβ8 ἷξε 
ςοπᾶποιὶ Γ6ΔῚῪ ἃ Ὀγϑοίϊοδὶ ἀ 618] οὗ Β1Β ΟὟ 88- 
ογοά σοπυϊοίΐοπ5, 6 ἢ6 γοβοϊγθὰ ἰ0 ρου ου 8 
Του ὶῖς 8] βοΐ, ἱῃ ογᾶοσ ἰο ΤΌΣΗ 8} ἃ ν]81 Ὁ10 ἀδιμου.- 
δἰγαιίοι ἐμαὶ ποῖ Β 6. τν88 6 Ὁ αὶ 7] ἰο {πΠ6 Δ ν 
ΒΤΆΒΟΙΥ, ΠΟΥ αἰϊὰ δε ἰμβάμποθ οΟἰμοῦβ ἰο βροβίδιΐζθ 
ἔγοτη 17 ΝΟΝ 5802} γγ88 ΒΟ] ΟἿ. 86 τηρδηΐϊηρ δπα 
οδ᾽οοὶ οὗἨ {886 τ80}18 ἰσϑπάδοιίΐοη. [1 πὸ μδὰ, ὮῪ 
Ὠἷ8 σουγβα, ἀροϊαγοὰ ἰμδί 4 ΟΠ γί βίΐδη γ8ὸ δὰ 
Βδοη ΒοΤπ ὑπο (μ0 αν, τγ͵Ὃ8 οὈ] χοᾶ ἔο ΟΌΒοΥΥΘ 
8 [μου ὴ}1]68] ἰανβ, ἱῃ ΟτοΣ ἰο Ὀδ6 δϑβυγρὰ οΓ λί 
φαϊυαΐΐζοπ πὰ ἴο ὈΘΟΟΠῚΘ υ8ὲ Ὀοΐογο Θοά, ἔμ 6ῃ ἰῃ- 
ἀεοὰ που]ὰ 6 ἢδγο ἀθῃϊθα 8 τηοβῦ ΒΟΥ σον ἱο- 
ἐΐοπ5, δπα δύο ὈδΘη ΡΌΪΥ οὗὨ βυο ἢ! ΠΥΡΟΟΥΒΥ 88 
που]Ἱά ανο Ἔχ ροβοὰ πἶτὰ ἴο Βούϑυια Θδβυσο. ὅθ ἢ 
ΓΒ, ΒΟΎΘΟΥΟΓ, ΤΣ ἴσοι Ὀοΐηρ 86 ο5860: ἰΐ 88 
ΒΟ εἸγ Ἰονο ἰπδὺ Ῥγοιηρ θα πἶτῃ ἰο Βυι:)θοὶ Ηἰτα 80] 
ἴο 86 ἴᾶὰτγ οἡ 4118 οσσαϑίοῃ, ἃ ΟΓΟΣ ἰο ΓΘΠΊΟΥΘ 
8 υπήουπάοα Ῥγολυάϊοσο ἔγομαῃ {86 τηΐηαβ οὗ ἐπ ὸ 
Φαδωοο- ΒΥ ἰβιΐβ 8, τ ἰοῦ Βαδὰ Ἰοαὰ μοι ἐο δ κΚθ ξὲ 
οἴδευισο δὲ εἰ. Τΐβ ΥἱοῪ δίγ οἵ Υ ΘΟΥΥΘΒΡΟΙ ἀβ 
ἐἰο πἴ8 οἴῃ ἀδοϊδυδίῖοη τοϑροοίΐης Βἰτηδο} : “]ηἴο 
ἀπὸ 768 1 ὈΘΟΔΙΩ6 α8 α δεῖν, ἰμαῦ 1 τηϊρ}ὺ ρχαῖη 
18 768: ἴἰο μοι ἰπδὺ τὸ πάθον (86 αν, αϑ υἢ- 
εν ἰδ ἰαισ, ἰπαὶ 1 ταὶ χαϊῃ ἐμοιι (μα ΔΥΘ ὑπο 
89 Ἰδνν,᾽ οἵο. 1 ον. ἰχ. 1θ-22. 

ἩΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΘΑΙ. 

γε. 17. ῬῈ6 Ὀσϑίδβσθῃ σϑοϑὶ υϑᾶ τι5 α]α- 
1γ.--ΤῊα. σϑυβο8 ΒΟ} ᾿ιδα ζΟΥΠΙΘΙΪΥ Ῥτουοπιθα 

80 Ὀοϊϊονοτα δὖ 9 τ βδϊθσι ἔσχγοτα χοσοϊνηρς 0] 
πὶ ἢ σομδάοσμοθ δπὰ 7γ]Θ } ἀβΐἷρ (6}.. ἰχ. 26), με 
Ἰοης 830 οθ886α ἴἰο οροσαίθ. (Βἰοϑον). 

ΨΕΒ. 18. Απὰ ἴ89 ὅδυν ἔοϊονυννίη Ῥδπὶ 
τοηΐ ἰπ υὐἱῇδ τὰῈΔ υπῖο ΨΦά4:68.---Τ}}}8 υἱϑὶϊ 
ἀοτλομδίσαίοϑ δἰ ῖἶο ὑπὸ ΠΟΠΟΒΙΥ δηα σλποΥ, δά 
(86 τωοάοβίγν δηὰ Βυτα ]}} οὗ Ῥϑυ]. ον, ὙΠ 
818 νίοννβ οὗ ουὐδῃρο0 81 ̓ ἰ θΟΓΥ, μΒ6 τὶρμὶ ἤδΥθ 
ἔουπὰ ΒἰπηΒοῖῦ Το ρ6}168 ὈΥ {μ0 7 4660-Οιγ δι δ η 
1648] βιγὶ οί 688 οὗ Ψδτη68, 8πα, ὁ. ΘοΟΙμρᾶσχίης ἰδ 9 
ΤΑΒΏΥ͂ ἰγἷ8}8 δηὰ αἱ ο0}{165 τ ἰδ ἃ πὸ δὰ ἐποουῃ- 
ἰογϑὰ, τὶν ὑΠ}0 ΘΟΙΩΡΔΓΔΟΥΘΙΥ ΘΑΘΥ δπα υπ4]8- 
ὑπ θα ἸΔΌΟΤΒ οὗ ἴδ6 Ῥγϑδιἀϊπρ οδίοον οὗἨ [ῃ6 δου- 
ξτοραιΐοη δὲ ΦογΌβα θα, ἢ6 ταϊχὺ μδγο οἸδϊτηοὰ 
186 ρΡγϑοοάομποθ. βυὺ (ὴ0 ἢγϑὶ ορβίδοϊθ νγὰ8 σϑ- 
τηονϑὰ ὈΥ ὑμῖν δοΙτλ 0 ΘΥ̓́ΔΏ Ζ61164] ζαὶίἢ, δπὰ 
6 βΒοοοηὰ ὈΥ δἰ8 δροβίοἹ τοδὶ ᾿υπ]}ἐἘοἔΨωψ πὰ ὉΤο- 
ὑπο] Ἰονυθ. 

γεκ. 19. μαεαῖ τὴ 85 ΘΟο δε ντουδδῖ 
διλομ ἴδ86 Θθηῦ]95 ὉΥ ἷ5 σωἑ ἰδιστ --- 
Ὑ1Ὲ τὺ Βυ πγ Ῥα] ΒροΔ ΚΒ οὗ μΪ8 ονῃ 18- 
Ῥογτβ' ὋΟοἀ---ο Ββαυ8---δ8 ψσουρσῃὺ 4}. Ηθ 
οἰδίσαβ ποι βίης ἴ01 Εἰταβ6] ἢ βανο [86 10Υ ψΔΙΘἢ ἈΘ 
ΟΧΡΟΥΘΏΘ6Β ΟἹ Βοοίῃρ (86 ἀἰνῖπθ πϑη)6 φ]ογ  Βοά, 
(ΑΡ. Ῥᾳαϑβϑί.).---- θὰ 76 ΠΘΔΓ οὗ (86 ψ ΟΥ̓ Κ8 τ ΒΙσἢ 
οα 18 ΟΥ̓́Θ ὩὨΟῊ ΡΘΙΤΟΥΙΩΪΏ Ν᾽ ΔΙΔΟΩ ῬΔΩΔΏΒ, 1οὐ 

ὯΒ ποὺ ΒΌΓΥΘΥ ἰποὰ ἩΪΠ ἱμαϊ ογοποα, θυ ρὶγνθ 
ἐμδὲ φἴοτυ ἰο αοἀ νι ΐῖσῖ ὈΘ]ΟΙ ΡΒ (0 παι. (διατίκο). 
γε. 20. Δ ννθ: ἴδον μϑεαχὰᾶ ἰδ, [ΒΘ ΥῪ 

δἰοτὶπϑᾶ 86 Τιοσᾶ.---Τ ον ῥτγαϊδοὰ {86 Ἰιοχὰ, 
δπὰ ποὶ Ῥδυ], οὐ 88 δο ἀἰὰ ποὺ ᾿Γδὶβο δἰ τλ56]7. 
Βυὺ ψ Ὲ 119 ἰμ6 Ὁ ῥσχαϊβοα {πὸ οσὰ ἴῸΣ 4}} ἐμαὶ Ηθ 
μεδά ψτουριὺ [του Ῥδαὰ], {86} Σοοορῃϊζοὰ Β΄γῃ, 
αἱ ἰδ βᾶπιθ {ὴπ|6, 8ἃ8 ἃ ὈΪ]ΘΒΒ6α ᾿Ἰηβισυτηοηὶ οὗ 
αοὰ.---ΤΠου δ5θοδῖ, Ὀσοῖδμοσ, ΒΟΥ ΣΩΔΩΥ͂ 
του δα απ, οἱο.---ΑἸΪΒου Ῥαὰὶ δῃὰ “726,68 
Τταίθυ αν βαϊυϊο οδο} οὐμ ον, δπὰ δ πουρὰ ἰδ9 
ὈΥΘΙΒΥΘΩ ἃΓῸ ΠΥΘΟΙΓΥ οποουγδροα ὈΥ (ἢ ΒΑΓΙΤΑΙΪΥΘ 
οὗ Ῥδυὶ, διὰ ρἶνα ργαῖβο ἰο οὐ, ὑμὸῪ πουοσίμο- 
1.85 ἀο ποὺ ΘΟ 6681 {86 ᾿πέοσιδίϊοη 810} {6 Υ͂ 
μὰ γτοοοϊνοα οοῃοοσηΐηρ ὑμλ6 ἴδ}} τ 6 ἢ 6 τ᾽ 88 
δοουδοὰ οὗ ανίης οοτηπη 64. ΤῊΘ ὙΘΣῪ Β᾽ΠΟΟΥΘ 
δηὰ δύάθιπΐς ὈγΟΙΒΘΥΥ ᾿οτθ ἴθ Π6Υ δηἰογί δ, 
ΤΏΔΚΟΒ (μοπὶ ποὺ ὈΪ πα δὰ ἀυμῦ, θὰ τλῖμον 
Βοποϑὶ δπά οδῃαϊα, ἴῃ υἱἱογίῃς (μοὶ ΒΘΒ τα θη 8. 
(ΔΡ. Ῥαβϑὶί.). 

γεβ. 21. Δπᾶ 6} δτθ ἑῃΐοττηθϑᾶ οὗ 869, 
οἰο.-- ΗΟὟ οϑῸ ΔΩΥ ὑδίηρς Ὀ6 80 Μ6]}] βαὶ ΟΥ ἀ0}6, 
(δαὶ ἰῃ9 πογϊὰ ν1}} ποὺ δϑῆβυσο ΟΥ ροσυοτί ἰὑΐ 
(Βίδσκο).---τἰ,οῦ δἴτα 0 ΘΔΥΒ ὑμὶ5 ΟΒαΥρο ψΒΙΘᾺ 
γὁ85 τωδὰδ δραϊηδὶ Ῥδυ], απὰ ψὃὸὺ 8518 ΖῸΣ (ἢ 
Ῥτοοῦ οὗὁὨ ΔΒ ἱπῆόσθμοο, Ἔχδιμΐηθ 6}. χὶν. δῃὰ ὁἢ. 
χυ. οὗ (80 ἘΡίβι1]6 ἰο {89 Βοϊηδῃ8, (16 267).--- 
ΛΑμὰ γοί, ἰἸδησρύᾶρο Ἰἰκ6 ὑμαὺ Ομ ΟΟΘΌΓΣΒ, [ῸΣ 
ἰῃδίϑῃσο, ἰῃ {Π|ὸ δοδοπα οπδρίοσ οὗ Βοσηδ8Π8, ταϊρμὺ 
ἀουί]ο88 δύ  ΒΌΟ, ΒΌΒΡΊΟΙΟΩΒ ἴῃ (ἢ6 ΤΠ 8 
οὗ το Ὑᾷὸ ὙΘΓΘ “ Σϑδϊουβ οὗ ἰμ6 }ὰν.᾽ (Ὑ71}}} - 

τ). 
ΑΝ 22. Ἐ8ο [ΑΚ] συ] ᾶθ τσὶ πθοᾶδ 

111 πΘΟΘΒΒΑΙΙΥ 7} οοσὴθ τοξοὶδθσ.--- Το ορὶη- 
100}: 888 Βοιποίπιθβ Ὀ6Θἢ Ἔσχργοδϑοὰ ἰμπδὶ, ἰῃ (ἢ 9 
δΡροβίοὶοδὶ σομρτορδίζοηβ, πὸ αἰβεϊποίϊΐοη ὀχ βιϑα 
Ὀούτοθῃ ἐμὸ ἰδ  ΘΥΒ ΟΥ Ὀγοϑι αἷῃᾳ ΟΒΟΟΥΒ, οἢ (80 
950 Βεαμῃὰ, δηὰ οἴμοὺ ᾿Ἰηθιη 618 οὗ ἰδ 6 ΟΌΓΟ, οὁἢ 
ἀμ οὐδοῦ. Βαὶ νηδὺ 8 ΘΔΡΘΙΪΥ δυσδη χοα ΟΥὰοΥ 
γὍ6 Ὦ6ΥΘ πὰ ἴῃ ἰδ6 οοπφτγοζαίίοι δὲ Φθγυβδ θυ 
Τὸ 754πι68, ὑπὸ ὅγϑί ρἷδοο 18 δϑδοϊ πὰ; ἐδ δ᾽ δσα 
ΘΟΙΏΘ ἰῃ 8 ὈΟΥῪ ἰο ΐχη. ἴῃ ἰδὲ8 60]]6 56 οὗὨ Ῥγο- 
Βιάἀϊηρ; ΟἸΟΘΙΒ ἐΠ|6 6886 οὗ Ρ80]} γγδβ ἢγβί ἀϊβουββοα, 
δηὰ ἰὲ τγδβ ΟὨΪΥ ΔΙΌΣ Σὰ Β ὑπᾶὲ (86 σου στοκχδίϊ ἢ 
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ἯΔ8 οοῃδυϊἰοὰ, [Βαΐ 806 1,00 }}}6 78 ποίθ ΟὮ Ὑ6Γ. 
22, δΌονο ἔχεα., οἰο.---[κ.1. Εσοπι ἰμ18 οἰγουτα- 
δίδησθ ΟΟΥΓ ΟὟ 8ζ28 ΓΙΔῪ ἀΘΣΙΥΘ ΤΩΔΩΥ͂ Ἰ6ΒΒΟΏΒ, ἱπ 
Τοΐογομοθ Ὀοΐίῃ ἰ9 δὴ θοοϊοβί δι οδὶ ἀθιημοοσδοΥ, 
δηὰ ἰὸ δὴ ουὐδσγ- οδιϊτηαίθ οὗ ὑμ6 ταϊπἱδίοσὶαὶ οδ106. 
(ὙΠ 6 ). 
κε. 20, 24. Ὧο τροτϑίοσο ὑπΐδ, οἱο.---ΤῊΘ 

οδὶ τοΐυϊδιϊου το σα Ὅ6 ἔπ ΓΒ, σομβἰδὲβ 
πῃ δοίΐοῃϑ γϑίμοσ ὑμδὴ ἴῃ ποΣά8.----Αἱ (ἰπι68 ΐ 18 
Ὑ6]] ἰο ᾿'ΠΟῸΡ ΘΧΡΘΏΒΘ, (ὉΣ [6 8616 οὗ οΔ] πιΐπρ (μ6 
δχοϊίοα τη β οὗ οἰ 6 γ8.---Ἴ ἢ πιδίί 6 γ8 ἴῃ ΒΘ ἢ ΒῸ 
Ῥστὶποὶρ]θ 15 ἰηγοϊνθα, ἃ ΟΠ ἰβιϊδη τδν ΓΟΔα ἢ Υ 80- 
σοτηϊηοᾶδίο εἰ π8617 ἰο οἰοτβ: Ὀυΐ Ἰοὺ δῖ ἐδῖζο 
᾿ορὰ ἐπα. ποῖον ΒΥΡΟΟΓΙΒῪ ΠΟΥ {π6 ἔδδαν οὗ τωδὴ 
Γαγη 8.68 ὑπὸ τηοίΐγο.---οἱ Ὁ8 80 186 οὐν ΟἸγ]8- 
ἰἴοῃ ἸΙΟΥ δ ἰο χαΐῃ, δῃηά ποί ἰο οἴοηὰ {089 
ἐπὶ δύο θα ἴῃ δὶ. ἢ.---Τὸ δοί {μ6 μυροοσγῖίο, 15 
009 (πίη, Ὀὰν ἰὑ ἰ8. ἃ αἰ οσχομὲ ἐδ ς, ἤθη, ἴῃ ἃ 
Βρίτῖς οὗ Ἰονὸ, ὅγἴὸ ὈΘΘΟΙΏ6 8}1 {μ|ηρ5 [0 81} τηθῃ, 
ἴοῦ ἰδ ϑπσοουγδχοιηθπὶ οὗ Π0 Ὑγο ΑΚ, ὑπαὶ 18, ἱπ 
τοδὶ τ ἰῃ τ ἰσῖ ΠΣΌΘΣΙΥ οΥ̓͂ οοῖοθ 18 Δ] ονϑᾶ, δπὰ 
ῃ πηῖϊσὰ {86 πηθδὴ8β ΘΡ]οΥϑα, τ} 116 ΠΟΥ͂ δτὸ 
Ἰαπῖα ἴῃ ἐποιηβοῖνοθ, ΠΥ ουθὴ Ὧδ Β8ποί1βοα ὮΥ 
ἐπ ὁπάὰ ἰη τνἱονν. (βίδυκο).---ἰὖ τὸ ἀδδῖσθ ἰοὸ ἔΌΣ 
ΔῊ ᾿ΠΡΔΙΙ 18) )υάᾳιμοηΐ τοϑρϑοίϊης (8 ΟΟΟΌΣΥΘΏΟΘ, 
Ὑ6 ΠῚ δυσγίνο δ [86 70] ονἱῃρ Τοβα] 8; ὅτϑί, {μαι 
ϑαπιοθ δμὰ {πὸ οἱάογα δοίθα ἴῃ δοοογάδῃοϑ νὶϊ ἢ 
ἐδοῖν κπον]θᾶχκο Οὐδ 6 οἰΓοιιπιδίδποοδβ Οὗ 6 {ἰπ|68; 
ΒΟΘΟΒΑΪΥ, ἰμαὺ δὰ] γγδϑ ἀθδίγουβ οὗ βῃονγίηρ μα 
διὸ ψδ8 σοπίσοὶ θὰ, ποὶ Ὁγ β6]- νὰὶ}} δηὰ βοοίδυδῃ 
ΔΕΪΠΔΟΒΙΥ, Ὀυὺ ΒΟΪΟΙΥ ὉΥ (86 ῬΟΊΤΟΥ οἴ {16 αοβροὶ, 
δηὰ (μδὲ δ6 ΘΟΒΒΘαΌΘΏΥ γὶοϊἀ θὰ, απ οοηΐξοττηοα 
ἰο ἐμ “ΘΟ ΚΑΥΙΥ οἱομηοα θ᾽" [ἀἀ]. ἦν. 9] οὗἨ {86 
2ον8, ἰῃ ΟΥοΣ ἴο ζαΐῃ βοιηθ οὗ ἱμϑτη; δηΐ, {μἰτά- 
Ἰγ, (μα ὑμι18 σΘουγτδο, τοι ργοσθοάθα ἔἴτοπι μομοβί 
τλοίϊνοϑ, ἯΔ88 Ῥοσιηϊ θὰ ὉΥ ἰμὸ οτὰ, ἰπ οτὰ ον 
ὑμπδὶ Ῥϑὺ] ταϊχν ἀρροδὺ ἰὴ (89 ΟΥ6Β 6Υ6ῃ οὗ δἷ8 
τηοβὲ ἰπχλυϊιϊατοὰ ἴορθϑ, οὐ 85 ἃ αἀἰβίυ θοῦ οὗἩ ἐδποὶν 
Το χίοη, Ὀὰὺ 88 8 ἰχὰθ ἔγϊοπα οὐ (6 “ον 15} 
ΘΒ ΌΣΟΙ, δηά ἐμπδῦ (Π6Υ ταϊχλί [Π8 ἸΙοατ (δαί {πο ὶν 
ογϑοοαίίοη οὗὨ Βἰτλ γγ͵86ϑ ἴΠ:9 ἸΏΟΓΘ υπ͵8. ΤΠοΒ0 

᾿πιουρσίοσβ 8.0 ὑπ͵υδί, 80 δοοῦδο 6 δροβί]δ 
οὗ ΠΥΡΟΟΣΙΒΥ, δηὰ γοργοβοπί {116 βυ δον 8 ψν ὶο ἢ 
ΒΟΟΩ 1οϊ]οὐνο, δΒ 8 αἰνίηο οῃδβίϊβοιηθηῖ ; [ὋΣ 
ο56 βυβογίηρβ μδά, δὶ 8 τῆνον οαυ] ον ρογὶοά, 
ὈΘ6η δἰγοδαγ τουθδὶ θὰ ἰο δἷπι, δηὰ οοπϑιϊ(υἱοά, 
ἰπὰοοά, [860 χο8] τβὶο ἢ ἯΔΔ βιθδα 80} δΡ- 
Ῥτγοδοκίηρ. (Ἂν. Ῥαϑὶ.).--- 9 σουπβεὶ τ βοἢ [80 
οἰάογβ ζῶν ἰο Ῥδὺ] δ ποὶ οδύπδὶ, ἰηίοπἀθά ἰο 
ΒΟΟΌΓΘ Εἶπ οΥ ἐδ οχ ἔσγοτα βυ οτίπα 88)]οιϊοη, Ὀαὶ 
885 Βρίτίίυδ), ἰἰεπαρα ἴο Βρᾶγθ (9 τγεδὶς, δηὰ 
ἀμ (0 ραϊῃ ἐμοηη.--- 6 οἰχσυϊιβίδ 68 ΔΥ6 Οἴθη 
ΘΙ ΔΓΓΑΒδίηρ, ἩΠΘῺ ἸΟΥΘ ΔΟΡΘΓΘΗΪΥ τθαυΐγοδ 1.8 
ἰο Βἷἱ, ἰο Ὀοπάδρο, θυ ἱμουρίι 7 δ΄Ὸ ἴγϑθ 
ἴῃ (6 ἔα. [ἢ βυοὶὶ ο8868 ΟἸ τ δι Δ} 18. 1η- 

-ψοϊνοὰ ἴῃ ἀπ ου  ἶ68:; Βοῖα ἀομδηἃ τηοτγ δχϑοὺ- 
688 δηὰ χίχοτ, οἰ σΒ, πηοσὸ ᾿ἰ όσα] Υ διὰ γθο- 
ἄοπι ἔγομπι σοβίσαϊπί. Ὑτσυὶ ἰδ κοθ ἰπς τιϊά αἶα 

.σουγ8θ0. (Βίοκου).--Ἴ 6. Οδπ|110 ΠΌΣΟΙ, ψ Βὶο ἢ 
πὸ δροβίϊο δὰ ουπάοϑὰ, δὰ υ8ὲ θ66π σοΥ Δ} 
βαϊυίεὰ ὉΥ ἱμὸ Ψυάοο- τ βιϊδῃ οἰατοῦ 10} 
ἀηἰ ρα ῥγα 898 Ὑῖοῖ ΤΥ οὔἶχοα ἰο ἀοά. Ταί 
ΒΟΌΡ οτοδβδάογοά ἰμ6ὸ σγθαὶ σοπβυμηπηαίϊοῃ, 
γ θη ἰπ6 ἔμ] Ππ688 οὗὨ ἐμ6 ΟἰΘΏ1168 81184]} οοηθ ἴῃ 
[Π χὶ. 20], δῃὰ ψθη [Βγ80] 8}}8}} δοϊζῃον- 
οάρο 15 αοἀ δἀπὰ Κίηῃρ ἱπ Ηἰΐ8 ψοσκ δίποης [ἢ 6 
Θομ.1168. Τὸ ἰδδὶ ΒΟῸΣ δηα 18 ΠΟΙΥ͂ δῃηὰ βἰ χη ᾶ- 
δϑηὺ οἰαγδοίον, ὑδὸ οοπάμποὶ οὗὨἩ {16 δροβίϊο πον 
ΔΟΥΡΟΒΡρου 8. ΕῸΣ Ὑ8Ὶ1}0 Β6 δὰ Δ᾽ναγ8 Τοοορ- 
εἰζοὰ ἐμὸ αν, δηὰ βίδα νυ δαἀμπογοὰ ἰο 118 ἔχπάδ- 

θηί8] ῥστὶ μοῖρ] 68, (ΔΙ πΒουσὰ ᾿6 δοῦϊα ὈΌΔΙΥ 
ΟὈΘΥ͂ 1. ΟὨΪΥ ἴῃ 86 ἀοτηδῖῃ οὗ ἐμ βρίτιί,} Βὸ ΠΟΥ 
ἰνββ 8 Υἱ81 016 ἔόσττῃ ἴὸ (ῃ8ὲ τοσοχπξέϊου ; δῃᾷ ἴδ 
Ἀ6 ΟΡΘὩ8 (6 ρΡγοβρϑοί οὗ ἰδὸ ὅπ] ἀϊδαρροδγαμδεθ 
οὗ {86 Θχοσρί! 0}4)] ροβιίοι τ δῖοῖ 6 Βαϊὰ, ὑδμδὶ ἰδ, 
{μ6 ἰγίθθηι ἢ ἀροβίοϊδιθ. Οου]ὰ πὸ βανς ρμοββϑὶ 
ΘΟἸΟΒΘῺ 8 ΠΟΤ ΒΡΡΤΟρτγίδίβ τηοίποὰ οὗ δρρι γίηξ 1 
Ῥδγί οὔ δε οἱ ἴδ τ ῖσι ἐλ ἀομ 1168 ἢ δὰ Βεηϊ, ἰμδῃ 
{μαἱ οὗἩ οοπίσὶυίηρ ἐο 6 Ἔχ Ρθ 568 ἱπουχτοὰ ὉΥ 
1Π:0 80] 6 πη βδογιῆσϑβδ, ὙΒΊΘᾺ (86 ΤΟῸΣ ΡοὸΓ Νὰ- 
καῦίοθ ἴγοια ἐπ δοηρστορδίίοη οὗὨἨ [86 κδίηιϊδβ 610 
τοαυϊγοα ἰο ΟἶἝΓ, οἢ σοι ] οί ἐΒοὶς τον Ηδὰ 
86 ποὺ σϑϑϑοῃ ἰὸ γοζασγὰ ἐπε γι 8 οὗ (86 Οςημ1ε8, 
ΒΟ. 6 Γ οδογοὰ ἐβσουρἢ 158 ᾿πϑι ΟΣ ΘΠ ΔΙ Υ, 
88 {80 ερίπηΐηρ οὗ (ἰἰἸο86 οετίηρβ τὶτ 10 ἢ 
6 Οθῃ 98 ψουϊὰ, αὖ ὁ Γαΐατο ροσῖοα, ὈδδυΕΥ 
189 Βδῃ οἰ ΔΥΎ ΟΥ̓ ᾿βγλοὶ, δηὰ σϑβάον ρίοσίοι {δ 
ΜΟΓΒΕΪΡ οὗἩ {μΠ9 Ρϑορὶο οὗ ἀοαῇ [δ88. Ἰσ. δ-}8; 
Ζ6οἈ. χίν, 16, δῃὰ οἰβομεσο. (Βδυιρασγίθ). 

ΟΧ ΤῊΣ ΝΗΟῚΕ ΒΚΟΤΙΟΝ, ΨΕΕ. [17--26.---Οπ 
Ολγιδίίαπ Ἰογδεαγαποα: 1, Τὶ 18 ἢ : (α) καὶ 
ΝΆΒ ΘΧΟΙΟΪΒοα ὈΥ͂ {με Ἰοτὰ Ηϊτηβοῖῦ; (δ) ἴἴ νᾶβ 
οὈδοσυθα ΒΥ (86 δροϑί]οδ ; (ς) 1 18. πᾶ! θροπβΆ}] 
ἴῃ ΟΡ ΟὟ ο84686. [Ὶ. 1{ 18 Βαϊ ΥΥ : (α) ν] μσαὶ 
10 ογ θα οο οὗ αοὰ, ἰδο ποσ]ὰ π Ὁ Ἰοεὶ; 
(δ) ὉΥ͂ ἰλο ογθοδγϑησο οὗ {ἰμΘ δροβέϊθβ, π|8Ὲγ 
ἍῈΟ ἯΘΟΓΘ ὙΟΔΙς ἴῃ (86 αι, ὑσοσο κδϊπϑᾶ; (εἢ 
6, ἴο00, ΙΏΔΥ, ὈΥ͂ Ομ βίδη ΤΟΥ ΌΘΔγαπ ο, κϑίη, ποὶ 
ἱπάςρα 8]1 τηοπ, Ὀαΐ δἱ Ἰοδϑί ραβοοθ, δπὰ {δπ8 ἈγῸ- 
πιοίθ {89 ζ6πογαὶ] ἱπίοσγοδὶϑ οὐ[ὁὨ ἰδὸ Ἰεϊπσάοιῃ οἵ 
αοα, (ἔτσομι [,1500).---οτ 77 πᾶν ἀπ ἐχρετν- 
ἐποεα ΟἈγεδίϊαη ψὲεϊα ἰο λ6 ργωπμαΐδεε οΓ λοες τολὸ ὅτε 
τρδαζ ἐπ (δε 7α λ}Ὲ} 11. Ηδ τοδ  Ῥαγίϊοϊραία ἴῃ ΑἹ] 
ἀπ ΐηχδ, ΟΝ ΔΥῸ τηδίίοΥὙ οὗ ἱπάα ! θγοποο, Ὑδοα 
(86 οὈ͵οοὺ 5 ροοά---ἔπ6 βουυϊοο οὗἩ ἀαοά. 11. ἢθ 
ἰδ ποὶ δἱ προσ Υ ἰο ἀο ἀηγίμίης νυ σι του] ξα5ο- 
ἰΐοπ ἐἰδ8 ορίἱπίοη ἐμαὶ 5810}} δοὶβ Δ΄Γ6 ΠΘΟΘΒΕΒΖῪ ἰὼ 
βδ ναίίου. (1,18.0).---- 6 οοπάμοξ ὁΓ᾽ ἐἀε (ἀτγωίσα 
ἰοισαγ ὧδ ἀὶδ ἀοπεσί δὼμξ τοεαὰ ὀτείλγεπ, (14.).-Ο͵τ ΙΝ 
εογἀϊαϊιψ οΓ Ῥαιμὲ απᾶ “απιεδ, οπ. τιδεί ἐπ τη «Ἰεταξα- 
ἔεπι, γεν. 18-20: ἃ να, 1. Α ὕυἱσίοτυ οἵἉ {πὶ ἰοῦϑ 
νι οὗ δοοϊκοῖ ἃ ποὶ 115. ΟἾΤΏ, ΟΥ̓ΘΣ 8 ΟΔΥΠΔ] ΠδΙΤΟῦ- 
Π688 οὗ δααγί, διὰ βο]ἔ- τὶ]: 11. Α ἰοκεα οἵ ἰδ 
Ραίυσθ ὑπίοῃ οὗ βγδοὶ διὰ ἐμ αἰθμι 6 ποηά 
τμάον ἐπ 6Γ088 οὗ ΟἸγὶβί; ΠῚ. Α ἰσιπρὰ οὗ (88 
ΟΠ ΘΓ] πγ8 οὗ αοὐ ἴπ οχίδηάϊπρς ΗΒ Κἰπρ- 
ἄοτα, δῃὰ δχϑουίζίηρ ἷδ ρ᾽δῃ οὗ Βα] σδιϊοη, τεσ. 19, 
20.--αμδ ἀνιοησ ἰλε Λιαζατίί(ε : 1. Νοί 85 ἰδὲ 
δἷαυθ οὗὔὐ δυπιδὰ ογαϊμδησοβ, Ὀπὲ δοίϊηρ ἴῃ ἰδ 
ΡΟΣ οὗ ϑυϑηο σαὶ ἸΣΡΟΥΊΥ, ἴο Ὑγ ἢ 16}} 81} (δ᾽ εξ 
ΔΙῸ Ἰατίαὶ {παὶ Ῥχγοιμοίο με ἰπιογοδίβ οὗ (μ 8 Κὶδα- 
ἄομῃ οὗἨ 6οά, 1 ὍὉον. νἱ. 12; 11. Νοὶ 88 8. ᾿γρὺ- 
οὐ Ὀοΐοχθ το, Ὀυΐ βοιϊϊησ ἰὰ {86 βοσγυίος οἵ 
ὈΡΟΙΒΟΥΪΥ Ἰοτθ, βίοι Ὀθασπ {86 ἱπᾶττοί 168 οἵ ἰδὲ 
Μ68Κ, Βοιῃ. χτ, 1; 1Π1|. Νοὲ 88 ὁ δαριετο ἴγοθβ 
(6. ογοββ, Ὀὰυΐ δοιϊῃρ ἴῃ {116 ῬΟΥΤΟΣ οὗἁ δροβίοὶ 
ορϑάϊοποο, μοι, βαρροτίοα ὈΥ Ἰονο ἰο ἐμ μοτὰ, 
ἷβ Θμδ]οα ἰο ργυδοιΐβο βο  [-ἀθηἶδὶ, 116 ἰχ. 28.-- 
71π λαὶ εοηδε πισν ἃ ξετταπί 9 ΟἈγίδι δὲ πιδάε αἵ 
ἐλίπρε ἰο αἰΐ πιδη (1 Οοτ. ἰχ. 592}} 1. πδδ, ἴῃ (88 
0880 οὗ αἱ πιόπ νοσὶ δ6 ΠΟΡ6Β ἰ0 Ὀεποῆέ, Βθ 
ΠΟΥ͂ΘΡ δαϊίογ ὑπ 6 θο58}ν, Ὀυΐ δἰ.8 δὰ δηθουγαεβ 
1868 βρὶτῖ!; 11. ὙμΘα, ἴπ αἱΐ ἐλύσε τ Βῖο Ἀ6 ἀ0ε8 
ἱπ ΟΥΟΣ ἰο Ὀαποῦΐ οὐβοσβ, 6 ὩΘΥΟΥ ΒΌΓΓΟΒΘΙΒ 
{86 οπὸ ἐδίηρ θο ], θὰϊ ῬγΌδΟμ 65 ΟἸσἰδί, ετὲα 
88 Ηο ἰβ βοὺὶ ἴογίῃ ἴπ ἰδς οτσαὰ οἵ ἀοὰ, δμὰ το- 
οοἰνοὰ ὮΥ ζδιια ἴῃ {86 Βοδτί.--- Ρσωΐ ασπιονφ (Δὲ 
ὀγείλγοη αἱ εγιεαίεπι, οΥ, Ἡλαὲ εοἱἱὶ ἐπαδίς μὲ 10 
δεαν' ἰλε ἐπῆγηνἶεδ ὁ} ἰδε σεακ 3 1. ΟἸ τ βιῖδα ἸοΟΥΟ, 
ὙΠΟ 18 τοὐξέσισ ἰο θ6ν ὑμοῖα ; (α) ἰξ Μ88 8 ἰθι- 
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ὧδ τορατὰ (ὉΣ 80 πϑηΐβ οὗ (}9 τοδὶ, δῃὰ (δ) | Ὀϑέτγθοῃ (89 ἔοστῃ δηὰ ἐπ ϑββϑῆσθ, {86 88 6}} δπὰ 
ΒΟΌΪΥ Ῥγδοίῖβεβ 86]-ἀ θη ΐ8], ἰπ δαδρίϊηρ ἰἰΒ6} ἰο [ (86 ΚΟΥΙ6Ι; δηᾶ (6) ἥγτημθθβ οὗ ομβδγδοίου ; [ὉὉ 
ἴδοαι ἴῃ νοτὰ δηα ἀθοὰ. 11. Ομ γίβίϊδη βίσθησίῃ, ᾿ ἐσθ ἴῃ Βυθοσζάϊηαϊο τηδίξοσβ ἰὑ ΘΥΘΙ ΒΌΣΥΘΠΔΟΥΒ 
ἩΒΙΟΒ ἰβ αὐὲδ ἰο ὈθδΣ ἐβοτα ; 1ὑ ῬΟββϑββθβ (α) {89 1 ῥυἰποῖρ]θ, οὐ ἀθῃ 108 ἐμ ἱμοχὰ ΤῸ ἐμ Βδῖκθ οὔ ρ]688- 
ΘΕΟΣ οὗ (δ πρὶ τὶν, Ὺ ὙΒῖοὰ 10 αἰπέλησυβιαβ' ἱπς τχθῃ. 

Ἐϊ.---ἼΗΠ ΞΕ Ὴ8Β ΤΈΟΙΝ ΑΒΙΑ ΜΙΝΟῈ ΜΑΚΒ ΑΝ ΑΤΌΑΟΚ ΟΝ ῬΑΌΪ, ΙΝ ΟΟΝΒΒΟΒΧΟΣ ΟΥ̓ ΜΉΙΟΗ ΤῈΒ 

ΒΟΜΑΝ ἘΒΙΒΌΝΕ ἹΝΈΞΕΥΚΕΣΒ; ἨΒ ΒΑΥΚΒ ῬΑΌΣἜ Σ17Ὲ. 

ΟΒαριεδ ΧΧΙ͂, 927--40. 

22 Αμπά [ΒΒ] νβθη 80 βαύθὴ ἄλγε όγο δἰπιοδὺ δηᾶϑά, {86 ονγγ8 τ ϊοῖ [107] ὙῸΓΘ 
οὗ Αδῖα, σβθη ἔμ  Ὺ ΒδῪ []ἸΟΟΚΟοα 80] ᾿ἷπι ἴῃ {88 ἴθι ρ]6, βύϊγγθα ἊΡ 411} 86 Ῥθορ]θ, διὰ 

28 Ἰαϊὰ Βδῃαβ οὐ δίπι, ἘΟτγγίηρ ουῦ, δία οὗ Ιβγδ6], μϑὶρ : ΤῊ}8. 18. 01.160 τηδῃ ἐμαῦ ὑβδοῃ ἢ 
81} περ ΘΥΘΙῪ ὙΠ ΟΓΟ᾽ δρδιηϑὺ ὕΠ 0 ῬΘΟρΡΪΘ, δῃὰ {86 Ἰδῃν, δῃα {818 ΡΪδοθ: δηὰ {ὈγύΠΟΓ 

- Βγοῦρμύ ατοθῖβ [0168 (“ ξλληνας] 4͵80 ᾿πίο ὑ86 ὑθῃλρ]θ, δηᾶ μαιὰ ΡΟΙ]αὐεα [ἀ68164] 
20 {}18 ΒΟΙΪΥ͂ Ρ]αθοθ. Ἔ Οπι. ἐδε ρατεπίδ. πιαγ 8]. (ΕοΥ (6 δὰ βθϑὴ Ὀοΐογθ [ργϑυϊουϑὶῦ 

8667 ΜΠ Ηΐπὶ ἰὴ 0Π6 ΟἸἿΥ ΤΙΟΡΒΙτηΒ δὴ Ερμοβίδῃ, σομὶ ὑΠ 6 0 Βαρροδοα ὑμαὺ Ῥδὰ] 
80 μαὰ Ὀγουρμὺῦ ἱπίο ἐδμθ ὑθῃρ]8.)}. ἘΔμὰ 41] ὑπὸ [86 Ὑ11016]7 οἰ γ)7χ88 πιουθᾶ, δηὰ ὑὴθ 

ῬΘΟΡΪΘ τδὴ ἱορθῦδμοσ [πα ὑπο γ ὯΔ ἃ ΘΟΠΟΟΌΓΒΘ ΟΥὗἨ ἐπ6 Ρ60Ρ]67 : δπα {ὑῃθ6Υ ἰοοῖς [Πο]ά 
ο] Ῥδὺ], δηὰ ἄγον [ἀγαρροθα] Εἶπα ουὖῦ οὗὨἨ {86 ἐδηηρ]8 : πὰ ἔου ἈΠ ἢ ὑἢ 6 ἀοοΥΒ [ραΐ68] 

81 ποῦὸ βαι. ἘΔηᾶ 88 [ψ}1|6}] ἐμ 6. ποπῦ δροαῦ [βουρ0]7 ἴο ἰ(1]] ἢΐπι, 0] ρ8. ὁδμ6 ἀρ ο 
186 σμιοΥ οαρύδίη οὗὨἩἁ [86 θαπὰ [οδιη8 ἃρ (ἀνέβη) ἰο ἐ6 ὑγῖθαπα οὗ {Π|0 ΘΟ] ον], ἐαὺ 4}} 

92 “εγυβαίοσῃ γ͵ὲβ ἴῃ δὴ Ὁργοδιῖ: ἜὟΟ ἱπημγοα]αὐοὶν ἐοοὶς 801 1618 δηα οϑαὐα τ] οηδδ, Δα ΤᾺ 
ἀονῃ υπίο ποῖα : δηὰ [00] 6 η ὑπΠ6 0 Βαὺν {86 ΘΒ] οαρίαίη [{Ὑ]Ρ 67 πα {Π}6 80] 16 Υ8, 

85. δον ἰοἵν Ὀοδίϊηρ οὗ Ῥδαὶ] ΕΥ͂ οΘΑ864 ἴο ροδὺ Ρ8}}]. ἜΤ θη ὑπ6 Ομ ο σαρίδϊη [τ]. 867 
ΘΔ Π16 ἢ6Δ:, δηα τοοῖς [Πο]ὰ ο] μϊαι, δΔηἃ οοπητηδη ρα ἀΐπι ἰο θ6 θουμπα Ὑ10} ὕνχο ΘΠ αἴ ῃΒ; 

84 δηὰ ἀοιηδηαθα ὙΠῸ ἢ6 88, δηα ψῇδὺ 6 δὰ ἀοπθ. ἘΑΔμπα βοιηθ ογὶ θα [68]16ἀ ὑο Ὠ]τὉ] 
906 δίῃ, ΒοΙη6 δηού μου, διηοηρ ὑπ6 τπλυ] μά : ἀηὰ [Ὀ00}7 τ ῇθη ἢ6 οου]ὰ ποῖ ἱκηον (ἢ 9 
σΟΥίδ ΟΥ̓ ΤῸ [ὁπ δοοουοὺ ο[7 86 ὑππια]ῖ, ἢ6 σοπιτηδηἀοὰ Εἶμ ἰο θ6 οαγτθα [164] Ἰῃΐο 

35. {16 σΑ80]6 ἘΠ ΜΙΈΆΡΕΕ: ἙἘΑπὰ Ὑβθη ΒΘ ὁδηι6 ἀροὴ [00] {110 δίδίγβ, 80 1ῦ 8, ὑπαῦ ὮΘ 
28 Ὀογῃ6,Οὗ 110 ΒΟ] ἀΙΘΥΒ Ὁ [βέδίῖγβ, 1ὺ ὈΘΟΔΠῚΘ ὨΘΟΟΒΒΑΤῪ (συνέβη) ὑμαὺ (86 80] ΔἸ 6 ΓΗ 

30 5Που]ὰ ΘΓ ἷπι οἢ δοοοπηὺ Ο[7 {86 νἱοΐϊθῃοθ οὗἨ 86 ρϑορὶθ [βρορυϊδοθῆ. ἜΕῸΣ Ὁ. 
το] ἰπ46 οὗἨ {86 ρϑορίὶθ [ὄχλου ἠχ. γὰρ τὸ πλῆϑος τοῦ λαοῦ) [Ὁ]]οτοα ἴον, ογγϊηρῖ, 

37 Ατὰὺ 08 ῃ. ῬΛαὰ 88 Ραὰϊ τγὰβ [Ὧροι 7 ἰο θ6 δὰ ἱπίο [86 σαβύ]6 [ὈΔΥΓΔΟΚΒΊ, ἢ 
δ8] ἃ πηΐο {86 οΟὨΐοῦ οδρίδϊη [ὑ]θ}67, ΜΙΔΥ 1 Βρϑὰκ [βᾺ Ὁ βοιμοιίηρ; (τι}5} απῦο ὕἢ66 ὃ 

38 ὙΠΟ τὴν; ἢ.67] βαϊ4, Οδηβὲ ἔποὰ βρεαῖς ατθκ ἢ ἘΑγὺ ποῦ ἔδοὰ [Ατῦ ἴοὰ ὑμθη (ἄρα) 
ποὺ] ἐμαὶ τ (6)] Εαγρύϊαη, τ] ἢ [8.0] Ὀοῖοτο ὑἰλ686 ἀδΥΒ τηϑι αβῦ [1840] δὲ ὑρ- 
ΤΟΥ, δηὰ ἰοαἀοβί [164] ουὖὐ ἱπίο [6 ΜΠ ΘΥΠΘ88 ἔθ, (πουβαῃὰ τηϑὴ ὑμδὺ ΟΓΘ τηυΓ- 

80 ἀογοῖβ [θ8η41}9] ἢ ἘΒαιὶ δι] βαϊά, 1 δῖῃ ἃ τωϑδὴ τολίοδ. αὐτὸ ἃ 9657 [1 δὴ ἃ “6 |5} 
ΤΩ8}}, οὗ ΤΙΒυβ, α οὐὖΐψ ἴῃ ΟἸ]Π]οἷδ, ἃ οἰδσοη οὐὗὨἨἉ πὸ τηϑδὴ οἰδυ [Τ᾿ άγϑαϑ, ἃ οἰ ὔσθη οὗὨἨ Π0 
ἱποοηβὶ ἀν ὉΪ6 οὖν ἰῃ ΟἸ]]ο18] : δηᾶ, 1 Ὀδβθθοῖὶ [Π66, Βυοῦ [ῬΘγη}10} 1ὴ6 ὑο Βρθαὶς απο 

40 ἐλ ΝΣ τ δ μὰ ἘΛπὰ [Β00] ποθὴ ἢ δὰ ρίνϑη ΐπὰ ᾿Ισθηβο [δὰ ρογταϊὑ6α Ἀ1η}], δα] 
Β [ϑαρρ64} οὐ 86 βίδιγβθ, δηὰ Ὀθοκοπϑὰ ψιι ὑμ6 παπὰ υπΐο ὑπ 6 ρϑθορὶθ. ἀπά 
ἩΓΘῺ (ΠΕ γ7ὰ8 στηδ6 6 ἃ στοῦ βιίθποο [Βαυὺ τ θθῃ 411 πδὰ Ὀθοοῖηθ ϑηύ γον απ], ἢ9 
ΒΡ ΚΘ υπίο [80 γ68864] ἐΐσην ἰῃ Γμ6 ΗδΡτον ἰοηραο [ἀϊ4]6607, βαγίηρ, [:] 

1 Ψον. 28. [πανταχοῦ, οἵ ἰεξέ. γες., οὐσστΒ ἴη α΄. Η.; ἐῃ9 1088 Ὁ50}8] ἴοσι, πανταχῇ, ἴῃ Α. Β. Ο. Ὁ. ΒΕ. σοἀά. Β΄"... 15 Δἀοριοᾶ 
ΤίδοΒ., δὰ ΑἸῦ-- ΤᾺ. 

ἃ γον. 82. [ἑκατοντάρχους. οἵ ἐμαί. τέο. ἰη 6. Η.; ἑκατοντάρχας (ἴτοπλ 18:9 ΠοΙᾺ.---ἡς}, [ἢ Α. Β. Ὁ (ογίᾳ.). ΒΕ. σοά. ΔΙ. ΤΠ 
διὰ ΑἸΐ.--- ΤᾺ. 

4 ον. 83. [ἂν Ὀοίοτγο εἴη, οἵ ἐεζί. γεο., τὰ ΕΒ. 6. Η., [5 τεϊααϑὰ Ὁ ΑἸζ, Ὀπὶ ἀγορροὰ ὮὉῪ [Δ Ὰ. δυὰ Τίδοδ., ἰῃ δοοοζάδλιοθ 
νι Άϊη...-ΤᾺ.] 
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ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

κε. 27. Δηᾶά ψἘΘ8 [86 δΟΥΘῈ δγΥα, οἰο. 
-- 0 ποσὰβ αἱ ἑπτὰ ἡμέραι δτὸ 80}}γ, ἀπά, πο 
ἀουδέ, ὙΟΓΥ ΘΟΥΓΘΟΙΥ, οχρίδίποὰ 88 ᾿παϊοδίΐης 
(οδΒὲ ἀδυβ τ Βῖο ΔΥῸ 64]]6ὰ ἴῃ τοῦ. 26 ἡμέραι τοῦ 
ἁγνισμοῦ. ΤΏΟΥ δῇὸ {πὸ ἄδγε (9 ἩΒΙΘἢ ὑμπδὶ 1,6- 
Υἱ᾿ἶ6 4] ρυΣιδοδλίϊοη σούογυθαὰ τ ἢ Δ ἢ 788 σοῃποοίοα 
ὙΠῚ ἰΠ6 δδουϊ ῆσοα οἴεγοα δὶ {μι δοϊηρϊοίΐοη οὗὨ 
{86 νον. [“1π 8]}1} Ῥγο δ ΌΙ  Υ {80 βουὴ ἀδυβ 
δηπουηῃςοα [0 {86 ῥγίοϑία (γον. 26) δα ὑπὸ Ἰξπεὶϊῖ [0 
ὙΠΘΩ (186 νον οὕ (ἢ Ναζδυίϊίοβ που]ὰ οχσίθηα, 
διὰ δ ίΠπο ρογίοα 4]80 οὗ (ἢ δροβί] θ᾽ δ βϑσίμποσγ- 
δ ΐρ ἵπ πα σοπβοογδίϊου." (Ηδοκειι).-- -ΤΤᾺ.1. 
ὙΠΙΘΒΘ] ΟΣ ἢ 88 δἰ οτηρίοα ΠΟΙ ΣΡ ἱπιουρτοίδίϊοι 1ἢ 
ἷ8Β “ΑΡοβίο δαὶ ΟΒγοπΟ]ΟσΥ,᾽" Ρ. 109 Ὑ ; τὶσ., 
(μι ἐμ βούθῃ ἀδγ5 ψ6γ0 ἴΠ6 ψΘΘΚ, οὐ (86 ἀδυϑ 
οἴ σοπβοοσγϑίίοη ἰμδί ργοοοάοα {πΠ6 Γδβεϊν) οὗ Ῥϑῃ- 
ἰοοοϑί. Βι (δῖα Γοβιϊγ4] 15. ποί πιθηιοπδὰ ἴῃ {86 
οοῃίοχὶ, δηὰ, ἰμἀοορα, ἱβΒ ΠΟΥ͂ΟΥ γοίοσχϑα ἰο, δι. ΟΣ 
οὗ. χσ. 16: πιογθούονρ, {π6 βαδυϊαρίΐοῃ ἱπαὶ ἃ 
Ὑ6Ὸ}Κ οὗ ῥγορδγαίίοη ργοοδάθα (ἢ χτοϑδὺ ἤδϑβίϊ νυ ]8 
οΥ̓͂ ἰβγδοὶ, ἴ8 ὈῚ ΠῸ πιθδῃϑ Ββιιβίδ πρα ὈῪ βαιἰϑύβδε- 
ΛΟΥῪ ουἱάθμοο.---Τ δ 80 ΒΟΥ͂ΘῺ ἀδΥβ ΘΓ ἀγα 
(ὁ ἃ οἷοβο (ἐμελλον συντελ.), Ὀυΐϊ Βααὰ ποΐί γοὶ 
οἰδρβοά, βοὸη Ῥδὺϊ γῶβ 806} ἴῃ 186 ὑθιρ]6, δηὰ 
βοϊσοά. 
κε. 28,,ω9, 16 16 [86 ΙΒ} .---Οοτ αἴ 6 νγ5 

ἔγοϊῃη Ααϑὶϑ ΜΙ ΠΟΥ, Ῥδυι ἸσΌ]ΑΥΥ ἰμο86 ἤσοπι Ἐρδθ- 
δὺ8 δηὰ [ἰ8 υἱοϊηἰΐγ, ν8ο Βδὰ ποτα Κποότῃ δι], 
8δηὰ γιὸ μαϊοθὰ ἢΐπι|, ΠΟΥ Ῥογσοϊγοα, δηᾶ, οὴ 8 
ο] 056} ἱπϑρεοίίου (ϑεᾶσϑαι), τοσορῃϊζοὰ ἴῃ. 786 
ΥΘΡῪ οἰγουτμηδίδησθ ἰπμαὶ {πὶ8 βιιρροβοά ἀθδρΐίβος οὗ 
186 ἰδ ρ]6 βου] ὍΘ 8βεθη ἱπ ἴμ6 ἴθπιρ]6 [“186 
ποῦ σουγί ψι οὶ δὲ Του ἄθη ἰο Θ6π. 1166» 
(Λ11.).-.-Τκ.}, 80 χγϑδιν ργουοϊκοὰ ἰμθ, μδί 
(Π6Υ 8: 1Ὑγδὰ ἀρ [80 πυ]ιϊα 8 δρδὶ δὲ εἶπ. ΤΒΟΥ 
Βοϊσοαὰ ἢΐπὶ|, ὙΠ Ἰουὰ οΥἶοβ ΓὉΓ ὮΘ]ΙΡ, δὲ ἰζ δε 
ὝΟΥΟ (86 Δ588|}δπί, δηά 88 ἰζ ἰὲ ΓΘ ὨΘΟΘΗΒΑΓΥ ἰ0 
Ργοίθοι ἐμὸ βδποίυδυυ δρδὶπδὶ δἷπι (βοηϑεῖτε). 
Τμ185 δοουιδαιίοη οὗ 886 δρο58116 ὁῃ (6 ρματί οἴ {δ 
Ὁποοηγογίοα 96 »Ν5, αἰ ὍΣ ἴσου ἐμαὶ ἰὸ νι ϊοῖ {ἢ 9 
Φυα:50- ΟΒ τὶ διδηβ δὰ Ἰϊἰδίθηδα, ἱπ οπο ροϊπί, 
ὙΠ ΙΘΝ ἷἰβ ὑδι8}}}7 ογουϊοοκρά, ΤΤη9 δηαιῖςο 8 ἴσοι 
Αεἷα Μίπονῦ ΒΕῈγΘ σβδυο Εἷπὶ Ἡἱ᾿ἢ 8.588 }} πῆρ ποί 
ΟὨΪΥ (Π6 αν δῃὰ (86 ἐδθιῃρ]6, Ὀαΐ 4160 ἐλέ ροορὶφ 
Οὗ ϑγδ6ὶ (τοῦ λαοῦ). Νον {δ158 βροοϊῆσ οὔδιβθ 
δὰ Ὀθθη Ὠγχουρηὺ ποίου ὉΥῚ {86 συάοοο-ΟὨγὶδ- 
εἰδὴ δρδϊπϑὶ Ῥϑὰ], ΠΟΥ, δὲ 8ῃ δδυὴϊον ρμουϊοὰ, ὉῪ 
δὺ Φον8 δραΐϊπδί βίθριϑθη. [1ἐ γῶ8 ἀουθί]ο88 
οοπηροίοα τνῖ ἢ ὲα δοῖῖγϑ ἸδΌοΥα δπιοης ἰμ6 Θ6ῃ- 
{1198 (πάντας πανταχοῦ διδασκ.), ἩΪΟ ΘΙ ΤηΔ]}}- 
οἰουΙ 80 γοργοβοηιθα, 88 ἰΥ ἰ8ϑγ σογο ἱπίοπάοα 
ἰο ὁχοϊία ὑπὸ ἰδιίον δρδίηδί ἴδσδοὶ. ΠΟΥ δ]]οροά, 
ἸΔΟΥΘΟΥΘΡ (ἔτι τε καὶ), 88 8 βοσοῃὰᾶ οἰδῦρο, ἰμδὶ 
Ῥᾳὺὶ πδὰ ἰηἰγοἀυσοα Ρδζβηβ ἱπίο {πὸ ὑθ:ρ]ς, δπὰ 
1808 ἀοδ]6ἀ (Π6 βδποίυδιυυ. [““Οτεέζε, ποὶ ἱπ {86 
ὨΔ[ΪΟη8)] ΟΥ 1064] δ0η80, Ὀυὺΐ ἴθ ἰῃὴ6 ἩΪΣΔΟΥ ὁ.6 οὗ 
Ομ ]ς8, δο 64116ὰ ἤγομη 89 ζϑῆΘΣΔΙ δα δἱπηοδὶ 
ὈΣΙΎΘΓΒΑ] 080 οὗὨ ἐπ6 ατοοὶς Ἰδηρύυδρο διλοης 8}} 
Κπον ἡδίΐομδ. Ηδθηοθ {86 ραγρθίυ δ) δας οδὶ8 
οὔὐἠ ὑεῶς απὰ Οτεεζε ἷὰ 09 Νον ἸΤοκίδιποῃι.᾽ 
(ΑἸ χδηαογ).---Ἴκ.]. ΤῊ ποσὰ "Ἕλληνας [Ρ]γ8}} 

ΤΟΡΓΟδοΣίδ 8 81 616 ΟΘΟΟΌΓΣΤΘΙΟΘ 88 8, ΘΟΙΏΣΒΟΙ ΟὯΘ ; 
80 δοσύβογβ ΘΙΩΡΙΟΥ 1ΐ ῖϊἢ ἃ ποδί] ρυσροθο, ἴδ 
ΟΥΓΘΡ ὑπ6 τόσο οϑοίῃδυ ἰο ἐχοῖὶθ {86 ὑθορῖο, 
ΔΙΙΒου ἢ ΟἿ ὁπ0 δ, Τ͵ΙΟΡΒπιβ, οου]ὰ Ὅ6 
Τηθδηΐ, δῃὰ δ, ἸΏΟΣΘΟΥ͂ΘΣ, δὰ ποὲ οπίοσοὺ 186 
ἰθρῖθ. ΤΒΟΥ δοίθα οἱ 8 ἸΟΤῈ δωρροδίἑον, 8 
του }685 δβιιβρί οἷοπ, ἐμαὶ Ρδὺ] μβαὰ Ὀσουρδὶ 186 
Ἰδιίονῦ ψἱ1} δἷτὰ ἰηίο 180 ἴἔἴϑιριθ, ὙΒ ΣΝ ποτὰ 
ΒοΡο ἀοδϊσηδίοβ (86 οουγί οὗἁἨ ἴ5.86].---ἸΠὈὸ ποτα 
προεωρακότες ἦσαν πὶ στὶϊίγ; “06 Υ Βαὰ δϑοοῦ δἷτη 
ῬΓΟΥΪΟΙΒΙΥ,᾽" δι βουσ ΜΟΥΟΡ ΟὈ]θοΐΒ ἰο {18 ἴπ- 
ἰογργοίδιϊοῃ [Ἢ προορᾶν ὨΘΥΘΥ ΟΟΟΌΓΒ 1 1818 δ6η 66: 
80 τογὰβ Ἰηθδη; δέν ἀαά δεεπ δεΐοτε ἰλεπε; σοτωΡ. 
οἱ. 1ἰ. 2δ, δῃηὰ 566 Κὅ'ττεσ: ζεζ. τη. 111. ν. 690 ζ..᾽" 
ὑπ ΤΕ} Τ86 ΡΒ] Ο]ορίοδὶ οοτσοοίζου ὈΥ͂ 

(ἰο (Οαἰἐεελ. Ῥεγλαεί(κἶ2ε6 ἀεν Ῥαδίογαϊγίεε, 1860, 
Ρ. 285), παι ϑβοίου ἢ Υ ΘβίΔὈ]158}68 (86 οσογτεςοίη 688 
οὗ οἿἋ ἱπίοσρσζοιλιϊοη. 

γκε. 80. Δηᾶ 81} ἴ86 οἱἷγ νᾶδ τπιονοᾶ  -- 
Τῦο τπυυϊυϊἀθ, δον Βαυΐηρς αυὶοκὶν δα ἰυσηἱϊ- 
(ΠΟΌΒΙΥ δεδοιι]οὰ, ἀσαρχοὰ Ῥδὺϊ ουὔἱϊ οὗ ἐδ οσουγὲ 
οὗ {86 ἰοτρ᾽θ, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ θδσδαυβο μοῦ πετο οοῦ- 
βοΐουβ ἐμδί βυο δοὶβ οὗ ΥὙἱἹΌ] πο 0 85 Π6 Υ σομέοση- 
Ρἰαϊθὰ, που]ὰ ἱπ ἰσαΐῃ Ρο]]αὶθ 186 δαδσιοίυασγ. 
ΤὨΘ δοὶ οὗ οἱοδβίηρ [8ὸ καίδβ οὗ ἐπὸ ἰθσηρ]ο, πβῖο 
88 Ροσίογιπθα ὈΥ {πὸ 1μοΥἱίοθ, δὲ σεσίδ: ΠΥ ποὲ 
Ἰπίθηἀοὰ ἰο ρῥγουφηί Ρδὺ] ἔγοζο δυδ ] πρ αἰτη βο] οὗ 
186 στ χμὶ οὗὨ οἰδί παῖ δὴ δϑυίυτη, δηὰ ἔγοσα Βπάϊτρ 
ὃ Ρἴδοο οὗ τούπκο ᾿ῃ {π6 ἰδ ρ]ο (ΒΕ; ροὶ, Βαυπιχατ- 
ἴ6}), [Ὁ 86 τοϑ]εἰυὰς Βδὰ ΔΙΓΕΔΟΥ͂ οἰϑοί 
Ῥγουθηίοα πΐτὴ ἔγοτῃ ϑηλουγὶῃρ δύο δὴ δάγϑβῃ 
Ιυ 8 Το ῬΡσχοῦδὉ]6 (μδὲ 6 σαὶο8 ψοσο οἹοβεὰ πὶ 
ΟΥΟΣ ἰοὸ ρσουϑηί ἐδ οουτίβ οὗ ἐπ 6 ἔθ: }]6 ἔγοτωῃ Ὀ6- 
ἱπηᾷς ἀοβ]οα Ὁγ ἰδς διιεθάϊηρς οὗἨ Ὀϊοοα (ἀς ἤϊε, 
ΜοΥΟΤΙ), 8ηἃ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ, ἴοο, θοσδαβο 1ἰ 88 βιρ- 
Ροβοᾶ ἐμαὶ (Ὡς σουτὶ οὗἩὨ [86 δ }Ρ1]6 δα δ᾽γοδγ 
Ὀθδη ροϊ]υϊοα ΌὈΥ (0 Θίγδδος οὗ 8 οδίμος, δὰ 
Ὠοοαοὰ Ῥυσχίδοδίοσυ στἰίθα Ὀδίοσο ἱξ οουἹἱὰ Ὅδ6 χο- 
οροῃδά. 

γεΕ. 81-38. Δηᾶἃ δα ἴδον νοὩῖ βρουιϊ ἴο 
161}} Ἠ1π.- -Τὴὸ ἴδοὶ τμδὲ ἃ αἰδίυσρδηςο πδὰ 
ΔΙΪΒΟ 88 ΒΟΟῚ ΚΠΟΝΏ δί {86 τὰ] ΠΠΔ͵Ὺ Ροδίβ ἐμδὶ 
ὝΟΘΓΘ ΘΒ Δ] 8η δὰ δὶ ταυϊουδ ρμοϊηϊδ ἴῃ [86 οὐἐγ 
ἀυτνίης 186 οαδιϊνδ δ; 116 ᾿π| 6} ῷ πο 6 ὧδ δὶ ὁμμσα 
οομγογοὰ ἰο ἐμ Θοϊμτηθπάοῦ οὗ ὑἰμΠ6 Βοιθδῃ κῶσ- 
Σίβοι ἱπ ἐμ ἰΟὟΘΥ οὗ Απίομίδ, τὶ οἢ γ88 διιυδἱοὰ 
(ο 80 πογίδι ΟΥ̓ {86 ὑθῆρ]θ, δηἃὰ Σοδο δῦοτο ἐὲ 
(ἀνέβη φάσις). [866 ΦΟΌΒΕΡΗ. “᾽εισίελ Ἡ. 1. δ. 4, ἀχιὰ 
Θβρϑοίΐδὶ)γ Υ. ὅ. 8.--ΤΕῈΣὦ... ΤῈ6 Ὡδῖωο οὗ {86 σοσω- 
τοδοτ---ὦ τη ΠΥ ἰσϊθυμο οὗ ἐμ οοΒοτί (σπεῖρα) 
--πτδϑ ΟἸδυάίυδ [ωγ8188, 85 ὁ ΘΔ ΤΏ ἔγοσῃ οἢ. χχὶιὶ. 
26, ὙΠ δΩ 9 τοοοϊγοα ἐἰαϊηρκα οὗ 86 ἰυμυ]ὶ, ἢ ὁ 
Ῥγοοοοάοα πιϊβουϊ ἀοῖον ἰο {86 ἰσῖρ]ο, δοοοῖα- 
Ῥδηΐοὰ ὮΥ οὔἶὔοοτδ δηὰ δοϊ θσθ.Ό Αδ βοὺῦ 88 δῷ 
88 566} δὲ ἃ ἀϊκίδησο, ἐδ τ) Σοδίτοηὶ ἰὸ τϊσὰ 
(86 δροδί]θ τγῶδϑ ὀχροδοά, οοαδοὺ. Ἦδοῃ ἱμὸ κο- 
ταϑῃ Γοδοδοὰ {πὸ δροί, 86 οοωημημδηἀεὰ ᾿ϊ8 Ρ600]}6 
ἰο οοπάποί Π6 δροβίϊθ ΔΎΔΥ, δ8 Μ6|1 δβ ἰο διπὰ 
τ τι ομαῖηβ. [πΠὖῸπὴπ7πο οδαῖσιβ, “866 οἷ. χὶξ. 
θ. Ηο πουϊὰ ἰδυ6 ὃδ6 ἱπ {πΠ0 συδίοαγ οὗ ὑπο δοϊὶ- 
ἀΐοσβ. (Α12.).--18.1. ΟἸδαά!υ5 δεβυτηδὰ ἐβμδὲ 
Ῥδὺ] γγδδ ἃ οὐλιηΐπδὶ, δὰ ὄχροοίοα ἰὸ δϑοοσζίδισι 
αὐ οὔσοο Ὀοὶδ 8 πδὴθ, δὰ ἰπ6 πδίυτοα οὗ {μ6 
ογίχαθ σοσαμ θὰ ὉΥ δῖα. Τί ἂν εἴη, ογαΐξῖο οὐ- 
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ἔσμα; τί ἐστι πεποι., ογαίίο τεοία. [ἘῸΥ ἂν ὈΘΙΌΓΘ 
εἴη, 866 Ὠοΐθ 4, Δδογο, δρρομαβδὰ ἴο ἐδᾳ ἰοχί.-- 
« Τκὶ ἰ6 δοουβοα δὰ οοπιυι!(ἰ6ἃ Βοπ)6 ΟΥἾΠΏ6, 
ὙΓΩ5 εσεγίαΐῃ, ΟΥ 88 αἱ ἰοδϑδί δϑϑυϊηθα ἴο Ὀ6 οεγίσιπ 
Ὀγ [86 δροδίοσ. Τί ἐστι πεποιηκώς Τοῖοτβ ἰ0 {868 
ζασί, τ ΒΊΘὮ 18 δατϊἰ6α---ἴἰο [86 οδ]οοὶ οὗἁ πεποι.; 
δαὶ τσλὸ ἢ τα 8ὴ πισλί Ὀ6, τίς ἂν εἴη, Ἀθ δου]ὰ ποὲ 
γοὶ σα Υγ ρογοοῖνο." (ἼΝΕΕ, ἢ 41. 4. ο.).--1Ὲ.] 

γεεβ. 84-86. Οοτμτδη ἅϑα δἰ ἴο ὯΘ ΟδΓ- 
το [164] ἐπῖο ἴ88 Οδ5116 [ὈΔΥΣΘΟΙΒ].--- ΤῈ 
παρεμβολή ἰΒ ποὺ ἐπ0 ἰοννοῦ [οϑ851]16] οὗ Απίοῃϊα 
Σιβ οι, Ὀυΐ ΟὨἹῪ δισοσίδὶπ ρα ἈΦ 1, πδυλοῖν, {116 
Ῥοστηϑπεηΐ ἀπδΊίοτϑ [“ῬΑΥΤΔΟΚΒ᾽ (Α1,, Α16ΧΣ.).--- 
ΤΕ. οὗ (8ὲὸ Βοηδὴ ραυσίβοη βιδϊοποα δ ἐπ6 
ἴονον οὗ Απίοπϊα. 18 ἀναβαϑμοί, γον. 8δ, 40 
(39ο5. δεἰϊ. “ει. Υ. δ. 8., ἀναβάσεις), ἃ16 δίαὶγδ οΥ 
δίερα, Πιοδαϊηρ ἔγομι {Π6 ἐδ }19- 868 (0 (6 ἰοῦν 6 1. 
--ΤᾺὰ.]. ὙὍΤῆὸ ἔουίγαβϑ οοτηπιιηϊοδίθα τὶ ἰδ 6 
ΠΟΣΤΊΒΟΙΗ δηα ὙΘΒίοΓη Ρογίΐοοϑ οὗ {π6 ἰθιρ]θ- 
ΔΥοΒ, δὰ μδὰ δὶ ρμὶβ οὗ βίαίγβ [““ἀοβοθπαϊηρ πο 
Ὀοίὰ ; ὈῪ πΪΟΘῈ ὑμ6 σαυυίδοι σου δἱ ΔΥ ἰϊπ|6 
δπίοσ {πὸ δουγὶ οὗ 186 ἰδ ]6 δηὰ ρῥσχουθηὶ ἰὰ- 
ΤᾺ] 14.᾽] ΒΟΒΙΝΒΟΝ; διδί. ε8. 11. 71 8. [ἀεγαι. 
οα.: 1, 482. Ατημογ, οἀ.-- ΑἸ τυ Ὠΐτὴ [-- 
“86 5816 5δουϊΐβ ὙΠῚΟΝ, ὨΘΑΥΥ ΙΓ γοασδ Ὀ6- 
ἴοτο, βαγγουπάρα {Π0 ρῥτοίογίυπι οὗ Ρ᾽Ϊαΐθ. ΟοΙΆΡ. 
1 κΚο χα. 18; ΦόΒη χὶχ. 18.᾽ (ΟΟΝΥΒ. οἷο. 11. 
ἘΠ ΞΕ] 

Ψ εκ. 87, 88. ΜΑΥΤ πρϑϑῖὶς [580 βοιμϑὶ ῃὶῃρ] 
τῖο {86607---Τ 6 ΔΡΟΒΙ]6 18 ἀοβίσουβ οὗ δ ἀσγϑββ- 
ἴὴ ἐμ ΡΘΟρ]Θ Ὀδίογθ 6 ϑηΐουβ ὑἱβσουρὰ {89 χαὶθ 
ἡπῖο (86 ΤΟΎΤΟΥ, δ 18 ψὶϊ πάγον ἔσο ὑμοὶσ δἰ καὶ, 
δηἋ δοῆσο, ἱῃ ΘουτίθουΒ ἰΘ ΙΒ, 858 8 αὐοδβίϊοι οὗ 
ἐν 6 δοτωσδπάογ (εἰ ἐξέστι οἴ6.)})0 Τ6 Ἰαίίον, βὰγ- 
Ῥτὶϑεά δἱ Ὀοΐηρ δἀἀγοββοα ἴῃ αὐὑθοὶζ, 88Κ8 ἴῃ δὲ8 
ἰαγχη: ᾿ἙἘλληνιστὶ γινώσκεις ;---Ὧ0. ᾿ἰπαὰϊγοβ τ ΒΘΙΒΟΡ 
ἴδ ῬΥΊΒΟΩοΥ 15 ποί {θη [ἄρα] ὑπὸ Εχγρίΐδη ἰπ- 
δυτκοηί, 88 Βὸ δα οὈΥΪΟ ΒΥ Οὐ ποσί ΒΌΡΡοβαα ; 
ἢ ἐογπιοὰ 8 αἰδοσοηϊ ορίπῖου ὁ Βοασίηρ Ραδὺυϊ 
ΒΡΟαΚ ὄτεοοκ. [1 νγὰϑ ποίογϊουβ (10 που]ὰ 
Β661:) ἰδαὶ ἰΠ6 Εργρίΐδηῃ 88 ὉΠΔΌ]6 ἰὸ Βρθδακ 
ἐμαὶ Ἰαησυάςο.᾽"" (Πδοκοίί).---Ἐκ.]. Τὸ Βοιδῃ 
ΘΟΣΠΤΠΔΠΟΥ σου] (ἢ ΙΏΟΣΤΘ ΘϑΒΙΪν οοπίουπα 
Ῥδὺ] σῖτα (μαὶ Ἐργρίΐδπ, 88 ὑμοβθθ ϑέοαγέἑ (80 
ΟΑ]]οὰ ἴἔτοπι δία, ἃ ἀδρθβοῦ [0Γ ββογί βιγοσχα, 
ὝΟΥΙ ὈοΠΘΘίἢ {πΠ6 1]. οἰοίἰηρ,.---Ἴ.}, δᾶ Κποννῃ 
83 ῬΤΟΐΘΒ5:0ΠΔΙ] Το ΓΘΤΟΣΒ πὰ παν οη 8) ΜΟΤΘ 
δοουδίοιποα ἴο ταϊησὶο τὶν {86 ταυϊεϊὰθ δὲ ἰμὸ 
ἐαϑεϊνὶ, 88 ΠΟῪ δἱ Ῥοῃίθοοβί [Αοἰἱβ χχ. 16], δηὰ 
βοὴ ὀοιῃταῖϊ (86 ΟΥΠΘ5 ΓΔ ΒΙΘΒ ΠΟΥ Ὑ6Γ6 
ζρυα Πὰν (μάλιστα ἐν ταῖς ἑορταὶς μισγόμενοι τῷ 
πλήϑει, σἰο. 708. «ειοίεὦ, Ἡαγν. 11. 18. 8). μαῖ 
Ἑϊευριίδη πᾶ8, δοοογ προ ἰΠ 6 δοσουπῖ σίγα ὉΥ 
Φοβορδυβ (ὕειν. ἤξαν. 11. 18. 6) ἃ ΒΟΥΘΟΓΟΥ, ΠΟ Ργ- 
ἰοπάοὰ ἐπ ὺ ἢ ΔΒ ἃ Ῥσορμοί. δ γαϊποα ἸΔῸΥ 
Δαμοσοηίβ ἀυτίηρς {π6 σοῖρῃ οὗ Νοσο, σλοπὶ ἢ6 1οὰ 
ἥγοιῃ 6 ψΠῸΔΘΡΏ688 ἰο ἰδ 6 Μουμπί οὗ ΟἸἶνοΒ: ἘἈ6 
ῬΤοιηϊδβοα Η18 ΓΟ] ΟὟΤΟΣΒ {[18ἱ, δὶ διἷ8 ψογὰ, (8 νν8}18 
οὗ 7  βλ οα διου]ὰ 1041}, δὰ ἐμαὶ ὑπο ν βου] 
ΘὨΐΟΡ {δ ΟἾΓΥ ΟΥ̓ΘΥ {886 γυΐῃδ (σοι Ρ. 908. “πέρ. 
ΧΧ. 8. 6). 786 Ρῥτοσυγδῖον ΕΘΙΪχ, ΒΟΎΘΥΟΣ, δὺ- 
ἰδοϊκοὰ ἰδθπι ἰδ στοαί ΒΌσΘΟΘΒΒ : ἢθ ἀοίοαιοα 
(86 ᾿πβυγχοηίδ, οὗ σότῃ 400 ποτα 8], δπὰ 200 
τοδὰθ Ῥυϊβοθθσβ;; αὶ {80 Ἐργρίίδῃι Εἰταβ οὶ 68- 
ἐδροὰ (διαδράσας ἐκ τῆς μάχης ἀφανὴς ἐγένετο, ἴοο. 
εἶ(.).--Γ 0 Βοηδη ΘΟΙΙΠΏΔΠΔΟΥ ΠΘΓΘ ΒρΘδΙκ8 οὗ 
4000 5:΄᾽΄οατὶΐ, συ βότὰ ὑπαὶ ἱπβυτροῖ 1οὰ ἰπίο ἐδθ 
πὶ ογη6 88. Φοβορῦυ, οὐ [86 οἰοχ βδηά, γοϊδὶθβ 
(αἱ δρουὲ 80,000 πιο, Ὑπὸ γρυὶ ἔδὶ0 ἢ ἴῃ 8 7886 
Ῥτοιθπαίοῃδ, χα μοσοὰ δγουπὰ πἶτη. Τ8ΐ8 Ἰαύίοσ 
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εἰδιοιηοηΐ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΟὈΥΪΟΊΒΙΥ ΤΟΙ͂Ο 5 ἰ0 ἐπ τολοῖά 
πεπιδοῦ οὗ 86 δΔαπογοηὶβ οὐ {86 τδῃ : [0Κο6, οἢ 
189 Οἶὸῦ Βαμα, ΒροδΚ8 ΟὨ]Υ οὗἨὨ διἷ8 αγηιρα 7οῖ- 
ἐοίσετα, διὰ Φοβορ ΒΒ Εἰπιβ6 } Ὁ ἰδίῃ σαΐϑηθ8. (ἴοο. 
οἵΐ.} Ὀοίνγθοα {650 ἀπά {86 δρατορδίο οὗ ἰδ δά- 
Βεογθηΐβ οὗ 86 Εργρίΐδη. τ λοὺ (86 ὑτο 80- 
σουπίδ [οὗ Κ0 δηὰ ΨΦοΒορ ἢ 8] ΤΑΥ͂ ὍΘ ΘΔΒ}}Υ 
ΤΘΟΟΒΟΙΪΘα, δηπὰ, ἰἱπ οΟὗμὸσ ροϊπίβ, {89 βϑύϑσδὶ 
βίδίθιηθηίβ οὗ Φοβδριιυβ δ υὶ ΚΙΉ ΡΥ δρτθὸ ὙΠ} [89 
Ῥδϑβδαβο Ὀθίοσθ .8. [ςΑἸξογά, ψῇο δαορίβ ἐδμθ 
Υἱοῦ οὐὗὁἩ ΜΈ γον, 46 οἰΐθ, δα οβρϑοὶδ)υ οὗ Τμο- 
Ἰυοῖς (ΟἸαιδισμοταϊσκζοῖί, Ὁ. 169), ΒαγΒ: “1 18 οὉ- 
Υἱοὺβ ὑπαὶ [86 πιιεγίοαί δοοουῃίβ ἐπ ΖΟβΟΡὰ8 
ΔΙῸ ᾿ποομδίϑιθηῦ ὙΠ ὧν ἰοχὶ, δὰ το οπὲ ἀπ- 
οίλεν (Απ|. ΧΧ, 8. θ, δα Μεἰϊ. “μά, 11. 18, ὅ.). 
δ μἷδ Ἰαϊίοσς Ὀοΐης (00 6886, ἯΘ ΙΏΔΥ Ὑ76}1 168}09 
ἰθθὴ ουΐ οὗ ἰδ9 αυοϑίζοη. Αὐ ἀϊδεγοιί {(ἰτη68 οὗ 
μἷα ((86 Ἐγρίϊαπ᾽ 8) σορο]] οι, ἷβΒ πυαθ Σ οὗ 
ΤΟ] ΟἾΟΤΒ ουἹὰ θῸ ΤΑΣ ΟΌΒΙΥ οδβιϊπιαίοα, οἱο.᾽"- 
ΤΑ.]. 
ἘΣ 89, 40. Σ ὈΘ5ΘΘΟΣ ἴδ 660, 5. ΕΘΣ 116.--- 

ΤῈ6 Δροβί]6 ἀθβουῖθοθ Εἰτ 86} ἰο ἰλ 6 ἰσὶθυῃθ 88 8 
ἰού }}ν7 αἰ ογοηὺ Ῥόσβοι ἔγοιῃ ἔθ οὐἱ τ 1Π8] τα 
πο Β6 δα Ὀδ6θῃ δοπίοιυπαοα, δηὰ ἰπ 6} Δ8Κ8 ἴῸΣ 
ΡΟΣ ΒΒ 0 8 ἴ0 δαγοδϑ ἰῃΠ6 Ῥ6001ῖ6. [}πΠ Υἱοῦ οὗ 
80 οχρ᾽δηδίΐοη τ δἰ οἢ 6 γᾶγο, δα 4150 οὗ (89 
ἴδλοι (δι 0 ῬΟΙΒΟῚ ΟΔΙῚΘ ζουσ γα ῈῸ πὶ {89 
Ἰοαϑὶ ἄθστοο δοπδγηθα ἰμ6 οΥ χη] βυδρίοΐοη οὗ 
{86 Βοχμδη, 1ἰ 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏΘΒΠΒ βίσϑδη κοί αι {π6]αἰίογ, 
ἯΠῸ Ροββοβϑβοὰ 1.11} δυϊνδουῖν ἰο ἀοοϊάθ, βΒῃου]ά 
ξιϑαί {116 γϑαιϊιοϑὺ ; (186 ὁρροϑβὶῖθ ορἰ πίοῃ οὗ Βαδαυσ, 
Ῥαμΐωδ, ν. 208 ἔ,, 8 απίθη8Ὁ]9). [1ὶ 18, ἔαγίμον, 
ΌΥ ΠΟ 6 8}8 ἱπογϑα 19, ἰμδὲ τ θη Τὺ] ἱπάϊοαιθα 
ἰο {80 τηυ]υϊία 8 ὈΥ ἃ χαοβίυσο (παὶ 6 ἀθϑὶγοα ἰοὸ 
δάγοβα ὑμ6πὶ, ὑμΠ600 βιουϊά Ὀθοοτὴθ βὲ]οπί, δὰ 
Ἰἰδίθπ ἰοὸ δἷπη. [“ΤῈΘ βί!θῃοθ Ἧ88 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ο06- 
οϑϑι ομοα ὈΥ ὑπ6 Ῥγθϑϑηδο οὗ Βοιδὴ ΟβοογΒ δηὰ 
Βοϊἀΐουβ; Ὁ ἐπὸ δἰχμὺ, 1.0 ποὲ ἰδ Βϑδσΐηρ, οὗ 
Πα ρϑββοὰ δοίνγθοῃ ἰδ9 Τσὶ θὰπο δηα δΪ8 ΡΥ]8- 
ΟἸΟΣ ; ὈΥ Ῥαυ}᾽ 5 υποχροοίοα ργοβοπίδιίοι οὗ Ἀἰτη- 
Β0]7 ὉΡοπ ἰδ δία σβ δπὰ οὔ ἴο δἀάγοβϑββ ὑπο ῖι;: 
θυΐ δΌοτο 81} ὈῪ ἐδ οἰγουτηδίδποο σϑοοχαθα ἰὴ 
{80 Ἰδὲ οἴδυβο, ἐμαὺ Β9 βρακθ ἱπ Ηρθγον, οἱο.᾽ 
ἸΡῸΣ ΞΤΕ} ΤΙ ἤοῦνγειο αἰαϊεος [τῇ  βραΐδι 
ιαλέκτῳ] οὗὨἨ ΘουΥΒΘ ἸθΔη8 ΒΟΤΘ ἰδ6 ἰἰνίηρ ἰδῃ- 

κυδρθ, (9 ΑΥΒιμθθᾶμ αἰδ]οοὶ [βϑγτο- ΟΒΔ]α]0]} 
ΒΡΟΚΘΗ δὶ ὑπδι πιο ἰῃ 7468. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. 7:6 σοῦ 86] οΥ̓ αοἂ 18 ὁχοουϊθα ἱπ 8 ομάρχ- 
[Ὁ] ΔΉΠΟΥ. [Ι͂ἢ οτᾶου ἰο σοΥΤϑοῦ 8 ταϊβίαβ κο 8 1Ὸ 8 
ἰλ6 Φυάς.-ΟἸ Υἰδιδη5 Βαά τηδάρ, ΡῈ] ΓΟΒΟΙνΘΒ ἴο 
ῬοΣίοτα ἃ οογίδί [μοΥ]0 108] δοὺὶ ἴπ (ἢ. 6119. 
Νον ἰὰ ἰ8Β Ῥσϑο ΒΟ} δἷβ δρρϑδάσβδῃσο ἱπ ἰδ 6 588η6- 
ἰΔΥΥ, ἰδαῦὺ ΟΧΡΟΒ6Β εἷτη ἴ0 8 ΠΟῪ ἀδΏ ΟΣ, ὉΓῸ- 
οϑοάϊηρ ἔγομλ 8δἢ ΘὨ ΓΘ αἰ οτοπί αἀπαγίογ--- ΤΌ ΊΩ 
{π6 υποοπγοτίοα [Βγ86]1105.. Απά (δὺβ ἰἰ ἰ8. ῬΥΘ6- 
οἰβοὶν 86 ἀογουῦ σουθσοποθ τ]ὰ ΜΘ Ω ΒΘ ΓΘ- 
Κυγὰβ ὑπ ἰἴδὰτν δῃὰ ἰμ6 Βαποίυδυυ, δπαὰ δἷβ ἸοΥο ἴο 
ἢ18. ῬΘΟΡ]6, σΒβόχῃ ύ 18 ἷβ8 στοαὶ οὈ͵θοῦ ἰ0 τίη ῸΣ 
Ομτῖϑί, ἐμαὶ βϑοῖὶ ἰὸ δὰ νοῖρῃς ἰο ἰμ6 ζ4189 
ΘΠΔΥ ΘΒ 8606 ἀραϊῖηϑί ἷπι. 

2. ἴο ἰδ δὴ ουϊάϑθῃοο ὑπ δὶ δι] ροββοϑβϑὰ ἃ ΒΟΙΪΥ͂ 
ἀϊδβροδίιϊοη, δὰ τγδϑ Δ]]16ὰ σῖϊὰ (86 ϑρίγῖν οὗ 
ΟὨγὶβι, ἢ, δἱ ἃ ἐπι στο 6 δα ὈΘ6Ὼ τηοϑὺ υἢ- 
ΤΑΘΥΟΙ ΓἼ]ΙΥ ἰγοδίθα Ὀγ ἐπ 76 0178, διὰ δα ὈΔΙΘΙΥ͂ 
οδοδρϑά στ 18 1176, Β6 5.1}} ροββοδβϑα βι 6} οοπι- 
ῬΟΒΌΓΣΘ, 810} ΙΔΟΓΔ] βίγοη κί, δηα βυ0ἢ ἸΟΥΘ ἰο μὶϑ 
ῬΘΟΡΙΘ, ὑμδὶ ᾽9 οου]ὰ δάάσϑββ ἱμὸ Ἰδίίοσς πλοῦ 
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ἀμρ Ἰοδδὶ Ὀϊιοσηθδδ οὐ ἴδϑοϊηρ. Ηἰΐἴ δϑασγί ἴδ 
ΒυμὈ] ἃ ὑπᾶὰον 8 8686 οὗ ͵8 ΟὟ χα}, ΤῸΣ ἢ6 
μδὰ οπο8 ἀθα]ῖ νῖὶμ οἰ ΒΟΥ Β 88 (86 76.5.8 ποῦ ἀραὶὶ 
τὶϊῃ δἷπι, δηὰ ἰὺ 88 80] 9] Υ [86 γστδοθ οὔ Ηΐῃι, 
ἯΠῸ ΟΠ {88 ΟΥΟΒΒ ΡὈγδγϑὰ [ὉΣ ὑπὸ ουκίγθηθβα οὗἁ 
δὶβ τηυγάογοσβ, ἱμαὶ δὰ Θμδηχοα δἴτη (μὰ. χχὶ!ὶ, 
84). 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΕΒ. 27. Απᾶ 68 ἴ86 δουθὲ ὅδ ΟΣ 0 
δΙσαοκῖ θη θά, εἰο.---αοὦ οὗϊοιθ. Ῥαπΐβιθβ [00]- 
ἰδ ΘΟΌ 8615 ὈΥ̓͂ ΔῺ ὈἘΠΒΔΡΡΥ ἴϑδβαθ, θαὶ 11 ἀοοθ8 ποὶ [( 
ὨΘΟΟΒΒΑΣῚΥ [ΟἸ]ΟὟ {πδὺ ὙἩΏΘῺ {16 ἰββ6 ἰδ ὈΠ- 
ΔΔΡΡΥ͂, 89 Ὀθορὶπηΐης πδὰ Ὅθοὴ υὑπτὶρμίθουκ. 
ἩΒοη ροοά δάνὶοθ ῥγοάυοοβ ὑπ υ γ  ὉΪ6 ΓΟΒα 18, 
Ὑὸ 8που]ὰ ποὶ ὁ ἰδδὶ δοοοιηΐ Ἰοοὶς τ ΔΏΡΟΥ 
οὉ ἷπὶ ὙΠῸ ζαγα ἰὰ, [Ὁ ὁ “ἸΏ ὈΓΟΡΟΒΘΒ, Ὀυΐ Θοὰ 
ἀϊ8ροβθβ.᾽" (ΒιδυἊθ).----Νο ἀουδὶ Ῥδι]} ποῦν τϑιχοῖ- 
Ῥογοά 41} ἰῃδι ι86 ϑρ γι" οὗ Θοἄ μδά 80 οὔϊθῃ ἴῃ- 
εἱπιδίθα ἰο αἷπι σοποοτηΐης ὑπὸ (πἰηρα ΒΊΟΣ 
δυγδὶ θα Ηἶτπὰ ἴῃ ΦΘγΌ δ]. (ΒΒ οξ6γ). 

νεκ. 28. Τπ16 ἰ6 ἴ80 τι81.---Απ υρτὶχεὺ Βοσ- 
τὙδηΐ οὗ ΟἸ σὺ 8 τηδάθ 8ὸ Μ6}} Κπόοσῃ ὈΥ (86 
Ὀ]οπδίπς τ ΒΙσὰ αἰἰθη δ 18 ΟἹ οἷα] ἸΔΌΟΣΒ, ὑμαὺ ἐπ 
Θηθηΐον οὐΥ̓ 9688 08 ΘΘΒΥ αἰδιϊπ συ 8 ἰπὶ 
διηοης ἃ ἱπουδβαηὰ ζ6186 δὰ υηΐαϊ( μι} Σοδ] οἱβ, 
δηά ΒΑγ: “78 ΄'6 Βο] 8οῖ:ζο εἶτα!" --ΑΑ πὰ παῖ} 
ῬοΙ]]υϊϑᾶ τμὲ5 ΒΟΙΥῪ Ρ]Δ4096.---Ηογο [86 Δροβί]ο 
Βαὰ τ1Π6 ΒΟΠΟΣ οὗὨ δοίης Δ888116, ἴῃ {86 Β81ὶ6 
ἰατη] (ιο118 ΤΔΉΤΠΙΟΣ, ΟΥ̓ ἰΠ 6 Βδῖημο 8156 δοσιυβαιἑοῃ, 
διὰ νἱι. θοΐηρς ἰΓοδίοα ἢ (ἢ 6 βαπλ ΔῊ Π]ΟΒΙΥ 
δηα βουθυϊίν, τὶ ἩΒίοἢ Φ68ὺ5 ΟὨγὶβὺὶ μαὰ ζοσ- 
ΤΟΥ Ὀθθη ἰγοαίοά, δα (86 βΒογυδηΐ ὅπ48 ἐμαὶ 
Ὧθ ἴπ8 ΓΟΒΘΠΙΌ]68 κἷ8 1ογά, δὰ ἱβ νδϊκίης ἴα 
ΗΪ8 ἔοοίδίθρ8, ον ΘΑΒΥ͂ δηὰ νϑίοοσαθ {88 γόθ 
Ὀεσοπιθ8! (ΔΡ. Ῥαβί.). --αηὰ Ῥδὰὶ, πὸ ἀουδί, 
ἐμβουχμὶ οὗ ϑιορίιθη, ἰοο, 0 88 ὁπ60 Θχροβοὰ 
ἴο ἃ Β᾽ Π1 1] 87 ΒίΟΥ τη. 

νΕμ. 29. ΕῸΣ ΠΟΥ δᾶ 506}, οἱο.--- θα 
αοα Βκ8 δρροϊηιοὰ ἃ δοδδοὴ οὗ βυ δοίης ΤῸΣ 08, 
(η6 δ᾽ ᾽σἰιίοϑὶ οἱ οι Βίϑ 00 Ππιδύ ἱπίγοάμοο ἰἰ.---- 
Ἡον ΟἸοΒΟΙΥ {89 δογυδηίβ οὗ Ομ γίθὶ ασὸ νψαϊομοά, 
δηθὰ ψ}δὲ ΓΘΒ0Ὼ (ΠΟΥ ΠαΥΘ (0 Ὀ6 οἰγουτηδβροοὶ ἴῃ 
ἐμοὶν 1 κ' 186 τοῦ] ποιΐοθ8 8180 ἐπι ΘΟΙΡΘΩΥ 
ὙἘΙΘΏ ψ6 ἰκθορ, δῃὰ ουὐϑῃ ἀοοϊάθβ σοβρϑοίίῃ (9 
ῬΘΓΒΟΠᾺ] του ΟΥ̓ [Π6 Ραβίου ἰῃ δοσοοσάδησα τ} 
ἀμ6 σμαγδοίοσ οὗἉ μἷβ ἰπιϊπαὶθ ἔγίοπαθ, Τμ6 οχὰ 
τϑηί (πδὺ γγὸ πῦϑν Ὀ6 π|ὶ(μουὺ Ὀϊδπιο ἰῃ 81} ροϊπίβ! 
(ΑΡ. Ραδβί.). 

γεβ. 80. Δηᾶ 81} 186 οΟΥἿΥ ννδ8 ῃονϑθά  --- 
Μοϑὴ γ͵ὝῪῸ οδῇ ΒΟΘΓΟΘΙΥ͂ ΟΥΘΟΡ ἰογναγά, Ψ ΒΘῺ ἃ 
βοοὰ δδιιθ6 οἷαἰπηδ ὑμ ον αἱ, δα σου δβίθῃ [ὉῸΓ- 
ψαγὰ ἴο ἀοίοπὰ ομο ἱμπαΐ 18 ὈΔα, ὅοσοπι, ἰγ. 22. 
(δία κο).--- σον Βὲτα ουἱϊ οἵὗὁ ἴ86 ἴθτῃρ!]Θο, εἰο. 
-- ΤΌ. Ἡ]8η 64. ἰο τη ΓΘΥ εἰπι, δὰ γοὺ ποὺ Ρο]- 
Ἰυΐθ ἰμ6 ἰθιωρὶο; {μ6 Ὺ δβίσαϊμοὰ δἱ ρῃαίβ, δηὰ 
ΒΉΔΙ] ον οα οΔΠ16}8, 85 ὑπ 6 δα ἱπάεοα ἀοπο ἴῃ ἐδ6 
160 σα86 οὗ ἰμο [Κοντὰ Ηἰπιβοὶῦ, 90} χυὶϊὶ. 28. 
(1 56 ν). 

γεβ. 81. ΤΙδίηρα οὐ πηῖο ἴ86 οδίοί 
οδρῖίδίῃ.--- 6 ἢ ἃ Βοσυϑηὶ οὗ 968118 18 ἰη χτθδὶ 
Αἰδβίσγϑββ, 6 ποοᾶ ποὶὲ βϑϑὶς ὉΓ Ῥϑίγοηβ, ποῦ ποοὰ 
Ὧ9 ἱπΙΡΊΟΥΘ τωθῃ ἴο δ6 Ϊ8 δἀγοοδίοθ; αοἀ βοιαβ 
μὰ αἰα δὲ 86 ῬσΟΡΟΣ ἰΐτπηθ, πὶ ουΐ νϑὶυϊηρ ΓῸΣ 
ἷβ Ῥγαυϑγβ. (ἄν. Ῥαβί.). 

νεβ. 82. Αμπ ψΒΘῺ ἴδον δανν ἴ8ο ΟὨἑοῖ 
οαρῖαίῃ, οἰο.---Ἴἰ ἰδ ὁπ6 οὗ {πΠ6 ψομἀοΥ} 8 Υ8 
οὗ αοα ἴῃ φογογπὶης ἰμ6 ψουϊὰ, ὑμδὺ ἰμόϑο ψ Βο 
ἀο ποὺ Ὀεϊοης ἰο Ηΐ8 Κίῃχάομι, ἃσὸ οἴϊοῃ οου- ἰ ἰθπὰ ἰο β᾽δύ μίτα, τον. 81. 

ἰσο]οὰ γ ορροδὶίϑ ἱπίδγοδίβ, τον δπὰ ἢ 
δηᾶ (8 ΟἸΓΒΟΥ οη6 βιυγογὰ Του] 5 186 οἰὸσ ἰοὸ 
ἴοᾶύθ ἰἰβΦορθαγά, οὐ 116 σὨἰ]άγοα οὗ Ηἰβ κίηρ- 
ἄοχα οΟὈἰδὶῃ δἱὰ ἔγοτὰ ὁπ6 οὗὨ {86 ρῬαγίϊεϑ, τ δὶς 
ἀϊὰ ποὶ ἀεδῖρῃ ἰο ζυ πη 8} 1ϊ. (ΒΊοροΥ). 
ΕΒ. 88. Οοτησηδη θᾶ δὲπὶ ἴο ὈΔ6 Ὀοτιπῆ 
τ ἴνο οἤαἕἱἢ.---Ἰ,οἱ τοὶ {86 βοσυδῃὶ οἵ 
Ομγτὶδὲ ἀοροηὰ τῖῖ ἴοο πιυοῖ οΘοπδάσποξ οκ ἐδ 
δἰὰ ψΒϊσὰ 86 νονὶὰ αθογσὰβ. δσα {μὲ ἰσδαπο 
ΤΟΒΟΌ6Β (86 Δροδβί]6 ἔγοιῃ {6 βδηὰβ οὗἩ ᾿πυγάθσοῦβ 
ὅονδ, Ὀπὺ πούθσί616858 σοϊημηλτιὰβ πἷτῃ, τϊίμουὶ 
Βεασίηρς ἢἷδ Ὀ] ο Ὀ6 Ῥουπὰ νι} ἔπτο ομδὶμβ. 
ΑΡ. Ῥεβί.).---Βαῖ ἰδ ῬΥΟΡΒΘΟΥ οὗ Αφζδῦθαβ τππδὲ 

ὩὨΘΘα5 ὃὉ9 ζ]8]]6ά. 
γξκε!Ἀῃ. 84. Δηᾶ ψ8θ δο οουᾶὰ ποῖ Ἰεπονν 

189 οοχίδίπῖν.--ο τδὴ ν|}}} ΑἸ τ γ8 6 ἀϊδ- 
ΔΡΡοϊηίεά, γὙᾶο οσρδϑοὶβ ἰο σϑαοαῖγο ΒΥ ἰτιδὶ- 
ὙΟΓΓΒΥ δηαὰ Ὑδ͵]υδΌ]ς ἰηϊογιιδίϊοθ ἔσγοιη ζδ]οθ 
ἰοδοθογβ, δπα, ἱπάοοά, πῃ σοπογαὶ); ἔγοτη ἰδ ς πογὶὰ, 
(ΑνΡ. Ῥαβδί.). 
κε. 8δ. Απᾶ ΨΈΘ 86 Οδζὴθ ΠΡΟΣ ἴδο 

δἴαῖτα - - - ΌΟΣΘ οὗ [80 δοϊ]ἄϊοχα.ς ἴε Βονὸ 
ΘΓ 8} 1] χαιίοη οὗ (86 ἸηϑπηδΣ 1π ὙΤΒῚΘἢ Θοά 
ΘΙΏΡΙΟΥΒ ΕΥ̓́ΘῚ ΘΠ ΘΠ68 88 ἐπ6 ἸΏ6Θ}Β ἴοτ Ἔσδι ον 
δ18 βοσυδηίω; (86 ποι]ὰ, ὈΥ 118 βοοσὰ διὰ δοῦ- 
ἰοτηρὶ, Ῥχγοϊηοῖθβ ὕ8 (09 ΠΟΠΟΥ. Μη ἰθβοδεῖθ 
0] ΒΑΥΘ ΓΟΙιδὶ πο ἴῃ ΟὈΒΟΌΓΣΙΥ, 17 186 ΘΕΥΥ 
δια Παίγεοα οὗ ἰμο ποτ]ὰ παὰ ποῖ Ὀσουρῆι Βεῖα 
ἔοσναγὰ, δὰ χίνοῃ {μ6πὶ ΘΟ] δοτιίγ. (ΑΡ. Ῥαδί.). 
γεκ. 86. Ανναν υνἱτὰ Βἰτὴ "---ΟἸγῖδι δὰ Βεδιὰ 

(89 Β8Π16 ΟΥΥ, [κἰ. χα. 18; ΦοΒη χῖχ. 18. 
ΕΚ. 88. Ατῖ ποῖ ἴδοι τ8δ81 Ἐν δ - - -Ὁ 

--ὦ εὐγικίηνς ἰπδίδποθ οὗ ἴμ6 8188 δῃὰ δὐϑυσὰ 
Υἱόν ὙΠΊΟΝ ἰδ6 ἀοϊυδοὰ ποτ] οπίοσίδί πα τὸ- 
Βρϑοιΐης ἰπ6 ΟὨΙ]άγοη ἀπ βογυδηΐβ οὔ αΟοὰ. ἯῈ8 
ΓΘ τορδγάἀθα 88 ἰάϊοΐϑ, τωδάσηθη, ἀθδεῖγοζε, 6Π6- 
ταΐθθ οὗἉ πιδηκίηδ, δη, 85 17 γὸ ὍΤΟΥ θυσΝ, ΜῈ 
8.6 ἐχρσδβοὰ (0 σοπίοιῃρὶ δπαὰ δΒαίσχοαὰ. 840, ἴθ0, 
Ομνίβί τῶβ πυῃθογοὰ τΣ (80 ἰχϑδϑϑυοβθοῦθ 
εἰ 111... 12]. “διβοῦ, ἔουχῖνο ἱμ 6πὶ; [ῸΓ (867 

ΟΥ̓́ ποί ψιιδὲ ὑπο γ ἀο.᾽ [1. χχὶῖϊ. 84]. (ΑΡ. 
Ῥαδί.).---Ῥϑὺ] δυδίαϊ 5 (Π 6 βδῖηδ γοϊδίϊοη ἴο (δδὲ 
Ἐκγρίΐδη, ψ  οἢ Τα Π 6. ἀο68 ἰο Ἰδοτι88 ΜΌΩΣΕΓ 
[ομ6 οὗ ἰδ6 “Ῥτορβοίβ οὐὔ Ζπυίοκδυ.".---ἴὰ.]. 
(Βοαβου). 

γεκ. 40. Δυᾶ ψ θη δΒ6 Βαᾶ μίνϑῃ σα 1- 
ΟΘ:60, ῬαῸϊ κἱἰοοᾶ οἱ ἴ86 κἰδίσβ, εἰς.---Ηον 
1116 ἐλ ψγτα8 οποο ἐμβουσαὶ δὶ {πὸ βίθρα πϑϊοὰ 
Ἰοὰ ἰο 86 Βοιπδὴ αὐλτίογβ ποῦ]Ἱα Ὀ6 186 ρΡυ]ρὶ! 
ἔγοια ποῖ αοἂ που] οδυβα ἴΠ6 ΘοΒρεὶ οὗ ΗΪϊ8 
β8οπ ἰο 6 Ρῥγοοϊαϊπιοα ! (Βἰοζετ).---Βοοκουθᾶ 
αἱ τ[86 Βαμᾶἃ υπηῖο [889 ῥϑορῖὶθ. ΑἈπᾶ 
86: ἴδο 10 τῦ88 τηδᾶθ ἃ βξιθαῖ δΒ,Ί6 ΠΟΘ, ἢΘ 
Βρα͵το, εἰο.--- αὶ ἃ τῶῶν 6 παϑδ'ὶ ΑΌ]6 ἴο 
ὈΘΟΚοπ τ  οαἰ πίη 688 ἰοὸ {8158 Ἔχ οἰϊθα τη εἰϊπά6! 
Απὰά, Ὀδδοϊὰ, ἔβσο τγδϑ 8 τοδί 68]1ὴ, 85 ὙΠ6Ὼ 
Φοϑὰβ σουϊοὰ (86 διοῦ 868 (ΜΠ. υἱῖϊ. 26). Ἧ9 
ΓΘ ὩΘΥ͂ΟΣ ὈοίίοΓ ῥσγορασϑὰ ἰο ῥσχοοϊδίτη ἐμ6 πογὰ 
οὗ Θοά, ἐδδὰ σΠΘὰ 6 ὈΘΆΣ ἴθ οὐν Ὀοάϊοδ (89 
ἸΠΔΙΪΒ Οὗ ὑμ8 ΟΓΟΕ8 δὰ ϑβυβετίπρε οὗὨ 186 Κοτὰ 
ΑΝΑΝ. δθαν γἱὶ. 17], ἴον (μετ ΟΟΪΥ ἄοο8 {λι6 βδ Ρ γι! 
οὗἨ Θοά ΒυΡΡῚΥ υ8 Ὀοίῃ πὶΐῃ ὈοΟ]άπ6885 ἰὸ βρεᾶκ, 
διὰ τι ογὰβ βυϊ θα ἰο (ἢ οοοδδίοη. (6 ππβαῦο 

ΟΝ ΤῊΞ ΜΗΟΙῚ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΕΞ. 21-40.--- Τῇ 
Ζοτὰ αεἰζυενα ἀΐδ δογυαηία ὕῦοπι ἀεαίλ: 1. Ῥδαὶ 15 
ἀπ) δι ̓γ δοοσυδοὰ (4) 88 ΔῊ ΘΗΘΙΩΥ͂ οὗ {86 ἰΔΥ,, ΤΕΥ. 
21, 28; (δ) 828 ἃ τηᾶῃ ψ8ο ρΡοΪ]]υἰδὰ {86 ἐδπιρῖε, 
γεν. 28, 29. 11. Ηΐβ8 ονὰ ρθορὶο τεὐθοὶ Ηἷπι; (4) 
{Π 60 οδϑὲ ἷπὶ ουὐ οΥ̓ {86 ἐθι}}6, τϑν. 80; (ὁ) ἴη- 

1Π|. ΗοδίμθΩδ δ 
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οὈἸ]σεοὰ ἴο Ῥχγοίθοὶ πἷπα ; (α) ἰμο ἰσἰθα πο 48.6}}8 ἐμ 6 
ἔμπιυ]ἐ, γοσ. 81. 82; (δ) θανθθ ὑμ6 δροβί]θ᾽β ᾿ἰΐε, 
γὙ6γ. 88. ἸΥ͂, ΤῊ ἱπηόσθποο οὗ ἰμ9 ροχβοουϊοα 
ἸΏΔ ὈΘΟΟΙΏ6Β ΔρΡρδσϑηὶ; (4) {89 οαυβο 8 δρδὶπϑὶὲ 
δὲν ΔΡῸ ΒΒ οΤῃ ἰο ὉΘ πηϊουπάρα, γον. 84-89; (ὁ 
δο ἰ5 ΔΙ] οὐνοᾶ ἰο ἀοοηά Ηἷπι5617, νον. 40. (1,1860. 
«-ΠΤὰε αἀναπίασες ο7α τοοἱΐ ογσαπίζεα φουογηπιεηί, ἰἰ- 
ἐμείταίεα ἑΉ ἐλε παγταίϊοε ο07 (λὲ ατγτεδί 97 ἐλὲ αροδίϊε 
Ῥαμὶ αὐ “εγεδαϊοηι.--- Τὰ αΥτοδί Ὁ αυΐ αἱ “ετιδα- 
ἴσα: Ἰ.ΑἍἜὕ ἀδτκ ρῥἱοίαγο οὗ υτδῃ Ῥϑβδίομβ; (α) οὗ 
701] δῃᾷ 53.6]}-ἀο)]αδίοι ; (δ) οὗἨ πι8]166 δπᾶ Βαίχοα 
“-“ο ἰδ9 ρματστὶ οὗ ἰδ 768, τον. 28, 80, 81, 86. 11]. 
Α ὈγΙχεΐ ρμἱοίυσο οὗ Ο γἰβείδη Ποτγοΐδια ; (α) οὗ 
ΘοἸτοδ8 δηὰ β6]-σοπιτηδηὰ; (δ) οὗὐ σϑῃ θη θαβ 
διὰ ρμδίϊ 6 η66---ΟἹ (86 ρᾶτί οἴ {860 Δροβί]ο, νϑὺ. 87, 
89, 40.5Ὀ 1Π1|. Αἢ ἱπργοδβῖνθ 1|Ππδἰγαίϊϊοη οὗ [δ 6 
ξυϊάδηοοσ οὗ αοάἂ; (4) οὗ ὑπαὶ οπηπὶροίθποθ νι ἢ ΐδὲ 
Ῥτοίεοοίβ ΗΒ βοσυδηίβ; (6) οὗ 86 νυϊβάοχη ὙΔῚ6 δ 
ΘΙΏΡΙΟΥΒ ΘΥ̓́ΘῚ ΘΠΘΙἾ68 ἃ8 ΤΠ] 688 οὗ ΘΟΧθΘουϊης Ηΐ8 
ΘΟΌΠ 5615, τοῦ. 82--86, 87--40.---δαωΐ ἐπ λα ἱεπερὶς 
47 ὕετωεα ΟΥ̓́, Δἴαπ ρ»γοροδεν, δμί Οοαὐ αἀἴδροδοε: 
Ι. θοά οὔἴοιῃα οομά υοΐβ 1} 6 γι 6}1-ϑϑπ ΘΟἸΏ86]8 οὗ 
Ἀῖ8 βοσυβμωΐβ ἰο δὴ 188}6 πο αἰ θγ 8 ἔσγοιῃ ἐμπδὶ 
ΜΈΣΟΝ Π6Υ͂ δα ῥΡγχοροθοά, τοσ, 27 Β΄, δῃὰ δοΡ.. 
γοσ. 22 Ια, [1Π1. Ηὸθ δ͵]8ο0 οὔϊθῃ οοπᾶυοίβ 89 τη 8]}- 
οἷο ΘΟΌ56]5 οὗ Ηΐ8 Θπθιιΐθδ ἴο ΔῈ ἰδθὰθ τΔΙΘᾺ 
Αἰ οΥ5 ἔγοσωα ὑπαὶ τ ιΐοῖι ἰθοΥ πα ῥγοροβοθα, ΥῸΓΣ. 
80-40.---αιῖ, τπ ἰλε δίογπι ιυλίοὶ τασεά αἱ ὕεγυδα- 
ει. 1ΐ 88 δὸο οσὰογοὰ ἐμαὶ 1.186 δροβί]ο Ββῃου)ὰ 
Βυ ΒΟ] ΘΕΕΪΥ ΘΠσΘΟΌΠΙΟΣ 8. ἤΘΓΟΟ βίοσηι δὲ 868, 6. 
ΧΧΥΣῚ, Ὀὰὶ ᾿ξ ΘΕ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΔΌΣ ἀδηρογοῦδ ἔπ δὴ {ἢ 9 
ΟὯ9 δ Β6 ΠΟΥ ΟΧΡΟΡΙΘΏΘΘΒ Οἢ ἰαπά, τ] 1}}- 
ἴῃ [89 δίσοῃᾳβ νυ 8}}5 οὗ 6.881 6ῃ, ἱπ 1089 τηϊαϑὶ οὗ 
ἷ8 οσῃ Ῥ6Ο}]6. Βυΐ ἴῃ δασὶι οᾶβο (9 στον 
᾿βπὰ οὗ αοὰ γῥτοίοοίβ δῃὰ σγϑβουθϑ εἷπι. 1,οἱ ὃ 
οοηπδίάον, 1. Τὴ6 ουὐϊοχοεϊς οὗ ἰμ6 Βίοστα. [ω1κ6 
ἸΩΔΩΥ ἃ δίοσῃῃ ἴῃ Ὠδίυγο, {818 βίοση ϑυ 6} }Υ 
δνίδοδ ἱπ 086 τηϊηἀδ οὗἩ τηθη. Ῥαὰὺ] 84 δρρτγο- 
Βοηἀ δά δυσὶ 8 ἐοτιροδί, γμθὴ Β9 γῦδ8 δἱ Μ1|οἰα 8 
(χσ. 22 8); οἱ ἷβ ὙΔΥ, ϊ8 ΘΡΡΙΌΔΟΝ Ἧ88 8ῃ- 

πουπορά ἰο Βἷταῃ τ ἱπουθαβίηρ ΒΟ] μη Υ (σσὶ. 
4-11); 16 Ὀαγϑὶ ἤοσι δὖ 8 ὑπὸ ὙΒΘῺ ἰὺ τηϊμιὺ 
Βεαῦς Ὀδθῃ ᾿ἰοαβὶ οχρϑοίβα, δῃὰ ἴῃ ἃ βροὶ ὙΠ6͵Ὸ 
ΠΟΘ ψουΪϊα πᾶν Ἰοοϊκοα 07 ἰὑ---ἰη {Π 6 Βαογοὰ 6ἢ- 
οἸοβαγο οὗὨ ἰμ6 ἰδτηρ]6, τ }1]6 Ῥδὺ] γγὰβ βοακίπς ἰο 
Βα 15 86 Ξοδ]οίβ οὗ {πὸ ἰδὰνν (γοσ. 27). 11. ΤῊΘ 
Ταρίηρ οὔ ἰδ βίοσηι. 716 τηδά 688 οὗ (8 ΒίοΥ τα 
οὗ Ὠυπη8) Ῥδ85810}8Β ᾿ΠΟΓΘΘΒ6Β ΘΥΟΣῪ Πηοτηθηὺ; (ἢ 6 
ῬΟΡΟΪΔΡ ΕὌΣΥ ταρθδ 1ἶξὸ (86 Βιου τ οσοϑῃ, διὰ 
ὑπτοδίθῃβ ἰο ἱπρα ῇ ἐμο βοσυδηῦ οὗ αἀοἀ (τος. 28- 
81, 86). 1Π|. ΤῊ ο οἁ]αΐηρ ΟὔἾΒ 6 βίοσα. Ηδ γ80Ὸ 
Οἢ ἐδ 151 οὗ ἀδηποβαγοί γοθυϊκοᾶ ἴΠ0 πὶ πὰ 
ὑδα 868, 80 ἐμαί {6.9 ἯΔ8. ἃ σγτοαΐ 08}1}, ΠΟΥ ΞΔ Υ85 
10 ἐμ18 ταρίηρ βοα: “ΗΣ μογῖο βἢ)}} (Βοὺ ΘΟΠιθ0, 
Ὀαΐ πὸ ζαγΊ μον" [900 χχχυῖ!. 11]. Το Βοιδα 
ὑὐϊθαηο 18 (89 δροηί ὙΠῸ χυϊάθβ ἰμ6 δροβϑίϊο ἰὸ 8 
ΒΑΓΌΟΟΣ, ἴῃ ΒΘ. ἢσ ἰβΒ Βαυϑάᾶ, δηὰ μα Ηἰτ 86], 
ὙΠΕ8 στοαὶ ΔΙ 685 ὈΘΟΚΟΩΒ 0 86 ῬΘ6ΟΡΙθ, δπᾶ 
188. 1᾿δέθῃ ἰῃ 8.1 θὴδο (γον. 81--40).---- αι 8 πιεπιοῦ- 
αὖἰε δαγηιοπ αἱ «εγιδαίεηι: 1. Τπ6 ῬΤΘΒΟΒΟΥ.---ἰη 
ΟδίηΒ, γον. 88, 11. Τ)6 γυϊ]ρίὺυ---ἰμ6 βία σβ ὁοῃ- 
ἀποιης ἰο ἐμ Βομπίδη αὐλχίογϑ, γοσ. 40. 1ΠΠ. ΤΏ9 
ἀδδοοῦβ 10 δἰἑομα ὮἢΪπΠλ---Βοϊ αἱ γ8, τον. 8, ΤΥ͂. 
Τ|ι6 ῬβδΩ5 ὙΠ σἢ Ῥγοοθαθ 8 Βου 0 η---Τη Ἀ}10- 
Ὡϑηὶ ΟΥἾ6Β ἴον δΪ8 ἀοδίῃ, γορ. 86. Υ. ΤῈ δοῃ- 
ξτοκαϊϊοη ψΔ1Οὴ πὸ Δα Γ68868 .--- 8ὴ ἱπέυσί αἰοὰ 
του] υάθ, νὸγ. 80-84. ΥἹἱ. ΤῊ υποϊϊοπ σῖ ἢ 
ΜΆΘΟΙ μ6 ὩΘΥ τ ἢ 61688 ΒρΡΘΔΚ8---ἰο ϑρ᾽τὶΐ οὗἩ ἰδθ 
Τιοτα, 88 ἃ ϑγίσὶϊ οὗ ἔβῖ (ἢ, οὐ Ἰονθ, οὗ τυιϊβάοιω, δπὰ 
οὔ ρονοσ, τον. 18, 87, 89, 40.---Τ΄ε τἸσεαροηδ ΟΓ ἰδλ6 
πιαῃ οὗἩΎ Ο΄οα ἐπ ρεγίϊουδ ἰἤπεδ: 1. Τυβιϊοθ δπὰ 186 
Ἰανν, ὙΠΟ ΒΒΟοΌ]α Ῥχοίθοὶ μὲπι, 88 Ἰοης; 88 ὑπὸγ 
ΒαΥΘ ΡΟΥΘΙΡ ὑμοσηβοῖυθα, γον. 82, 88. ΠΠ. Τὴ ροδοθ 
οὗ ἃ ζοοά σοῃβοΐθῆοθ, ὙΥΒῚΘΝ ΤΟΙ δὲ 5 ἀπαϊδίυγ 6 
διηϊὰ (86 δίουτῃ οὗὨ Ῥϑδϑί 8, τοσ. 87--89. ΠῚ. 189 
ῬΟΥ͂ΤΟΣ οὗ ἃ βδποίϊδοα Θμδγδοίοσ, 16 ἢ} ΠΘΥΘΡ [8118 
ἴ0 Ι.8ΚΘ δΔΠ ἱρ ΓΒ: ἢ ΘΥΘἢ ΟἹ 8 γΥυᾶθ τυ] πὰς, 
τον. 40, ΤΥ. Τὴ Ῥγοβθῃοο οὗ αἀοὰ, ἰο Ὑ ΒΟΙ ΒῸ 
ὈΘΙΟΏ ΚΒ, ΒΟΟΣ 6 ἸΔΌΟΣΥΒ ΟΥ ΒΟ Υ5, ΒΟΟΣ 
9 ᾿ἶγνοϑ οὐ ἀϊ98, γϑγ. 18. 

Ἀ 

ΒΕΟΤΙΟΝ Τ|Ι. 

ΕΥ̓ΕΝΤ ΒΕ ΧΗΙΟΗῊ ΟΟΟΌΒΕΕ. ὉΌΚΙΝα ΤῊΕΒΕ ΓΜΡΕΙΞΟΝΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊ ΑΡΟΒΤΙΕ ῬΑΌΙ ΙΝ 
ΕΒΌΒΑΙΕΜ. ΗΒ ῬΕΕΈΝΟΕ ΒΕΕΟΒῈ ΤῊΕ ῬΕΟΡΨΕ, ΑΝῸ ΤῈῈ ΟΚΕΑΤ ΟΟΥΝΟΙΙ, 

ΟΠΑΡΊΕΕ ΧΧΙ͂Ι, 1---ΧΧΊΠ. 11. 

Α.---ΤῊἙ ΑΡΟΒΤΙΕ᾽ Β ὈΣΕΈΕΝΟΣ ΒΕΡΟΒΕ ΤῊΞ 5ΕΎΤΙΒΕ ΡΕΟΡΙΒ. 

τς ὕδαάρτεε ΧΧΙ͂Ι, 1-2]. 
1. Μεη, Ὀγοίβγθη, δὰ ἐαύμοτθ [Ὑ8 Ὀγοίμσθῃ πὰ ἔλεἢΠ6Γ8], ἮΘΔΓ γῈ τοῦ ἀοἔδμοθ τολίολ 1 
2 πιαζε [οπι. ΜΞ Ἐ]ΟὮ 1 Ἰη8}.67 ΠΟῪ απΐο [Ὀ6[0Γ6] γου [γοὰ 7 ἘΓΓΟην. ραντεπίδ. πιαν ἐς) 
Απὰ [Βα] τῖθα ἔθογ ποιὰ ὑμαῦ ἢ6 Βρακθ ἴῃ ὕμθ ΗΘΌγΘΥ ἰοηναοσ [ἀ}8]666] ἴο ὑδθπι, 
(Π6Υ Καρῦ 086 ποῖα βι]θη66 [{]ΔἸ6 Ὁ ὈΘοδι6 ὑΠ6 ΙΏΟΥΘ Β᾽]6η{7: δὰ δ ββὶὑ,) 

8 [δὲ μ δα 8 Ἰη8} ἰοδίολ απὶ ἃ 96. [1 διὰ ἃ 9608} τηδΔη1, Ῥοτὰ πη Ταγβαβ, α οἷΐψ 
[Τλτβ}8] ἴῃ 1104, γοῦ [Δ] Ὀτοῦρθῦ ἀρ ἴῃ {18 οἰτγ δὺ ὑπο ἔϑοὺ οὗ αἰδιμδ]οὶ, ἀπά 
ἰδυρῶέ [οἱ(γ, ἱδυρηῦ δὺ ὑπὸ ἴδοὺ οὐὗὁἨἩ Ο818116],7 δοοοσγάϊηρ ἰὸ [86 ρογίδοῦ τηϑῆηοσ [089 
δὑγἸοἴ 688] οὗ {Πι|6 Ἶδτν οὐ [86 ἔἈ(Πογβ [οὐ (86 ραύθσμδὶ 1417], ἃπὰ γγὰβ ζοδίουβ ἑοπαγὰ [Ὑ{88 

897 “ 
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4 4 σϑα]οὺ ἴογ] αοἄ, 88 γϑ 4}} ἄγὸ [γο07 (818 ἄδὺ. ἘΑΛπάᾶ] μογβοσαίοὰ (18 ΤΑΥ͂ παΐο {πιὸ 
ὅ [παΐο, ἄχρι 8αν.] ἀθαίι, Ὀἱπάϊηρ δηα ἀφ] γογὶηρ ᾿ηΐο ᾿Υ ποη8 ΒΟ πηθπ πὰ ποθη. ὯΔ8Β 

8ἰ8ὸ ὑμ6 δρᾷ ρτγιθϑὺ ἀοῦ ὑ6ΆΓ π|6 ἩΠΏΘ8Β, 8πα 8}} (ἢ 6 εβίαΐα οὔ {ἢ} δ᾽ άδγβ [πὰ 41] (89 
6] 6 γ8}}}Ρ} : ἔτομι Ὑβοπὶ αἰ80 1 γϑοοῖνεα [ἴσομὶ τ μοπὶ 1 τϑοοϊνθα 4]80] ἰθύζουβ αὐΐο (δ6 
Ὀγϑίβγθῃ, διὰ σοηΐ ἴο θδιηδλβουβ, ἴο Ὀτίηρ ὕὍμοπὶ τ ΠΟ ἢ ογα ἴἤοτγο Ὀοππὰ παηίο Φοζα- 

Θ᾽ πβαίδτι, ἤν ὑο [ὑπδᾶὺ ΠΘῪ ταὶ Ὁ] θ6 ρα βμθα. ἘΑΛπηὰ [Βα] 1ὑ σδῖπα ἕο ρ888, ὑμαί, δἹ Γ 
Τηλάθ ΤΑΥ͂ ἸΟΌΓΏΘΥ [Ὁὑ88 00 Υ͂ ἸΟΌΣΠΘΥΊ], δῃὰ ψγὰ8 οοῦια [ἀγο 7} πἰρὰ ἀπο θασπηδβοῦβ 
δδοαῦ ποοη [πιϊ-ἀΔΥ], δυἀάοον ὑμθγθ βῃοιθ [ἘΒ45}}64} ἔγοτῃ ᾿θύθη ἃ στοδὺ Ἰϊρὰι τουπὰ 

7 δρουῦ [ἀτουῃὰ] 6. ἘΑΔαα [ [6]}}" ἀπο ἴΠ6 στουπά, δῃὰ ποαγὰ ἃ γοῖοϑ βαυίπο' πηΐο τηθ, 
8 ὅδαὶ, ὅδαϊ, ΤΥ Ρογβοουϊοϑὺ μοῦ τὴο ὗ “Απά [Βα] 1 δυβποτοὰ, ἯΒο αγὺ ἴδοι, ἴ,οτὰ ὃ 
9 Απὰ ἢ βδὶὰ ὑπο τη6, ἴ δὰ «6808 οὗ Νασζδγοί, συ βοῖὰ που αἰοδῦ. ἘΑπά [801] 

(86. (ῃὺ τοῦθ ὙΠ τη6 88} Ἰπάδοὰ (δ6 Ἰἱρδῦ, δηα τ το δίγαι ἃ [αϑτί ἢ 67 ;" Βυΐ {μ 67 
10 Βοαγὰ ποὺ {}6 γοΐοϑ οὗ ἷπὶ ὑμαῦ Βρακθ ἰὸ δᾶ. ἘδΔυὰ [Βα{7]7}1 βαϊά, ὙΥΒδὲ 5}}8}} 1 ἀο, 

Ιμοτὰἵ Απὰ {δ6 Ἰμογτὰ βαϊὰ ὑπίο πιθ, Ασίβα, δηὰ ρῸ ἰηΐο [(0] Βαπιδβοῦβ; δηά ἴδοτο ἰΐ 
888}} [π|ὶ}}} 6 (014 {Π66 οἵἉ 8}} ὑπίρβ ΒΟ ἀγὸ δρροϊαὐθα [0Υ [Πθ6 (ο ἀο [πο ἷξ 18 

11 δρροϊηϊοὰ (μαῦ (μοῦ βΒῃδ]: ἀ0]1. ἘΛΔπὰ [Β1] πβθη 1 οου]ὰ ποῦ 566 ἔοσ ἐπ ρίοτυ [Ὀτιραν- 
688] οὗὨ ὑπαῦ ᾿ἰρμῦ, Βεῖπρ Ἰοὰ {1 τᾶβ 1647 Βγ ὑμ6 Βαπὰ οὗἉ ἔμ (Πδὺ πογα πὶ τηο, [δηὰ 

12 {δ.8] [ οδτηθ ἰμίο [0] [ϑδιδβοῦβ, ἘΛπα οὔθ [Πυὐ ἃ οοτίδ᾽η} Απδπίδβ, α ἀθνυοαῖ" τπδη 
δοοογάϊηρ ἴο ὑπο ἰδῇ, Βαυϊηρ᾽ ἃ βορὰ τοροτῦ οὗ [Δι οῃ 0] 411 {86 “918 το [π|0] ἀπεὶι 

13 ἐλενε [ἴῃ ἐμο οἰγ], Ἐσδιμθ πηΐο πιο, δηὰ [οπι. δηα] βίοοά [ΡΡΓΟΌΒΘα] δη4 5δ:ὰ υσἱὸ 
τι6, Βτοῖμοῦ ὅδ], γθοοϑῖγο (ἢ γυ βιρῦ [ἸοοΚ αρ 1]. Απὰ ἐμιὸ βαπὴθ μοῦτ 1 Ἰοοκοὰ ἀρ α 

114 ἴω. ἘΔπὰ [Βκ0] 9 βαια, Το αοα οὗἩἨ ουν ἔδίμοτβ δαί [θϑογθ] δβόοβθα ἔδθο, (δὲ 
(δου Βμουϊάοδὺ ΠΟῪ ἰδ ΜΠ], δηὰ 860 (δύ [{86, τὸν] δὲ ΟὨθ, μὴ Βῃου ἀοϑὺ θᾶ [88 

1δὅ νοῖςβ οὗ [18 γοΐοϑ ἔγομι (ἐχ)]} ἷ8 τωοὰ. ἘΕῸΥ ὕΓΒοὰ Βμιδ]0 δ6 δἷβ πιύμθβθ [86 8 τῦϊτμαββ 
ἴον Ὠϊπι} ππίο 4}} τηϑὴ οὗ τ δὺ [οοποθσηΐηρ ὑμδὺ ψἘ168} ὑμοὰ ᾿αβὺ βϑθθὴ δηὰ μιοασὰ. 

16 ἘΛμπὰ πον [.] ὙἘΥ ἰαυτὶοβὺ ὑπο  δγῖθθ, δα δ6 Ὀαρύϊσοά, δη ἃ γγαβὴ ΤΑΥ͂ ΒΥ βῖπβ. οδὶ]- 
17 πὰρ οἡ [86 πδπι|6 οὗ {86 Ἰ,μογὰ [οἢ ΗΪ8 Ὠδιηθ"]. ἘῬΛπὰ ἰζ οᾶπι6 0 ρ4538, ὑπδί, θη 1 τταβ 

Θοπὶθ ἃραΐη (0 ογυβαίθμι, ευθῃ Ὑ81]6 ργαγϑα ἴῃ (86 ἔθιαρ]6, 1 τᾶ 'π [{8]] ᾿πίο, γενέσϑαι 
18 με] ἃ ἔγᾶῆοθ; ἘΑμὰ ΒῈῈ Ἡμὼ βαυϊηρ [88 ἢ6 8414] πηΐο τη0, Μαῖκο μδβίβ, βηὰ ροὺ (866 

χυϊοκ]ν οὐ οὗ ΖΘ ΓυβΆ] 6 πὶ : ἴον [Ὀθοδῦβο, διότι] [ΠΟῪ Ὑ71}} ποῦ γϑοϑῖνο (ΠΥ ὑθβο πιΟΩΥ οοῆ- 
19 οογαΐης τὴ6.. ΓΑΏΑ 1 βαϊᾷ, [μογὰ, ὑΘῪ ἰκη οὉ [Ὁ ΒΘμΒ6  ν68, αὐτοὶ] ὑπαῦ 1 ἱπιρτϑοπθὰ δοά 

Ὀοδαὺ [βοουγροα]} ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ ἐγ θαβΌρτιο ΠΕ [86 ΒΥΠΔρΡΌΡΈΘΒ, χατὰ τὰς συν. ἰδδτὰ ἐμὲ δ6- 
920 Ἰίογθὰ οὐ ἐοθ: ἘΛΔῃὰ σβθὴ ὑΠ6 Ὀἱοοά οὗ ΒΥ πιατίγτ ΓΡΉΔΟΟΣ ϑίορμ θη " γὰ8 8βεδ 1 

ΑΪδοὸ 788 δίδηάϊηρ ὈΥ͂, δῃὰ οοηβϑηθηρ ἀπο [Δπὰ δὰ ρίδαβαγο ὑβογθ!} ἷ8 ἀθδίῃ [οπι. 
21 μἷβ ἀοδίβ 5], δῃὰ ἱκορὺ [ρχυδτά647 {86 Ταϊπηθη Θῃ{8] οὗὨ ὑδοῦι [πδὺ βΙεν ἰα. ἐΑαὰ 

6 βαϊα ὑηΐο πη, ᾿ορδγῦ: Ὁ 1 σὶ}} βομὰ 006 18: Βθπο6 πηίο ὕμ6 Θ΄ 6ῃ61168 [δπποῖρ ἐμ 
ΠΑΙΪΟΏΒ]. 

1 Υαον. 8. [μέν͵ οἵ ἐεχέ. δ οίοτο εἶμε [6 οπι ἰοὰ ἴῃ Α. Β. Ὦ. ΚΒ. δηᾶ Οοά. ΠΝ ΛΑγένοῦη τοῦδ: ἐγὼ ἀνὴρ εἰμι), δὰ ἰὰ 
ἡ διου τρὸ ὮΥ [δοῖ., Βοτῶ., διὰ .; [δ οοσῦχο ἴη Ο. Η., ἀπά ἰ6, ἰῃ δοοογάδιοο ἩΠῈ ἰὴ ορίῃίοδ οὗ Μογχος, τοϊδίηοά Ὁγ ΔΙῸ 
Βεο ῬΤΝΕΒ : Οναπι. κὶ 61. ὅ. οἢ ἴδ --Ἴἶ. 

δ γος. Ἰ. [ἑπεσόν, οἵ ἐεχί. τες. ἰῃ Ὁ. α..; ὅπεσά ἴη Α. Β. ΚΒ. Ἡ. διὰ Οοά. 8[η.; ἑπεσάν ἰὼ Ἡ. ὙΤῶῆιο δοοοιά ἔοετω ἔθ οὐοριοᾶ 
ὉΥ [δοὶ., ΤΊροΙ., ΑἸύ., δῃὰ βουθσγαῖ οἵπογ οἀϊοτγ;; ἴῃ ἐπἰγὰ, ὮῪ ΒοΒοῖΣ. 800 ἩΓΙΝΕΚ, ὃ 18. 1.- -ρτγο ΒΒ. δου δὰϑϑ: σκληρόν 
««.« λακτίζειν. 800 Ἐχπο. ποῖο οὔ οἷ. χχγυί. 12-14...-ΤᾺ. 

ὃ ογ. 9. ΤῈ6 Ὑοξάθ καὶ Ἀν κμοτης αἴο νδηϊίης ἢ [Ὦγοο πηοὶδὶ τηδουφδοτὶρίε [Α. Β. Η., αἴδο Οοὰ. δ8ίπ., δκοὰ Ταὶς. 
δυὰ ϑγτ. Υ7όγ.); ἰὮγοο οἴπογ [Ὁ. Β. 6.) οχμεἰδίι ἰξ. ΤΉΘΥ δϑοαὶ ἴο βανὸ ὑὈθϑῃ γορδγάοα [ὈΥ ΠΟΡΥΙδ.8] δα κυροτῆησιι, πὰ 88 
[πἰοτίβεϊης τι ἢ πδγγδιίνθ, απὰ, οὐ ἴμδὶ δοοουηξ, ἴο το Ὀθδη ἀγορρϑ: [0Γ ἐππὶ8 ΤΟΥ τοῶδοι ΤΟΥ δῃουὰ ὕε τορασόοα 
δα κουθίπο, δῃὰ ἔπ 6 ΠΊΟΓΘ 80, 88 ἔμφοβ. γεν. ἰδ ἃ αγοτίἴο ὁΧ ἴοῃ οὗ ἴληῖο. μμξ Τίδειι. τολοεῖ 80 
πὸ δάορίς ΜογοΥ 9 υἱοῖν, τοδί ἱμοπὶ ; 46 Ῥοἰίο δ᾽ϑὸ ἰ6 ἀϊεροοοι ἰο0 γϑοοῖτνο ἔδοια δὲ ζοποΐπο.-- Ἐπ.) 

ἀ γον. 12. ΤΠ ποτὰ εὐλ. οὐ εὑσ. [5 ΘΏ ΓΓΟΙΥ τδηίηρς ἰη Οοά. Αἴοχ. (Α. δῃὰ ἰῃ γα}; ἐω Ε. ̓ ρτεῦίῃ Θοά.λ, [σοάεχ 14-- 
ἀϊαπυ9) εὐσεβής [οὗ ἰεπί. γεο.] οσσγα. Ὑπηὸ οἰγοηροοῦῖ ᾿εΒΉΠΩΟΏΥ, ὨΔΠΙΘΙ͂γ, τμκὶ οἵ Β. 6. ΗΒ. [«5ὰ Ουὰ. 8η.} ἐα ᾿π ἴατνος αἵ 
εὐλαβής, ἃ ὑτοῦὐϊςαίο πο 1ῳΌΪΚ6 18 ΥΟΓῪ δρὲ ἴο δι ρου, οἷ. []. δ᾽ Μη μος Ορνς Ἐχεα. τοῖο οὐ Υἱϊέ. 2). διὰ οἱ. ἐΐϊ. 25 οὗ μὶ Θο- 
ἀπε Ὥς Ἰαϊῖος ποτὰ ἰδ δοοογάϊησὶν ὑγοίογσοα Ὦγ . δηὰ ΤΊδοΣ. [ ΑΙοσὰ. Τἰοοθβομάοτγί οειὶἐιοά ἰδ ἐπ ἐδο οὐξέίοῦ οἵ 

δ λα αὑτοῦ ἰδ Ῥοΐξέος πυρροτίοα [ὉΥ Α. Β. Ἑ-, Οοά. 31. γος. ({ρεία}] [δὴ κυρίον, ΜἩΏΪΟΝΣ 16 δαδίαί δὰ ὉΥ ΟΕἿΥ ἴδιο 
πο Ἰδίδοί υποΐδὶ τοδιηυδογιρίδ. 

4 γοῖ. Ὁ. ε. Στεφάνον ἰ6 ττδοϊΐηρ [ἢ ὁπ τοδηθροσίρί οὗ ἐπ ὅτεϊ ταηῖϊ [Α.}. δπά ἰῃ ομβε οὗ 89 δοοοῃά, ναϊ [5 δι βοι ὩΠΕγ 
εἰἰοεῖοὰ [ὈΥ Β. Β. α. Η. Οοὰ. δί.. Υαὶς.] ἰὰ ογάον ἴο ἢὈ6 γοοοίγοὰ δὲ ζομυίΐίηθ. [1| [86 γοϊδίποᾶ ὈΥ σϑοϑὶ οάὐϊοσε ξοθογα γ. 

τα 40. ". ΠῸν ἐξεχεῖζξο, οὗ ὑεσὲ. νεο. ἡ ἢ α. Η. (“6 οοττοσου ἴο 180 ποτ πδυδὶ ἴογαι." Α17)), [δοὺ., ΤΣ. ἀπά ΔΙ 
τοθὰ ὀξεχύνετο (ἐξεχνννετο), τὶτ Α. Β. Ε. διὰ Οοά. 8ίη.---ΤᾺ.} 

δ ΟΣ. 20. ος. Τὴ9 ᾿τογὰβ τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, αἴΐοντ συνενό. [οὗ ἐεχί. γε6.Ἶ, τὸ δαρρογίδα ΌΥ͂ ΟὨΥ ἔνο πηοίδὶ τηδουβοσίρ8 
6. Η.], δηὰ νερὸ ἰηϊἰτοὰάυοσά (ΌΥ σοργίοι8] ἰηΐο ἐμ ἰοχὶ ἤγοῦλ οἱ. Ὑἱ}}.1. [ΤΟΥ δἃζὸ οὔιἱἰοὰ ἴῃ Α. Β. Ὁ. Κ.. Οσά. Βῖ5. εϑὸ 
αἶκ.; δὰ δγὸ Ἵοδιοοοὰ ὉΥ ταοοὶ οἵ ἴδ τοοϑμὲ φάϊιοτε.---Τπ.} 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. δΡΘαΟΣ Ὁ6618 ἰ0 ἰδ οστι ΡΘ0ρ]ε, διὰ πατέρες μἷδ 
Σοδρϑοὶ 0. ἐμοῖσ διιϊῃοηὶ τυϊογε, οὗ στοαὶ Βοτιθ 

γε. 1, 2. Μϑιῃ, Ὀσϑίδσϑι, δῃᾶ ἔδίμοσα.--- ἰ ἸΩΔῪ δανο ὕθοι ρχοδουῖ. [866 ΕχεΟσ. δοίθ οἱ Υἱὲ. 
Τ}ὸ ποσὰ ἀδελφοί ΘΧΡΓΟδθ68 86 ἰοτὸ βίοι ἰμ0] 2, 8, α.--18.}1. Το οἰτουπιδίδασα, ΣΒΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, 



ΟΗΑΡ, ΧΧΙ͂Ι. 1-21. 899 

(8αὲ ο δα ἀγοβθβοα 818 ἈθΆσοσθ ἰπ ὑπ ὶν πιοῦμ 6 Ὁ- 
ἰοηρσας, ἀἰθϑροβοα ἐβοῖα ἰο ᾿ἰδίθη ψὶ (ἢ. 6 ΤΟΥ 
ΓΆΜΟΥ, 88 ΠΥ Οὗ ῆ ὑπ6 ὩυΤΌΟΥ 84 ποὺ Βρροθοα 
ἐπδί ἐδ τῆϑῃ Ὀοΐοτο ἰποτι, τ μοπὶ {πον ἀἰὰ ποὶ 
ῬΟΓΒΟΏΔΙΪΥ ΚποΟΥ, υπάογϑίοοά ἐμθ ΑΓΔπιθθδῃ 18}- 
δπδρο. Σ 

Ψψ εκ. 8ὃ-ὅ. α. 1 δ΄ νοΣἔ[}ὦ- ἃ 8} ΪΟΒ δ: 
δ 3ον.-- [νοι ἱΥ μέν 8 ποῖ σδΔπο6]]6α (866 ποῖα 
1, δρροῃάδά ἴο ἐδθ ἀνθ ἦν 18. οΥΘ δαυϊνα]οηΐ 
ΒΊΤΩΡΙΥ ἰο ὑπὸ ποτὰ ἐπαξοά, 88 ἰδ -ἰΥΔΏΒ]Δ (0 Υ5 
οὔθ σον 1..---ΤᾺ.. ΤΏο ὅ}} δοοουπί ψϊοἢ 
Ῥβδὰ] ρμίνοδ οὐ δἰμηβοὶῦ, τον. 8-ὅ, 18 ἱπίθπαϑὰ ἔο 
ΤΟΙ͂Ο ἐδ Βυβρί οἵοη τὶ ΒΘ ἢ ἢ 88 τοραγα θα 
(χχὶ. 28); δ βίϑίθϑ ὑπαὶ 6 ἷβ δι [βσϑϑὶϊθ ὈῪ 
ΒΙσίΒ, {πδὺ μ6 δα ὕγοτῃ ΘΑΥΪΥ γοιΐῃ Ὀθ6η 6ο0Π- 
ποοιοα ὙΠ (86 οἷν οὗ Ζογυβδίθι, ὑπαὶ δ μά, 
δὶ ἃ ΤΌΣΙΩΟΥ Ῥοσγὶοα, ὈΘΘᾺ σουοσπθα ὉΓ ἃ βίο Ὺ 
ῬὨΔΥΒΑΪσ 6) 68] ἴοσ 86 ἴανν, δηὰ πδὰ ουὐθὴ Ὀθθ 
8 ΘΏΘΙΩΥ οὗ ΟΠ γβυϊδηϊγ. Τ γενν. ἐν Τ.---ἀνατεῦρ. 
δὲ, ἐ. ε., θοτη, ᾿ὑ 7188 ἰσ6, ἱπ 8 Τοσοίχῃ δουηίγγυ, 
Ὀυὺ Ὁτουχιὶ υν ἴῃ 96 γυΒ8}6πὶ; ἀνατρέφω 18 υδοᾶ 
ἴπ Τούοσγοῃοα ἴο [86 γοδυίηρς οὐ οἀποδίΐοι οὗἨὨ 68}}- 
ἄτγοι.--ΤῸ ττογὰβ παρὰ τ. πόδας Ταμ. ΔΥῸ ἔδτ 
ΣΠΟΣΘ ΔΡΡΓΟΡΥδίοΙΥ οοπηθοίοα τὶ πεπαιό. ἢ 8. 
γεῖ! ἀνατεϑρ., 88 (86Υ οδηπού σ ον ἰο ΟΠ] ΓΘ ἢ 
ἯΟ δτὸ ὈΣουὮΐ ἘΡ, Ὀαὺ ἰο ΒοΒΟΪΆΓΒ ΟΥ αἰδοῖ }}68 
Ὑγ80 γοσοῖγο ἐπβιγιοίΐου, Ὑ116 (ὮΘΥ ἰδ οὰ [86 
ΒΟΟΣ ΟΥ̓ ὁπ Ὀ6Π665 Ὀοΐοτο (ἢ9 ἔθοὶ οὗἉ (πο ΘΔ ΟΒΟΥ 
[π2ὲ0 οσουρίθθ δὴ οἹοναίθα βραί.-- -ΤᾺ.. ϑβ.οἈ 
Ὅ8.5 ἐδ6 ον} σαδίομι : Ὀοϊδ ἈΒῚΪῸ δηα ὑπο 76]- 
ταῦ ἰοϑυν ἰδὲ 9 ΒΑΌΌΙ οοουρὶοὰ 8 οαἰλεάγα 
ΟΥ ἰθϑο ΓΒ ΟἾΔΙΡ, δηὰ ὑμπαΐ ἢἷδ ΡΈΡ]1]8 ἔουπα 
Βοδὶβ Ῥδυὶν οα ἰμ0 ὅοοῦ, δῃηὰ ῬΔΥΟΪΥ Οἢ ὈΘΏΘΙ ΘΒ 
Ῥ᾽δοοὰ Ὀοίογο μἷτα, [ς1}}ΘΟΒ]ῸΡ ποτα δαορίβ (16 
Ῥυποίυδίιζοη Ῥτοίοσσοα ὉΥ Καυϊποοὶ, ατοίϊιδ, 
ΚαδΡΡ, [1,Δ6ο.., Τίθοι., ἀ6 ἤοιίο, Ἡδοϊκοίί, οἰο., 
δηὰ γ͵δοοβ [86 ΘΟΙΉ 8 810 ταὐὺτῃ, σΔ 66} πρ (86 
956 ἩΠῖΘΒ 18 ΡΙδοθα δἵϊος Γαμαλεὴλ ἴῃ {πὸ υϑιι8) 
δαϊϊοπβ οὗ (9 ἐεχί. σέο, διὰ πὰ ΐϊοῖι, 838 1 ἰδ 
ἙἘπρ]. νογβίου, 18 τοοορηϊζοα ὉΥ Οαϊνίηῃ, ατοϊϊ 8, 
Βογποιοδηη, ΜΟΥΟΣ, ΑἸτοσὰ, οἱο.--- ΕΟ Οδᾶ- 
1161, βεὲ0 Εχεα. ποὶθ οῃ Υ. 84.--Τ8.]. --- Κατὰ 
ἀκρίβ, τ. πατρ. νόμου, ἃ. 6., (6 ἰηϑιγυσὶλοηβ ΟΟΥΤ68- 
Ῥοπάοά ἰο ὙΘΥῪ βίγίοἱ υἱθννβ οὗ ὑπὸ 1 ; {86 ἔθνη 
ἀκρίβεια ἴθ ποῖ Ἰαϊοπάοα ἰο ἀοθογὶῦθ {89 ΘΠ σδοίοΣ 
οἵ ἴδ ἸΔῪ »ὲγ 86, Ὀυὶ Γοΐοσ ἰο [86 Θμαγδοίοσ οὗ 
ἐμ ἱποιγποίϊοιβ, ὙΠΟ ΔΓΘ, ΒΟΟΟΥ αἰ ρἾΥ, ΓΟΡτο- 
δοη δα 88 Ὀοὶπρ τιϑυϊοὰ ὈΥ͂ ἢ Υἶβαὶο σίκορ. Απὰ, 
ἱπάροά, ἀκριβής ἀπὰ τα ἀογί ναι γο8 δα βρϑοΐδὶν 
ἐπιρίογεὰ ἰο ἀεβοσῖϊὍε τὸ Ῥϑου]δνῖιΐθβ οὗἩ ἐμ 
ῬὨδΥΪβδίθ 8] ἐθῃάθμου, 6. σ.,) ἀκριβεστάτη αἵρεσις, 
οἷι. χχυΐϊ. δ; οοτίαϊῃ 76.005 ἐπ᾽ ἀκριβώσει μέγα 
φρονοῦν τοῦ πατρῴου νόμου, 904. Απίΐφ. ΧΥΤΙ. 2. 
4; Φαρισαῖοι οἱ δοκοῦντες μετὰ ἀκριβείας ἐξηγεῖσϑαι 
τὰ νόμιμα, Βεϊδ. ὕ. 11. ἃ. 14. 

ὃ. Απᾶἃ 88 Ἐ68]10Ε ---ἰ ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟ06 οὗ 
Βα ἢ δὴ οἀυσδίίου δὰ βθοἢ ἱπδίσυσίίοπβ, Ρδα] 
Ὀδοδῖλθ ἃ ζραϊοὶ 07 ἰδ Ὠοποῖ οὗ ἀοὰ: ἘὮθ ὁχ- 
ῬΓΟΒΒ66 {π|8 ἱποαρπὶ πὰ ὑοτῖαβ 10 ΔγῸ οἱ ΟΡ 
ἴο ορῆπιιτο. [Ὑπάρχων, οπ δΔοοοπηὶ οὗἨ 18 οοια1π8- 
ἐΐοη πῖιἢ ρδτί οἱ 68 ἴὰ ἐ6 ροχίοοί ἰθ86, δοατΐγοβ 
ἐδ8ὸ ταϑϑαϊηρ οὗἩὨ [δ ἱπηροτίθοϊ ἰθη8ο. (ἀο ἢ οἰὐθ). 
-Τ1Ὲ]. Ὑπὸ δροβίϊο, δὶ (86 βδπιθ ἰΐτηθ, σϑ- 
ΤΟΥ ΚΒ: “1 ψγὙὃΟ8 ὁπ06 ἩΠδὺ ψέ δγΘ ; γ8 8ΓΘ 8{}}]} ἰο- 
ἄδγ, ἰπά φορά, δὶ [15 ὙΟΡῪ ταοτηθαί, γαὺ 1 (00 '7 88, 
δ 8 ΤΟΣΊΩΘΥ ρΡογὶοά.᾽" ΑΒ δὴ ουἱϊάθῃοο οὗ ἰπὸ 
ἐσαΐ οὗ δῖ8 ἀθοϊατδίΐοη ἐδαὺ ἢ9 δά ποθ Ὀθθὴ ἃ 
Ζεαϊοί, ᾿6 ταθη 018 πἷ8 ρογβοουϊίοι οὗἉ ΟἸνἰδεἰδηὶ- 
γ, ἰο ψ 16} Ἰδιίοσ, δ (8 βίαχζο, 6 αἶνοθ, υὶτὰ 
ἔτοαι ἡπάκτοραί, ΟὨΥ ἃ Ζθ ΘΙ πδθθ. [Ταύτην 

τὴν ὁδὸν, Βο0ὺ ἔχΕα. ποίθ ὁπ ΙΧ. 2.---Τ8.1. Τδο 
Βἰαιοιηθηὺ ὑμαὺ 6 δὰ ὁποθ οηίοσγίδ θα ἃ ἀ684}γ 
μαιδρὰ ἀραϊηδὺ ἐμ 6 ΟὨνἰβεῖδη8, 6 ϑϑίδ ὉΠ 18:68 ὉΥ 
ΒΡΡϑδ] ηρ ἰο {π9 ἐοδβίϊ ον οὗ ὑπ 6 ἱρὴ ῥυἱθδβί [6]. 
ἷχ, 27 δηὰ 8}1} ὑμ6 οἱ ἀϑγβ, σα (ΠΟΥ οου]ὰ 6651} 
ΤΌΣΠΒη, Το ἀδελφοί, ἴῃ γον. ὅ, 88 ἰῇ υϑγ. 1, δτθ 
18 δγείλγθη-- 718 Ὁ Ὀϊγ(ἢΠ---0 9.18 0 Βο]ὰ (89 
υἱόν τ οι ἐμ 6 ργουδὶ θὰ ἰὼ ἰμδ6 δ'δπῃμοαγίῃ, 
δηὰ 11} τοπὶ 6 ΓΌΠΥ σοπουγχοα ἴῃ βοπίϊηθηΐ 
δὺ ὑἐμαὺ ΘΑΥΪΥ ροτϊοὰ. 

νεκπ. 6-11. Δμπᾶ ἰδ οὐἴθ ἴο 9888.--ΤῈο 
ΔΡΟΒΙ16 Ῥσοσοϑᾶβ ἰο αν 8 παγχγϑίϊγο οὗ δΐ8 οοῦ- 
γογ βίοι ; μ0 γβὺ ἀθβουῖθ65 (γον. 6-1]} 086 ΔρΡῬθαγ- 
8.66 οὗἁὨ 7268ὺ8 ὁη ἰπθ τοδάὰ ἰοὸ θαιιδβουβ. Ηἰβ 
βία οι δ τὰ ἰάθη 164] ἴῃ δβϑθη 81 Ῥοΐηῖ8 ὙΠᾺ 
(Βοβὸ ὙΠῚΟΏ δγὸ ἔουπα ἴῃ οἷ. ἰχ. 8- 8. 66 ἰδ9 
ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ποὶθ8 οἢ πα ραϑβδᾶᾷθ. 7110 Τ ΠΟΥ 
ἀοίδὶ]8 ὑπαὶ δ. ῬΘΟΌΪΙΑΣ ἴο {πὸ Ῥγϑβοηΐ παυγαιΐυο, 
816 ἰηἰγοἀυοσοα τ |0} 8. Τοΐδγοησο ἰ0 (ἢ 6 οἰχουτῃ- 
δΒίδῃ δ υπᾶον τνιὶσι, δὲ ἐμαὶ τπποιηοηὶ, ΔῈ] δηὰ 
Ηἷδ ἈΘΑΤΟΓΒ τηϑοῦ ἰοροίμον. Ηθ ΔρΡΡϑῃ 8, ἴῸγ ἰῃ- 
βίαποο, ὁ Ναζωραῖος ἴο [89 πδθ οὗ Ψ2681.8, γα Σ. 8; 
ἐπαὺ ΡΟ] αιίοη ἀο608 ποῖ ΟσΟΌ Οἱ μ6 ᾽ ἴῃ Ο6ἢ. ἰχ. 
ὅ, οΥ ὁἢ. χχνὶ. 1δ, Ὀυὺ 18 ΨΟΣῪ ΔΡΡΣΟΡΥΙΔίΘΙΥ 6- 
Ῥὶογοὰ πῆι Ῥαι} δά 6895 8ῃ 5501} ὈΪαρ6 οὗ υὴ- 
σοηνονίοα 7678, ἴὸ τ οπὶ ἢ6 πιθη 08 6808 ΤῸΣ 
{89 ὅσβί {ἶτσωθ. ΟΥ̓ σ ἀϑίβ1}8Β δῖα ὁ  Ηγ ἱπίοηἀοα 
ἰο ἀδιμομδίσαίο ὑπὸ ἐγ ἢ απαὰ τϑϑ] ἐν οὗ {π 6 ἂΡ- 
Ῥοδσδῆσο οὗ 9268ὺ8 ΟὨγὶϑί, 6. σ., περὶ μεσημβρίαν, 
γοσ. 6 (ἡμέρας μέσης, οὁἈ.. χχγτϊ. 18), σὰ 8 ποί 
ἔουπὰ ἴῃ οἷ. ἰχ. 8ι ΤῊ ἐδοὶ ἐμαὶ {8:8 ΒΡ ῬΘΔΓΔΠΟΘ 
οσσυγτοα ἴῃ ἰδο Ὀτγϊχαὺ ᾿ἰσιὺ οὗἩ ἄδγ, δὔἴοσαβ 8 
Ῥὶϑάγχο ὑἐμδὲ ἐΒ6 στ ῃοΐο βίαἰθπιθηί ἀἰὰ ηοὶ ρτγοσοϑά 
ΒΙΡῚΥ ἔργου {πὸ 86}}- ἀ Π 81 ὁπ οὗἩ 8 ἀγοαηθσ. ΤῈ0 
σἰγουμπηδίδῃοο ἱμπδὶ Ῥ40}} 5 διϊοπάδηςβ βὰν {86 Ἰἰρδί, 
γοσ. 9, τίσ ἰ8 ποῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ πιοη(ἰοπ θα οἰ 6 
ἷῃ οἷν, ἰχ. 7, ΟΥ οἷν. χχυϊ, 14, 8180 ἰθηᾷὰβ ὑὸ ῬΧ͵ΟΥ͂Θ 
86 ἰχυὰἢ δηά σϑα ιν οὗἁὨ {9 ΔΡΡόδύδῃοο, Ὑΐο ἢ 
88 ἰ οὐδοσυϑὰ ὈΥ ΒΟΥΘΓΆΪ ῬΟΥΒΟΏΒ; Π6 δι 8 
{παὺ ὑπ0γ αἱά ποΐ ππάογβίδῃά ἐδ τοσὰβ οὗ 9808, 
ἷπ ΟΥ̓ΔΟΡ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ, ἰο οχρ δίῃ (89 ἱμδΌ} } } οὗ 
(0869 αἰϊοηἀδηΐβ ἰο οομῆσιλ 818 βἰδίϑθιηθηίβ το- 
βρϑοίϊη (89 χροδί οδ᾽]ϑοὶ οὗ {16 ἱογτὰ  Β Δρρθαῦγ- 
8:66. ἢο 4180 δά ἀι1665 (γ 6. 11} (89 οἰουμβίβποθ 
ἰμδὲ Βα δὰ θθθὴ Ϊπἀ θα ὈΥ (δαὶ ΟΧΙΓΔΟΓΙΠΑΡΥ͂ 
᾿ἰκδῖ, πὸ ἀουδί, πῖι ἢ {πὸ ἱπιθαίζοι οὗἨ ἔπγηἰ βίης 
δααϊιϊομαὶ ονὐἱάθποθ οὗ ὑβὸ σϑδὶ τὺ δηὰ οὐϑσ- 
τ ΒΘ] απ ΡΟνον οὗὁἨ ὑπ ΔρΡρϑασδποθ. Τὴ6 ὙΟΤῸΒ 
ὧν τέτακταί σοι, γα Υ. 10, ΡΥ ἐπ αὺ ἔγοπι {Π8ὲ τη0- 
ταροῦ 80} γἨΔ88 50 ἸΟΏΡΟΙ (86 Τηλϑίοσ οὗ ΗΪ8 ὁ ἢ 
ἀοιοττοϊ παιΐομδ, Ὀυὺ τγβ συϊάθα ὉΥ ἴδ αἰνηθ 
Ὑ7}}. [ΠΘΟΒ]ῸΡ ΒΑΥΒ ΔΌΟΥΘ: “16 8048 μαΐ {ΠΟΥ͂ 
ἀϊά ποὶ ὑπαεγδίαπά ἴμ0 ψογὰβ οὗ “6808. Τ}1 
Ἐπαὶ. τνουβίοη ΒαΥβ: “ἰΠ6Ὺ Βοαταὰ ποί,᾽ ὙἈ8110 
1ακὸ δεββοσίβ, οἷ. ἰχ. 7, {μὺ {π6Ὺ ΠΘΆΓα 8 υοἱδθ. 
Τὸ 818 Δρρασγοηῦ οοπίγααϊοἰΐοι 1ΘΟΒ]ΟΡ ἀο068 ποὺ 
ΒΡΘΟΐΔΠ} Του, 88 Β6 δὰ δ᾽γοδαν ὀχρίδϊποα 1 ἴῃ 
Εχεα. ποίθ οὐ οἷ. ἰσ. 7. Ὧν. 7. Α. ΑἸοχδηάδν 
δάἀορίδβ ἰῃ0 βδῖὴηθ νἱογγ. Ηθ ΒΑΥ8, ἴ0ὉΓ ἰῃβίϑῃοθ, 
(Αοὶϑ χχὶϊ. 8, 9): “Ἴμοτο ἴα “86 ἀϊβιϊποίλουῃ Ὀθ0- 
ἔπσϑοι Βοδυΐηρ ἃ γοΐοο Βρϑδῖκς δᾶ ποασίπρ Ὑδδΐὶ ἢ 
ΒΑΥΒ, 88 ποίη ἰθ ΠΙΟΤῸ ΘΟΙΝΙΙΟῺ ἴῃ ΟἿΓ ῬυὉ]16 
Ὀοάΐο5 (λδπ μ6 σοι ρ] αἰπὺ ὑπαὶ ἃ Βρθδῖοσ ἰ8β ποὺ 
᾿θαγὰ, ἐ. 6., ἷ8 τΟσὰβ δύ ποῖ αἱδβίϊ κυ ϊδηρᾷ, 
(Ὠουρῖι Βἰθ γοΐδθ ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 δ 1 0]9 δῃὰ ουὐϑα ἰουὰ, 
“-ἰῷ ταἰχμὶ 6 βαϊὰ, τ ἢ Θαυδὶ ὑγαΐῃ, (μαὺ ῬΔ0}᾽ 8 
ΟΠ δ: ΟΏ5 οασγὰ ἰῃθ γοΐοθ, ἰ. 6., Κπονν ἰδδῖ ἐς 
88 Βροδκίπρ, πὰ ὑπαὶ (μον ἀἰὰ ποὺ Βολν ἰἱ, ὦ, 6.» 
ἀἱά ποὶ ΚΠοΟῪ πδδί 1 βαϊα.""---ΤῈ.]. 
γε. 12-16, Δπᾶ ομϑ ΔηβΏΐδΔΑ.--- Δ] ΒΟΥ 
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ΒΟΣΟ {μδὲ ἐπὸ όγκ οὗὨ ᾿ἷβ ΘΟΠΥΟΥδίοη ΜΔ5 Ρ6Ὶ- 
ζοοϊοὰ ἰΒγοῦ ἢ ὑἰθ6 ΔζοηςοΥ οὗ Απδηΐδδ ἴῃ διιοῖ ἃ 
ΤΩΔΌΠΟΡ, Πα] 818 ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΣ δηὰ .εἷβ 6811 ἰο Ὀ6 ἃ 
πἰίποδα οὗ ΟΠ χὶδὶ, θυ θη εν ρσοσοοάοὰ ἔγοιῃ αοά, 
δα [0}17 Βαστοοηϊσοὰ πῖ ἢ {μ6 οἷά σοτοπαπὶ. Β6 
ἀοθοτῖθοα Απδηΐδδ, ἰὰ τοῦ. 12, ὈΥ βρϑοΐδ}} Τὸ- 
ἤεττὶπς ἰο 186 πο] -Κηόπῃ Ἰοζ8] ἔεδίυγοδβ οὗ Β185 
ομδγδοίοσ---α ρμοϊηΐ ΒΊΟΝ '8 ποὶ ῥσγοτϊαΐϊποπέ ἴῃ οἈ. 
ἦχ, 10. Ηἰπ τοϑιοσγδιίίου ἰὸ βίμι ἱπγοῦυρσῃ (Β6 
ποτὰ οἵὗἩ ΑΠδηΐδδ 18 ΤΟ ΣῪ αἰδι ΠΟῪ Γορσεδϑηϊθα 88 
8 τοϊγδοΐο, ΌΥ ὙΠΟ ἐδ Αἰ 6 πιϊββῖου οὗ Α;8- 
ὨΪἷ885 ἰο εἰπὶ ψγ88 διίοδϑίϑα, ΓΑὐό εὐ ον ΟΡ ΈΡΛΈΥΝ, 
γον. 18. “ἸΚεεείυε ἰδν φίσλϊ, δα, ἐοοζεά ὡρ, διὸ 
ἱταρεγαίϊνς δηὰ ἱπαϊοδιϊνθ ἤογιὴβ οὐ (86 β8πὶθ 
Θγεεῖκ ποζὰ, διά οὐχῆϊ ἰο Ββαυθ ὈΘΟῺ 80 ἰσζϑῃ8- 
Ἰαοίοὰ, - - Απϑδηΐδβ ΒϑΥδ: “Κ0ῸΚ ὑῃΡ, τ ὶο ἢ Β6 
(Ρ6υ1}) οου]ά ποὶ ἀο π 1688 εἷ8 βίῃ Βδὰ Ὀθϑῃ σο- 
δίογοά, δηὰ ἐμβογοΐοσα μη ἰὰὶ 18 δα ἀφὰ ἐμδὲὶ ἢ6 
ἀϊὰ ᾿τηταοαϊαἰεὶγ ἐοοκ ὠρ, ἰὺ ἰ8 ἴδ βίτουζοδί ὙΔΥ 
οὗἩ ϑβϑδαγίηβ, βου ΌΥ ἱπιρ]οδίζοι, ἐμαὶ ΒΪ5 ἜΥΘΒ 
“εγο οροποά.᾽ (ΑἸΟΧδπα61).---ΤΉ 01 ἰδ Δὲ 8Δη8- 
ἸΟΩ͂Υ Ῥγοβεηιβα ἰῃ 86 σδϑὸ οὗ [86 Ὅϑδῃ ΝῚᾺ (86 
ὙϊΒονοὰ πδπά, ἰο πῆοτα {πὸ [οτὰ βαὶά: “" Βισχοί ἢ 
ζοσῖὶ ἐμΐπὸ μαπά,᾽ Μι. χὶὶ. 10, 18.---ὰ.. [Ι͂ὴ 
8 δά ἀγοβϑβ οὔ Αῃδῃΐδ8, ὨΏΤη66 ἡ 10} ΔΙῸ αἱ γον 
ἰδκδη ἤσοτῃ ἰδ ΟἹ Τοδίδπιθαί, δύο κίνοῃ ἰοὸ ἀοὰ 
διὰ ἰο ΟΕ γίδὶ, γον. 14, ποι γ, ὁ θεὸς τ. πατέρων 
ἡμῶν, ἀπά, ὁ δίκαιος; (86 Ἰδίίετ, τλὲ ὕδὲ Οπε, ἰδ 
δ ρΙογοὰ ἴῃ ἃ θοῦ δΡ, οὐ [86 τηοδὲ ροτίοοϊ θ6 96 
ΟΥ̓͂Ι6 ἰτὰ. Τὸ δρροδσϑῃσο οἵ Ομ γίδί, τοσο- 
ΟΥ̓́ΘΡ, ΤΟΒΟΙ ὉΪ68 ΔῺ ΘηΪογρεὰ τουοϊδίΐίου σταπίοα 
Όγ Θαοἀ ἰο ὁ ρῥτγορβεοῖ; (86 τρἱῃἰβίσΥ ἱπ ἴδ τγλὰθ 
που] (πάντας ἀνθρ.), ἰο οι 80] 18 δρροϊπίβα, 
ἦφ 16 ἰδδίϊ ΠΟΥ ἩΒΙΟΝ Β6 ἷβ ἰ0 ὈΘΔΡ 85 026 ὙΠῸ 
δὰ δῇῖκο 265 τῖϊ ἢ ἷβ Ογαδ, δῃὰ λεαγαάῦ Ὑῖϊδ 
ἷβ 68Γ8---Δ ἰοβι ΠΠΟΩΥ ἩδΙοΝ ὯΘ οὁΔΏ, ὉΠῸῸΣ ΠῸ 
αἰγουπιβίδηοορβ, γοΐυβα [0 ὈΘΔΣ, γον. 14, 168. ἘἸ- 
ἈΔΙ}Υ, 180 οχβογίδιϊοῃ ὑμδί Βὸ δβουϊὰ σαροῖγο 
Ῥαριΐϊϑῃ δηὰ 6411 οἢ 796ϑ0ὺ5, ἀοιποπδίγαίοδ ἐπα δ 
αἰϊὰ ποὶ δοὶ πὶ ρῥγοοὶρὶἰδίίοω, θαϊ, ὁ {86 60ῃ- 
ΧΑΓΥ, Ὡθοἀοὰ δὴ υγροηὶ ο8]1, δἀ ἀτοβϑοὰ ἰ0 ἷπὶ 
ἐπ ἰλ6 πδιηοὸ οὗ Θοά, Ὀοέίογο 6 ἰοοὶς ἰδ ἀοοϊδὶγο 
δίθρ. [Βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι, ὈΟΐΒ 1 ΔΟΙ. ἱπιροΣ. 
τοϊα. ---8ὲ δαριϊδεα, ἰδ ποῖ 8 Ῥαδεῖυϑ, 88 1 ἰϊ. 88, 
Ὀυὶ {86 πηϊἀἀϊθ γοΐοθ, βιγὶ οΥ τροδηΐης, δαρέ!ξθ 
ἐλγεεῖ, ΟΥ τίπον, σας ἰλψδεὶ ἰο δὲ δαρίϊσεά, ΟΥ̓, 
βυαθοσ (βοῖὴθ 056) (0 Ὀαρίϊ:6 [Π:66.᾿ ρα ορίβ 
ΤῈ ἴοτοα οὗ 86 πιϊ 419 γοῖοο που] δ6 ὀχργοβϑοὰ 
ἴῃ 1,διΐη ὉΥ συγατε, πὰ ἰῃ ΘΥΤΩΔῺ ὉΥ δίολ ἰαδιεπ; 
8606 ἮΊΝΕΒ: Ογαπι. Ν. Τ᾿, κἃὶ 38. 8.---ΤΆ.] 
ΕΒ. 17--21. Ψ ΘΕ τα οὐ δέαῖῃ ἴο 

δου ΒΔ] Θ 1 .--- Δ] ΒΡΟΔΚΒ ἴῃ [8.686 ΥΟΥΒ6Θ οὗ ἃ 
τογοϊαϊΐοη οὗ {96κ5ι.5, σὰ 8 Ὡοὺ τηοηϊϊοηθα ἰῃ 
οἷ. ἰχ. 26 ΕἾ ; 86 δβἰαὶοϑ (πὸ βυϊδδίδῃοο οὗ ἰΠδὲ γ0- 
γοϊαιἱ οη---ἰμδὺ 6 ψγἣδα ἰ0 φγοοαθὰ ἰο (θῃί1]68 
ἀπο] πς δἱ ἃ ἄτοδί ἀϊδίδποθ ἔγοιῃ Ψογ 88] 6 ῃ)--- 
πῃ οτάὰδσς ἰο οχρ αἷμ δὰ Ἰυβιϊ ν ἷβ Ἰαῦοσδ ἰπ 
Βοδίμοη ἰδηὰβ. Εὸνρ ἰδ6 ῬΈΌΣΡΟΒΟ οὗ ΤΟΥ 
ἐδ βυδβρίοϊου ἤγοιῃ 1:6 τηΐϊῃ 8 οὗἁ ἷ8 ὨΘΆΓΟΥΒ, ἐμαὶ 
86 ἷθ δὴ ΘΠΟΩΥ οὗ Ἰβσϑοὶ, οὐ 06 ἰδνν, δῃὰ οὗ (89 
ἐθρ]ο (ὁ. χχὶ. 28), ἢθ δρθοΐδ  Υ παθηϊοηδ ἐμ 
οἰγουμιβίαμοθ ἰμδί ἰδδ βθοοπῃὰ δρρεδδύδῇοθ οἴ 
Ο σἰβὺ ἰο δἷπι ὁδσουγγοα ἴῃ ὕεγδαΐεπι, ἰὼ 89 ἐενερΐε, 
ΜἘ110 ἢθ ψ͵ὸῸ8 δῃηραχοὰ ἴῃ Ῥγᾶγοῦ. Τδυδ ἰΐ 8Ρ- 
Ῥοδγοά ἐμοὶ πἷθ σοηνοσγβίοη ἰο Ομγὶδὶ, Βδα πϑὲί μον 
οδυβοά Βἷπι ἰο ζοτοὶ Φογυβαϊ θα (ῬΒ. Ἔχ χα συ. δ), 
ὯΟΡ οδἰσδηροά ἷπλ ἔγομι {86 ἴθ 01]6, {89 Ρ͵860 οὗὅ 
Ῥτδυοσῦ. 80 110, ἱπάοορα, ττὰβ δὸ ρῥγολυάϊοά 
διραϊπδί μἷβ8 Ρ6ορ]ο, ὑἱμαὶ θη ἐμ6 Βοάθοιῃος αἱ- 
τοοίοα δὲτὰ ἰο ἀδρατὺ ἩὙΪΠῈ μδϑὶθ ἤγοιῃ ΦογΌβδ]οτι, 

θοσδῦβο (80 δονγβ που]ὰ ποί γοοοῖνᾳ Ὦ15 ἐθξι ΠΟΥ 
ΘΟμοογπΐηρ 96805, 9 μαδά οδ᾽εοίεὰ ἰο σπορὰ ἃ 
ΘΟΌΓΒΟ, δηα οουἹὰ ποί δρδηπάοι {Β6 ΒΟΡΟ ἰδδιὶ ἰδ 
ποτὰ οὗἉ Οχὶβὶ που]ὰ γοὶ δπὰ δὴ δπίσαπος διβοῦζ 
Ηἷ8 ρΡοορῖίὶο. Ηε ποῦ σϑρϑδὶδ ἰοὸ ἢΐβ8 ΒΘΆΤΟΓΆ, πιὰ 
τοδὶ Ἰυδκτηιοηί, (6 ΔΙΗΒΤΟΣ ὙΠΐαΐ δα ταϊαγηρὰ 
ἰο Φοδὺ8β ὙκῸ δρρεοδιδὰ ἰὸ δίτω, γοσῦ. 19, 20. 1ἰΣ 
ΞεΠΟΥΔῚ Ῥυγροτὶ ᾿τδ5 ἰδὸ (0]] ον :--- δὶ ὑστο- 
οἰϑεὶν 18 611] πον ΤΌΣΊΩΟΣ ΒΟΒΕ ΠΥ ἴο 186 
Ομτιδιϊδηδ, δα ἰδ 6 δδηζο Ὑΐο} Βδὰ ποῖ ἰδκοῶ 
Ρίδοθ ἴῃ εἶπ), ου]ἃ τοδί δὴ. ἱτοργοδδῖοσι, δοά 
ΟΡΘἢ 8 ΔΥΘΏΠ6 [0Γ Βὶ6 ποτὰ ίο (πὸ ὁτὲ. Απὰ 
δοίης δαὶ [80 τοροδίοα δηὰ Ῥοσζϑζηρίοσζυγ οο- 
Ἰηδὰ οὗ 9686085, πὸ δὰ (Ῥδὺὶ ἱπιρ}165) ἀείο- 
τοϊποὰ ἰο βΒοῃᾶ Ηΐτῃ ἰο {6 6΄6:11}68, εου]ὰ Ῥγενδῆ 
ΟΥ̓ΘΡ 186 ἐφ: δοὶ(Υ οὗὨ Ἀΐ8 ΟὟΠ ΡΌΓΡΟΒΕΟ, τΒΙΟΝ ὑτὸ- 
οοοἀοὰ ἤγοιυ ἃ Ασα ἸΟΥὸ ἰο Ηἰβ ρεορὶθ. [Μοι 
ὑποστ, 9, ῃ ΤΡ. 17, ΘΟΕ, 88 ἴῃ τοῦ. ι ἰο 
ἐγένετο; ΒΆΟΙΒΟΙ δοπδίτυοίϊοη, Υἱς., ἰμδὶ οἵ 189 
6. δοβοϊυίο, 8 ἐδ θη ἐπίγοἀυσοὰ ἴπ καὶ προζευχο- 
μένου μου; (ΊΚΕΒ, ἃ 8]. 10. οὔ. 2, ἀιιὰ καἃὶ 44. 3, 
Ἰαδὶ ποῖίο).---“Ἀἰατίνν (γον. 20, ΕπαΊ. γοσϑὶοῃ) ἐδ 
186 }7 ὁ ἀτϑεῖς ποσὰ τηδϑϑηὶπρ τοίέπεδε, δα τορεδί- 
οαἱγ οοουγτίης ἱπ ἰμ0 ὈοΟΪΚς ὈεΙΌΓΤΘ 18 (ε. σ.ν ταῦ. 
16 οὔ ἰδο ῥτϑϑβϑηΐ οβδρίεσ), Ὀπὲ ἴῃ ΕἸ 15} Βατίης 
{6 Βρϑοὶδο δὴ 88 οὗὁ ὁΠ6 ΝΟ αἀἴ68 ὉΣ ἴα σοὶ 108, 
- - Ὑδὸ ἱγδηδί ἴοι ἔγοσα {π 6 ζΌΘΠΘΓΆΙ 56:86 οὗὨ κτ- 
ποδὲ ἰὸ (ἢ Βροοϊῆο 56:86 οὗ πιαγίψγ ἷβ ἰχδοοὰ 
ΒΟΙΩΘ ἴῃ (8 ΤΟ 6 διὰ 1 Βου. ἱϊ, 18: χὶ. 8. χυ]!. 
6. Ουγ ἰγδηδίδίουβ πουϊὰ, Βοουοσ, παν ἀοηθ 
Ὀοϊίον ἰο σοίδὶπ (86 0808] ἰδ ισίέπεῖε, Ὑ Διο ἰδ 
ἰουμπὰ ἴῃ 811 (μ6 οἱάον ΕὨρΊ κ᾿ Ὑ δῖ οῃ8.᾽ (ΑἸεσ- 
8η661).--ΤῈ.} 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣΙ,. 

1, Τ|νἷ8 ἀοίδηοο οὗ (86 δροδίϊθ οὗ 1η)ὸὺ δε ῖοθ 
Ὀθδῖιδ ἩΪ( ἐλο Ἰὲχμέ οὗ Ομ τοδί. ἯΓΒῚ16 Βοὸ τνἱπὰϊ- 
οδίϑβ ἷἱβ οὔσῃ ΘΟΌΣΤΒΟ, δ, ΔΡΡαΑΓΟΠΕΪΥ, κροδκθ 
ΟἾΪΥ οὗ Βἰτηδοῖ, 6 ὈΘΑΙΒ ἩΠ2655, ἱπ ἐμα τοοαὶ 
ὈΠΘαΌΪΣΥΟΟΔΙ ΤΏΔΉΠΟΣ, ἰ0 ἰμ6 Βεοάθοτσοοι---ἶἰο Η5 
ἄτδοο ἰοπτδσὰβ ΒἰΠΟσα, δηὰ ΗΒ ΒΟΥ Ωγ κίον 
διὰ ρονγεσ---ἰο ΟἸ τί δι᾿ 8 Ὁ] βμὶρ ει Ηΐδ ἸοῚ 
διὰ ρεγβοουϊοα ἀϊβοὶρ᾽οα (τοσ. 7, 8)---Ἃπὰ ἰο ΒΗ! 
Ρίδη οὗ βδἸ νδίΐοῃ, ἩΔΟΝΉΝ ΘΓ οοδ 81} χε ιν 
(τον. 16, 21). Τμὸ Ὑοϊθ οχδἰ δὲ 6 ν͵᾽ράσαι 
Ὑἰοῖ ἐμ ΒΡ γὶΐ οὗ Ομτῖδὲ δ]οπο δὴ ἐπαρασί; ἰδὲ 
ΔΡΟΒΙ16 οοτωἰποδ 8 ἐπουκμίξα], ἑοπάδν, δὰ πὶῃ- 
ὨΪΠΩ ἰονθ ζοὼῪ ἰδ ἈΘΔΙΌΓΒ, ἩΣΙ 8.6 υἱἰτοοδέ οδοΣ 
δηὰ Ὀοϊάποβ5 ἰῃ σοπίεαβί πα 15 ΤΑῚ. 

2. Ῥδυϊ, τγᾷο Σοροδίβ (6 τοσὰδβ οὗ «ἀπδηὶβδ, 
διγ1685 96δὺ8 “186 Φυδὲ Ομ 6.᾽ [ἢ ἐπὶπ πδῃ)9 180 
οΪὰ δηὰ ἐπ πον οοτουδηὲ, ἐΐθ ἴδτ δπὰ ἰδὸ Οο8- 
Ῥ6Ϊ, δὸ υπἰϊοὰ. Τὸ δἷπὶ οὗἩ ἐδ ἰν ἰθ στρὰ- 
θουδηοδα. εἰ 3580] 88 ἃ “"σϑϑ]οὶ,᾽" Βο δουξδΐ 
Τὶ ΧὨ ΘΟΙΒΏ 658 "Υ 86 ἴατν, Ὀπὶ οοὐ]Ἱὰ ποῖ δηὰ ἱξ 
βγϑοὶ βϑϑῖβ υἱυϊδοῦδηοθβα ὈΥ ψοτκα, θα οδηποὶ 
δἰϊδίη ἰο ἰἐ. Ἰ στ χξθουδηθεβ 8 {δο ᾿ὰἀοδῖ 
οὗ Ῥμαγίβαϊβθ. Βαὶ ΟὨγὶδὶ 18 Ῥτ δι ΘΕ, δοὰ, 
ἱπάοοά, ὀχοϊαδίγοὶυ, ἐλ δέ [ον Κισλίεοι 7 Οπε. 
Δίκαιος ἰ8 τοπἀοτοα ἡμέ Ὀοί 6} ἐπι τίν δηὰ (σὰ 

(ἶπλ68 ἱπ {πὸ ΕΒπρὶ. Ν. Τοαί., δπὰ 645 οἴϊοῃ γισλίδοις. 
--ἁ κ}]. [ἴῃ Βΐπε τἰρίθουδιοαβ 18 ῬΟΓΒΟΏΔΙΪΥ, 
ῬΘΟΌ]ΔΥΪΥ, δηὰ ρογέδοι)ν, Ἔχ ἰ δἰθὰ. Ηόο ἰδ :δ9 
δυδὶ Οπο, διηι ́ὰ Ηο πδι1868 41} σῖοὸ Ὀε]ῖουο ἐη Ηϊδ 
ὨΒΙΏΘ. 

8. Βαρίζεπι, ἃ τῆϑϑῃβ οὗ ᾳτδοθ. δ δοῃΐοσα Ρ- 
τἰδοδίΐου ἔσομαι βίηβ, ἰδ 6 ον αἰ θη 988 οὗ δἷπα. 789 
ἱπνοοδίΐου οὗ (δ Ὡδιηθ οὗ ὕθδι8 Θδϑο (18 }}}7 ὃδ6- 



ΟΗΑΡ. 

Ἰοη δ ἰο ἰδ, 88 ἃ σοηοβδίοι οὗ (86 ΠΟΤ ΟΥ δὰ 
8 ῬΤΆΥΟΥ ΤΣ Ηἰἴ8 διοῃΐηρ δπὰ ᾿υδϑι Ὑἱης ζτδοθ. 
[“᾿Απόλουσαι τὰς ἁμαρτ. σου. Ζεί ἐληγεεοὶ ὃς δαρ- 
ξτοά, δὰ (ἰβοΓ  ὈΥ) τραδὰ ὁ} (ὰψ εἶπ. Ἡοτο, ἴοο, 
Βαρίΐδτῃ 18 {86 τηοᾶάΐϊαπη ὑἱμβσου ἢ ΝΟ. 86 [0Γ- 
Εἴνοπ 88 οὗἁ 515 σοτηχοϊ θα ἀυγὶπηρς [ἢ 6 ΡΓ6- ΟἘτ]8- 
εἴδη ᾿ἰδ 18 οὐϊδ πθα, ΟοΡ. οι. ᾿ἰἰ. 88, δηὰ 1 ον. 
Υἱ. 11." (Μέεγοσ, δὰ τνοσ. 16).---ΤᾺ. 

4, Το οὈ᾽ οί οη τ ΒΙΘὮ (9 Δροβί]θ τηδάθ, Ὑ ἢ 6 η 
86 τοσοϊνεὰ {86 οδοτητηδπὰ οὗἩ ἰμ6 Βοάθοσηοσ (Υ6Γ. 
19, 20) τυ, Ῥεγβδρβ, δυο 4180 [860 Εἔχεο. βοίρ, 
γεν. 17-2].- -Ἴκ.] ὑγοσοθοάβαὰ ἤγοτα Ϊ8 Β' ΠΟΟΥΘ 
ἀεϑῖσγο ἰο δίοῃϑ, δἱ Ἰοδδὲ ἴῃ βδοῖλο ἀἄορτδο, ΤῸ ἢ18 
ῬΤΟΥΪΟΌΒ Ορροβιίΐοα ἰο ΟΠ γἶβί, ὈῪ σοηζοββίηρ ἩΪ8 
5 ΘΟΤΟΒΒΊΟΙ ῬΓΘΟΊΒΟΙΥ ἴῃ ΦΟΓΙΌδΔΙ ΘΙ, ἰπ (8.6 ΥΟΤῪ 
Ῥῖίδοο π ψ ΒΟ Β Πα δα ὁπ66 ρογβοουίοα {δ ἀΪ86]- 
δ αν οΥ̓͂ 5ε8085----Ὀγ ἀπτηοηδίισαίϊ ας ἴῃ ἷ8 οοπά οί 
8 δ ἐἶἷτο ΘΔ ρο οὗὨ τιϊηα---ηα ὮΥ κογυΐϊηρ ΟἸ τὶδὶ 

τὈτοῦ ἢ 86 ὈοϊΪ ἀπ 688 οὗἩ δ'8 οσὰΒ δῃὰ οὗ 1π6 [68- 
ΕἸΤΩΟΩΥ ΜῈΙΟὮ 6 πουϊὰ ὈσΦΔΓΡ ἴοσς Ηϊμ. Βυΐ 4]- 
του χὰ 8 νυ 18} τσὶ 06 τ 611 πιοδηΐ δΔη ἃ Βίποοχο, 
ἐξ ντδα ποὶ ρυδηίοα. δ ψ88 σϑαιϊχοα ἰοὸ ἀδρασί 
ἔτγοτα «“6ΥΌ 58] 6 δὺ ομθ6, 8) ἃ ῬὙ85 βοηΐ ἴο ἰδ ρΡ8- 
Ὧ81.5.---Τ 18 ἰδοῖ ποὶ ΟὨΪΥῪ ΒΉΟΤΤΒ ΒΟΥ τη Οἢ ΕΙΘΠΟΥΣ 
6 τΠουρ5 δὰ σῶν οἵ ἀοἀ ὅτ, ἰππδὴ (ἢ 6 
που ρια ἀπὰ πᾶ γ8--ουθὴ {πὸ Ρυτοδὶ δηὰ τηοδί 
Π00]6---οΥὨ τηθῃ, Ὀυΐ ἴὑ 8180, Βρ6618Δ}}γ, ἀδπιοῆ- 
δίγαΐθβ (δ ΟἿΡ 51}8 δγὰ ἔουρίνοῃ βο] 6}. ἱβτοῦ ρα 
Θοά᾽ 8 ἔγοο ζτδοθ, ὙΠ] ἢ Ἧθύ Βδ͵ΧΟ ἰ0 δοσορὶ ἰῃ 8]] 
Βστα]εγ, ἩΪΒοαὶ ΟΥ̓ΘῺ ΤΟΠΊΟΙΟΙΥ οχροοϊΐπρ ἰο 
ΤΏΆΚΟ 85 δίοποιρθηὶ Οὗ δαί βδίδοι 'οὰ οὐ ΓΒΟΪγ68--- 
δηὰ ἐπεὶ 411 (παὺ 18 ἐχρθοίβα οὗ (ἢ βίῃ πὸ ψ80 
Ἦδ45 τοσοϊγοὰ ρῥ,Ίδοθ, 5 Ὡποοθαϊ ἰοπδὶ οὐδάϊΐοηοθ. 
{πε {86 δατηΐ ΓΑ ΌΪ6 ὀχ  ὈΣ(10π οὗἨὨ ἐπὶ βΒυ ̓οοί ἰῃ 
Α ΟΟ5ΤΑ, “4Τ»σεεῆ., οἱο., 11. 172 8... 

ἩἨἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

για. 1. Μϑῃ, Ὀσοΐβσϑθῃ, δηἃ ἔδίδοσα.-- τᾷ 
8 186 ορ᾽τὶ οὐ ΟἸ τ βιϊδη σοη Ἰ0Π 685 [δὲ ΒΡΘ8ΚΒ. 
ΑἸΒοΙΡ ῬῸ] βαὺν ποπὸ Ὀαΐ Ῥοσβϑουίουβ δὰ 
ΤΠ ΘΤΟΥΣ ὈΘΙΌΓΟ Ἶ πη, Β0 Πουθσί 6 1688 τοχζδτ δὰ 
1ῃότὴ 85 Ὀγο ΤΟ δηά ἔδίμογθ, οὐ βοοουπὶ οὗ {6 
σονρηδηΐ πὰ {πὸ ῬγΌπἶ865 οὗ ἀοα, δηὰ ἤθῆοθ 
δαἀάγοβεοα ποτὰ ἴῃ (ἢ 686 ἰοστηβΒ. ϑ'0 0} ἃ ἀΐβρο- 
δ᾽(ἴοπ σδπποὶ Ὀ6 δοαυϊΓτοά ὈΥ͂ τ8 π᾿ Β ΟὟ ΡΟΨΟΥ, 
δὶ ἴα τ Τοῦ 1πη ΐπη 8016} ὈὉΥ {Π6 ζτδεθ οἵ 79- 
δΒΌ5, ὙὮΟ ῥγαυοὰ ἰο {π6 ΕΙΣ [ῸΓ ΒὶΒ ΩΤ ΘΓΟΓΒ, 
ουθη ἴῃ ἴδ ΠΟῸΓΡ οὗ ἀόδίμβ. Τὶ ἰβ ὁπ οὗ {δ ὁδδυ- 
δοϊουϊβιῖο Γοδίυγοβ οὗ {μ6 βοσυβηίβ οὔ ὕρβυ8. (Αγ. 
Ῥαϑί.).- -ὔΊ 18. ἃ δ γι κίηρ Ῥτοοῦ οὗἩ {π0 βίγοησίἢ 
διὰ δῃρροτί νυ δ ῖοῖ (Π6 ρ6806 οὗ αοἂ ἱτχηρατίοα ἰοὸ 
Ῥλῦϊ, ιδδὶ, δῖα {89 δίογτῃ, δ σοι]ὰ δα άγοβα (89 
δεν σὶ ἢ ΒΌΟὮ ΘΟΙΩΡΟΘΌΣΘ δηὰ Εἰ πάηοβθ. (Ε}9- 
67.). 

᾿ Ψεε. 2. Δηᾶ ψ ἤθη ἘΒΘΥῪ ποοτᾶ δῖ 86 
Θ 'ἰπ ἴ[0:96 Ἡδθτονν ἴοηβτο ἴο ᾿Β θυ, 

κΒὸν Κορὲ [8 ΣποῖῸ 51:16Π069.---Ἴἰ ἰ5 οὔζοη (86 
ἔδυ οὗἨ ΡΥΘΘΔΟΏΟΥΒ {ΘΙ ΒΟΙΥΘΒ, ἢ Θἢ τηθη 40 ποί 
Ἰδίοα σι δἰϊεπίίου ἰο ἐμεῖρ ποτὰβ. ΤΉΘΥ ἀο 
ποῖ Ἔσρτοδδ ὑἐμοιηβεῖνοθ ἱπι6 11} Ὁ}]γ, Ὀυὶ δἀορὶ 8 
εἰγ)]ς ἩὶοΝ ὈΘίΓΔΥΒ δἰοοίδίϊ οη, ΟΥ 8 δῦουε (86 
ΘΟ ΡΥ Βοπϑίοι οὗ {86 ἤθδτοσΒ. Α θοῦ ὙΠῸ 
5 δἰ ποο γον ἀσδίγουβ οὗ δα γί, ν1}} 8] τα 78 6Π- 
ἄσανοῦ ἴο δοὶ όσίς ἐπα ἰσαΐ ἔπ ἰδ 6 ῥ]αἰηοδὲ δηά 
τηοβί ἐπί}: ᾳ10]9 Ἰδηρσταρο, δηὰ ἰο ΔΡΡΪΥ ἰὲ ἰο 189 
λεαγίφ οὗἨὨ Ἦΐ8Β ΠΟΒΙΟΥΒ. Τη6 βαυϊουτ᾽β πιοὰα οἵ 
(δοίης δήοσαβ ὁ υ]οδδοὰ δηὰ τηοκῖ ρογίοϑοί οχ- 
δῖ} ]9. (Αρ. Ῥαδὶ.").-- -Νόοὴθ οουὰ ἰδῖκο 1ξ δι ββ 
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οὗ {πὸ 7628 ἰμδὶ {ΠΥ βδῃοι]ὰ βὸ ἰσΏΪΥ υδ]ιθ 
{δεῖν Ιδῆρυδχο, 'ἰὰ τ θοῇ αοα ΗἰπΙδοΙΓ δὰ Βροΐζοῃ 
ἰο ἐμ8 δι οσβ. Απὰ γοῖ, {πΠ6Υ πὸ σΏΟΥ Ὁπά6᾽- 
δβίοοα (οἷν οὐ ἰδῆσυδμο; Ὑ Βοα αοἀ δαἀτοβαρα 
186. ἐπ δἰ, (μον Βασαάδποᾶ μοαγίβ οου]ὰ 20 ἸΟΘῸΡ 
ΘΟ ΡΓομοηὰἃ 1. --αοἂ ὯὍο ρῥγαϊβοὰ [Ὁ διδυΐπρ, 
Βίῃοθ ἰὴ ἀηγ οὗ Ῥοηίοθοοβί, βδηοί  βοά 411 [86 18Δ}- 
ἔυδίθβ οἵ πιθῃ, δῃη 4 [07 τη κῖηρ ἩΪΠ1561} τπογ9 δὰ 
ἸΏΟΓΘ ψἱ ον Κηοπῃ ἰμβτου ἢ ἴθ, ἩΒΘΓΘΥ͂ΘΣ ΠΏ6 ἢ 
8ΓΘ ὙΠ|ΠῸῈρ ἰ0 ὮΘΔΡ μὶ5 σοὶσο. (1167). 
κε. 8. 1 80λ- - -ἃ 60, οἰο.--- Δ1}} βοαση8, ἴῺ 

186 ψῇο]6 δά άγοββ, ἴο Βρϑδὶς ΠΥ οὗ Ἀἰτηβοὶ; Ὀυϊ 
ἴῃ ΤΘΔΠ ΠΥ δ6 Βθο0νν 8 ἴοτ ἔῃ 9 Ῥγαΐβοβ οὗ Ηΐτὴ τ λῸ 
᾿ιδὰ οΑἸ]οα ἷδι οὐυΐ οὗ ἀΔΥΚ 688 ἰηἰο 18 πᾶ συο]- 
Ιου Ἰὲρμί [1 Ῥεῖ, 11. 9]. (ΒΙεκον).- -δυκδῖ δο- 
οοχᾶϊῃξ ἴο ἴδ0 ρΡοσίϑοῖ ΔΠΏΘΣ οὗ 86 ἴανν, 
- τ τ δηὰ Ξοαυΐίουδ ἰουννδσᾶ Οοᾶ.--Ἴἰ 186. ποί 
Θηου σὰ 0 6 ν78}}] ἱπδισυοίθα ἴῃ ΟἿΥ Το] ρίοη; 1 
18, Ὀοϑί 68, οὰν ἀυγ ἰο Ὀ6 ΖΣϑδουβ ἴῃ 8 βαυυΐοο; 
ἴον Ομγιδὺ νὉ}} βροῦν ἰὴ) ᾿υκοναττη ουἱ οὗ Η 8 
τοῦ [Βν. 111. 167]. (Αγ κΚ6).---πο 866 ἴῃ 89 
6486 οὗ Ῥυϊ, ἰμδὺ 8. ΤΏΔΠ ΙΏΔῪ δ ᾿ρατγποϑά, δο- 
αυδὶπἰοα τὶ 18 6 ϑοτίρίαΓοΒ, δια σοδϑίουβ ἰοναρὰ 
αοά, διά, δὲ ὑπ βϑῖὴθ {ἴπ|8, ΌΘ 8Π ΘΕΟΥ͂ δηὰ 
Ῥοσγβθουΐον οὗ Ομσιϑί. Ἠατηδη βοΐθῃοθ δ] ΡΒ 6.5 
ΠΟ Ἰ8; {1{108 Δῃ ΟΠ 668, ΘοΥ̓θὴ ἰῃ (88 σπαγοῖ, οὗ 
ἐμποιΏβοῖνο8 δὔοταὰά πὸ οὐϊάθῃοο οὗ ἰσὰο ἔθ] ον ΒΒ 
ὙΠ} 96885. (ΑΡ. Ῥαβί.). 

γεν. 4. Δῃὰϊζ ροσεϑουιϊθοᾶ τδΪ5 νὰν πηῖο 
119 ἅθε:}.---Ἴἰ τυδϑ, ἀου Ὀ11688, πο τὶς που χοῦν 
ΒΟΙΥΤΟῪ ἰἱδδὺ ῬδῺΪ βροΐζε οὗ 18 ΤΌΣΟΥ ΘΏΣΩΪΥ 
διραϊηϑί ὑμ 6 (0Β8ρ6]. (ΒἾο267).---ᾷἽ [418 {1 τὶ Ππ688 
οὗἩ 7681.5 νῖ] ποὶ Ὀ6 ἈΒΒδιηθα [ὁ σοῃμίδβββ ἢ ΐἷβ ἴ0Γ- 
ΤΟΙ ΒΒ, ἱΥ ἢ6 οαῃ, ὈΥ ἰδαί ΘΟΌΤΒΟ, σοη τὶ υΐο (0 
18η9 Βοποσ οὗὅἁ ᾿ἷβ Βαυϊ οΟΌ, ΟΣ ζδὶπ {86 Θομ δάσο η06 
Δηἃ βγη ρί θη {86 τοὶ] αἴουβ ΠΟΡΟΒ οὗἨὨ Βυπ}]0 
ὈοΊονοσβ. ϑβοἷι ἃ ΘΟΠεββϑίοῃ 18 οὗ βρϑοΐδὶ υδ]16, 
ψ ἘΠ θη ἰἰ 18 τηϑὰ6 ἴῃ ἐδ ῬΥΟΒΘΏ6Ο ΟὗὨ ΤΏ ὙΠῸ 8Υ0 
ΘΟ τς {μα ΒδΙὴ 6 Β'η86, δη ὦ ἯΠῸ ΤῊΔΥῪ (ἢ 6 ΤΠΟΥΘ 
ΘΑΒΙΪγΥ ὃὈ6 ἱπάυσθα ὮΥ βυσἢ 8 ΘΧΒΠΡΪῈ ἰο ΟΠ 6 
ἐμοὶν σοῦτβο. (ΑΡ. Ῥαϑβί.).---850 σοι μαΐμ ον οοτα- 
Ὀδιοὰ ἐπ Βοιυῖδα ἀοοίτΙπο οὗ τηοσὶΐ δοαυϊγοὰ ὈΥ 
γγΟΥ8, 6 οου]Ἱὰ ΔΡΡΟΔῚ (0 δἷβ ΟἾὟΠ Ῥγδοίΐοοβ οὗ 8. 
ΤΌΥΤΠΟΓΡ ἀδΥ; [ῸΓ ἰζ τη ΚΙΒἢ δυδίου υ οου]Ἱὰ Βανθ' 
ΟΥ̓ δαγοά (ΠῸ βου], ΘῈ ψουἹὰ αν ὈΥ δ8οδ. 
ΤΩ ΘΔ ΟὈίδὶ πο δα]νδίϊοη.--- ΒΒ πᾶ! - - - 65 
δηἃ ψψόοσαθῃ.---Τὴῆς οἰ δίηβ ὙΠΟ Ὀουπά ἰδ9 
Δροδβίΐο αὐ ἐμδὶ τηοπιοηΐ, βὸ ἀοιιδὲ του θα ἢ πὶ 
οὗ 186 ἐϊπιο Το ἢ Ὀουπὰ ἰμ6 ἀΐ8ο1}}]95 ὙΣ1} 
οιαΐηθ. θη νῸ 816 ΔΗ͂ οἰ οα, Ἰοῦ ὰΒ Ῥοηἑί ΕΣ 
8Δ8Κ ΟὈΥΒΟΙΥΟΒ, ἩΒΟΙΏΟΥ τὺ ἀἰὰ ποὺ ΡΟΓΒΒΔΡΒ οὔν»- 
βΒοὶνοδ Ὀίπὰ (86 τοὰδβ ἱοχοίον, τ ἩΒΊΘΒ, 10 
1μοτὰ σμδβίῖβοδ ἃ8. (ἀρ. Ῥαϑδί.). 

γεκβ. ὅ, θ. ΕἾΟΙΩ ΟΣ 8]16ο 1 στϑοοίνοᾶ 
Ἰοζίθσβ, οἰς.- -- ὙΠ δὶ ΔΟΟΌΓΔΟΥ δὰ] το]αίΐο5, 
ΔΠΟΥ {Π6 18)}086 οὗ ΒΟ ΙΔΥ Υ6ΔΓδ, 81} (Π6 οἰ γοΌπι- 
Βίῶποο5 οοηποοίοα τϊι δἷ8 ΟΧΙΓΔΟΥΙ ΠΔΥῪ 60Π- 
γογβίου!" [Ὁ βθιονϑθ ποὶ ον ἰΒδί, δὲ ἰδ ἰἰτηθ, 6 
ὙΆ88 Γ]}} σοπδβοΐουβ οὗ 8}} (μδὶ οοσυγτο, Ὀυὶ δἷβο 
ἐμαὶ {π6 στδος πρὶσ 88 {ἢ θη τηδηϊοβίθα, δαὰ 
τη846 8η ἰῃἀ6}10}6 ᾿π ΡΣ οβδίοη οἢ ἢΪ8 80}. ϑυΓΟΙΥ 
Π6 ὙΠῸ 888 ρ658οά ἔγομι ἀδδὶ τπηίο 1176, οΘ8 ἢ ΔΘΥΟΥ 
ἔογχοὶ νι ῆδὶ (86 Πογτὰ 888 ἀοῃο ([ὉΓ πίῃ. ΤῈ6 
ΤοςοἸ] οἴου δηα πατγαίΐοῃ οὗ {8056 ΖΥΒΟΙΟῸΒ ΔΥΒ 
οὗ βαϊναίΐοι, ν1}} αὔογὰ ρ]θαβυγε ἰὸ {πΠ6 τοἀροιοα 
ἧπ (89 πιδηβίουβ οὗ δοάνϑῃ. (ΑΡρ. Ῥαδϑί.).--- τ ρου- 
ἰϑηὶ σἤδηροδ οὗ ορί πίοι ἀπά οὗ σδοῃυϊοίϊοη8, ἴῃ 
τηδίϊουβ οὗ τοὶ χίομ, βῃουϊὰ 6 [Ουπάθὰ ὁ δὴ 
Ποῃοαδί κοὰὶ ἴος Θοα. Βυΐϊ ΕἸΔΗΥ͂ οὗ (8056 το ἴὰ 
ΟΣ ἀδὺ οὔδημκο ἱμοῖν το] σίου, οουἹὰ πού δὐϊὰθ 
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δυο 8 ἰοδὶ: ἰΠ6Υ δροτὲ στ τοὶ σίου, 85 ΌὈΟΥ͂Θ 
ῬΙΑΥ πῖῖ ἀἶοσο, δηὰ (δι ὈΟΙΣΔΥ {Πδπιϑ6}γ65---ἰ 
ἐμοὶν μοαγίβ {ποὺ Ὀο]ονα ποι πίη! 1 Τῆπι. 1ἰϊ, 7. 
(8ιδυκο). --Αουῦ ΠΟΟΣ.---α Ἰιρῃὶ σοι οου]ά 
αἰίγηοὶ αἰἰαηϊϊοη δὲ β0σ ἢ δὴ δοῦτγ, τηυϑί ἱπἀαορὰ 
6 Τοχαγρα 85 ὁη6 οὔξ οὗ [Π|6 σοΙηϊηοη ΘΟΌΓΒΘ οὗ 
πδίιγο. (Ὑ}} 6 Ὁ). 

γεῃ. 7. Αδᾶ 1 [6011] ππῖο ἴΠ6 βτουῃά --- 
Γοἱ Βἰπι ψἢο ἀδϑίγοβ ἰ0 8 Ὺ {πὸ νοΐϊσα οὗἨ αοα, 
αἰ! ἀονῃ, δηὰ δ Ὁ] 6 ὮΙ ΘΟΙ Γ᾽ ἰη ὑπ 6 ΡΥΘΒΘΠΘΘ οἴ 
ΗΙβ πια)οβίγ! (ϑίδυκο.) ---ϑδα], Ε6πὶ, εἰο.---Ὑσοἀ 
Βερχὶπδ πὸ ψοῦκ οὗὁὨ σομνγβίοη ὈΥ͂ Δατηηἰδίογὶπρ 
8 γοῦυκοα ἰο ἴπ6 ΠΟΥ πιδη, Βοηι. ἰὶ. 1δ; 2 Τίπι. 
1ϊ. 25. ([4.).-ὴὖῦϑο Μμογὰ ΠΟΥ͂ ΒαΥβ ἰο 76 84] 6πι, 
ὉΥ {π6 που οἴ Ϊ8 βουσυδηί: ““"Υ ρογβοουίθβὶ 
ἤδοὰ 6 Ο ΠΥ ῬΘΟΡΪ6, δὶ δύ ἴ ἀοηθ ὑπο 
᾿μεο ῇ «πὰ ὙΒογοὶπ πδγ0 1 πεοδτὶοὰ {860} 16501γ 
διεαϊηδὶ τη0.᾿ ΜΙίοδΔΆ τἱ. 8. (Βοββου). 

νεβκ. 8. ἿἷἘηο «οἵ ἴδου, Τιοσά 7 οἱο.--- Βε- 
ντε οὰὺῦν δοπνογβίοη, Ὑ͵ὸ ἀο ποὶ ΚΟΥ 9685, Ὀαὶ 
ἐπ᾿ σοηγνογβίον '͵ὸ Ὀορα ἰο ΚΟΥ πἷπι. 1 ΨΦΟΒη 
ἰϊ. 4. (ϑίαγκο). 

ψγεπ.9. Αμᾶ τδογΥ [δαὶ σοῖο υχὶἱ "6, 
δα ἱπἀοοα τδ0 ᾿ἐφηῖ, ἀηἃ ννόσο δίζαϊᾶ.-- 
ὝΒοΩ {Ππ6 πδὶυ ΓΔ] ἸΏΔῊ 5665 ἃ ΓΑΥ͂ οὗ ἱπ6 αἰἴγπο 
κἴονγ, "6 ἰ5 δ᾽ αττηϑά, απ ἢδ8 ἱπάδοὰ γοϑβϑοὴ ἴὸ 
ἰγοιηὉ]ο, ἕο αοἀ ἴδ 8 σοῃβυτηΐης γα ἰο 41] (μϑτὴ 
μὰ ἀο ενἱϊ. (Βίδυκο).-- -ΒθαὉ 867 Βθϑασᾶ Ὡοΐϊ 
ἐδ νοΐοθ οὗ δίπλ δ88ῖ ξραῖζθ ἴο 1.9 ---Ἦ ὁ 
Ἰοᾶτη ἔγοιῃ οἢ. ἰΣ. 7, ἰδ αι 40} 8 δἰἰϊοπἀδηὶβ ποδγὰ δ 
βουπα, Βαϊ 6 ΓΘ ἵ78 8.6 ἰπίοττησα ἱπαὶ {ΠΥ ἀἰὰ ποὶ 
ππήογαίαπαὰ ἰς. ΤΠοτο ἰδ 84 αἰθογοθσο Ὀοίνδοη 
λεαγίπφ διὰ μπαεγδίαπαϊπσ. ΟἿΣ ΒΟΆΓΟΓΒ ΙΠΔῪ 
Ἰϊδίαη ἰο {Ππ᾿|| δβουπὰ οὗ 16 ψοτάπ, Ὀυὺ (050 810Π6 
σίῖο πον [8πηἀ υπάογβίαπά, Μαῖὶ. χὶϊὶ. 19, 281, 
{6 τοῖοθ οὗἩ 86 ὅοῃ οἵ ἀοά, 5884}} 1νθ. (ἀρ. 
Ῥααὶί.). 
τ 10. Αᾶ Δ ααϊᾶ, ηδῖὶ 5841} ΣΦ ἅἄο, 

Τιοτὰ 2---Ρ4}] αἰβιϊ ΟΕ ΤΟΠΙΘΙΠΌΘΙΒ (δαὶ δἱ- 
ἐπουχὴ 6 ψἋἢδᾷ τα ΓΒΟΌΪΟΌΔΙΥ οοπγνογίθα, ζ79680.8 
μεαὰ αἰτγοοϊοα πἷπι ἰο ΟὟΘΥ ἐδ9 πογὰ ὙΔῚσὮ 0Π6 οὗ 
Ηὶ8 βογυδηὶβ που]ὰ ρῥγοοϊδί τὰ ἰο εἶ. Τμὸ [οσὰ 
ΔΘ ΚοηΒ δἷτῃ ἴῃ ἃ αἀἰγοοῖ δηά ἱπιπιθϊαὺθ ΣΩΔΏΠΘΡ, 
δυΐ πονονίμ6 1955 βυ)]οοΐδ ἷπὶ ἰο (86 καυϊάδησο 
δι ραβίογαὶ οἂγθ οὐὗὁἨ οὔθ οὗ ἰμὸ Ἰοαϑὶ οὗ ἰδ9 
Ὀτοίῆγοπ, πὰ οοπάμυοίϑ πἶπὶ δἰ ΡΥ ἰὰ {86 ογαϊ- 
ΠΑΥΥ͂ ὙΑΥ οὗὨ Βαϊναίίϊοπ, ἱπ ὙὙΒ]6 8 ΟΥΒΟΥΒ 8.6 σοι- 
τϑηἀοα ἰο να]... (ΑΡ. Ῥαϑί.). 

γκε. 11. Βοίηξ Ἰϑᾶ ΌνΥ ἴδ86 δδ8ηᾶᾶ.---Ηοτο 
8 σογίαϊ ἢ ἸΑΥΒίΟΓΥ 8 4150 ἱπαϊοδίϑα, ἴδαἱ. χὶ]. 1]. 
9 τὸ βιιρρογίοα, ο ἰδμὸ τοδὰ ἰο μοδύϑῃ, ὈΥ 
Ἰοδάϊης-διγί ρα, 6 ΘΠ άτοη. (Βίδεϊο). 

γεε. 12. Αῃδιηίΐδβ, αὶ ἄθονουϊ "Δ δο- 
οοτᾶϊπᾳ ἴο ἴδ89 Ἰανν.---Αϑ Απδη 88 88 ποΐ ΟΠΪΥ 
ἃ ἀογουίΐ τηδῦ, Ὀυὶ 8180, 5ρϑοίδ)γ, μοϊὰ ἰπ τοδὶ 
οϑίθοιλ ὉΥ ἰδ 26πτ͵ὖα, 6 85, δοοογαϊ ρἾΥ, π|0}] 
δἀδρίοα ἴο ὉΘ ΘοἸΠρ]ογθα 85 δῇ δρϑηΐ ὈΥ͂ ἴδ [οτγὰ, 
ἴῃ νἱποΐηρς δαὶ, τὸ δὰ Ἰαθογθὰ 8ὸ ΣϑϑΊ Ὁ Αγ 
ἴον Φυάείδιη, δὰ ἱῃ σοηουτὶηρ 8 Ὀἱοββίησ, 05 
εἶπ. Τὴ Ιοχὰ ΚηονΒ 8}}1 ἷβ βουυδηίδ, δηὰ 
Ἰυάροβ νχίβοὶν γοβροοϊϊηρς ὑπὸ ποτὶς ἱπ τβῖσὰ 
δὸ δρη, τι ταοθὲ δαἀναπίαρο, ΘΠ ΡΙΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 06 
διθοηρ ἰμοι. (Αρ. Ῥαβϑί.).--- θη 1880 τοχὰβ 
ΜΌΓΘ υἱϊογοᾶ, {π9 δϊοποο οὗ ἐπ ἈΘΔΡΟΥΒ ὈΘΟΔΠλδ 
ἐπ πιοῦο ῥγοίουῃά, (Β68867). 
με. 18. Βχοῖβος 8διϊ, οεἰο.--- δ} σδηποὶ 

ἴονχεὶ {86 κοη θη 688, σα ΠΟΥ, πὰ Ὀγοι ΒΟΥΪΥ Κἰπά- 
ὨΘ6ΒΒ 1 ψὶοὴ ΑἸδηΐδα οδῖο ἰο δἷδ δἰ, εἱ ἃ 
{τὰ τυ θα 18 Βοὺ] 6.8 στ ΘΔ αἰδυπιοὰ δηά ἀΐδ- 
ἰχοϑβοά, Τιὶβ σ6860 ΘὨΪμ ΔΘ Β 08 ὑ0 ΡΓΟΥ ἴον 5106, 

ὙΠῈΓΑΟΤΞ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΞΤΊ ἘΞ. 

{π8ὲ τγθ ΠΙΔῪ ΠΟΥ͂ πον ἰ0 Βροδκ ἃ νογὰ ἰὴ βϑᾶβοὴ 
ἴο 166 Ὁ] δηὰ ἀϊβρί γἰ ἰθὰ βου}, δὰ, σπῖτι} ἔγδιοτιδὶ 
Ρἰΐγ, ἰο ἰοδαὰ ἱμὸ βογτονίηρ δηὰ αἰβιγοαβοὰ ἰὸ 
οβυβ Τ0Γ οοτμίοτίς ; δον 8 ἰμ6 σγοδὶ οδ)]οοὶ δὰ 
(Π6 πιοϑὺ ρίογουϑ νοῦς οὗἨ {88 ΟΥ̓ΔΩ ΡΟ ἑ Αἱ πιϊηϊδ- 
συ. (ΑΡ. Ραϑί.). 
κε. 14. Τ)ὸ αοᾶ οἵ ουὖῖῆ ἔδῖδοιβ δδιδ 

ΟἤΟδΘῺ ἴ896.---Τ 86 ὙΠῸ ΔΓ6 ἴ0 Σϑθάογ ΒροοίΔ] 
ΘΟΥΎ6ΘΒ ἴο 86 ΟΒυΓοῆ, πυδὲ χοοοῖγα {ποὶν οσ- 
τα ἰββίοη ἔγοτῃ ἤθάγθῃ. (ΒΔΓ ΚΟ). 

γεβ. 14, 186. ζηονν δία Ὁ - - 666 τδὲ 
δυκῖ ΟΥἿ9 - - Ὀ6 δία τ π658 ὉΠῖΟ 81] π16ῃ. 
--Ηδποο ἐξ ΔΡροᾶσγβ (μδὲ ΒΟΌΣ 76 516 ῬΓΟΡΟΙΥ 
αυλ δορὰ ἰο Ὀ6 ἐδβόμοῦβ πὰ τϊΐποϑϑοθ οἵ (86 
ἔγυϊῃ, ἃ ὑνοΐοϊ ἃ Ῥγορδγαίΐοη 18. ΠΘΟΘΆΒΑΤΥ ---ἤτει, 
ἴο βοαυϊγο ἃ ἱβογσουρῃ ἱκηον]οάρο οὗἉ [Π6 ν]}} οἵ 
αοά, ἀοτίνοα ἤγουι Ηἶΐβ τογὰ δπαὰ ὕγοϊῃ Ῥθγβοηϑὶ 
ΟΧΡΟΥΘΏΘΘ; ΒΟΟΟΠΑΪΥ, ἰ0 ᾿ιανα Β66 «ζ9}6508 ἢϊπι- 
8617 ὉΥ ἤδι ἢ, δηα ἰὸ αν ἴθ] 186 Ῥότεῦ οἵ ΗΪ8 
ὙΟΤα 10) ΟὟΓ ΟἾΤῚ δοι}18. (ΑΡ. Ῥαβί.). 
εκ. 16. Ατίσϑ, δηὰ ὍὈ6 Ὀδριϊτοᾶ, δηὰᾶ 

ΘΒ ΑὙΤΔΥ ΤὮΥ δῖηπ.--Ἴ Βδνο ΠΟΤΟ 8 ποὺΪθ 
ἰοδι Δ ΟἹ Υ̓͂ ἰ0 6 τα]υδ ὙἘῚΟΝ γα δϑεϊρηδὲ ἴὸ 
ΒΟΙΥ Βαριΐ πηι ὈΥ {πὸ ῬΌΤΟ ΔΡοβίο ο δ] σατο. καὶ 
Ἧ28 ποὶ ἃ ΠΙΟΤῸ ΟΧΙΘΓΏΔΙ ΘΟΤΓΟΙΠΟΙΥ, Ὀὰΐ 8. ΠΟΔΩ͂Ν 
οἴ ἄτϑοθ [ὉΓΥ ὙδϑΒίπρ ΔΎΓΔΥ δ᾽ 5, δι 85 18 Βγεὶ 
δοίυδὶ δηΐίγϑποθ ἰπίο ὑπ6 ομυτοΣ οὗ 6585. (Δ. 
Ῥαδὶ.). 
γε. 17. ριαγοᾶ ἰῃπ ἴδ τοιπρῖο.--Ἰὰο 

ἘΠ  δίΐο δηὰ (6 στϑοθ ἱπηρατίοα ἴῃ ἃ ἀἰτεαὶ 
δηὰ ἱπητηθάϊδίθ ΤΩΒΏΠΟΥ ἰο ἰδ 6 δροβιὶο, ᾿ϑὰ πσὶ 
86 εοἴδεοί οὗἩ οβἰγαηρίηρς Ηἶτη ὕγοσῃ (86 ἴοιρ!ε, 
Ῥυϑοΐβοὶυ ἔπο8Ὲ ῬΓΆΥΘΥΒ ὙΠΊΘΗ πα οἴὔεγοα ἴπ (80 
ἰθπιρ]6, ΤΟΥ οτονηθὰ ὈΥ {86 Γογὰ σ 1 8 βρεοὶδὶ 
σουοϊδίΐουη. Απά {δμ05 {μ6 Θχατηρὶθ οὔ (δὲ δρθείὶο 
ΓΟῦυκΚοβ 4}} βορδγαι βίϑ, ουὐδὴ ὙΠ ΘΠ ΘΡΡΟΆΓΔΙΠΟΟΒ 
8661} (0 ὈΘ ἰπ ὑμὶν ἕδνου. (ΑνΡ. Ῥαϑὶ.). 
Ὗχε. 18. Μαῖζο μαβδῖϑθ, δῃὰἃ ροὶ ἴδ60 

αὐἱοῖϊεῖν οὐἱ οὗ ϑοσγιδβαῖθμι.--- ἃ πιουγαία 
βίδίθ οὐ ἰμπίηρη οχὶβίβ, δὰ ἃ ΒΟΔΥΥ λιάκτηειί ἰδ 
ἱπάϊσδιοα, τ ϑη ὑπὸ αἰ νίπο νοΐθο δαυβ: “ Ηδείδὶ 
Βορασὶ αυἱοκὶγ}" ΗΗοθβοϑᾶ ἰσ. 12. ᾿γϑαθεν ΘᾺ 
κε. 19. Αῃᾶ 1 παϊᾶ, Τιοτᾶ, ὉΠΘῪ ἸΕΠΟΥ͂, 

οἱο.---Ἴι οὗὔἴἶδη οδουγβ ὑμδέ ἔαϊτ ἢ] βαγτδηὶβ οἵ 
αοὰ ἱπιαρίηο ἐπδὲ ἃ βρθοΐδὶ Ὁ] οββίηρς που]ὰ διἰομὰ 
ἐμοῖς Ἰαθοτβ ἷπ 8 ρδυγίϊσυϊδβν υἷδος, γαί μον (88 
οἰβθβογο. Βαυὶ Θοά βαγ8: ““ΝᾺΥ, τΒοὰ δγτεδὶ!", 
διὰ βοῃπὰβ ἐμοὶ ΔΎΒΥ ἔγοπι ἰδ 6 βροΐ ὙΠΕΓα ἰδῈγ 

ὙΠΡΗ6α ἰο γοιηδὶπ. (Αρ. Ῥαϑί.). 
Υεε. 20.Ὀ Δπᾶἃ στϑ 186 Ὁϊοοᾶ οἵ [Υ 

ταατῖγυ ΒΙΘΡΏΘΩ νγ88 5 θἃ ---Αβ {π6 δροβί!ο 
Ἀδὰ βὲπηϑὰ τοοδὲ συ θυ οι ΒΥ διβοηρ (δ 6 9658, Β8 
ὨΟΥ ΔΥΘἋΟΘΏΪΥ ἀεδίγοὰ ἴο οπραφο ἴῃ ᾿δϑοτθ (μ8ὶ 
σου] Ὀ6 ἀβοῦϊ ἰο ἐμοῖλ, δὰ σοῖηουα [Π6 Οἰἶεδδθ 
πθοἢ 6 δεαὰ ρίγομ, ὈΥ Βουυΐῃς 88 ἰδ6 Ἰῃ5ιΓ- 
πιθηΐ οἵ ἰμ9 οοπνογβίου οὗ ἰασῖα υμιθεγα. Τταὶῦ 
οοηγογίθα ῬοΥΒΟΩΒ ὙΠ} ΑἸ 8 ταδὶ αδὶ δυολ 8 
568]. (Αρ. Ῥαϑί.). 

Υ8εβ. 21. πᾶ Β9 βαϊᾶ υπῖο τὴϑ. Ὀορασῖ 
--Ἴ ὸ σοι 86] οὗ 6 οἀ ν7}}} δἰ υγαγβ ρσϑυαὶ!, διδουρῃ 
ΤΠΘ ἢ ΠΩΔῪ ΒΟΠΟΒΙΥ, δαὶ Ἰππογαηγ, οΟὈθοὶ ἴο 1ἱ. 
(βίδυκο). 

ΟΝ ΤῊΚ ΝΗΟΙΕ ΒΈΟΤΙΟΝ, ΥΕΕ. 1--21] ; ΘΟΙΡ. 4150 
οἷ. ἶχ. 1 8.--- Τὰς ὁκείολ ωὐδολ αι σίσεε οὗ ἂϊξ 
οιση ἰΐξε, οὐ, ΤᾺ οἵδω εὐλίο α δετυαπι ο7 Οοἀ ἰαξες 
οΓ ἰλὲ εουγδε οΓ λὲδ ἰἴ{ε: Ἀ6 Ἰοοῖκβ Ὀδοῖ, 1. ἯΠ ἃ 
ναι! ΧΟ ΌΤΘμοΘ οὐὗὁἨ δυπδα Ὀδμποίδοϊογδ, 
γον. 8; 11. ἯΙ ἃ Ῥοηϊίοπὶ οδοηίδβϑίοη οὗ δ18 οσπι 
ΟΥΓΟΣΒ, νον. 4 Β΄. 1Π1. ὙΠ ΒυπιὉ]6 ρταῖθα οἵ (89 
ευϊάδηςς οὗ αἰνίμο ζτβδοο, τοῦ. 6 Ε-.; 1Υ-. ὙΠ} ὁ 
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ἀϊρέϊποί ΘΟ ΒΟΪΟΌΒη 685 οὗἨ 8 ψοσκ (0 νοι μἷβ 
1ὸ 18 ἰο Ὀ6 σοηδβοογαίοϑα, τοῦ. 18 ἢἶ--- Ραμ 8 οοη.- 
͵ααποη: “ΒΨ ἰλε στασε οΓ Οαοα 7 απι τολαί 7 ἀπ᾿," 
β (οσ. χυ. 10), ἐξέιδίταίεά ἐπ (ἦε ἀϊδίοτῳ ο7 ἀΐδ ἰζ{ὲ: 

. 786 δάυδηΐδροβ οὗ Ὀἱγί δπὰ οἀποδίξοι τ 1 ἢ 
ἀϊνίβο ζγδοθ σγδιίοα ἰο ἢἷτὰ δὺ (η6 Ὀορὶπηΐηρ, 
ΥγῸΥ. 8. 11. Τ6 σαγα οὐὗὁἁ [90}]} ἀπᾶ βὶπ, ἔγοχῃ 
ΟΝ 6 8 Βυ βθα θη  } ΥΥ γχοβοιθὰ ὉΥ αἰνὴηθ 
ἔτϑοο, Υ0Γ. 4 ΄. 1Π|. 16 πιληϊβσυ οὗἨ Ρρθδο0 δηὰ 
ΔΑΪΤΑΙΙΟΏ, ἤοσ Ὑϊο 6 ψ8, υἱεἱπλδίογ, ΟΠ ΟΘΘῊ 
διὰ αὐυδ)ιῆθαὰ Ὀγ αἰνῖπο σγᾶσο, γε. 14 ἢ ---- Τλε 
δεἰ{-εχαπιέμαίίοπ ΟΥ̓ α δεγυαηΐ οΓ Οοά, α ἰτίδιιέα οΥ 
»γαΐδὲ ἰο αἰυέπο στασα; ἴου, 1. Ηθ Ῥοββθβ808 0 
μοὶ οὗἁἨ ὯΪϊ8 ον, ΥοΥ. 1-ὅ; 11. Ηο ονγοβ Δ}} ἰὸ 
(6 χγδοθ οὗὁἩ ἐμὸ 1,ογὰ, νοσ. θ--2].--- Τὰς λεαυεπὶν 
σλὲ πεαρ Ζαπιηδεοιδ, εἰϊμδίταίπ ΟἿΤ οἵὐοπ ραίλ 
ἑλγοισὰ ἰζζε: ἰδ δμθᾶβ Ἰχῃΐ, 1. ΟὨ ἐδ ἀδτὶκ ρδὶὰ 
οὗ δἷηυ ἰῃ νῃϊοῖὶ τὸ μβᾶνθ μαϊκοὰ: 1. Ομ (86 
δ]ε58864 νδίδ ἴῃ νν ἰοἢ ἐΠ6 σταοο οὗ ὑμ0 [ωογχὰ χταοὶ 
18: ΠΙ. Οἱ ἰμὸ Ομ γιβίΐδη ρϑίι οὗ ἀυίΐγ, ἰῃ ἩΒΙΟᾺ 
6 δβομᾷ οὗ ἰδ 6 ΓΠοχὰ ρσυϊὰδβ υ8.--- αι) 8. ογαϊπα- 
ἔοπ ὧν Απαπίαδ, α ΠΙΪΤΤΟΥ͂ 707 Ῥγεασΐλογβ, υοῦ. 12-- 
16; ἰξὲ Ὄχι δ, 1. ΤῊθ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ α}8]} Ποδ 1 0}8 
οὗ (86 ῬΥΘΘΟΛΟΥ Οἢ. αβϑυχαΐηῃρ 8 ΟἿ 66---Κηον- 
Ἰράρο οὗ ἐδο ἀἰνίπο νν1}1}, ἀπ ῬΟΥΒΟΠ 8] ΘΧΡΟΓΪΘΠ6Θ 
οὗ αἰνίπο σταςθ, γοσῦ. 14. 11. ΤῊ οΠοΔ] ἀτ 168 
οὗ (86 Ῥγϑδοβογ---ἰο θ6 ἃ τ ϊ π688 ὉΠίο 8]] Πη6}--- 
ὉΥ πογβ δηὰ δοίβ---οὗ ἐπαῦ πο π6 Ὧ88 566 ἢ 
δηὰ ᾿ιρατὰ, γογ. 15. ΠΠΙ|. Τμὰ αἰνίπο αδἱὰ οἡ 
Ὑ ΒΙΘΒ 186 ῬΣΘΘΔΟΒΟΙ ΟΠ ΘΟ ἀΘΏΥ ἀδροπά---ἰ Παί 
ἔτδοθ Ὑ Δ 16 ἢ οἤο86 δἷπα, 8πη4 Ὑ 816 Ββυϑίδὶ δ ἷπὶ 
88 δὴ ΟΥ̓Δ Ο]168] τὶ 688, νοσ, 14-10.---Ἰ αμ, ἐλὲ 

ποί ψουτν ΕΠ Ὸ 15. ἶν. 8]: 1. 186 ἐβουρλία 
οὗ θὰ ψου]ὰ Ὀ0 δάγουβθ (0 18 δρροϊπίτηοιί; (α) 
μὶϑ8 ρΡοβίῥίομ ἴη 1176---ἃὁ δον ΌὉΥ Ὀϊγίῃ, ἃ ῬΏασἶβοΘ 
ὈΥ οαἀμυοδίϊομ, γον. 4; (δ) 818 νἱϑννβ διὰ ζρο]ΐπρθ--- 
ὈΘίΌΣΘ Μ18 ΘΟΠΥΘΣΒΙΟΠ, ἃ. Σοδὶοΐ [Ὸγ {89 ἴανν, τοῦ. 
ὃ, 4; οἴου ἰΐ, ἀδνοίθα ἰο ἢ Ῥθορῖὶθ, νον. 17 δὲ ; 
() (Π9 Ψ}}} οὗ τιϑη---ἰῆθ ταρὸ οὗἩ ἐπα 99 078, γ6}. 
2: (80 δηχίοὶν οὗ (86 Ὀσγοίμσθη, οἢ. χχὶ. 20, 

1. Τμοδο Εἰ πάθυϑμο}Β ΜΟΣΘ ἐγ ΡΘΗ ονοῦ- 
οοΙλ0 ὈΥ͂ ἐμ υυ]βάοχμ οὗ αἀοα; (α) 1 οἰιοβο Ῥϑὰὶ 
ἔγοσα 811 οἰθυὶ ἐγ 88 ἴῃ δροβϑί]θ οὗἩ {π6 Θομπεΐ]οΒ, 
γον. 10, 14; (6) 1 διίοα Εἷτῃ [Ὁ 18. οὔἶοθ ὉΥ ἴῃ- 
(6 ΥΏ8] δα ὀχίθσδὶ] ΘΧρΡουΐθ 668, τοσ. 6 Β΄, γον. 
17 80; (6) 1ὲ αἰὐρδιοα ἈῚ8 68}} ὈΥ 8 6 ΠΟΌΪ6 τϑβυ ὲβ 
οὗ 18 ἸδΌοΥΒ, οἷν. ἰχ--οἱ). χχὶ.----7ὴε ζοταά' 8 πιοάε ο 
τερίνίησ ἰο (δε οὐγεοίζοηϑ 9. Ηϊΐ δεγυαηπία, γον. 17-- 
21: 1. ἔνδῃ ὑρτῖὶ χοῦ βοσυδαίβ αἱ ἐἰπι68 οὈ] οἱ ἐο ἐπ 9 
ΘΟΙΤη8 48 οὗὨ ἰμοῖν Τωοχά--- τοῖα θα, (7 058}, ΟΥ 
ἔγοτα τηοαδβίυ (Μόβεβ, Φ γι 8}, ΟΣ ἔγοτω δοῃβοῖ- 
Θηὐοιβηθ88 (Ῥαίορ, οΒ. χ, 14), Οὗ ὕγόυωῃ βυταρδί 
(ΑἸ γβϑδδιι--- δοάοχῃ ; Ρδι]---ἴ8γ86}}. 11. Νοίντι- 
βίδπαϊηρ 8}1 [8686 Οὐ Θοίϊοη5, ()6 1ογὰ τορϑδίβ 
ἷ8 σοι: “θοραχὶ᾽", διὰ δὲ Ἰθηρίῃ τὰθπ 
Ῥτγαΐβα Ηΐτὰ, δπα οοηΐοϑβ: “Ἴμὸ Τοχὰ δαί ἀοὴθ 
811 ἐπί σβ νι 61}! -- αι αὐάγεδα αἱ «εν δαΐεηι, 
γον. 1-21], (Πυδίγαίηρ (6 Ῥγοταϊποηί δαί ΓΒ οὗ 
189 ΟΥ δι 1δ μ᾽ 5 τηοάθ οὗ τϑρ᾽ γί ἐο υπάἀοβογυοᾶ 
ΤΟΡΥΟΒΟ6Β): 1. ΟΔΙΠΏΠ688, νοῦ. 1; 11. Κι πάποββ 
οὗ Τοο] εν, τὸν, 1, 8: ΠΙ, Οοπμβοϊουβῃ 885 οὗὨ ἷ8 
ΟὟ ὨυχμδΔὴ ἱπ γχη 168, γον. 4: ΓΝ. Οδπαϊὰ βἰδὲθ- 
τηθπὺ οὗ ἢΐδβ Ορίπίομ8 δηα πιοῖῖναβ; Υ. ΑΡΡββ) ἰο 
ἔαοίβ, γον, 8 ΒΞ; Ὑ]. Αὐχζυτηοηΐβ ἀοχγὶνγοά ἔγομι ἐ}9 

ἀροδίἐᾳ ο7) ἰλ6 Οἰεπέϊίεθ, ἀπ ἱπιρτεδαίυα ἐἰιιδίγαίίοπ 7] ποτὰ οὗὨ αοά, τοῦ. 6 ΐ.; ὙΠ]. ΕἸγΙηποδβ ἱῃ ΟὔΘΥ- 
ἐλαὶ ἀἰυΐπα τοϊδάοπε ιολιοῆ, δαψα:. “Ἀν ἱλουσλίδ ατε ᾿ ἴὰρ ἰμ6 6811} οὗ ἀυϊγν; ΥΠ|. Εδὶι}.-- -ΤᾺ.] 

Β.--ΤῊΣ ΑΡΟΒΤΙῈ 18 ἹΝΤΕΒΕΙΡΤΕΡ ΒΥ ΤῊΗΒ ῬΑΒΒΙΌΝΑΤΕ ΟΕ ΟΥ̓ ΤῊ ῬΕΟΡΙΗ͂, ΑΝῸ 18 ΙΝ ὉΑΝΟῈΚΝ ΟΥ̓͂ 

ΒΚΙΝΟ ΒΟΟῦΒΟΞΒΡ ΒΥ ΟΒΌΞΕ ΟΕ ΤΗΒ ΜΙΠΙΤΑΞΥ͂ ΑΥΤΗΟΚΝΙΤΎ, Β.ΌΤ 15 ῬΒΕΟΤΕΟΤΕΌ ΒΥ ΗΙΒ ΒΟΜΑΝ ΟἹΤ1- 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΧΧΙ͂Ι, 22..20, 
ΖΕΝΒΉΙΡ. 

29 Απὰᾷ [ΒῈ0] ἐμ 6Υ ρᾶνϑ πἴτη δυάίθησο []Ἰδἰθηθα ὑο Εἴη} πηΐο (18 ποτὰ, δηὰ ἐδδη ᾿᾿δυδὰ 
ὌΡ ὑμοῖνγ νοΐοϑβ [νοὶςθ, τ. φωνὴν αὁτῶν], δὰ 8βεἰα, ΑἸΤαΥ τ ἢ Βυσἢ ἃ Τοϊοιο [Β 0 ἢ ἃ οὨΘ, 

28 τὸν τοιοῦτον] ἴτομῃ {86 οαγίδ: ἴον 1Ὁ 18 [881] ποὺ Νύ ἐμαὺ 6 βΒβου]ὰ |ἴγ6. καπὰ [Βὺι] 
88 ἸΠ6Ὺ οΥγϑα ουὐ, δηὰ οδϑὲ οἵ [ἰοξβαὰ 0] ἐλεεῖν οἰοῦβθ8 [ργτηθη 8], δπα ἐμγονν ἀυϑῦ ἱπίο 

24 τὉ86 αἷσ, Τ6 Θμ6 οδρίδιη [τὶ θα η6} οομδη θα ἰτὰ ο θ6 Ὀσχουρδῦ ἱπίοἤ {86 ὁ88]6 
[Ὀθἀττϑοῖ8], δαὰ μδάο [βαϊά, εἰπὼν] ὑπαῦ Βα δου α Ὀ6 Θχδζηϊηθά [ἰοτίγ64Ὰ7 ὈΥ βοουτρίηρ; 
τθδῦ Β6 τιῖρθῦ ΚΠΟῪ ὙΒΘΓΘΙΌΓΟ [βοθσίδι ἢ ΤῸΓ Ὑ δῦ ΓΘΆ80}} ὑπ Υ ογἱ θα βὸ [ππ8, δυτως 

2ῦ ἀρεαϊηδβύ ἢ. ἘΔῺ 88 ὑπ Υ Ὀουπά δἷτὰ ΜΙᾺ ὑμπβοὴρβ [Β αὐ πβθὴ (Πογ᾽ βιγοίο δα ἢ ἷπὶ 
οαὖὺ βοίοτο {π6 [ΒΟΉ ΡΒ], δὰ] βαϊα ὑπίο (π6 οοηΐατίοη ὑμαὺ βύοοα Ὀγ, [8 10 τὰ] [ΟΣ γοα 

20 ἴο βοουζρδ 8 τηδὴ ὑδμαΐ, 18 ἃ Βοιηδῃ [8 Βοιηδῃ οἱἑ!Ζ6 1, δῃαὰ πηοοπαοδιμηοα ῦ ἜΤ Βθὴ ἐῃθ 
οθηξατγίοη ποτὰ ἐλαί, ἣ6 ποηῦ δῃὰ (ο]ὰ (19 ομτοῦ σδρίδίη [ἰγἱραηρ], βαγίηρ, ΤΆΚ6 μορά 
τ αὖ (που ἀοοαδὺ- 

27 Βοιηδῃ οἰ ἰ ΖΘ]. 
[βαγίαρ, ὙγΠαὺ τί ἐμοῦ δροῦῦ ἰο 4077 ἴθγ 0818 Ἰηδὴ ἰ8Β ἃ Βοιηδη [ἃ 
ΤΏΘη {86 ΟὨ ΕΓ οαρίδίη οαῃλ6 [86 ἐγ] θ.η6 τϑηὺ ἰοὸ Ὠἷπι], δηὰ βαϊὰ 

28 πηίο μίτῃ, 761] πιθ, δῦ ὑμῃοὰδ ἃ Βοπιδῃ [οἰ Ζ6η} 7 Ηθ βαϊὰ, Υ7οα. ἘΑπα {π6 ΘὨϊοῦ ορ- 
ἰαΐη [ὑτ 67 δηβυοσοά, ὙΥΓὮ ἃ μτοδὺ [ΕῸΣ 8 ΘΟῃβ᾽ 4 6Γ8}}]6} δᾶπι ΟὈίαϊηοα 1 {818 ἔγθο- 
ἄοπι [8158 τίσῃς οὗ οἱοἰσοηβ 0}. Απα [Βυ{] αι] βαά, Βυῦ] τὰϑ 23,66 θοσὴ [Βυ1 

29 νὰ8 δι δὲ δἰγοδαὰυν ὈΥ Ὀἰστί 8]. ἘΤΒοη [ΤΠ οΓΘίΌτο, οὖν] βυταὶρ ύΥ ἸΒΘΥ ἀορατίοα [τ 10}- 
ἀγ6 7] ἔγοτα εἴπη ὨΪΟΙΝ βου] μᾶγα οχδιηϊηθὰ [Ὑ8Ὸὺ ΜΟγο δροαῦ (οἵ μέλλοντες) ἴο ἴοτ- 



ἀθέ ΤῊΕΒ ΑΟἸΞΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ. 

[Ὁγ65] ἴηι: δηὰ {86 οὨΐοῦ σαρίδιη [θα η6} αἷλο [οπε. αἰβ80} γταβ δἴτγαϊ, ἴδον μ6 Κῃον 
[Ὁ ὉΒΟΟσ 166} ὑμαῦ ἢ6 γβ ἃ Βοϊωδῃ [οἸ01260], δηὰ [οηει. δῃ} Ὀοσδῦβα μ6 μαὰ θουπὰ 
πὶ, 

ἽΨεΣς. 22. ΑἸΊ (δ υποἰδὶ ἐπρρ γιὰ ἐν: ἩΠΠουΐ οχοορίίοι [Α. Β. Ο. Ὁ. Ἑ. α. Ἡ΄, ε]μο Οοὰ. δίη..) Ἔχ πο: ἴδ ἱπυρεείαι, 
γίτ.: καϑῆκεν. Τδ6 ρμασιορ!ο, καϑῆκον [οὗ 
οἵ ἐμὸ ἰσγρογίοοϊ νῶδ οὶ ϑπσά. 

3 γαγ. 4. 
(ἐν μοὶ.).--Ταὰ. 

ἃ γοτ. 25. 
Β. 6. Ὁ. ΚΕ. 6. Οοά. Βιη. 7υ}κ.}. Το 
φοινεν. ΤἘῦο αἰηκχοϊδι τ θυ 
φάϊίοτα κοῦοτα  }γ.--- Ἐπ. 

δἰ σύϊασ, προέτεινεν [οἵ ἰέχ. τ66.Ἶ, ΟΟΟΌΣΓΒ ΟὨ]Υ ἰῃ δοπιὸ πὶ Πα οι] 
Εἰταΐθα, 86 θοϊζοσ δυο ἴο ὁ χιλίαρχος οἴ νος. 2,. (ΜΙ ογ8γ). ἸΤδο ΡΙΌΓΑαΙ [8 Δὐοριοὰ ὮΥ τεκεδὶ 

ἐδπί. τ6.} ἰα (οα μὰ ΟἿ]Υ ἰῃ πιϊυποῦ]οδ, δῃὰ ἰδ ἃ ἰδίοσ ςοστϑςῖ ἰοῦ, 6 [86 τηοδδίης 

9 Ῥ᾽ ΓΑΙ προέτειναν, ΟΥὁἨ προέτεινον [[0Γ ἩΙΟὮ ἴοττον 6δοὸ ΤΠ Εκ, ὁ 18. 1], ἰν ἀου θέ] 655 κεπυΐηο; [οὐπὰ ἰη Δ. 
66. (Η. Ἔχ θὶῖς προςέ- 

4 ογ. 26. "Ὅρα, [οἵ ἐεπί. γεο.] Ὀοΐοτο τί, ἱα Ὡοἱ 50 ποῖ] αἰΐοαϊοά, ἐπὶ (ἴἰ οου]ὰ ὕ6 τορεγάθα δ δὲν (μΐτς 6156 [888 Ὃ κίομε. 
ΠΕ ᾿Ὀαδὰ ἰπ Ὁ. Ο. Ἡ-, θὰὲ ποῖ 1ὰ Α. Β. Ο. Ε. Οοὰ. δίῃ. γα]ε. (φυτά αοἴτεγις ες 7); 11 5 ἀγορρϑά ὈΥ γοοοηῖϊ εοἀϊΐογε.--ς. 

δ Ψῳ. 2]. εἰ Βοΐίογο σύ [οἵ ἰἐσέ. τες.} [6 Βυρροσίϑα υὺὺ ΟὨΪΥ οδϑ πηοίδὶ τοδημυϑοτίρι [6.}, Τ᾿ ΒΟΓΘΘΘ ἰὴ 41] 1πὸ οἵδεῖ [Α.Β.0. 
Ὁ. Ε. 

4 ΎΟΣ. 29. [1 νογ. 
Η. Οοά. 8[η.], [9 απεαῖίοπ Ὀοκίπδ τὶ σύ. [{ὙῸΪᾳ. εἰ ἐκ. οἱο.--ΤᾺ.} 

δὴ μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὶ τοπἀετοὰ ὕγ ἴμο ΕΠ α 88 Ἰταμπαϊδίοσο : ἐλαξ Ἀ6 ἐλομζὰ δε ἀταινείποα ὃν Ἄτονιν- 
δίμρ; ἰὼ τἴ8ὸ ὑγοδοῆϊ νοῦδο, ἴ86 θέ, ἀνετάζειν (4οἰ.), στ Βουῖ μάστ., ἰδ τομάογοά : τολέολ ἐελοιρα Ἀανε ἐξαπιϊπεά. Ἠοῖο Β67 
Ρτορονο ἰῃ ἐπ τοδσ αἰ ἰ8ὸ πογὰ ἐογέμγοα ἴοσ ἐχζὰ 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Υεμ. 22,28, Απᾶ ἴδον βανὸ Βΐτ εὐᾶΐθηιοθ 
πηῖο τδὲα ντοχᾶ.---αυ} 8 τ οσᾶ δαὶ Ομ τὶδὶ πδὰ 
βοηὶ πα ἰο ὑἰμ6 (ἰδ 1165, δγουδοὰ δον (6 Δη8- 
(ἴο4] :ϑα] οὔ μἷβ οδσοσβ. [““7λὶ τοοτά, ποῖ 89 
ψοτὰ Οδοηίεε - - ἴον ἴἴ 5 ποί {πὸ ἰδδὲ ποτὰ ἰὴ ἴἢ6- 
Οτοθὶκ βομίθῃοθ - - θα (Π6 1δϑὶ ρματί οὗ Ῥδυ}᾽ 5 ἀϊ8- 
Θουγδ9, ἱπ πἢϊοῦ 6 υπάονγίοοκ ἰοὸ )υ δι} Ὺ 15 τι ΐ8- 
βίου ἰο ἐμ θη 1168 ου {860 χτουπα οὗ δ ΟΧΡΓΘΒ5 
ἀἰνίπο οοτμτηδηά, οἱο." (ΑἸοχδπαογ).--- ΤᾺ... ΤΈΟΥ 
ἱπίογγαρίφοα πἷπὶ δὺ τιῖ8 ροϊπί ὉΥ Ἰουά οΥἱ68, ν] ἢ 
6 γ6 ἰπίοπαοὰ ἰοὸ ἀγόστῃ {μὸ βουηὰ οὗὨ δἷδ8 υοΐσθ 
(ἐπῆραν τ. φων.). Τὸν τοιοῦτον, ἵ. 6., α πιαπ οὗ δωοὶ 
ἃ ολατασίεν. ΜΟΥΟΥ υποτβίδηβ (Π6 ἱπιρογίθοϊ 
καϑῆκεν [866 ποίθ 1, δρροπάοα ἰο (Π6 ἰοχί, ΔΌΟΥΘ. 
--Τπ.} δὲ σοΐουσίης ἰοὸ ἰπ6 οἱ Γουϊηδίϑιῃ! 68 ΙΠ6Ὡ- 
ἰἰομδά ἴῃ οἷ. χχὶ. 81, νυ ἤθῃ Ῥδὺ] γ8 ἰῃ ΠΟΥ Ὰ 
οὗ Ὀοΐηρς ἰεἰ]1ο ; [89 δοῆδα του]Ἱὰ θη 6: “ἢθ 
βου] ἃ ποὶ αν Ὀδθη σγοδουθὰ,---ἶβ 116 δμουϊὰ 
πο δδνυθ 865 ὈΘΘῺ βαγϑα.᾽ [““Ηρ ββουϊὰ δδύθ 
Ἰοῆς δίῃοθ Ὀθοι Κἰ]]οὰ ; ποπ ἀδδεδαὶ, ΟΥ, ἀεδμεγαί 
φίνετι." (ὌΙΝΕΒ, Οταπι. ἢ 41. 8. 2.).---““ΟἸδυάϊα8 
1,γβὶδ8 δῃουϊὰ ποὶ Βαγτὸ γδδοιϑὰ πἷτη.᾽᾽ (Οοπνό. απὰ 
Η. 11. 266, δὰ πῃ. ὅ.).---“ ὙΠ Β6η80 Μ}1}} {85 Ὀ6, 
“δ ὙΘ19 εἰσί οἱ ὅσαι, ἰξ τγ88 ποὶ δύ ἐμαὶ 6 δμουϊὰ 
1ῖνο, 88 νγὸ ἀθο]αγϑὰά Ὀοΐοτοϑ. ᾽᾿ (Α10χ.).---ΤᾺ.]. Βαϊ 
μὸ πιϑδηΐϊηρ Σαῖ Ὁ ΒΘ6Ππ|8 ἰ0 Ὁ0: “ΗΕ1ὁ ζογζοϊιοα 
μὲ8 115 Ἰοῃς ἀζο.᾽" Κραυγάζειν ἱπάϊοαῖοϑ ἰπανίλου- 
ἰαίθ οὐἱθβ νυ βοὴ ἐδ τυ  ἰἀθ αἱνοτοά, ['Ῥιπτ. 
τ. ἱματ., ““ποὶ ἰλγοιοίπρ ο) ἰλεὶγ σαγηιεηίς, 88 ἃ ῬΤ6- 
Ῥδυδιίΐοη ἴοτ βίοπίης Ῥδὺὶ] (Οτοὶ., Μ6γ.), ἴον Β9 
ΔΒ ΠΟῪ ἴῃ ἐμα ουδϑίοαγ οὗ (π0 Ἐοτηδ οδρίδίῃ; 
δυΐ ἐλγοισίησ ἰἦδηι ερ, ἰοβεὶπς ὑπ πὶ δὈουΐ, 88 8 γ8- 
εἰΐοδίδιΐοη δηὰ δὴ οἴἶεοί οὗ ἐποὶν ἱποομίγ 1816 
Σαρο." (Ηδοκοίι).---ΤᾺ.1. ΤΏΟΥ ἰοββοὰ Ἂρ ἱμοὶσ 
οἰοίμοβ, δὰ ἰμτονγ ἀυδὶ ἰηίο (86 δἷἱγ; ὈΥ (6890 
ὙΠ ροβίαγοβ, ποι ἱπάϊοαιθα ὑποῖν ἔατυ, ΚΠ 6 Ὺ 
ἐπι ρ] θα [μἱ ΤῸ ψου]ὰ {Ποτλδοῖνοδ οἰ δ] δοοοι- 
Ῥ 8} δ} μδὶ {πὸ γ ταϑδηΐ, ΒΘ Ὲ {Π6Υ οσἱοα : “ΑΤΑΥ 
ἐν δἰπὶ ἤγοι (86 ΘΑγι} "ἢ 
γε. 24, 26. α. πιὸ οδίοζ οἀαρίδϊ ἢ οοσ- 

το δ θᾶ.--Τὴ)Ὸ Ἐοιμδῃ ΘΟΙΠΠΙΒΗΘΟΣ ψδ8 ΠΟΙ͂ 
βεϊϊ5ῆα μα Β6 οου]ὰ δοσοιηρ] δὴ ποίη υπᾶθΣ 
Ῥγοϑοηΐ οἱγουμβίδηοθβ, δ, δοοογαϊη μὴν, χανὸ 
αἰτγϑοίϊοπϑ {μδὺ (86 Ῥσίβοπον βῃου)ὰ Ὅ0 σοπάποίοα 
ἴγοτα {Π6 βίδῖγβ (χσχὶ. 89) οπ Ὑ Ὦ16 ἢ ἢ δὰ βιοοά 
Ὑ1190 6 Ὑδϑ' βροακίῃρ, ἱπίο 86 ὈΔΥγδΟ 8, ἱμδὶ 
ἦδ, ἱπίο [89 ἰηίουΐοσ οὐὗὁἨ (86 ἰονγοσ οὗ Απίομπίδ. 
[219 ἐγίθαπο, Ὑ80Ὸ ψῶ8 υπϑδοαυδίηἰοα 18 (16 

βυδρο οὗ {μ6 σουπίτγ, ἀἰὰ ποὺ ππάογϑίδπα (Π6 
ϑΡοβί]α, διὰ οου]ὰ ποὺ οοαρσομομὰ ἐμ σϑαδο οὗ 

δ8θ0 ἴ50 Ἐχκπο. ῃοῖθ ΟἹ ἴ9 Υογ86, Ὁ610Ν.--ΤῈ] 

80 ΘΧδβροσγαίϊου οὐὨ {μ6 βϑορίϑθ. (ἀθ Ῥεἰξο).--- 
Τ1π.]. δ οοποϊυδοὰ ἰμαὶ (9 ΤΌΣΥ οὗὨ δ} 
ἩΟΒΤΟΡΒ τηϑὺ ἤδνὸ ὈΘΘἢ Δγουδεοὰ ΌὉΥ Βοῖηδ ΟΥ̓ΙΙΘ 
16. Β6 δὰ οοτιτἱ ἰο, πὲ ποί γοὶ δοπίεοροί; 
Βοησ6 ἢ6 οομτηδπαοα ἐδπδὶ ἐπ 6 δΡοβϑυΐθ βου μὰ ὃν 
Ὀοδίοῃ Υἱτἢ ἃ ΒΟΟΌΥΒΟ, 8ἃ8 80 ἴῃ ΘΒ οἵ (ο1- 
ἔυγα, ἴῃ οὐδ ν ἴο σομιροῖὶ Βἴτη ἐοὸ ΘΟὨ 688 ἢ 5 οσίσιο 
(αγετάτεοι ἰο Ῥμί ἰο (λ6 φμεδίο0π). [Φαάϊοϊαὶ ἰογίατα, 
Ὁ ἐδ ῬΌΓΡΟΒΘΟ οΥ̓͂ 6] οἱ {Πρ 8 σομζοϑαῖος, 888 86- 
απἰγοα 8 ΘΡΒομα διῖ 6 πδπιθ, {88 ΔΡΡ}Ι δέου οὔ ἰδ 
Γϑοῖκ, οἰο., θεϊηρ, Κπόνγῃ πῃ ἈἸΒΙΟΥΣΥ 88 ρα ἴην πιο 
ἴο {π6 σμοφέίοπ. (ΑἸδΧΔἢἀθΥ).--- ΕἼΘ ΡΥ ἴῃ πδθεπὰϊδ 
4168 1οῃθι85 δρυὰ ΒοΙδηοδ υδϊίδία δγαπὶ, ἐ. 9., 
Τασ. Πμεί. ΤΥ. 27. ’Ανετάζειν, τ ἐτάζεεν, Ῥτορτίο 
δἰ χηϊδοοὶ ἐποιΐγεγα, Ῥεγοοπίατε, ᾳαοσυπασθ ποάο 
δος δαί - - ἀοἰπάθ ποἰδὶ »6᾽ Τογηπεπία λαδεῖε σιδε- 
ἐοηόπι (ὁ αἰΐφμο, αἱ Ἀο06 106.; Βὲπο ἐογφμέγε, αἱ ὅδρ. 
Σοῴφ. Σαλ. Αροοτγ.) ἱϊ. 19, βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτὸν. 

(Καϊΐπο6)}).---ΤῈ.}. ἴπ δοηδεαθδποο οὗὨ (δ15 οοπι- 
τοδηὰ, [πΠ6 δροδίϊο νγ8δ δἱ οὔοθ δα ἰὸ δ ροϑὶ, ἴῃ 
ογάὰδν ἰο Ὀθ Θχροββὰ ἰοὸ {86 ὈΪονα οὗ ἔπ6 βεουτξε. 
Προέτ. τοῖς ἱμᾶσι οδποί ΙΛ68Π}: ““ἐπῸγ Ὀουῃὰ δὶπ 
τοι {[Βοη Κ᾽ (υϊμον, δὰ οἴμότα [Ὁ αἸνίη, γυϊξ., 
Ἑπρ]. τογβίοῃ, οίο.-- -.}, δδ ἰμουο ψου]Ἱὰ βᾶτε, 
ἷπ {πὲ ο886, ὈΘΘἢ ὯῸ ΣΘ8ΒΟῸΠ 1ῸὉΓ ΡγοΑχίης (8 ἀε- 
δη116 δυὶϊο]θ ἰο ἱμᾶσι; [ἢλ6856 ἐς τοῦδέ πθ068- 
ΒΡ ὈΘ δϑβυπιϑα (0 Ὁθ ἰά απ 68] τ ΣῈ (δ μάστιγες 
τ ἸοΠ θα ἴῃ ΥΟΣ. 24, {Π6 δοοῦτρο Ὀοΐδρ, ἴα δεὶ, 
τηδὰθ οὔ ποηρβ. Ασοογάϊηρ ἰο {πϊ5 ἐπί ογργοιδιίου, 
{πὸ ἀοῆπὶζο ἀγίϊο]6 ἱβ υ ΣῪ ΔΡΡΤΟΡΣΙ δίο]γ οιπρ]ογοῦ. 
ΤΏΥ βἰγείομοα εἰτα Ὀδΐοσο {86 1Βορ5 (δἰ γεδὰγ 
τηϑ πο), 88 ἐἰπ9 οὈ͵εοὶ ἰοτσαχὰβ ἩΔΊΘΝ ἐδ 650 
ὝΟΓΟ (0 Ὀ6 ἀϊγοοϊοα. 1Ὲ5 πρὸ ἷπ ἴδε νετὺ, ]- 
Ἰυάοθ ἰο {μ6 ροεήτοπ οὗ ἴ:6 Ὀγίβοβοσ---Ὀθηΐ ἴοτ- 
ὙλΙὰ, δηὰ ἰἰο0ὰ Ὑ{ΠῊ ἃ βοχὲ οὗ μκϑδὺ τωοϑδᾶδ οἵ 
Ἰϑαίμοσ ἰο δὴ ἱποϊϊηοὰ ρμοϑί. (ΑἸζογὰ). --- "Τῷ 
δίγείολεά ἀπε ομέ 7ον (λα υὐλ͵ῖρε, ἱ. ε., ἴὰι ἃ δυϊιδὺϊε 
Ῥοβίϊίου ΖῸΣ τϑοοϊνίης ἰμ6π).᾿" (Α16χ.).--ΤᾺ.]. 
ΤΒο »ἴυγαδὶ, προέτειναν, τοῖογϑ ἰὸ {δ 50] ἀἰογα ἘΠῸ 
ὝΟΤΘ οταογοα ἴο ἰηϑδῖοὶ ἰδ 6 ρυπἰβηπηθηί. 

ὃ. 16 ἰϊ Ἰανγῖα] ίοσ γοῦ, οἱο.---Βοίογο (δο 6Γ- 
ἄρον 88 θχϑουίοα, (86 δροδίϊ οἴεγοὰ δ ργοίεες 
ἴῃ {πο ἔογιλ οὗ ἃ φυδδιΐοη, δά ἀτοβθοὰ ἰο ἐμ ςεπίυ- 
το ὙΠῸ δυροσϊπιοπαά θὰ {μ6 ῥχοοοοάϊΐηρα. Τθθ 
αυδπίϊομ ἱτι 168, 88 Ομ γβοβίοῃῃ ἢ 8.8 ΑἰΓΕΔΑΥ γε- 
τοδυ κοῦ, ἐπαὺ (πὸ ἴδῃ τσου]ὰ δ6 γνἱοϊοαίδαὰ 18 πὸ 
Τοβροοίβ, ἱζ [86 βΒεουτρὶπς ἩΜΙΟδ Βδα ὈΘΟῊ ΟΓ- 
ἀεγοά, βου] βοΐυ}}γ ἰακὸ ρδοθ. ΤΟΥ που, 
ἱπ (86 δγβὶ ρ]δοϑ, ρυπίβα ὑμ6 ῬΣΊΒΟΒΟΣ δοΐοτο 86 
δὰ Ὀθοα ἰτὶθα δηὰ βοῃίοποοὰ (ἀκατάκρετον--- 
μαστίζειν), ἴον {88 βοουγκίῃς νγυ85 δοίῃ δ! Υ ἃ ρυῃ- 
ἰδμτηθηῖ, δηἂ ποῖ δ᾽ ΡΥ 8 Τδδίατο 6] οηρΊπ ἰο 
80 ἐσία! ; Βεποο (π6 θορί πίη οὗ (λ6 18] νου ὰ 
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Βατο Ὀ6δῃ ἐβο ᾿πδῖοϊίου οὗ ἰδ 9 ΡῬαμὶβμτηθηί. [Ιἢ 
ἴ!ο βϑθοοπὰ ρίαςο, ΡῈ} δϑβογίβ ᾿ἷβ ὈΧΪΥἾΪΘΧΘ 88 8 
αἰνὰ Κοπαηι; ἴἰμ6 Βοιῃηδη οἰὐΐζο 88 ὀχοιρίθα, 
δοοογάϊηρς ἰο [86 ἐες οτγοία διὰ μ0 ἔεγες δέη)- 
Ῥηοπῶς, ἴτοτα ἴμ6 ρυπὶβῃμτηοης οὗ βοουτρίηβ, ΘΥ 08 
ἡ 6 νγδα δοηγυἱοιθα οὗ ἃ ογίπηθ ; Βοος ν᾽ 88 
186 ρΡυπίβδτοοπί οὗ ἃ βἷδυθ. [00 δι} 5 Βοιηδῃ 
οἰὑσθυβαῖρ, 800 Εἔχεα. ποίθ οὔ χυύϊ. 868-40 8.--- 
ὅκ.]. 

κι. 26-29. θη ἴδθ οϑμττισίοη Ὠθασᾶ 
[δδι.---Τῆ 9 σοτατιδηοσ, αἴϊον τοὶ νἱηρ [86 Γ6- 
Ροτὶ οὗ (86 δοῃίυτίοη, οδίης ἤογσδγὰ Βἰτηβο]Υ ἴῃ 
Οὐάον ἰο ἱπαᾳυΐτθ ῬΟΥΒΟΏΔΙῪ σοϑρθοίΐηρς {86 [οἱ 
δαὶ δὶβ ῬΎΙΒΟΠΘΥ τγ88 ἃ Βοχηδῃ οἰἰΐσοη. [““γϑὶδ8 

υπ88 ὈΟΝ δβίου δ θα δηἀ δἰασιωϑὰ. Ηθ Κηθν ἴμ]]} 
γι 6}} ι(μὰϊ πὸ πιϑὴὶ ψουἹὰ ἀἄδγα ἰο δϑϑυπιθ (μ6 τἰ καὶ 
οἵ οἰεἰΣϑη βαρ 1 ἴς ἀἰὰ ποὲ γ681}}γ Ὀοϊοιρ ἰο ἶτη.-- 
Βαοῖ; ρτει ΘΒ 0.8 ἬΟΤΟ ᾿ἰδοϊο ἴο σδρὶ8] ρυπὶβἢ- 
τροῖ, ϑσετ. Οἱαωμά. 20." (Οοπυδ. απὰ Η. 11. 267, 
268). --- 6 ΘΕ] Αγ ο τυ 88 ΡΓΟΌΔΟΪΥ βυγρυὶβοα (ἢ δι 
956 οὗ Ρ60}᾽ 8 ΔΡῬΌΘΕΔΓβ;σΟ βου] ἃ ΡΟΒ868Β ἰδ τὶρ δὶ 
δὶ δὶ}, οἱο. (ΑἸ]οχδηάει).---ΤῈ.}. Σὺ Ῥωμ. εἰ; 
ἴα]] οἵ ποηάον, δ 888 ἱπ δὰ διυρμαἰΐο ἸΏΔΏΠΟΣ: 
“7Τλοιί τὶ ἃ Βοσλδη οἰἐΐσϑη ἢ" Κεφάλαιον Ἰἰ ΘΓ }}Ὺ 
Ἰπ68Π8 ἃ ςαρίίαἱ. [““Ἧ 6 ΙΘΑΓῺ ἔτγοια 10 Οαβ8108, 
ἐβαι ἰδ εἰσεέας οἵ ἤουιο 88, ἰῃ (ἢ 9 ΘΑΥΪΥ Ῥϑτγί οὗ 
{80 τοὶρῃ οὗὨ ΟἸδυάίι, βδοϊὰ δὲ ἃ δἰψζιῃι: σϑίϑ, διά 
Δίου νυ ἀβ [01 ἃ πο γῸ ἰγὶ 6." (ΟΟΝΥΒ. ἔος. οἰ.). 
--ΤΤᾺ.]. Ὁὸ δίδγιω οὗ ὑπὸ ἰσί δια πηθ δγοόβδθ ἴγοτῃ 
1Π6 οἰγουτηδίδηοοῦ ἐμαὶ ὑπὸ δοὶὺ οὗἨὨ ἔοίἱοσίηρ ἃ Βο- 
ΤὰΔῺ αἰἰΐχοι 88 Ραμ ΒΒ. Ὁ]9 ὈΥ αν, θη ἢ ν᾽ 88 
ἄἀοπο τὶ νἱο]θησο, δηα Ὀδέοτο [86 ῥγοοῦ γγ)88 ζ0Ὑ- 
Εἰδοά ἐμ8ὲ ἃ ῬΘΏΔΡ δοὶ δὰ θθθῃ σοπιτ θα. 

ὈΟΛΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. 1 νγαβ ποὶ βὸ τ υ0}} Ῥϑυ]᾽ 8 ρθη δῃηὰ 9Ἃ687}688 
δοηΐοδβαδίου οὗἨὨ Φεδι8, τον ἴῃ ᾿ἰβοὶῖ, 88 818 68]] 
ἴο Ὀ6 ἰ6 Δροϑβι1]ο οὗ (6 α θη 168, ἐμαὶ 16 ἰο {86 
ἰηϊεσταρίίοη οἵ ἷ8 ἀΐδοουτδο, δπὰ ἴοὸ ἰμ8 ουΐ- 
Ὀγοδκ οὗἩ ἀθβα!ν (ὌΤΥ οα ἐπ6 ρατί οὗ (6 Ρ60}]8. 
ε16 ρυϑοϊβοὶυ πὸ ῥσοιϊμοπὶ δπά ρθουν θαυ το 
οἵ ἷ8 ταϊββίουι, ὑμαὺ βυ δ᾽] οὶβ κἶπὶ [0 Βυ ΣΙ Κ. 

2. Α Κονεαη ρυίυϊϊξσε Ῥτοίοθοίὶβ {86 δροβϑί]α οὗ 
Οχίοδι; ἴὶ μαὰ δυϊοποταΐοθ!ν στόν υΡ ἷἱπ {μ6 
ὙΔΥ ἴῃ ὙΈ1Θ Οοὰ δυδογοα (π0 Βοιηδηβ ἰ0 γγα]}κ 
(οἰ. χὶν. 16). βοὴ ἃ ῥυΐνι]ορο, οαϊογθὰ ὮΓ ἃ 
Ῥασιϊσυϊδσ οἶδδδ, γν88 Δ᾽ σοῖο ράρζδη δηα δυὶ8- 
ἰοσταίϊο ἴῃ 118 σμασδοίογ; 8.}}}, 1018 ποῪν Θι ρ] οΥ θὰ 
88 1.9 ΠΙ688 [ὉΓ ΣΟΒΟΘΣΙΏ 8 ΒΟΓΥΪΟΘ ἰ0 ἃ ΙΠ6880}- 
ξεν οἵ ἀοα. 

ἩἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

κε. 22. Διῃᾶ [6 βᾶνὸ δἰτὰ δυᾶξθμοθ 
Ὀπῖο 116 ττοτᾶ.---Τ Πὸ ΘΩΥΥ οὗἩ (6 99.0.85 ΠΟΥ͂ 
γοδίβ ἰἰβϑο οὶ; (ΠῸ ΤΟΥ ὉΒΥΠΠ1ηρ ὑδβοπηβοῖνο 8 ἰοὸ 
δῖον ἐμ Κἰπχάοια οὗ ἀοἀ, δπὰ γἱο]οηὶν ορροβοὰ 
189 δείγϑῆσα οὗ οἰ μογβ-- -οὗ ἔδο αθπι1168 [Μ|. χχλῖ!. 
18]. (Βίο,ο1).---Ρ δὼ] Βεαᾶὰ ἀεὶ νεγοὰ ἃ ΥΘΥῪ ἰη- 
δἰτυσίϊγο δῃὰ ρονοτ} ἀἰβοοῦγβο; ΠΟΥ ΡΒ 61688, 
6 δοδοιῃρ} βηθαά ποίησ. [8 γο δ} 8 τ ογ τηδὰ- 
8658 δηὰ ΓὈΓΥῴᾧ Χουθηχα ἀπά τρδῖϊοθ, οἢ 86 ρατί 
οὔ δῖ8 βϑδσοσβ. ΤῊ8 6456 ἰθδο 68 08 (0 ἴὉΣΠΔ ΟἿΓ 
ορίηΐοι οὗ 8 βουϊηοῦ ὙΠ1Ὲ σγοδὶ οαυϊίοη, δηα ποί 
ἰ0 Ἰιραβυτο 108 γα]θ ὈΥ ἰΐ8. Υἱϑῖ 816 ἔγυ 8. (ΑΡ. 
Ῥαδὶ.). Ανναν υυἱτδ δ ἃ ἔθ6]}1οὁνν ἴσοσαῃι ἴδ 9 
φασὶῇ.---Τ Π650 ΟΓῸ ΟΣ οὗ ᾿ράηο8δ, Ὑ ΔΊΘᾺ 

΄εδὺ3 ΗΪπ1860]7 Βοδτὰ ἔγοιω Ηΐβ ρβϑορῖὶθ. ἯὯὖ. ρ] δἰ 
8660 ἰμαὺ {8 ΔΡοΒι]9 ἀἰά ποὶ ὀὁχαχχζογαίθ, γν ἤθῃ ἢθ 
βδία οὐἁἨἩ Ἀϊτηθ6}7 δπὰ δὲἷβ Ὀγοίμσϑη (μι (ΠΟΥ͂ 6 γ9 
τοχατζὰρα 848 [86 Π] ἢ οὗἩ 1π6 τψοῦ]ὰ, απ 88 9 ο- 
ΒΟΟΣ] Πρ οὗ 411 (ἴῃ κ5 [1 Οον. ἵν. 18]. (Αρ. Ῥαϑι.). 
γε. 28, Οδδὶ οἱ ἰποὶσ οἱοῖμϑαϑ, δ ἃ [σου 

ἅππῖ ἰπῖο ἴ86 εαἱἷτ.--Τ 680 ὙοΓΘ δἰασιαίηρς ργο- 
Ῥδγδαιΐομβ (Ὁ [8.8 ὈΥΟΘΘΒΒ οὗ βίοπίηρ' [Ὀιὲ 566 (89 
ἔχεα. ποίθ οἢ ἰδμὶ8 ραβδ8ᾳο.--ΤῈ.. ΤΉΏΘΥ δι} 
Ῥγοβοηΐ, οὐδ ἴῃ οὔτ ἀδΥ, δὴ ἰτηδιρο οὗ δη, ΒΘ ἢ 
{86 τηϑδάῃο688 οὗ ραβϑβίοῃ δοῃίσοὶϑ ΐω. Ηο γϑηδβ 
18 οἰοίϊιο8, δαβίβ οὔὐ ἐμ 1δβδὶ σοιηηδηὶΐϊ οὗ βἤῆδιηθ 
δηά τηοάἀοδίγ, δὰ ὀχ ὐ 18. Βἰ α1861. τυ ἐμουΐ ἀΐδ- 
κυ ΐ86, ἰπ ΒΒ Ὀγαΐαὶ δ ϑ 688; 6 ὑμτονσβ Ὁ} ἀσδί, 
ἴῃ ογάθυ ἴο Β0}}γ 8]}1 ὑπαὶ 18 Ὀυῖχαι δὰ Ὀοδυιίζαϊ, 
ἴο ῬοΪ]αἰθ 41} ὑπαὶ 18 βΟΌ]6, δηὰ ἰο ἀοϊυάδ πἰπηβο]ῦ, 
--ἰἴὦ 18 ἀδηρογοῦδ ἰο δύνα θη (86 Ἰΐοι ; {89 εἰ γ᾽ 8 
ἰοοί ἰβ ἀοϑίσγυοίϊνο ; δὰ ὑμ6 τηοδὶ ἐουυὶ 16 οὗὨ 8}} 
ἰΟΓΓΟΥΒ, 18--τηδη ἴῃ ἷβ ἀο] αβίοι.᾽᾿ (881116Ὁ). 
εε. 24. Βαᾶθ ὑδμαῖ 6 δῇου]ἃ ὍὈθ0 θχα- 

ταϊῃ δα ΌΥ δοουσρίηρ; [αἴ δΘ τασδὶ ζηουν, 
εἴο.---υγίης 8 [πη], (86 ᾿πδ]᾽ οἰΐοη Οὔ. 6 ῥα Ἶ8}- 
τηθηὶ 18 υϑι8}}ν {πὸ ὈοχΙπηΐηρ οὗ (86 ἐσὶ8]. Αἱ 
ΒΘἾὮ ἰἰτη68, ΟΥ̓ΘῚ Ὑ86 ἸΏΘῺ ΤΩΔῪ ΘΟΙΏΠΪΐ ΒΟΓΙΟῸΒ 
ΟΥΤΌΟΓΒ. ΤῸ ΒοΟοῦΌΓΚΘ, δα ΟἿΪΥ δ΄ἴου γαγὰβ ἰηνθα- 
υἱκαῖθ (0 68850---Θι ἢ 16 [86 ῥγδοῖΐοα οὗ (ἢ που]ὰ, 
[ι οοπάφιρπδ ὑπαὶ ψ ἱοὶ ἰξ ἀοθ5 ποὶ ππαογείδηὰ, 
διὰ ῃ.8.8568 ΒοηΐΘΏ 66 ΟἹ Βἷηι ὙΠοΙὰ 1ξ Π85 ποὲ 60Ὲ- 
νἱοίοα. Βυὺΐ 6 οὗ ροοά σῃοον, Ο ΟἸγἰβιΐδη, τ θα 
(818. 18. ἐμβῖίπθ ον ὀχρογίθῃοθ. Αποίμον ἀδῪ οἵ 
δυάχστηοηΐ δυγαὶὶβ (866, Ὑθὴ αοἀ ἩΗΐτ861 νν}}} 
δυᾶρο, ἀπὰ ψῆθη Ηο ν1}} τονίονγ δηὰ δηηυὶ 4]] 
ἴ8οδ υτὶ σῃίθουβ βουίθησ08 δηὰ ἄθογοθα, Ὑ ΐἱσἢ 
δὰ Ποῦ Ὀθθῃ ραββθὰ. Α τοῖν αἱ ογοηὶ ἀθοϊδίοη 
Ὑ11 {πο Ὀ6 ΡῬτοοϊαϊπιοά. {τς οὗ 80]. νἱ. 4, δ). 
--Βυὺ (ποὺ, Ο δαΥ Ὁ] ἰπαᾶρο, σοι θ᾽ ἐῃ 8 6886 
γ76}}, δὰ δαορὶ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ Ρτοοδυίζίοῃ, 1 (που του]άδὶ 
Ὠοΐ Βεαῦθ ὑμ6 θαγάθῃ οὗἩὨ ἱπποοϑαὺ Ὀ]οοά ου ἰδ 7 
οοηϑοΐθηοο. (βδίαυκο). ᾿ 

ψεβ. 328. ἐς Ἰανσία!ὶ, οἱο. ἴ---᾿ Ὁγἰ βιίδη ἰϑ - 
αἱ ἸΙθογΥ ἰο ΔΡΡΘ84] ἰο {μ0 ἰαῖν δῃὰ ἰο πὲὶβ γἰχιίβ, 
ἴῃ οὔθ ἰο Θϑοαρο υη͵υδὶ δηὰ νἱο]δπὶ ἰγοδιπηθηϊ. 
ΜΈ οη ΟὨΥΙβιϊδη8 ὅτ οὐ] χοὰ ἰο τοβϑίἀο ἴῃ ἐῃ9 
Βοτάδῃ ΘΙΉΡἾγ6---ΟΥἹ ἴῃ ΤΌΥΚΟΥ---ἸΠ Θ. ΤηΔΥ, ἩΪῊ ἃ 
κοοά οοπδβοίθῃσο, Ρρ68) (ὉΣ ρῥγοϊθοϊΐοη ἰὸ (89 
ἸΔῪ8Β οὗἩ βυσῦ σουπὶγὶθ8, 85 ΤΥ 85 {π686 ΔΥῸ Β8Π0- 
ἰἰοπθὰ ὈῪ οά, ἀπά ὉΥ παίυγο, 1 ΤΏ δα. νυ. 21. 
(ϑίδνκο).---ἰῦ δυο 8 ὈΥΪΎ] Προ 85 οἱ ἰσθηβαὶρ, ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ΘΑΓ ΒΥ Κίἰπράοπι, ΡΟΒβΘΒ868 (818 σγϑδί γδ]υθ, 
ΒΟΥ ῥγϑοΐουβ ἐπ 9 ργΪυ]οχο οὗ ὑπὸ δῃ!]άτϑ οὗ αοἀ 
ταδί Ὀ6, 80 δῦ, ἰῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΏΟΘ οὗ ΠΟΙ ΠΟῪ 
Ὀΐτιμ, Ὀθοοπιθ ὑπ οἱ ἐἰΣθδ οὗ Ὠθαυθῃ! [Πολίτευμα, 
ῬΆ]]. 111. 20.---ΤᾺ.] 

γεκ. 28. Διηᾶ δὶ βαϊᾶ, Βαὶ Ζ νυαβ ἔζθο 
ὈοχῺ.---ΝῸΥ βΒβουϊὰ ἔπ ΟἸ τί διΐδῃ ἀθβρὶβϑο (ἢ 9 
τίν] ρσο8β δηὰ δανδηίαροβ οὗ Ὀἰγί, Ὀαὶ οοπβοΐθη- 
Ε]ουΒῚγ διΎ 81] Ὠἰτη86] 7 οὗἩ μον, ἴῃ Ῥχγοτϊηοίίηρ {89 
ΒοδΟΥΡ οὗ σοά, ἀπὰ ἐδθ το] ΐατο οὗ δῖ ποῖ Άθοσε, 
1 ον. χ. 88. (ϑίαυκο). 

γεβ. 29. ΔΑπὰἃ ἴδ οδίοῦ οαρίαΐῃ 8160 να 
αἰχαϊᾶ, οἰο.---Τὴο τ ῇοἷο ταυ]ιϊτὰἂθ πδὰ οτγὶοᾶ: 
ΦΑΥΑΥ͂ Μ|Ὲ ΒΆΝ 8 ζοϊ]ον,, οἱο." (γογ. 22), δηὰά 
γοῦ {Π6 ΒΡΟΒΙ]6 ΠΟῪ ἱπδρίγοβ ὑπ οἰ οὗ σδρίδϊη 
ΒΥ ΒΘ] τι ἤθασ. Τὺ 186 ᾿ογὰ ΘΧ6}18 8 861- 
γϑηΐβ, ΟΥΘἢ ὙὙΠ6Π ὑΠ6Υ 866 1ὶ ἴ0 ΒΔ ΥΘ Ὀ6Θἢ ΟΥΟΒΠΘα. 
Β116 ΠΟΥ͂ θΘαΓ {86 ἰαρθ οὗἁἨ ὑπ 6 6ΥΌ58 ἴῃ Βυταὶ- 
Ἰἰγ δὰ ἱζποπιΐηγ, [86 ἱπιᾶρα οὗ 886 ϑαγνϊοῦν, 
πο ἀροογαίοβ ὑμϑῃ, ἱπνοδίθ ἱμοπὶ ἢ βυσὰ 
ΒΟΙΟΥ δηὰ δυιβου νυ, ὑπαὶ ον ἢ ὉΠ ΖΟΟΪΥ τηθῃ δΓΘ 
ΔΙασιηθα, δὰ τϊϊδάγανν ἤγοτα ὑπ θη. (ἀρ. Ῥαδῖ.). 



406 

ΟΝ ΤῊΣ ὝΗΟΙΙ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΥκΒ. 329-29 .-- 71 
ἀροείἰε᾽2 ἀπησετ, ἀπά λΐ ἀεἰϊυέταποε: 1. ΤΒὸ ἀἄδη- 
ἔστ (α) οτἱρ᾽ ηαὐἰοὰ μ δΐδ5 (ΘΒ Δ ΟΠΥ͂ ἰο {86 ἰσυ ῃ, 
γογ. 22, δηὰ σορ. γον. 18 δηὰ 2]; (δ) νγ88 οδυϑδοὰ 
ΒΥ {μ6 ἱἰπίο]ογδηΐ ρῥγάρ οὗ ἰμ6 ον; δηὰ (6) 
ἐπγοδιθηθα 84 ἴδίϑ] ἰββιιθ, γοσ. 22, 28. 11. ΤῈ 
ἀο]ἑγόσδηοθ, γγ8ἃ8 οθοιϊθα Ὀθσδυδο (α) 6 Βοπιδα 
ΘΟΙΏΔΠΟΘΣ γ848 ΡΟΥΘΓΠΘα ὮΥ 8 8686 οὗἁ 7υπίϊ66, 
(δ) {89 Δροβί]ο ροβϑϑαϑοὰ {π6 ὈσΣ 16 65 οὗ δ οἷτὶ- 

᾿ 80Έ, δὰ (0) 8 ΠΟῪ ΟΡΡΟΓΙ ΔΙ ΤῸΥ τἱπαϊσαίΐηρ 
δ᾽ π}86} νγ89 δῇ!ποτασα, νογ. 80. ([,͵1800.}---ὐἰσλίεοιμ- 
πε αταϊ(εἰὰ α παίξίοπ: δι δἷπ ἐδ α τεργοασὴ ἰο απν 
»έεορίε [ᾧὕῬτον. χὶν, 84]. (14.).----δωκ, α πιοαεὶ α8 α 
ποδίε εἰὔογετ: Ἰ. ΒΥ ὑπ ΠΟΥ ἱπ ὙΠΟ Ὲ ἢ6 ΘὩ- 
ἄυτοβ υπαυοϊἀδ Ὁ]9 βυδογίηρε; (α) 86 ΟΌΒΘΟΓΥΘΒ 
αἰΐομποο, τοῦ. 22 8΄.; (ὁ) μι ον κῖνοβ, τοσ. 28: (6) 
.)6 ΟΔΙ ΠΥ δυ ογβ, τοῦ. 24. 11. ΒΥ [Π0 ΤΏΔΏΏΟΥ 
ἵῃ Ὑϊσ ἢ6 δυουὶδ 8Π ΟΠ ὨΘΟΟΘΘΔΡῪ δυο  ΐ ὁ ; 
(α) 'Θ ἀο68 ποὶ 5661 πιδυιγγάοιι; (ὁ) 6 σϑδας 008 
ἐὰ)θ τηδρίβιγαϊθ ποῖ 9 δΌυ.Β0 18 ῬΡΟΎΤΘΓ; (6) 6 ΤΘ- 
ἰδίηϑ, ἴθ 18. ἱπίοζυγ, (ἢ δοπδβοϊουβηθ88 οὗ Ἀἷκ 
αἰ σοὶ 88 ἃ πδη. (ἰἀ.).-- ΤῊε ἱπυγιαιίεα Ρεορῖς οὗ 
«εγυωδαίεηι, “ἢ τπιρτεδεῖυε εἐἰϊμείταίίοη 07 ζαπαϊοΐδπι: 
Βιονίης ἰβαΐ ἑαπδιίοίθη, 1. Ὀ᾿ϑθοποῦβ αοά, ἴῃ 
ὙὮΟ50 ΒΟΣΥΪ66 ἱΐ α]δί5 ὑοὸ Ὀ0 Σοαϊουδ;: 1, Μα1]- 
ἰχοϑδί 6 ἱπηοοσθοηί, Ὑ δ οσι ἰὑ ἢ 65 Βοϊοοϊοά 85 ἰ(8 Υἱο- 
ὥπι8; 111. θορχτνδάθϑ ᾿ἰ8617, ὈῚ οοηγονίίης το ἑηίο 
ὙἘΜΜ οδδίβ, νον. 22, 28. ---78 τὲ ἰαιοζμὶ ὕοτ ψοιε ο 
ϑοοιτσα α ταὶ ἰλαί ἃ α Κοπιαπ, απά ὠποοηαεπιηεα 
“-- ποτὰ Ῥτοοθοαϊηρ ἔγοιῃ (86 τηουἱἢ οΥ̓͂ αοά, 88 
8 νδτηΐης δἀ ἀγοββοά ἰὸ ἰγγαπία; ἰΐ σου πκ {ἢ 61}, 
Ι. ΟΥ [86 ᾿π8]16η80]6 τ χϑ οὗὨ τρδη; [1. ΟΥ̓ {86 
βδογϑὰ ποῦον οὗ 89 οἰ(ίξοη : {Π1. ΟΥ̓͂ 8 ἱπανίο1 80} 
ἀϊχοῖ οὗ (86 Ομ νἰδιίδη.--- 7λ6 δαστοα ολαταςίεγ οὗ 
ὦ εογυαπί οὁ7 αΟοά: 1. ΒΘ 6 18. ΥἹΟΙΘΗΓΥ 88- 
βα1]οὰ, Ὦ6 ἸΏΔΥῪ ῥγοίοϑδι, νἱ ἢ} σΟὨ ΘΟ Π6858 δά Ὠυ- 
τα ἐγ, τοῦ, 26; σορ. οδη χυϊὶ. 28, ἴΠ. ὝΜοη 
.)9 18 ὀχροδϑὰ (0 οχίθσῃδὶ 11} ὑγοδί πλϑηΐ, {8.6 ΠΟΥ 

ΤΗΕ ΑΟΥἿΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΑΡΟΒΤΊΕΑΗ. 

τῆδη τοδὶ! ᾿ηγίοϊαδιο, οἷ. τὶ. 156. ΤΙ, θη ἢ6 
15 τροἀάδῃ ἴῃ {πὸ ἀυβί, ᾿6 51.}8}} Ὀ6 στονγποὰ υἱϊὰ 
ΘἔδΓΠᾺ] Βοποῦ, δι. ν. 11], 12.--- - Τλε ἐπαϊπαδίε 
ποδιεϊιίῳ ο7 ἰλὲ ελϊάγεη ὁ Οοά: ἰὶ ἱκ, 1. Αοαυϊτοὰ 
(γουσὰ τοζοθμογυδίϊου, νοῦ. 28: 11. Αἰϊοδιοὰ ὈγῪ 
(86 Κβριγί οὗ αἀοὐ, γῇο Ὀδδατδ τὶίθδϑ ἡ ΟἿΤ 
δρὶγὶϊ, (μὲς γψγὸ ἀἃτὸ ἴθ δμλ]άτοπ οἵ Θοὐ [Βοιι. 
ΥἹ1. 160]; 1Π. Ῥχογϑὰ ἴῃ ἰτῖ81]5 δηὰ ἱδιυρίδιϊοηϑ, 
γον. 28 Β΄. ΙΥἿ. Βοπονοά 1 Βοδύθ, ΒΘΓΘ ἴ86Υ 
8}}8}} ΔΡΡΘδ τῖζῃ ΟὨγὶδὲ ἰῃ μἴοΟΣΥ, Οο]. ἢ. 4.-- 
Τῇε εχαϊιεα ῥγιοϊίοσοε ΟΥ̓ α οἰδέσεη ἐπ ἰδὲ ζιπσάοι, οὗ 
Οοά: 1. δ διδϑ πο σϑϑβοῦ ἰο ἴϑαν {86 ῬΟΎΤΕΙΘ οὗ 
{89 που]; (Ῥαὰ]} ϑηἰογίδ πβ πὸ ἴδ ἴπ ἰδς ὑγοὸ- 
ΒΘΏ66 οὗ πῃ0 Βοηδῃ ΟἼΟΥ; ὑμ6 Ἰδαίου, οα ἰδ 
ΘΟΠΙΓΑΤΥ͂, ἤἴθδτβ δἷπι, γον. 29). 11. ΤῊ6 Ἀ]οτΒ 
γγἶοι ὑπ6 του ϊὰ αἰϊεπιρὲα ἰο 1η8]1οῖ, οϑηποί ΓΟΔΟΒ 
δα; (ἃ οἰίξοι οὗ Βοπιο οου]ὰ ποὶ Ὀ6 ἸΘΡΆΠΥ 
δοουγχοὰ; ἃ οἰσϑη οὗ Ογὶβὲ ἰ8 οὶ Ἔχοτηρὶ, ἰἱ 18 
ἔγιθ, ἔγοπλ (86 δίχοϊοδ οὗ 88)1ςἰ1οπ δηα ἐμ βοοῦτξο 
οὗ ρεγβοουίΐίοι, θὰΐ 1686 ΠΟΙ ΒΟΥ Ῥδΐῃ ποὺ ἀΪ5- 
Βοδον πἰ). ΠΙ. Ηδ 8 ποὶ θοππὰ ὈΥ {πὸ )πάς- 
τηϑηΐ οὗ ἰΠ6 που]; (Ρ8} δρρθ8}5 ἤγοτω ἰδ σοπε- 
Δ ἀοΥ, ΒΘ χογθγηθαὰ ὈΥ ζ8186 ἸΤ ΡΓΘΒΒΊΟΏΔ, ἰο 
6 ΒΒ: 0 8}, ἸΏΘΩ ἢ6 ΡΟΒΒ65868 8 ΚηΟΤ] σε οἵὗὅ 
[8 ἔλοίβ, δῃὰ, υἹυἱτπδίο! Υ, ΔΡΡ68]5.0 [89 ΘΠ ΡΕΓΟΥ 
δἰ πιθ6 17, Τμ6 Ομ γι βιΐθῃ ΔΡΡ6 815 ἔγοτι ἴδ }υδξ- 
τοϑηΐ οὗἩἨ 86 νου]ὰ ἰο (μ86 ἰΥἹΌΌη4] οὗὨ 18 ΒΘΑΥΘΗΪΥ 
Κὶηκᾳ.)---Τὴο ΟΝ γιξίϊαη υαΐιεε, δειέ ἀοεε ποί ουετυαῖπε 
λὼ οἱυϊξ τίσλίδ: 1. Ἠξς ἀο65 ποὶ Βοοτη ἰο0 δυδὶϊ δἰπι- 
8617 οἵ (Ἰὸ δἀναπίαοβ οοηποοίοα τὴ 8 ὈΙΤΙΒ, 
γον. 28, Ὀὰϊ δ6 Κηονγ5 ἰμδὶ ΠΟΥ ΤῸ οὗ πὸ τΑ]ὰ0 
ψἱπουὺ ΒΟΌΣ ἰγ οὗ δου]. 11. Ηθ ἀο68 ποὶ πβΒρβοσίῆξε 
86 Υἱχ δ τ] ἢ {π0 δ ν ΣΘΟΟΡΉΪΣΘΒ, γοΓ. 25, δυΐ 
86 οἰδιῖηΒ (ἢ 6 πὶ ἴῃ ἃ 6116 δῃὰ δὴ δι π}Ὁ]6 Βρ τί!. 
1Π. Ηθ ἀδιιδηὰβ ἐμ ρῥσχοϊθοίΐοι οὗ ἐμ σογοση- 
τηθηΐ, γοσ. 26, Ὀυὺ ἷὶβ σοπδάσποθ 18 ὈΥ ΙΗ ΔΙΙΠΥ͂ 
βχρὰ οὐ πὸ ἱογὰ οὗὨ Ἰογάβ, διὰ Κίῃς οὗ Κἰηζ8, 
γον. 21. 

Ο.-.--ῬΑΌΊ 15 ΒΒΟυΘΗΡ ΒΕΡΟΒΕ ΤῊΣ ΟΒΕΒΑῚ ΟΟΠΧΟΙ͂Ι; ΗῈ ΜΑΚῈΒ ΒΒ ὉΒΕΕΝΟΕ: ἘΒΠΞ ΟΟΝΡΟΒΈΙΚΝΟ 

ν ῬΒΟΜΙΒΕῈ ὙΗΙΟΗ ΤῊΝ ΓΟΒῸ ΟΙΥΕΒ ΗΙΜΝ. 

Ομάρτεβ ΧΧΙ͂Ι. 80.--ΟβΆάρτεε ΧΧΙΠ. 11. 

[0Π. χχῖ!. 801. Οπ {δθ Ἰηουσοῦγ, Ὀθόδαδβο ἢ6 που]ὰ Βανο Κηόπη [Βαὶ οα [δε ζ[0]- 
Ἰοπίης ἄν, τ βῃϊηρς (0 Π007] ὑΠ6 ΟοΥ δ ΠΥ ἩΒογοίογο [οὐ ὑπδὺ οὗὁἨ σπῊ 16 }} 6 ΜὺἨβ 80- 
ουδοά οὗἩ [Ὁγ] (89 ὁ οτβ, 86 Ἰοοβοὰ Ἀϊπλ ἴγοια λΐξ Ὀδηὰβ [86 ταϊθδβϑὰ Ἀϊη} 1], διὰ οοτα- 
τοδηἀοὰ (δ6 ομϊοῦ ῥγίοϑίβ δηὰ 8]] ὑϊιοὶγ [0810] δομῃο}} ὕὑο Δρρθαγ [8588611}]6], διὰ Ὀγουσλὶ 
Ῥδὺ] ἀοτη, πὰ βοὺ Βίτα Ὀοῖογο ὑ θη. 

[6Ἡ!. χχὶϊ!. 1.7] Απὰ Ῥαυ], ϑαγηθβεὶυ ὈθΘΒο] ἀϊηρ [π6 οοπηςὶϊ, βα] 4, Μϑη ἀπά Ὀτείβγθῃ, 
Ι μάγο ᾿ἰγοὰ ἴῃ 8}} ροοά οοηϑοίθηοο θοίοσγο (οα ἀπι}] [1 μᾶγϑ πα] κοᾶ θεΐογα αοὰ νι 

2 δἷ] χοοὰ οοηβοίδησθ πμί07 {Π18 ἀαγ. ἘΛπὰ [Βα1] (μ6 ἈΙρᾺ ῥτίθβδῦ Απδηΐδ8 οοταιμδηδοὰ 
8 ὑπθπὶ ὑμαὺ βὐοοὰ ὈΥ͂ Μἰπι ὅο βιελὶϊΐθ ἴα οἡ ἴΠ6 τηουΐβ. ἘΤΒΘα βαϊὰ Ῥϑὰ] ππΐο δῖα, 

Θοά 88}8}} [π|}]ν αὐ ν ἑώρα ἴμ66, ἑλοι, τ οὰ πα]}: ἴος βίου ἔμβοὰ [π|ὲ}}: (δου 
βἰἐ{680] ὑο ἡπᾶρθ πιθ ἃ τ Π6 ἴαν, δῃὰ οδοιημηδηάαοβὺ τὴ6 [0 Ὀ6 Βυ᾽ δ ΘΟΙΙΤΑΤΥ͂ ὑ0 ἰδε 

4 Ἰδτν [π|θ, ἴῃ ΥἹοϊδίΐοα οὗἁὨ ἔπ ἴανσ, ὑο δ6 βυαϊἰθη77 ἘΛΔπὰ [Βυ0] ὑμ6 Υ ὑπαῦ δέοοά ὈῪ 
δ βεἰά, Βον ϊοϑὲ ἰμβοὰ Οοἀ᾿Β Βἰρᾷ ρῥγίοβϑυ  ἈΤΉθη βαϊᾷ Ῥδὰ [Απὰ (τε) ῥβὰὶ 8414], 1 

ψὶδὺ [6] πού, Ὀτοίμγοι, ὑμαῦ ἣθ γγὰβ [18, ἐστὶν] 086 Βὶρἢ ῥγῖθϑῦ: ον ἴζ ἰ8 στ τα, 
6 ΤΏου Βμαὶξ ποὺ βρϑαὶς δου]! οὐ (8 τυ]οῦ οὗἩ ΤΥ ρϑόορίὶθ. ἘΒαΐ πθθα Ῥδὰϊ ρογοοϊγεὰ 
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[Βυὺ 28 Ῥδὺ] Κηδ6ν7 ὑπαὺ (πΠ0 ὁ6 ρῬαγὺῦ τπτοσα ϑαδάμυοοθοδ, δηά {86 οἵμος ῬΑΥΊΒ668, μ6 
ογιδα ουαὐ ἴῃ ὑμ6 οουμοὶ!, θη απα Ὀτοίβχοῃ, 1 ἀπ ἃ ῬΏδτίβοο, 88 βοῃ οὗ ἃ ῬἢδσΙβ69 
[8 βοὴ οὗ ΡΏδΥθ6683}: οὗ (86 Βορθ δηὰ τοδβυνγθοίίοη οὗ 86 ἀθδὰ 1 δὶ ο}]]δα ἴῃ α068- 
(ἴου [ἴον δ δᾶ κθ οὗ ὑπ ΠΟΡ6 ἃπὰ τγοβυγγθούίΐοη οὗ ἴῃ6 ἀορδά 1 δὴν ᾿υάσοα ]]. ἘΛΔπὰ 
κὰν ὙΠ6η 6 Πα 50 Βαϊ [8814 18, τοῦτο], ὕΠ6ΥΘ ΔΤΟΒΘ ἃ ἀϊββθηβίοῦ Ὀούσοθ (6 
ΒΑΓΙΒ668 δηα βίδα 6668: Δηὰ δα τυ] υ6 ττὰ8β ἀἰνἀοὰ. ἘΒαΣ (86 ϑιεααάμποροβ ΒΑΥ 

ὑπαὖῦ {Π6Γ0 18 ΠΟ γαϑυσσγθοίϊοῃ, [8π4] ἢθιῦΠ6Γ ὃ ΔηρΘΙ, ΠΟΥ Βριτῖῦ : Ὀαὺ 186 ῬΏΔΙΙΒΘ6Β 60η- 
ἴο88 ροίῃ!. ἘΛΔμπὰ [Β0] ὑἤθγθ δζοβο ἃ σγθαῦ ΟΓΥ: δῃὰ δ βουϊθεβέ ἐλαέ τοαγ6 οὗ ἴδ 
Ῥ ΑυΙβθοδ᾽ ραγί [(ΥΥ̓: ἃπὰ Ββουῖθ68" οὗἨ (Π6 ΡΑΓῸῪ οἵὐἨ «(16 ῬὨΔΑΥΪΒ668] ΔγΌ86, δπὰ βίσουβ 
[οοηΐθηα 647], βαγίησ, 8 δηά πὸ 601] ἴῃ 0818 τηδη: δυΐ 15 ἃ Βρ᾿σἱῦ ΟΥ 8 δῆρδὶ δίῃ 
Βροΐίζθῃ 0 Ὦϊπι, Ἰοὺ 8 ποὺ ἤρηῦ δραϊπδὺ αοα [πῃ : Ὀαὺ 1 8 Βριγὶῦ Ὠδὺἢ βροΐζθη ἴο Ἀΐπ), 
ΟΥ 8ὴ δηρθὶ 7]. ἘΛπα ]ιθὴ [Βαὐ 887 {Π6 16 ΔΓΟ86 ἃ ζτϑδαὺ ἀϊββθηβίουῃ, ὕμ6 οἰκί σαρίαϊῃ 
[16 υ] ιη91, ἔδατγίηρ Ἰοβύ Ῥϑὰὶ] βῃου]ὰ ᾶνθ ὕθθῃ []ρῦ 067 Ρα}}]6α ἴῃ ῥΐθοοϑ οὗ [Ὀγ] 
18 6ῃ), οΘομιτδη6α {Π|6 ΒΟ] 1678 (0 »ὉὋ [δ8ὲ [86 Βο] ἀΙ6γβ βμοι)ὰ οοπλθ7 ἄοση, ἀηὰ ἰο ἴδ 9 
δῖ ὈΥ ἔοτοο [δηἀ Βῃηδίο ἢ 117 ἔγοτα δοηρ ΤΠ θτη, δηὰ ἰο [οπι. 00] Ὀτὶηρ λίπε πο (86 
οδϑῦϊθ [Ὀᾶττ8 08]. ἘΔπὰ [Βα 15] (86 πἰραῦ [0] οί (86 [μογὰ βίοοά ὈΥ [ὁδηη6 [0] 
ΐπι, δηα βαϊὰ, Βθ οὗ ροοα οἴδοσ, δὰ] [ογι. Ῥ8017: δ ῸΣ 88 ὕμβου μδβδὺ ὑββυ θα οὗ τὴ ἴῃ 
“) ΟΥΉΒΔ] 6), 50 τηυϑὺ (Πουλ ὈΘΑΓ ἩΪΌΠ 688 δὺ Βοῃιθ. 

1 Ψεν. 30. (εἰ. χχὶί.). [Ὁ. ἰ6 ἀοδείοπιί ἴγοπι δὲ μέλλοντες, οὮ. χχίί. 29, ἴἰο ἐμο οπὰ οὗ [πο Ὀοοῖς.---Ἐπ.} ᾿Απὸ τῶν δεσμῶν, 
ἴον ἔλυσεν αὐτὸν ἀμ ἐεσί. γες., τὰ α. Η.] 5 ον ουϑὶν 8 Ἰδαῖον δα άϊείοη ; ἴογ {πὸ ἴοι οἱάοαὶ υποίαὶ πιαπυδοτὶρΡ [Α. Β. Ο. 
Ἃ., αἷσο Οοά. δίη., ἀντ ἦο ποῖ ὀχ θίς ἰϊ.---ΕὨΣΊ ον, [η0 δδπιὸ ΤΟΣ πηληυδογίρίδ [Α. Β. 6. Ἑ., νι Οοά. δίπ., Ὑ]ᾳ. (οοη- 
νεπὲτο}} ὀχ υἱ [Π0 τοβάϊπρς συνελθεῖν, τ ΏοΤΟΔΒ 189 οἴποτο [6. Η.}] ανὸ {ἢ 9 τέδαϊανς ἐλθεὲν [οὗὨ ἐδχέ, γος.). Τπε Ἰαξῖοι ἰθ 4180 
ἃ ἰαῖετ οοττοοσιίοη, 86 ἰὲ δὲ δυρροδβοὰ [πδί 6 Φονγίϑ δι ογὶ 96 δὰ ὕθοπ αἰτοςῖοα ἴο ργοσϑοὰ ἴο ἐπὸ ἀπαγίογε οἵ [Π9 ο- 
ΤΑΔῚ σοιηδπάοτ. [866 ἴπ ἔΧΕΟ. ποῖρ.- Ἴη (ἢ6 δᾶτηθ γοῦδο, ὅλον Ὀσίοτο τὸ συνέδ., οἵ ἐεσέ. γεο., Δι α. Η.-., ἰδ οναχοὰ ἱπίο 
πᾶν ὉΥ τεοσθῃϊ οὐϊΐοτα, οὐ (86 ΔΓΠοΥν οὗ Α. Β. Ο. Ε-., Οοά, δίη., Ὑυ]Ἱς. (οπιπε).---Αὐτῶν, αἴτλον συνέδ., οἵ ἐεχί. τεσ. “ἰὰ α. Ἡ., 
ἰΖ ἀγορροὰ ὉΥ 1.160 δβϊθ, ΟἹ ἴδ 8816 ΔιὐἰΠογ ἴγ.--ἜἙ. ᾿ 

2 (ἵν. χχὶ., τοσ. 6. Τηο γοραϊηρ, νὸς Φαρισαίων, 16 Τοηά ἴῃ (δ πποῖα] τη δηπθογρίδ Α. Β. Ο. [αἴ5ο, Οοἀὰ. 8[η.], ἴῃ δουϑῃ 
το ΒΟ 69, ἴΠπΠ6 ὅγγ. δπὰ ΥῸ]Ζ.; 8160 ἰη Τοεῖ.; πο γοδαίΐης [οἵ ἐεχέ. γϑο., ἰουηὰ ἐπ Ε. α. Η.], Φαρισαίον, ἰ8, πἰζμουῖ ἀουδί, ἃ 
φυττοςτίοπ, 88 1 νγδ8 ἀδδυμμεα ἴπαΐ δα] τοΐουτοα βοΐθ}ν ἴο ηἷβ γζαίδεγ. ατιοοθδοὺ ρῥγοίδογγοα 89 Ἀ᾽υσαὶ ΤΌγηι; ἰΐ δὰ ὕδοι 
ὙΘΓΥ ΡῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ δάορίοἱ ὮὉΥ [1,ω86}}. δΔηὰ Τίθο:. [4180 Βοτη. δπὰ ΑἸΐ., ψ ἢ 16 5.0 Π).012 γοίδί 5 ἔπ βίαν. -Ἴ . 

δ ΥοΥ. 8. [171 ἐεσί. γεο. το: μηδὲ ἄγγελον, μήτε πνεῦμα. νἰϊἢ Ο. Η., δοπιθ τΐυδου!θ8 δὰ (Δἴ πόσα; [ΔΟδ., ΤΊΒΟΏ., δοιὰ 
ΑἸΙ. ἐμδηχο μηδὲ, ὈοίοΓο ἄγγ. ἱπίο μήτε, οὔ ἴδιο δι μοῦ οὗ Α. Β. Ο. Ε (4180 Οοὰ, 8᾽:.).,) δοπιοὸ τοϊ θου]οδ, οἷο. ὅθ6 1116 
Ἐχχο. ποῖθ οἱ ἴΠὸ μαββῆχο.-- " 

4 γοτ. 9.8. Τὴο τοβάϊηρ οὔ πο ἵνο ἰαϊαδὲ πποϊδ] τιδπαδβοτίρία, α. Ἡ,., δὰ οἵἉ ἣνϑ τοϊησποῦ]θδ, ΠΑ ΠΊΘΙΥ, γραμματεῖς, πὶ ἢ» 
οὐἔ ἴ86 δγίίοϊθ, βοϑῦιδ ἴο Ὀ6 μκεπυΐηο. πο υὑποία! πιδηυδοτρίθ [Β. Ο᾽ (αἸδὸ Οοα. 8[π.}.} τοδὰ : τινες τῶν γραμματέων; ἵπι ὅν 
οἴπιοτϑ [Α. Β., ἀπά α]ᾳ. (σμέάαηι Ῥδαγίμεογμηι,) (0 τοδαϊης ἐδ : τινες τῶν Φαρισαίων. ΑἸ! δυσὶν ΔΙ ἰὁγαῖ 0.8 0 Γ0 ῬγΟΔΟΙΥ 
ἰδιοπήθα ἴο οχρίαΐη οὐ ρτουθ ἴπο οτἰηΔ) ψογὰβ [τ] ἢ, ἀοσοταΐης ἴο 1 ΟΠ] τ᾽ 8 ἐΓαπδ᾽ διίοη, ὮΘ δαΘΌ 268 ἴὼ πᾶν ὈΘΘΏ 
τοδο ἑοπηὰ ἴῃ ἐεχέ. γέ. οχοορίίπᾷ οἱ, ἨΔ ὶδὮ ὀσσαχο πῃ ὨοπΠ6 οἵ ἐπ9 ἀμείαιο, ΤῊ ἰα τπ6 τορι ΐηκς ργοίογσοα ὑγ Ἐΐδος.; [Δοΐ. 
Τϑαἷβ ΒΙΠΙΡῚῪ : τινὲς τῶν Φαρ. ΑἸ΄. πιαῖζοϑ πὸ σιβηχο πῃ {πὸ ἐεχέ γεο. Μογρτ σοποϊπάοθ τ τ Βοτη. μὲ ἐ.6 σοπα! πο τοδὰ- 
ἴω ἱβ ῬγουδΌυ ἴπὸ [Ὁ] ον ηκ : τινὲς τ. γραμματέων τον μέρ. τῶν Φαρ.---ΤᾺ. 

δ ἔξει. 9. Ὁ. ὙΠῸ οσοποΙυάϊηρς πογὰδ: μὴ θεομαχῶμεν, αἴϊοῦ ἃ . ἰοΥ ἐεαέ. γεο., ἸᾺ Ο (ϑοοοπά οοτγτϑοῖ οη).(Σ. Ἡ.} 8.0 
παητίης ἐπ 1Π6 ἔουν πιοαὶ ἱπιροτίδηϊ ΠΙΔΗΠΒΟΓΙΡΙΕ, οὔ εἶο βγθὶ οἶδα [Α. Β. Ο (οεἰ χίπα]). Ἐ., αἴδὸ Οοά. δ8ίη.), ἰῃ ἰὮγθα πιΐπδ- 
οσυϊοο, δπὰ ἤτο οὗὨ ἴἶἴπ οάοδὲ νογϑίομδ: ἴδον Βου !ή, ἰῃ δοσογάβποο τὶ 1η6 ορίπίοη οἵ Εγδβηλθδ, τί θδὺ., δὰ πιοθὶ οὗὨ [9 
τοοσπῖ ετἰ τἶοδ, θῸ σ᾿ ποθ] 0, 386 ὈοίΩρ δ ΠΡῚΥ 8 κ'οβϑα ἀογίνϑα ἔσγοπι οἷ. γΥ. 89. 

6 Ψογ. 11. Παῦλε ἴον θάρσει, ἷ8, ἀΔοοογαΐηρ, ἴο οχίουπαὶ ονἱάθποθ, ππαὰοπθίθα! δρυτίουθ. [1 ἰ8 ἰουπὰ ἰῃ Ο (ϑοοοπὰ 
οοττοοσξίοη). α. Η., ὑὲ ποῖ ἰπ Α. Β. Ο (ογἰ είμα)). Β., Οοὰ. Βίη., να]. οἷς.--ΤΆ.) 

ΦοΟοΟ οὖ 

10 

11 

Ἂς 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

Οη. ΧΧΙΙ. 80. ΟΣ ἐδ στοστον.--- Τὸ ἀσφαλές, 
ἧὦ, ε., (δι ψ Βῖ ἢ 18 σοτίϑ᾽ ἢ ΟΥ ΒΌΣΘ; γ5188 ψὶβϑὰ 

ὑπδὲ {ΠῸ} σογο τοαυϊγοὰ ἰο τηϑοὶ δὲ {86 δθοαο οὗ 
(9 Βοδῃ. Βοβίἀθβ, καταγαγών (ὙΪῚῈ ΜΆΙῸᾺ 
ΘΟΙΏΡΑΓΘ καταβάν, χχὶϊὶ. 10), ἱπαϊοαίοβ ἃ Ἰοσα} ΠΥ 
ἴπ [86 οἷ 118617, δα ποί ὁη0 ἰῃ {86 ἱπίϑγϊον οὗ 
86 ἰοῦσοῦ οὗἩ Απιοπΐδ, ν ΐοὰ δοιητηδηἀοα {Π6 οἷν, 

ἐο οδίδΐῃ ἰπήοτταδίΐοη οὐ ψΐοι 6 σουϊὰ ΤοΪΥ: 
πὸ ποτά: τὸ τί - - - Ἰουδαίων, ἂγτὸ ἰῃ Δρροβί(ἱοη 
τὶ (ἢ 6 ΓΟΥμ ΟΣ [ΤΟ συϊηρ ΘροχοροίΐοΆ}}γ [0 τὸ 
ἀσφαλές." (Μογοτ).--ΤᾺὰ.}. Ιγδῖαθ ἀϊὰ ποὶ ἰἴη- 
γορίϊξεῖο (Π6 ἴδοι 5 ἰμοπιβοῖνθθ, θυ 8 θα ἰο 88- 
σοτίβιη ἰδ Ῥτϑοΐθθ δυο  ΒΙΟἢ (86 79 0.07 Ὀγοῦρμὶ 
δῴαϊηοί Ῥαὺ]. Ηο Βδὰ δἰ υπογίο Ἰθδυπθα ποϊβὶης 
ἐμαὶ ψῶ5 ἀδδηϊίδ; 6 δα ΟὨΪΥ ρΡογοεὶ γα ἐμαί 116 
Φ4ονβ ψΌΓΟ ΘΧΟΟΒβίυ ΙῪ οχοϊ θα, δηἀ ΒρΡΟΚΕ οὗ Ραυὶ 
11} (ἴα αἰπιοβὲ οχδϑρογαίΐοη. Τθ6 ΒΙΘΓΔΓΘὮ 168] 
ΔΌϊΒοΣὶ γ οὗ ἰδ 76 »}28 οουϊά, 88 ἢ Βορθά, 6580 ]6 
Ηἷπι ἴο ϑοσοτρ} δ ἢἰθ ἀοβση. ΗΪ8 δοπιπηδηὰ 
ἐμαὶ ἃ πιϑοίΐϊῃης οὐἨ ὑ89 ϑιαυμοαγὶῃ βου] 6 Βε]ά, 
ἀΔοτηοπβίγδίοα ἰδαὶ ἐπα ἰπἀορομάθηοσο οὗ {89 76 ν8, 
ΕΥ̓ΘῺ ἰπ τιδί 618 γοίουτί ηρ (0 ἐπ 6 ἰὨ ΘΓ 4] ΘΟΠΟΘΓΏΒ 
οἴ δεῖν τοϊϊχίοηυ, δὰ Ὀδθη ΒΟΥΪΟΌΒΙΥ ἱπηραϊτγοα. 
ΤῊὴο ψνοτγὰ συνελϑεῖν ᾿ηρ]} 68 Τὶ [Π9 τα 6 ΓΒ 
δδβοι δ] ἃ ἴῃ ὑπ 6 ΟΥΪΏΔΥΥ ΘΟΌΠ οἷ] -ΤΟΟΤΩ, Ῥ ΠΘΓΘΔΒ 
(16 τοβάϊηρ ἐλθεῖν, ὙΒΙΘΒ ἷἰΒ ποῖ ΜὙ6}} αἰεδιϑαὰ 
[ποέϑ 1, δρρεπάοὰ ἐρ ἰδ ἰοχι---Ἴ8.], δϑβιπηθδ 

Ετοὰ ἴδε νψοτὰ ἔλυσεν 1ΐ ΔΡΡΡΟΔΥΒ (δαί, Δ) (Ὠου ρἢ 
1, γ8ῖ88 μαὰ αἱ δγϑὶ ζ6]1 βοῖὴθ δίδσιη, ὈθοδΌβο ἢθ 
δὰ 1116 6}}Ὺ [οϊοσοὰ α Βοπιδῃ οἰϊίζοη, 86 δά, 
ον γί Β.]688, ποὶ ἔγοοὰ Ῥδὶ] ἴγοπι ἢΐ8 Ὀοπί δ, 
ὉΠ11] ἢ ργοϑοηίοα Ἀἷπὶ ἰοὸ {16 ϑδεαπηθάτγίη. [““Α]- 
ἰδουσὰ Β6 Βαὰ Ὀδοπ δἰδγπηθᾶ, μὸ ἀδιθσιηϊπϑα, ἴῃ 
8 Βρ᾽γῖϊ οὗὁἨ ἀοἤδησο, ἰο ὀχ αἰ Ὀἱΐ ΠΟ β'3π8 οὗ νθδκ- 
Π688 ἰὸ {6 ὅαννΒ, Ὁ 80 ἐνιπιδάϊαίθ Υ8]6859 οὗἁ {116 
Ῥυϊβοηθν.---Καταγαγών, ἱ. 6., Ὀτουρηὶ πὶ ἄονγα 
ἔγοτη 88 ἴονγοσ ἴο ἴδ δουῃο}]- σόοι οὗ ὑμὸ 88η- 
ποάνη,᾽" (Μεγ 6ν).- - Τ Ὰ.]. 

Οη. ΧΧΠΙ. 1. Δηᾶἃ Ῥδὺ], ΘΟ ΘΕΌ Ὁ6- 
Βοϊᾶϊημ τἴ89 οοπῃοὶ)].--- 9 Ὧροδι160 γγὰβ ΠΟῪ 
»ἰδοεὰ Ὀοϑίοτο {89 5δημβοάγίῃ, 1κΚ ὑπ6 Βϑάθθιμοῦ 
πὲ λϑο 7, ἴῃ τ86 πἰχιῦ τ 16} Ῥγθοθαθα 8 ογυοὶ- 
βχίομ, δὰ 11κο ἰἢ 6 ἢγβϑὶ δροβίϊοβ, ο. ἵν. 7 8. ν 
27 ἢ "'Ατενίσας, ἵ. 6., Ἀ6 8: δ ἀ ἈΒΕΠΥ δυγυογ θᾶ {110 
ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ Ὀσίογο πὰ, (ἢ 8 σαῖπὶ δηα υπαἀδυπίοα 
βρὶ τί. Τὴ δά ἀγε88, ἀνόρ. ἀδελφοι, στιῃουὶ πατέρες 
(848 ἷπ χχὶϊ. 1), ἀθυιομβίσαίοβ (δὶ μὸ ἴθ]. μἱταβοὶζ 
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᾿Π[9 6 {Π6 Θαμαὶ οὗ (88 ῬΟΣΒοΟῺΒ Ὀοίοτο Βἷω. Ηθ 
δοΙππηοπ 68 {ἰ6 Ῥτοσθοαί 98 [Ν᾽ τη 56] , ἴοτ Βο6 μδὰ 
ποῖ Ὀδοη οἰἰοὰ ὈΥ {6 8. απ ὉΪγ, θαΐ δὰ Ὀδοῃ 
ἀπιρλν Ὀοΐοτο ἐμθῖα Υ {π6 Βοιιδη σοτηπιδη βῃί. 

6566 {Π60 νγαϊοαἃ υπ|1} {Π6 Ἰαῖίον πιδὰθ 18 ἢ 
δίδιἰοπηοηὶ; 6 δροβίϊθ, οπ ἷβ ρδγί, βρϑακβ υὐἱτὰ 
Εἴοαὶ οσοπίροδυγο. ἢθ ἰ(οβιϊῆς8 ἰμαὶ ἢθ πδὰ 8 
Κοοὰ σοῃβοΐθησθ, ἰὩδϑοδ 828 6 δὰ δ᾽νδΥβ 
710]8]1.ὰ ἷα ἀυίν ἰο Θαοά ἰπ ΘΥΟΓΥ τοβροοί: πάσῃ 
συνειδήσει ἀγαϑῇ, ἴῃ ΘΥΘΓΡΥ͂ γοΒρΘοὶ, 1 ΘΥΟΣῪ 6886, 
τὶ ἃ ροοὰ σοηῃϑοίθηοθ. Πολιτεύομαιςι (Ἀ ΙΟἢ 18 
Θαυϊγνα]οηὶ ἰο γεπιριδίϊοσαπε σέγο, ζμπσον πιασὶδίγαίω 
ἔπ γορωδ.} Ἀθτο ἐπ 0 1168: “1 ὮΔΥ͂Θ ῬοΥογ πιὰ ΤΥ 
οἴου Ἡἱϊδὰ ἃ σοοὰ σοπῃδοΐδῃμοο τῷ ϑεῷ;;᾽᾽ (δ6 Ἰαί(ο Γ᾽ 
8 ἀαἰΐυω σοπιπιοαιί, πδιη ΟἿ Υ, “ἴον αοα.᾽" [7 λαῦε 
δυεα ὠπίο Οοα, ἃ. 6., ἴον ᾽Ἶ8 Βουνίοα δπα κίοσυ; 
866 Βοπι. χίν. 8; 6}. 1ἱ. 19.᾽ (Βδοϊκοιι).--- κ.]. 
Το σι ἐοχιεπαϊ ΓγΏ 88. 68 Ω0 ΔῈ ΒΟΥΣῚ ἩΓΔΙΊΘΥΘΥ 
ἴον ἱδικίηρ πολιτεύομαε ἴῃ ΔῊ ΘΗΓΧΘΙΥ͂ ΔὈδισδοὶ 
ΒΘΏΒΟ, 858 ἰἢ 1 6 γ9 δαυϊγναϊθηί ἰο υὐΐαπι ἐπείίμεγε, 
ΟΥ, 86 σεγεγα. 
γε. 2,8. «. δ ΒίρΒ ρὑγίϑαὶϊ Δ πδιΐδ. --- 

ΗΘ ἰδ 4180 πλθηϊϊοποὰ ὈΥ Φοβορθυδ (Δ πίϊφ. χχ. 
δ. 2; 6. 2 ἃ). Ηδ νδ8 πὸ 8οὰ οἵ Νοροάξουκ, 
διὰ γἭδσσο δρροϊηϊθα δἰ ζῇ ῥγίδδί ὈΥ Ἠογοά, ἰῃ9 
κίης οὗ ΟΠ] 618, πῃ ὑπὸ γοδὺ Α. Ὁ. 48: 6 ῥσγοῦθα- 
ΠΥ τοιϊαϊηφα ἢ]8 χὰ οἶσε {1}} ἰοαγὰδ ὑπ 6 γϑδγ 
00, τγποη ᾿ἰδιηδοὶ, (86 βοι οὔ ῬΒδΌὶϊ, γγ88 της 86 
δῖ Ῥσίοϑί, ΒΒΟΓΌΥ Ὀοΐογο {||ὸ ἀδρατγίυγο οὗ ἰδ 6 
Ῥτοουγαίον ΕΘΙὶχ (008. 4{π|. χχ. 8. 8).---Απδηΐϊδ8 
88 δοηὺ ἴο Βοπιο, ἴῃ ἰδ γδδὺ Α. Ὁ. δ2, ὃγ Θιιδλά- 
Ταίυ5, ἰΠ0 ΠΟΥΘΥΠΟΥ οὗ ϑγγίβ, ἱπ γος ἴο ἀοΐοπα 
δἰ πιθοὶ  Ὀοΐοτο {πὸ οἴροσοῦ ΟἸδαάΐυβ, ἰἢ γοίογο 66 
ἰο οογίδί ἢ δοίβ οὗ υἱοΐθῃσο οὗ νι ΐϊσ (86 ϑδαιηδτὶ- 
ἴδη8 δοσιβοὰ {80 799.15 (7908. 4. χχ. 6. 2). 
Τοΐπ οἰτουμηδίδηοο 16 ἐπίογρτοίοτθ, δὲ Δ θυ 16 
Ῥουϊοα, ἰο Ὀοϊίατο ἐμαὶ Απδηΐδα δὰ, οὐ {δδὶ 
οσολβίοη, Ὀδοὴ ἀοροδεά, δὰ ἐμπδί, θη Ῥδὺ] 
δΔρΡροαγρὰ Ὀθίογθ δἷτη, Ὧθ Ἧ825 ΟἾΪΥ ἰθδιῃρΡΟΓΑΥΪΥ͂ 
δϑαπιϊηἰβίοσίης (86 οἷἶοθ, οὔ, Ῥοββί ὈΪΥ, τ ΥΘΙΥ 
γοίδ πα (ἢ 9 ὨΒΟΒΟΡΑΓΥ {ἰ|0 οὗὨ δὰ οχ- ἰσὰ ῥσὶ οδί 
(Εἰσββοόνη; Κυϊΐϊπορθ}). Βαΐ Απδιῃΐδα ρ]ϑαάβα ἷ8 

- σϑΌδο ἩΪΓΠῊ οας 9 δυοσοαβ ὙΠ 6 ὸ 825 ἰῃ Βοὐηθ, 
διὰ ἰἤθη γοϊυτηοᾶ ἰο Φογυδβαίοση, ὙΠ 6Υα ἢ 6 788, 
πὸ ἀουδί, Δ]]ονοὰ ἰο τοἰδίῃ ἢ18 οδῆοθ υυἱίποαυὶ 
ἑεϊογγαρίϊοη. Τἷ8 8 (89 ορὶπίομ, διηοηρ ΟἾΒΟΣ 
χοσοηΐ ἩΓΠ6Υ5, οἵὕἨ ΠΟΥ ὑπ Ή πο ὙἸΙοΒοῖον 
(ΟἈτοποῖ. ἀ. αροεί. Ζεϊίαἰίεγα, 1848, ». 16 ἢ, ποίο), 
Μογον ((ρπι.}, δὰ Εν α]ὰ (44.». Ζεϊίαἰίετν, Ὁ. 600). 

᾿Έυκ, οὐδοῦ ἰιϊδίοτ 681] γοσογὰβ οβίϑ Ὁ]18} ὑμ6 ἴδοὶ 
[δὺ Απδηΐδθ 8 δἱ ἰμδὺ ἰἰπθὸ πα θβι ΟΠ ΔΌΪΥ 
1.6 γα] ηρ ἰχῃ ῥτίθεῦ--τὰ Τδοὶ ἱπαϊοαθα ὈΥ ἐπ 
ἀοεὶχηδιίοη ὁ ἀρχιερεὺς, γον. 2, 4. 

ὁ. Οουλδη ἅθα ἔμ ἐμαὶ δϊοοᾶ ΌΥ͂ χη, 
οἰο.---[Τοὺὶς παρεστ. αὑτῷ, ἰο80 ψγῖὸ βίοοά δἰ 8 
(186 Βιᾳὶν ῥυὶϑϑί' 8) 514 6---ϑουυδηΐβ, Οὐ ΟδῆοΘ 8 οὔ 
{86 σουσί; σοΡ. [,ὰ. χίχ. 24. (Μεγοι).---Ὰ.]. 
᾿Βοαγοοὶν μπαὰ Ῥϑυϊ αἰξογοὰ ὑπὸ ἔγβϑι ψογὰβ, ψ 68 
ἰδπὸ δἰ χὰ ῥγίοδί, ἰο τ οπὶ ὑπ 6 0 Βϑοιηθαὰ ἰο ὈΘΙΓΑΥ 
δυάύδοιϊ ιν ΟΥ ΒΥΡΟΟΥΒΥ, σομμπιδηἀοὶ ἰμο80 ΒΟ 
δἰοοὰ ὈΥ (το οἷν ΟΠ ΘΟΓΒ οὗ Ἰυι50166), ἰο0 Βιὶιθ 
μὰ οὐ (6 πῃηοὰΐῃῇ. Πὰν Ῥδὰὺ] τορι θὰ ἰὸ δὶτὰ 
αν τἰ χιυϊθουβ ἱπάϊκηπδίϊου, πὰ δηποιιπορᾶ ἃ ἀΪ- 
σἷμο τον δαίίοη ἴον (0 ον. [““ΟΌΒθογυθ (86 
Ῥοβίἐΐοι, (δὲ (πὸ Ὀορσίππίης οὗἩὨ (8 ΤΟΡ]γ) οὗ ἐδ 
'πχοτὰ τύπτειν, ψϊσα, ἰὰ ἃ ΒἰθοΣ 86η86, ΤΟΙ ΌΤΠΒ 
ἰο (16 κεἰ χὰ ρυΐἱοϑῦ {π6 ὈΪον ἑλαέ λαὰ 7μδέ δεὲπ τέ- 
,φεἰυεά. Ιι 18 δὼ ΔΡΌΙΓΥΔΕΥ δϑϑυταρίίοη (Βδυρ.), 
ἐμαὶ ὑπὸ σοτηπιδῃὰ οὗὨ 86 δἰχὰι ῥσὶοδὶ ψ͵δβ ποὺ οΧϑθ- 
ουἱοὰ,᾽ (Δῆογοτ).---Τ.]1. Τλθ ποτὰ τύπτειν σὲ 

ΤΗΒ ΑΟΥἿΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΧΈΕΒ. 

μελλει, ἀο ποὶ σομῃδίξίυϊ 6 Δ τ ργοσδίίου, 88 Καὶ- 
Ὧ06] ΒΌΡΡοβεβ. [“'δλαΐ επεῖίς, ᾿ς γα} γ, ὦ (οε ὡ 
αδοιμί) (ο δηιὲί6. (πὸ ταὶ νοσὺ ἀθηῃοίϊηρ 5ἰπρὶο ἴὰ- 
ἰυτὶγ - - - (Β6 1ά68 οὗ ἃ (Βυτπ|8}}} ΘΌΤΒΘ ΟΥ ἰτ- 
Ῥτοοδίίου 18 δἱ ναγίλησο ΓῺ {{|6 ΥΟΥΥ ἴοττη οὗ 
(πὸ οἱ κί μ8].᾽" (416χ.).---Τπ.]. Τμ6 Ἐσχργοβδίος 
τοῖχε κεκονιαμένε ΘΧΡΟΒ6Β ἰϊ16 ΠΥΡΟΟΥΒΥ οὗ Δπ8- 
πἶαβ: ἰΐ σοπίγαβίϑ [89 οχίθγηδὶ ἘρΊ ΠΟΥ οὗ (ἢ9 
Ῥδίηΐ. ΟΡ ᾿ΐπιθ ου (δ βυτίδοος οἵ (86 ν}} σῖτἢ ἰδ 6 
ἱπίουίοῦ ῥϑτίβ, τυ] σἢ οοπβίβὶ οὗἩ ΑἸ οἶδ. [“Ἃ 
ιολι(εἀ ὡραϊΐ ἰΒ ἃ ἰδταϊ αν ἄχυγο ἴοτ ἃ ἔδῖσ ουἰειάς, 
Βεοδὶ πὰ νοῦ, ΟΥ Ὑἱι ῖ ἘΒΙΟΝ, 411 18 ἔοι! δοά 
ΔΙμγ. Ουν ϑανίους 865 (6 56.}}} ΒιγοῦροΣ 
ἰᾶῶρο οὗ 4 τολίϊεα δοεριελτε, ΜΑΙ. Χχιϊὶ, 21.} 
(Δ1εχ.).--τκ.]. τοδὶ ῥγουμίηθηοθ ἷ5 σίνοῃ ἰο 
186 ἱποοπβίβίθηου οὗ ἐπὸ Εἰσθ ῥστιοεβὶ, πεδὸ ῥσο- 
ἤδββθϑ ἴἰο ᾿υάσο δοοογάϊῃς ἰο ἰδ τὰ]ς οὗ {π9 Μο- 
βδὶς ἰανν, δῃὰ γϑοῖ Ῥδγϑο δὴν υἱοϊαῖοβ 11, ὈΥ 1116- 
5411γ ευδ)οοϊϊης δ] ἴο 11} ἰτεαϊσωεπί. Καὶ σὰ, 
ἱ. 6., Τλοι ἰοο, 88 ΜΘ6ῚΪ δ ἐμὸ σοϑδί, ἩΒΌσεδδ, 
που, 828 ἃ υάχο, τί δβρϑοΐα!!ῦ Βοιιμα (0 ΟΌπβογτε 
τὴς αν 1} Βίγοὐποδθ δὰ σομϑοϊθη οι 5} 658, 
[“Κάϑῃ, ἴον κάϑησαι᾽" (Ὕιπον ὃ 14. 4).---Τ.]. 
--Τῆαῦ ῥγορμοίϊοδὶ δῃπουηοθιιθηΐ νγαϑ ζῸ} 8] Ἰοὰ 
ἰθἢ ΥΘΑΥΒ δϊοσψαγάβ, ἤθη ΑἸΔΏΪ88Β, 8ἃ8 Ο.6 οὗ 
{86 Ἰοδάουβ οὗ (86 ΙΟΥ8] τ ροσίδὶ Ῥδυίυ, γγὙ5 ἸΔῸΓ- 
ἀοτοά, δὲ {ἰμὸ Ὀοχίπηϊηρ οὗ [86 “ον 181} τα σ, ὉΥ͂ 
ἴδ ᾿ἱπβυγροπίβ [(86 δέοαγίδ] ; 208. ϑειοίελ Ἡ’ατ, 1]. 
17. 9. 

γξκε. 4, ὃ. Ἡοϑυνέϊθαῖ τἴΒοῦ, εἰς. ---Τὸ (δ9 
σδδγρο ἰμαὶ τ θὰ Ῥδὺ] δἀαγεβϑοὰ δον δουβῖτα 
Ἰδησύαρο ἰο (πὸ ἰρὰ Ῥγὶοβι οὗ αοὰ, Βο οὔογε βῃ 
ἴηδυϊ ἴὸ 116 ΒΟΙΥ Οοὰ δἰπλδο6}{, 6 χορ] οὰ, (ΤῸΓ 
(896 Ρυγροβα οὗ ͵υδιϊγίης δῖ8 σουχβο,) {παὶ ἐθ 
ΚΏΘΝ ποῖ ἰδδὶ (ἢ 6 ῬΘι50 80 δαὰ πδϑ ἰδ 
πἰρὶι υυὶεδί, Τθΐθ ΔΒ ΟΥ 888 σεοοῖυοα υὙδτὶοαβ 
δν(ἀοἶ8} ἰπίογργοίδι!90}8, δα 118 σοθϑηΐϊησ [89 
οἴϊοη Ὀδοῶ ἀϊπιοτίοα. [Ι͂ἢ δοηηθ οὗ [π686 6,868, 
(86 νογὰθ “ἴδ π6 18 {86 ἰχῇ γγιοϑὶ᾽" (ὅτι 
ἐστὶν ἀρχ.), ἰὰ οἰογβ “1 Καθ ποὶ᾽ (οὐκ βόεω), 
Βανθ Βοσυθὰ 859 ἰμ6 Ὁδεὶβ οὗ (6 δχρδηδιίθῃ. 
ΤῊΘ ζΟΥΙΠΟΥ Βαᾶγθ, ΌΥ 8 ἴοτοϑὰ ἰ᾿πἰουργείδίϊοι, 
Ὀ66π Γορυϑβθηίθα 88 τωοδηΐϊπρ ἰΠδὲ (Π6 δροβδὶ]θ 
ἀοπηϊοὰ ἐμαὶ ΑἸ ΐ85 τῦϑβ σοδὶὶν ὑπ 6 ἸΏ ῥσι δὶ, 
οἰμοῦ Ὀοοδῦβ 86 Βαὰ ρῥσγοουτοῦ ἐδμο οδῖοα ὉΥ͂ 
ἸΩΟΏΘΥ (Θ τοί 8), οΥ θοσδυβα μ6 ΥΘΔΙῪ Μγ088 ποὶ 
αὺ ὑπαὺ ἰϊὴθ {ὑπὸ ἰγὰθ δἰ ὑσγὶϑδὶ (1 κὨτοοί). 
ΤΘ ταθδοϊηρ οὗὨ {δ οἶδὸν πογὰβ, ἱπ ππῖοὰ Ῥδαὶ 
Βροδὶκβ οὔ μἷβ τοαπὶ 4 ἀποιυϊεάσε οὗ (16 ἔδοί, Β68 
δἷδο θθθὴ ρογυογίϑα ΌΥ σομηπιοπίδιοσβ, 85 ᾿ζ Ρδὰὶ] 
ἰπίθηἀρᾷ ἰο Βα: “1 ἀἰὰ ποὶ σοβδοὶ ἐμαὶ Βο ἰ5 188 
πἰχὶι ῥγιϑδι᾽" ( οἱδίοἰη, ΟἸδθδυβοι, Εν] 4). ἀο- 
οογάϊηρς ἰο (δι ἷθ τίου, ΡϑᾺΪ γϑδιν τείτδοίϑ Ἀ18 
ΜΟΣάβ, 88 Βαυΐης 66 η ἰ00 ΒΑΘ ΣῪ αἰξεχοά, οΥ, Β9 
ΤΩ Δ Ὼ8 ὈΥ͂ οὐκ ὕδειν: “1 ἀο ποῖ δάπιϊέ δαὶ ἰἱ 18 δο᾽ 
(Αὐχυβιῖη 6), οΣ “1 σουὰ ποὶ Κπον---οου]ὰ ποί 
(πἰηὶς ἐμὲ ἢ6 18. 86 πἷρὶι ῥυγὶθδὶ, δῖποθ 8 Ἀ85 
δοιθὰ ἰῃ ἃ ΙΔ ΠΟΥ 80 ὈΠΡΥΪΟΒΙΪΥ, δηὰ 80 δ ΓΕ 
ἈΠΜΟΓΩΥ οὗὨ ὁ δίρῃ γῥγὶϑϑι᾽" ((αἰνί, ΜΈγοΣ, 
Βαυπιρατίθ). [Οαϊνίπ βαγ8: Ερο Αὐυρυείϊηο 
8. ΒΟΟΣ  θ6η8 ποη ἀυὐϊΐο αὐἱῃ 296 ἸΤΟΙΪοΔ Εἰΐ εχ- 
ουδαίϊο, οἰ6.---ΤᾺ.. Τὴ σδυβο ψ Βῖοῖ μ885 Ἰεὰ ἰο 
{π6868 ἴδτ-οσμ 64 ΘΧρ] η δἰ 005, νγ85 {δ 6 Δρρδγϑιΐ 
ἐπ ροϑβὶ ὉΠ Υ οὗὍὨἨ Ῥεϊϊονίης ταὶ τ[86 πογάβ, ᾿ΐ 
ἰδίκθη ἱπ ἐμοῖν ῥἱαίπ δηὰ αϊγθοὺ βθηβ6, δουυεγοά 
186 ἰγαί ἢ, πδιιοῖγ. ἐμὲ (μ6 δροβί!θ δοίυδν ἀϊά 
ποΐ Κπον ὑμαὺ δΒ6 ψπο δὰ σίγοῃ 1Βδὶ πῃ Ὀ οΟ 
οοτμπηϑῃ, νγῶ8 ἴῃ ἰγυ αι (μ6. Βἴχὰ ῥυοδβὶ ἰπ οὔ α. 
ΤΉΘΓΟ μαῦθ, ΟΎΟΥΘΡ, ὈΘ6ΘῸ ἰπίογργοίοσθ, ἯΠῸ 
δάβοσο ἰο ἐμ ᾿ἰΐοσδὶ β6π86 οὗ ἐμ86 ποτ 5--ἴοῦ ἴδ- 



ΓΠΗΑΡ. ΧΧΙΠ]. 80---ΧΧΤΤΙ. 11 409 

βίδῃσο, Οδνγυβοβίουι; Βοζαβ. ΤΏΘΥ ΔρΡΡ68] ἴο {μθ 
ἕλοι {παὶ τ}5 δροβέῖθ Βαὰ Ἰοῆρ θθθῃ δβοηΐ ἔγουι 
Ψαγυβα]οαι, πα ἤθη66 σου]ὰ ποί ΡΘΥΒΟΠΔΙΪΥ ἰΚΏ ΟὟ 
186 δἰσὴ Ῥγὶοδὶ. 1Υ̓́Απδοΐδθ μαὰ Ὀδθὴ ἰηγοϑίθα 
ἢ ἐπ ΟἹο6 δὲ ὑμ6 (πιὸ θη δι] ργοοθοάρὰ 
ἢ {πὸ Ἰοϊίοτγβ οὗ [6 “ἸῺ Ὀγίοβε"" (ἴσχ. 1,2 
ἴο Ὀαπιδβουβ, ἴὰ ογάδν ἴο ρογϑοσυΐθ ἐπ ΟὨγὶ8- 
188, 1 νγουἹὰ Ὅ6 ἸΠΟΟΠ ΟΥ̓ 8016 ἐΒδὺ Ῥδὺ] βῃου]ὰ 
ποῖ ΠΟ ΚΩΟῪ ὑδ6 88πη|86 Ὡδη. Βυΐ ἰΐ ΒΔ8 8]- 
Τοδν Ὀδοη (Ὁ}}Υ ἀοιποπβίταιθα (μαὶ Απϑηΐδβ ἀἰὰ 
ποῖ οδίαϊη πὸ ΟἾἶοΘ ὑπη}} (Π6 Ὑθδσ 48, τ ΠΟΤ Θδ8 
{πὸ Ἰδίοβί ἀδίο ἐμδὺ ὅδ ῬΟΒδΊΌΪν θ0 χοάα 88 ὑπαὶ 
οὗ Ρδυ] 5 οοῃυογδβίοῃ, ἰδ (86 γϑὰγ 40 οὐ 4ϊ, [8696 
ἘἜχεα. ποῖθ ὁ οἷ. ἰχ. 2.--- 1.7. Βοβίἀθϑ, (86 
Βἰχἢ γῥυίοδιὶ σοῦ Ἱὰ ποῖ ὈῸ Τϑοορηϊσοα ὈΥ ᾿ἰδ8 80- 
Ῥϑγϑὶ, σΒθη μ6 ψ͵ὸϑ ποὶ δηχηρκοα ἴῃ ρου ουπιΐην 
Βἷβ οἴ οἶδ ὶ ἀπί168 πὶ (6 ἔθ 16. [Τὺ ἰ8. 8180 αυΐῖθ 
ῬΟΒΒΙ0]6 ἐμαὶ Απδηΐὰ8 88 ποῖ, αὐ {πδὺ τηοτησϑηΐ, 
ἴηι ρῥτοίϊης οὔἴἶσδον οὗ {πὸ τηϑοίϊηρ, ἴθ᾽ (ἢ 6 τ 8016 
οοςαγτοά, ποί δἱ ἃ γορΌ]Γ Βοββίου οὗὨἩ ὑπ 6 βδπῆο- 
ἀτγίη, Ὀὰῦ δὖ οὔθ σίου δὰ 60 ὑποχρθοίθα!γ 
δρροϊηι δὰ ὈΥ (6 Βοτηδ ἰσίδαπο. ΟΥ̓, 17 ΑἸ 8 η148 
δύῃ ἀϊὰ δοὶ 88 {πὸ ργοβί αἰ οἴ σον, Ρδ0] οου]ὰ 
ποὲ ΚΠΟῪ ἔγοιῃ ἰμαὺ οἰ γου πιϑίϑηοο (πὲ 6 νγ88 
8130 1.6 ἱσἢ Ῥγιοδί, Ὁ. 180 Ἰαϊίοῦ τᾶ8 ποὶ 84]- 
ὝΔΥΒ ΟΥ ΠΟΟΟΒΒΒΓΠΥ (86 παδὲ (ρΓοβιἀθηὶ οὗ ὑπο 
δα μβοάγῖ). [1 8μου]ὰ 6 τοιηθιαογοὰ ἐμαὶ 
6 ἐπιγΊ οΒ Υ δηα οοηΐαδίου ὁ {9880 ροϊπὶδ8---ἰ 6 
ἸΏΔῺΥ Ηἰχ Ῥυγίϑθβδίϑ γᾷὸ δὰ Ὀδθη βυσοθβϑίνοὶν 
Ῥαῤ υν δῃά ἀοόοτη ὈΥ Βοχιδη Ἰηἰογυϑηίίοη, οἴο.--- 
18 οὶ ΠΟΟΘΒΒΑΡΙΪΥ πο ἴΔα]ὺ οὗὨ {πὸ ἰδίοτίδη, Ὀυΐ 
ατὶβοβ ὕγοτῃ ἢ 6 δοίι 8} στο Ό ] 168 Οχ βιϊπς δἱ 
ἐπὶ οὐἰ βὶβ οὐὗὨ (89 99» 18} ἈΊΒΙΟΤΥ, οἱο.᾽ (Α16Χ.).--- 
Τε.].--- δῦ] γεΐθυβ, ἰπ {π|8 δοππθοίΐομ, ἰ0 ἃ δοτι- 
Ἰηϑηἀτηθπὶ οὗἉ ΤῊΣ ΉΤΟ. χχὶϊ. 28 [ᾳυοϊοὰ νεν- 
δαίίπι ἴτοηα ὑπὸ υΧΧ, Ἐχοὰ. χχὶϊ. 27.----ΤΒ.}), 88 
ὁη6 ἩΒΙΘΒ κ6 Ὑὸ0}} ΚΠΘῪ δηα 4180 γονογοά---υΐ 
νι πουὶ τοϊσδοίϊης ἷθ τογ8. [“ΤῈ6 αυοίϊδίϊοι 
---οἰθ δἰ ΡῚῪ ἰδηϊδιηοιηί 0 δαγῖπρ, “1 Κπονν Ὧδ6 
δ ὑπαὶ σοὺ χσοΐον ἴο, Ὀὰΐ 1 δῖὰ ποῖ ζυ] οὗὉ 18 
τὶ] οἰλέϊουι.᾽ ᾿᾿ (Α1ο0χ.).---ΤᾺ. 

γεε. ἃ 1 δ ἃ ῬΒΑΙΪΒΘΟ. ---Αἰ (μἷ5 ροϊπί ἐπ 6 
ΒΡΟΒ.16 αυϊοκὶν σδηρ 8 ἔπ Θουγ896 τ ῖσὰ δα Βδὰ 
ΒΝ Ποτίο Ῥυγδυθᾶ; 5. ο81]π| ἀδΐθῃοθ, β6ἢ 88 ἢθ 
μαᾶ θοσυπ ἴῃ νοσ. 1, Τουαπὰ πὸ ἔδυοσϑ Ὁ] ἤΠϑατΐηρ. 
[“ἢδ μδὰ δθθὴ δπουρὴ ἴο ὈΘ οΘοηνὶπορα ἐπὶ (6 Γ6 
ὙῺ5 ΠΟ Ῥσχοϑρθοί Ὀοίογο (᾽8 ὑγἱ θη8] οὗἁ ἃ δὶ 'η- 
αΟΪΤΥ δῃὰ 8 )υδὲ ἀθοϊβϑίοη.᾽" (Οὐηνὸ. απα Η͂. 11. 
210).---π.. Τ 6 πιοϊ μοὰ νοι ἢ πὸνν δἀοριοα 
ἴῃ ἀοζοπάϊηρ Εἰτηβοὶῦ, πὰ ὉΥ ψΠΪοἢ αὖ ᾿θαδὲ ἢ 6 
ῬΑΥΙγ ἰπ 106 ΘΒΒΘΙΩΌΪΥ Ὀοΐοτο Εἷπὶ τϊσῦ Ὀ6 ΟΣ 
ἴον 18 ολ0.86---ἰ 6 οδ86 οὗ Ομ γὶβιΐδη ὑγυ τὴ ----ἶν 88 
[δὶ οὗἨὨἁ Οροην ἀοοϊαντίηρ ἰμαῦὺ μ6 ννὰβ ἰτη86} ἃ 
Ῥῃατΐίθθο, δηἃ ἐμαὶ δ'8 δὶ τγαβ 6] }1ϑὰ ἰοὸ (0 
ῬΒαγβαὶο ἀοοϊσῖπο. [“Ῥδυ)}᾽8 ἀφοϊαγαίίου ἐμαὶ ἢθ 
ἯΔΒ Β11}} ἃ ῬΉΔΓΙΒΘΟ, 15 88 1116 αίγαο, 85 ἰΐ δ 
ὙΠῸ 6 τη8646 ἰὲ ἱπ ῬὨ]]. 11. δι. Ηο ἀφβονῦῖθο8 
Αἰπιϑο 17 88 α εῖο, ὙὮΟ, 'αϑ διοῖ, ὈοΪοπροὰ ἰο Ὡ0 
οἰ ον στο! ίοιιβ βοοίοιυ ἰδδη (δ δὲ οὗὁἩἁ 6 ῬΒαδτὶ- 
8668, πα ΨΈἘΟ, Θϑρ6ο 4 }}} τὶ ἢ γοχατὰ ἰο ἐμ ἀοο- 
ἰτὶπο οὐὗἩ ἰΐὸ τοβυγγοοϊίοη, δα μογοα ἰο ἐδ ογοοὰ 
οὗ (86 ῬΒ αν βθοβ (1 ορροβιιοι ἴο {86 ψ80]6 508- 
ἰδ οὗ βιδάάποθοὶβπι), δύνον ἰΐ5 ὑσαϊῃ δα ὈΘΘῊ 80 
ΤῸ Θβιβ Ὁ} 1886 πᾳ ἐμ Ῥογδοὺ οὗ Οπγδὶ Ηΐπ- 
δε]. Ηἱϊΐδ ορροβίϊΐοῃ ἰο ἐδο ἀοοίγϊπο οὗ νυἱχεί- 
ΘΟ. 5688 Ὀγ [Π6 1δνΥ, ἰο {πὸ ὨΥροοτίδΥ, οἷο., οὗὨἉ ὑῃ6 
ῬΒαυίβθοβ, δπᾶ πἷβ δηςὶ-ῬΙδΥβαὶο ἸΔΌοΥ5, ἀϊὰ ποὶ 
ΤΟΙ ἴο πο βοοΐ φῦ 46, αὶ ἰο 15 ἸΏ 018] πὰ 
ΟΠ ΘΥΓΟΥΒ. ΑΒ ἃ 7607, 6 σοπιϊπυοὰ ἰο ὃΘ ἃ 
Ῥμασίδθο, δη, 88 βυοι, 88 δὴ ογίῤλοασοζ 760, ἴῃ 

ΟΡΡοκϊἰΐου ἰο π6 Ναΐαγα! βηὶ οὗὨἨ 9 βϑαάδάμυσοθ68.᾽» 
(Μφγον).--ΤῊ.].-- -Ἀ οὰ 86 08118 ἱπι86 17 “8 80 
οὗ Ῥμαν 8668, ἢθ ΓοΙΘΥΒ ἰο ἷβ ΖΑ οΣ απαᾶ δὴ 668- 
ἴογβ, δηὰ ἱτ 1108 ἰμδὺ 6 τῦῶϑ ποὶ ἰὴ9 ἔγεϊ οὗἵὨ 
5 Ἀπ} }ν το δἀορίοα ῬΒαγχΐβαῖο υἱθνν δπὰ Β0Ὲ- 
ἐλπλϑηΐβ, Ὀὰΐ Δα δαἰγοϑδαὰγν γϑοοϊνοὰ ἰμοῖὰ ὉΥ ἰη- 
δΒογιίϑημοθ. [Α͂ δοῆ οΓΓ Ῥλαγίδεεδ, 866 ποίο 2, ἃἢ- 
Ῥοπάρα ἰο ἰδ ἰοχί.---Τ18.1.0. Ηθ δά ἀ8, ιαὶ μ9 
Μ88 ἴῃ ΓΟΔΙΣΥ ῥ]δοθα Ὀοίογο 86 ὑσὶ 8] ἔοτ ὑῃ9 
88 Κο οὗ 606 ΒοΟρΡΘ δμῃὰἃ τσοδυσχθοϊζίοῃ. 186 
ῬΟΤΑΒ περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν, 8.6 
ΘΟΠΊΤΠΟΙΪΥ Θχρὶ δἰμθα δΔ8 δὴ μοι ϊδάγϑ, οαυϊγαϊοηί 
ἴο ““ΒΟΡ6 οὗ μ6 γτοβυγγοοίίοῃ ;᾽᾽ (818 18 86 ορὶηΐοι 
οὗ Βρηροὶ, Μίογον, Βαυπιχαγίθη. Βυΐ ἃ ὈοιίοΣ 
Δ ἃ ΤηῦΤῸ ΘΟ Ρ]οΐθ Β6Ώ86 ΤΥ Ὀδ6 ΟὈἰαϊποὰ ὉὈΥ͂ 
ἰδ Κη ὁ86} οὗ 6 ἰθσβ βοραγαίοϊν, {ὰ8: “107 
86 βδκ οὗἨ ἰμδ6 πορβ, ἐμαὶ ἰ8, (89 ορὸ οἵ το- 
ἀοταρίϊου---οὗ ἰμ6 Μοϑββιδηΐο ργοπιΐδο σίσθη (0 
153γ8ο], "δηά [ὉΣ {δὸ ϑαῖζο οὗ ἃ σοϑισσγθοίϊοη οὗὨ (6 
ἀοιαα. Τὴ Ἰδίίθν ΟΓὰ8Β ΤπΔῪ ἰθθη 6 ἀἰγθοῦΥ 
Γοοσγοα ίο ἐμ γοβυγγοοίζοη οὗ 9688, γν ΠΟΥ 688, 
ἸΓ (ΠΟΥ ΓΘ ΣΏΒΟΡΑΓΥΔΌΪΥ δοπηθοίθα τ} ἐλπὶς, ([Β 9 
Γαΐαγο σοϑυσγ θοῦ). ΟὨΪΥ δὰ δα ὈΘΘῊ τηϑδηΐ: 
δα γοί ἱμ6 Γοβαγθοίϊοη οὗὁἁ «6808 γὰ8, πὸ ἀοιυθί, 
(9 80)6ο ΒΟ ΡΥ ΊΔΥΪΎ ῬΓοβϑηϊθα 1.801} ἰο 
86 ταϊπὰ οὗὁὨ ἐδ δροϑβίϊ]θ. 

γξβ. 7-. Απᾶ σ8θι ΒΘ Β8ᾶ δο δαὶἰᾶ --- 
16 σταυϊοτὰᾶθ [619 Μ}Ὲ0]16 Ιμ835 ΟΥ ὈΟΑΥ͂ οὗὮ 
ἴ89 βαηλμοάτιη ἰἰβο]ῖ, 838 ἀἰβίιϊησυ βοα ἔγοσα (ἢ 9 
Ῥασχίλθβ ἰηΐο γι] 6 1. γ88 αἰ! ἀςα ̓  (Α16χΧ.).---Β.] 
δὰ ΡῬγΘΥΪΟΆΒΙΥ πὶ ἰ04 ῃ 85881}}πὴΦ Ῥδι]; Ὀαὶ ἱέ 
"8 πον αἰνϊ ἀοα (ἐσχίσϑη), 8ο {μαὺ ὑπο ῬΒΑΓΊΒ6ο8 
δηα {μ6 διάθάυσοοαβ οοπίθπἀθαὰ τ 11} θδοῖ οἰ γ. 
ΤῊ δοπύθηῦου ΘΥΘῪ Ἰου 6 δηὰ τόσο υἱοϊθηὶ 
(κραυγὴ μεγάλη, γον. 9: πολλή στάσις, γοτ. 10), 1π- 
Βο 6 ἢ ἐμαὶ ὑμ6 Βοιλδη ὑσὶ θυ ηο, ὙΠ 0 38 δἰ αγτιχοᾶ 
ὈγΥ ἰῃ6 ἀδῆρον ψῃΐϊοι ἐμγοδιθη θα ἰδ ρυβοποσ, οΥ- 
ἀογοά ἰμ6 8βοϊάΐϊοσβ ἰοὸ σοπάμοι ἐμ ᾿ἰδιύθς διΔΥ. 
Ηοτο 10κΚὸ οΧρΙαἰηΒ 80 αἰ θτθηοο Ὀσί ποθ ἰδ 
ἀοοίτ: 8] νἱϑῖνβ οὗ (ῃ0 ῬΊΔΥΪΒ6 68 δπὰ δ ο86 οἵ (ἢ9 
βαάάιποθοβ, ἴ0 (80 ΡΌΓΡΟΘΘ οὗ ΘΔΌΠ Ωρ 8 τοϑα- 
ΟΥΒ (0 δοαρτομοηὰ ἰδ οδ 0.896 οὗ {86 αἰ Π ου] ἐγ τ ὶοῖ 
Βα δύίβϑῃ Ὀούν ΘΘη Τη6ῃ, γγπο δα ὈΥΘΥΪΟΙΒΙΥ δοιοὰ 
ἴὰ σοῃσοσγί. 786 Ἰαίζον ἀδηϊθὰ, οὐ ἢ ὁπ δῃηά, 
(86 γοβυγχγοοίΐοη, δπὰ, ο 86 οὐμον, (86 οχίβίθῃοθ 
οὗ δὴ δῃῆροὶ οὗ" βρῖτὶι. (1) σεδάϊηρ μηδὲ--ομήτε 
Βιουϊὰ 6 χοϊδίηρα, ον οὐ 681 γϑδβοῦβ. [Βαὲ 
866 ποίθ 8, Δρρεπαρᾶ ἰο ἐμ ἰοχί, «Ὀογοε.---Β.]. 
ΤῸΘ ΤΌΤΙΩΟΡ, μηδὲ, ἰηϊχοάυσοβ 8 βοοομὰ 6885 οὗ 
ΘΟΠΘΘΏΓΙΟΏΒ, ΚΘΏΘΡΪΟΔ}}γ Αἰ οτοηὶ ἔγοῦλ {μ6 Ργ6- 
οοὐϊηρ (ἀνάστασιν) ; ἰδ Ἰδίίον, μήτε, ὁοῃηποοῖβ τὶ} 
ἀν οὈ͵θοὶβ ἐμαὶ ἃγθ βἰ τα αν, ἰἢ Ε0 [ΔΓ ἃ48 πνεῦμα, 
8 ἰΠΟΟΙΡΟΓΟΔΙ βρὶτὶϊ, δὰ ἄγγελος ΔΓ, 6996} 018}}Υ, 
Βοτηορθηθουβ). Τμὸ ῬΒΑΓΐΒ668, οἱ {110 ΘΟΒΙΣΘΓΥ͂, 
οομέϑθδβ ὈοΙΒ. (ἀμφότερα, ὦ. 6... ἴῃ 80 ἴδ᾽ 88 
186 τοβαγγοϑοίΐου οὗ ἰπθ Ὀοᾶγ, οἱ (6 οὁη0 π8δῃηάὰ, 
δά {16 οχἰβϑίθῃηοσασ οὗ 8 ΡΌγο βρίσὶΐ, 6. σ., δῆ 5618 ΟΣ 
ἀοραγιϑα βου}8, ὁ ἴΠ9 οἶδοσ, σοηβίξίαἱο ἔσο ἀϊ8- 
εἰποῖ οδίοροῦ 68). [Οἱ μηδὲ----μήῆτε ἱπ {π18 Ρδ8- 
8856, 800 ἯΊΝΕΒ : Οὐταπι. Ν. Τ'. ἢ δ5. θ.----ΑἸογὰ, 
00 αἰ ἶἶογβ ἔγοιη ᾿ΘΟΙΪΟΡ, ΕΔΥ8: “Τὴ ΖΌΤΙΠΟΡ 
μήτε ΔΒ Ὀθθη δἱιογοᾶ ἰο μηδὲ ἴο Βυὶϊ τὰ ἀμφότερα, 
Ὀθοδιιβο ψὶΒ ἀναστ. μήτε ἄγγ. μῆτε πν. ἰἦγεε ὑλὶη ρ8 
8.6 τη Ὠ(Ἰ] 068 -----ὙΒΘΓΘΔΒ, 1 μηδέ 8 γοδά, (86 {πὸ 
Ἰαβὺὶ ἀγὸ δοουρ]οὰ, δπὰ ἔοσγπι οπίψ οπε. Βυὶ τὰ ἀμα. 
5 υδοὰ οὗὨ δοίὴ ἰλίποε, ἰμ 6 ὁπ Ὀοϊηρ (ἢ 6 τέο δο- 
ἐἴοπ, ἰμ6 οἶμον, ἐμ ἀοσίχἶηθ οὗὅ ἐριγεμαΐ ἐχὲείεηξεδ; 
ἐμ ὑνψο βρθοϊβοϑα ς͵85808 οὗ (π6 ἰαίίον Ὀοὶῃς Θ0π- 
Ὀ᾽ηΘα σομΘΓ168]}γ." -- Οὐ {Π6 ἀοοίτίποδ οὗ {πὰ ἐπ 
Βοοῖβ, 860 208. 4πι|. ΧΥΠΙῚ, 1: 4. Δεῖ. μά, 11. 8. 
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14--Τα.. Ιπάοοά, βουθγαὶ βου θ8 [866 ποίο 4, 
Δρροπααὰ ἰο ἐδ ἰοχί, δῦονυο.---Ἴπ.} οὐ ἴ 6 ῬΒαγί- 
αὶ Ῥδυίυ, δϑρουβοὰ (8 δϑιβο οὗ Ρϑυ]. ΤῊ 18 
ῬΔΓΙΥ σοπδὶϑίοα ὈΟ(Ὰ οΥ̓͂ ἰδαγηοα, δπα οὗ απ]οασποὰ 
Τη6ῃ ; [86 ΤΌΓΠΙΟΡ γ6Γ0 {ἢ 6 ΒρΡΘΔΚΟΤΒ. ΤΏΘΥ ΒΡΟΚΟ 
οὔ Ρϑι], ῬΟΓΒΟΏΔΙΪΥ, ἱπ ἤαυου Δ Ὁ]6 ἰΥΠΊΒ, 88 ἃ Πλ8 ἢ 
ψ0 οουἹὰ ποὶ 6 ομαγροά ψ] ἢ ΔῊ οὔδηοο, δὰ, 
ἸΩΟΥΘΟΥΘΓ, ΟΧΡΓΟΒΒοα {Π6 ορ᾿ πίοι {μδ8. 1ἰ τγλ8 ααϊίο 
ῬΟΒΒ1016 (μαι 6 δὰ τεσοὶνϑα ἃ τουοϊαίίοῃ. ΤΠ6 
ΒΘὨΪΘΠΟΘ: εἰ - - ἀγγελος, ἰοτηλϊδἴο65 ΔΌΤαρίΪ, [μὴ 
ϑεομαχῶμεν Ὀοΐηᾷ σ8Δη66]16α Ὀγ γϑοθηΐ θα ογ8; 566 
ποῖα ὅ δρροπάρά ἰο {δ ἰθχὶ, 8θ0γΎ96.---.}7: ἰἰ 
Οἱ πο Ὁ 5δίαΐο8, δϑηγτηαί υοἶγ, ἴμ6 σομαἰἰΐοη, τ 11}- 
ουΐ δἀάϊηρ ἴπ6 δροάοβὶβ, οὐ 'ὰ ἷπ ἃ αιιοϑιΐοη, (86 
ΤΟΡῚΥ ἰο νυ οἢ (Π 8 ΟρΡρομθηῖβ 846 ὀχρθοίϑα ἰο ἔυγ- 
πἶϑιι. [“ἼἸἢς αὐθβίϊοι ἰ8 ΔῺ δροβίορϑβϑίβ (σοϊῃρ. 
Φοδη νὶ. 62; Βοπι. ἰχ. 232,) ἱπωρὶ γίηρ, Ὀυΐ ποί 6χ- 
ῬΓΟΒΒΙῪ βαγίης, ἐδαὶ 17 βυσὰ δ. (Π6 ἵποῖβ, (ΠΥ 
ΔΥΘ ὙΘΥΥῪ Βογϊουβ.᾽" (ΜΟΥ οΥ).---- ὐ ἀου ρα Ϊγ, 8 
ἀοβίσηθὰ δροβίοροβίβ. Α βἰρηϊδοδηΐ ζϑβίιγθ οσ 
Ἰοοῖκ ἰοψαγὰβ (6 βαάάυσθοβ Οχργθβδβοα τσ ἢδὶ τν 88 
Ἰοῦλ υπϑαία." (Ηδοϊκοίι). ΠΙΠοΥ (Ογαπι. ξΣ 64 11.} 
ἀοοθ5 ποὶ ἀφο ψΒΘΙΠΟΡ ἰΠ6 ΨΟΓΒ ὙΟΤΘ ῬΓΟ- 
ποαηοοα Δ τι Δ Υ̓́ΘῚῪ ΟΥ̓ ἰηἰΥΓΟΒ ΔΓ ΥΟἾΥ, δη δα ἀ8 
{δμδὺ ἀϊ 18 ἀοιι Ὁ] νυν οί Γ 8ἢ ΔΡΟΒΊΟΡ 58 18 6 ΓΘ 
ἰο Ὅθ δβϑδυπιορά, ΟΣ ὙΒΟΙΠΟΥ [η6 Βοηΐθη 9 ν᾽ 88 8[1)- 
ΡῚΣ Ἰοῖν αμδηϊβμθά οπ δοσουπὶ οὗ ἃ διάάθδη ἰηΐογ- 
Ῥαριίοι, σοι Ρ. τοῦ. 10.--ἼἘΘ βοηΐθησθ τγ88 ἰοἵϊ 
ἱμοοπιρὶοίθ ΟΥΓὁ υϑβοασὰ ἴῃ ὑμ6 Ὀρτοδγ." (Οὐοηνὅ. 
απὰ . 11. 2171). [ἢ 8]1} ἔπ688 σ8565 (π6 ὙΟΓᾺΝ μὴ 
ϑέεομ. τὰ δϑϑιτηθα ἰοὸ δ ἃ Ἰδίογ δαα!ΐοη.---ΤῊ.]. 
ΤΏοτΟ σαᾶῃ ὈΘ πο ἀουδὺ ἱπαὶ (}:16 ποτάβ: Ὀπῖ 18 
δοϊτὶϊ οὐ 8 δ 5,61 ΒαῖΒ δροΐζσθῃ ἴο Βὲπλι, γο- 
ἴον ἰο Ῥαα]᾿ε δἰδίθπιθηῦ ἴῃ οἷ. χχὶὶ. 6 Β΄, γεϑροοί- 
ἴῃς (86 ΔΡρϑάγδποο οὗ 6808, ὀχοορί ἐμαὶ {π6 ῥΒδ- 
Υἷβθοβ σοῃοοϊνοα οἵ δ ΔΡῬθδγδποθ οὗ δὴ δημροὶ, 
οΥ [86 πιδῃϊ[οδίδἰϊοι οὗ ἃ Βρ: Υἱΐ, ἰὼ (οἷ Γ ΟΠ Ὑ8Υ. 

γεβ. 10. ΔΑπἃ Β6Ὼ ἴμθῖὸ ὅ1οδθ 8 βιϑεαῖ 
ἀϊπβϑηδί ο;.---Τὴὸ οχοϊίοιιθηί οοὨὐϊπυασα ἰο ἰῃ- 
ΟΥΘΆ86, ὈὉΠῚ1] αὐ Ἰοηρί (86 ἐγ θυπο ὈΘΟδπλΘ ΔΡΡΤΘ- 
Ἰϑηβῖνο ἰμδὲὶ Ραμ νουϊὰ Ὀ6 ῬΡῃ]1θἃ ἰπ Ρίϑοϑθα 
ὈΥ ἰμ6 ραγί68 (διασπασϑῇ ἱτιρ}165 ὑπαί τ 119 δοτὴθ 
ἰοοῖκ μοϊά οὗ δἷτα ἴῃ οσγάδν ἰο ργοίθοι Ὠἷτη, οἱ 6 ΓΒ 
Βοϊσοὰ δἴιω ἱπ τγαίμ, ἀπ ἰδ ἢ νῶϑ ἀτοζροὰ ἰοὸ 
διὰ ἔγο.). Ηδσδποο μα ογάογοα ἐμαὶ {86 τι} ΠΤ Ὺ 
ἴοτοθ νηΐϊοΒ ἢ6 σοτηδηἀοά (στράτευμα) Βδουϊὰ 
ἀοδβοοπὰ ἔγοιῃ ἰδ ἰΟἼΟΥ, βοουτο ἰδ ῬΟΓΒοῖ οὗ {86 
Ῥτίβϑοπορ, δια ρι ουίης ουθη Υἱοϊθηῦ ἸαΘΆΒΙΓΘΒ, ἰΐ 
ἐπ ΒΒΟΠΙΌΪΥ χοϑ βίο, δῃὰ σϑ-οοηαιποί τα ἰο {Π6 
ὈΔΙΓΔΟΙ8. ΤΏ σΟΙΏΒΔΠΔΟΡ, ὙΠῸ αϊὰ ποί ἀθδὶγο 
ο νψουηά {πὸ 6611 25 οὗ 86 ΕἰοταΡοΒ, δὰ, ἀουί- 
1688, ἀϊγοοίοα π6 Βο] ἀϊθυῪ ἰο γϑιηδίη ἴῃ (86 ὑΟἾΝΟΥ, 
δὰ μιϑὰ οοἴηο (ο {86 τηθοιϊης δἰϊθηἀοὰ ΟὨΪΥ ὈΥ 
80 ΟΥ̓ΔΟΥΪΥ ΟἿἾΟΘΥ. 

ψεβ. 11]. Διυᾶἃ ἴδ9 πἰκδὶ ΟἹ] ον ίηκ.---Το 
Τογοϊαίίοη οὗ 96908 Οτὶδὲ τγῶβ ὈῬΓΟΌΔΌΪΝ τηδὰθ 
ἐβτουφῇ ὑ8μ6 τιράλατὴ οὗ ἃ υἱδίοη ἴῃ ἃ ἄσθατη. Ῥδι] 
ΒΑῊῪ ἰδ6 Ιοτὰ κἰληδίπρ ὈΥ Βῖη), ἂπὰ Βεοασὰ Ἀ18 
οδοογίηρ ογὰβ οὗ Ῥυοϊῃΐβε.---- Εἰς 'Ιερουσαλημ---εἰς 
Ῥώμην, ἴ. 4., 6 885 ἀϊγοοίβα ἰο ροὸ ἰο Ὀοίἢ οἱἐῖθ8, 
διὰ δἀάχοϑββ 18 ἰθβι ΠΟ ΠΥ͂ ἴο (εἰς) Ὀοί---ἰ 9 Οἢ 6 
Ῥοΐης ἴδ6 τοὶ σίου, (λ6 οἶμον, {86 Ρο] 168] σαρὶ- 
14] οὗ ὑπὸ ννοῦ]ά, δὲ ἰμδὶ (ἰτη6. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. θη [π6 Δροδί]α ἀθοϊαγοβ (πὶ Β6 Β88 ἃ ροοὰ 
δομδβοΐθῃσο, μ6 ἀ068 ποὶ 80 ται ἢ ΤΘΙ͂ΣΡ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ 
ἴο ΒἰΙ866}} 88 δὴ ἱπαϊνιάυ8), ἃ8 γαῖ μοῦ ἐὸ λὲς εαἰί- 
ἑη 88 Δ ΔΡΟΒΙ]6 οὗ (86 ἀϑῃ{1198. δ ᾿ν88 Ὀουπὰ 

ΤΏΟΓΟ ΒΟΪΘΙΗΪΥ (80 ΟΥΟΡ, ὙΠ 6η 6 πἰοοῦ ἴῃ ἐδο 
Ῥτοβθῦοα οὗὅὨ (80 δἰρῃοδβὶ οουτί οὗὨ {86 ΒΙΘΥΔΙΘΝΥ 
ΟΥ̓́ [5τγ86], ποῖ ἰο Ὀ6 δϑιιδιηϑὰ οὗ δμὶβ οδῆοο: δηὰ ἢθ 
ἀἰά, ΟΡΘΕΪΥ͂ διὰ ρἴδα γ, δοκηοπ]εᾶρο ἱέ. Ης 8Ρ- 
Ῥϑδ]οὰ ἰο οά (τῷ ϑεῷφ)---ἰο (μαὶ ἀϊνηε στδοο δηὰ 
ἰμαὺ αἰνὶπ δρρσγουθδίίου, τ Ώὶοἢ γοσὸ ἀδείϊπίνς, 
οὐ ἱπουσὰ το Βμου]ὰ Βίοσ Υ σοδάσπιη Ηἷ5 
οοπάοῖ, Ηδθ δδιὶ, πο ἀουδί, “ΒΙΘΗ͂Υ ἐποδὲ γϑασα 
οὗ Ἀ18 1176 ἴῃ νίον, πιο {ο]] ον οὰ Ὦ15 σου υδίου: 
8{1}1, ἷ8. (ΘΒ ἸΏ ΠΥ ἀοθδ ποῖΐ ΓΟΙ͂ΟΣ ἜΧΟΙ ΑΙ ΥΟΥ ἐὸ 
{πδὲ ροτὶοα : πὸ δᾶγ8β ἰῃ βυϊθδβίδῃοο δαί, 85 ἃ (ἢ σὶ8- 
ιἴδη, 6 βοσυρὰ Οοα 85 β ΒΟΘσ ΕἾ ν 8 ἃ ζϑδί ουβὶ υ, δα 
αἱ ΔΏΥ ῥχσουΐϊουβ ροσγὶοα. 

2. Τὸ ἀϊδιϊποιοι Ὀοίγοοι ἰδ6 οδῆδε βηά ἰδς 
Ῥόγδοη ΜὮΟ ἰδ ἰηγοβίθα ἱτἢ ἴἰ, τγὰβ μ᾽ νοοὰ ὈῪ 
Ῥδὰ] ἴῃ ἃ Υ ῸῪ οἷθδτ Πρμῖ, ΟῚ ΘΠ ἢΘ δὸ χαϊοῖ- 
ἸγΥ δα ἀγεβ8ϑθ Απδηΐαβ, ου θη Βυ ] οιοα (ὁ δυο ἢ 
1}1 ἐγθαϊπιθηΐ, υοσὶ 8, δηὰ σδη πὸ ᾿υδεϊδεὰ ἰἢς 
ὙΟΣΒ ψΒῖοΐ 86 Βαα υἱἱογοὰ, γτοσ. δ8ὅ. Τδς οβέεε 
τοαυϊτοα ἰδ 6 ργοβι ἀθηὶ δηα ΘΥΘΥῪ ΤΠΘΙΏΌΟΥ οὗ ἰδθ 
δουτὶ ἰο οὔβοσνα {86 αν ἢ {πὸ βίσ  οἰθϑὶ οου- 
Βοϊδηἰἰ οι θη 6858; Ὀὰΐ ὨδτΘ {86 φ»εγδοπ, ἐβε οδῖοε- 
ὈΘΑΥΘΓ, τηοϑὺ ΧΡΟΒΒΙΥ υἱοϊαίοὰ {86 αν, τσ. 8. Ηΐἶ8 
ῬΘΓΒΟΠΆΙ] δοὶ ὑπαιιοθιϊ ΟΠΔΌΪΥ υϑιδο ΔὴγΥ οὔ8 
Μ80 σοΐιαδοὰ ἰο γοσοχηὶΐὶζο μἷπὶ 85 {πὸ ὨοΪ ΕΓ οὔ 
βιισ 8 βαογοὰ οἶος, 718 18 (π6 ἀφοϊπίου οἵ {86 
Ηοὶν Ομοβί, γὰο δΡ.}168 ἴπ6 βίδηἀδσὰ οὗ σγίρεὶ" 
δηὰ ἰσυα ἢ ἰοὸ 186 ῬΟΥΒΟΙ, ΠΟΎΘΥΟΥ οχϑ] θὰ 5 ρο- 
5110 ΤΏΔΥῪ Ὀ6, δηἃ ΤΟΟΟρ ἶΪΣ 658 ΠῸ ΠῚΒ 85 ἴ5ΓἈ}}}- 
Ὁ]6, ὙΒΟΙΠΟΡ Ἰουηὰ ἐπ εαἰλεύτα, ΟΥ ἷἰπ {λὲ τηϊὰνὶ 
οὗ ἃ βοῦϑγαὶ σμυγοΣ σου ο]]. 

8. ΤῊΟς ἀδοϊαγαίίου οὗἨ [868 ΔΡΟΞΙ16, τοὺ. 6, ἐπεὶ 
ἢθΘ τβ ἃ Ῥμαγίβθο, 18 ΓΡΓΘΑΌΘΩΙΥ τορτοϑοηοὰ 88 
δανίης Ὀδοπ ἀαϊοίαιοα ΌὈΥ ψοΥ]γ π]βάοτγῃ, δε ἰὲ 
ΘΏΔΟΌΪοα Ὠἴμῃη ἰο αἰν!ὰθ {Π0 ΘΒΒΘΙΌΙΥ, δηα ἰο ἀε- 
Υἶὶνθ ῬΘΥΒΟΏΔΙ] δἀγαπίαχε ἔγοπι ῬΑΣῚΥ ᾿πίθσεβίβ. 
Ζιυϊάε εἰ ἰπιρετα. αὶ γγδ8 ΔαΕβΌΣ ἷΥ ποῖ δἷ8 
οὈ]οσὲ ἴο Βοοῦτο ὮΪΠπ)56]7 δηὰ ὮΒ ῬΟΥΓΒΟΙΔ]) ἰπίοΣ- 
οβίϑ; ἢ6 γ8 ἱπδυοησοα 5016}γ ὈΥ͂ 8 Τορασγὰ [ὉΓ 
ἐδ Βαογϑα δσδυβα οὗ (ἰδ ἰγσυϊῃ, δηὰ ΤῸ. ἐμὸ ΒΟΠΟΣ 
οὗ Ομεὶδί. Ηο δυδὶ]οὰ ᾿ΐπιθο] οὐὗἉἨ {πὸ μδγὶγ ἀϊ5- 
εἱποιίου 5 ὀχ βίης Ὀοίτγοθῃ ἰμ 6 ΡΒ ΔΙΓΙΒ665 δπὰ 5δὰ- 
ἀυιοθθ8, ΒΙΓΡΙΥ 88 ἰ86 ΤΙΠ68}8 οὗ ΟὈΙ ΔΙ Ρ 6 Ποδσ. 
ἴῃᾳ ΤῸΓ {ἰμὸ σαί, ἰο τ ῖο ἰδ 6 τηΐϊπαβ οὗ 4]} δὰ 
ἈΝ μογίο ὈθΘῺ ΘὨ ΤΟΥ οοβοα. πὰ ἢ6 ρμαϊηο 
[η18 οὈ͵οοὺ ὈΥ ἀφοϊατίηρς ἰμδὺ Β6 τγδὲ Ὠϊτη86] 8 
Ῥμασῖβθο, δῃὰ νγγῶ8 Ὀγοῦρσηι Ὀοίογα {86 {τἰθαηδὶ 
ΟὮ δοοοιῃηὶ οὗ 8 ἀοοίτί πο ψϊοῖ σοπδιϊϊαϊοεὰ {88 
σΘΏΐΓΟ οΟὗἨ ΠΥΔΥΠΥ ἴῃ (6 ῬΒΑΥγβαὶς ϑυβέθῃ. ΗΕ 
Ῥυγβαο8 ΘΓΘ (6 5816 ΘΟΌΓΣΒΘ ὙΠΟ Β6 δαἀορίοά 
ΒΘ μΒ6 οοπιθαίοα ρδρϑηΐβτα 8660 (Π6 δυϊδμοῦ δ 
Εχεα. ποίοθβϑ, δῃὰ Ὦοοτ. υἱονβ, οὗ. χυὶ!. 16-.34. 
--ΤᾺ.7; Βὸ δοϊοσίβ (8086 ῥυὶποὶρ]68 τ ϊσῖ ἈΓῸ 8]- 
Ἰἰοὰ το Οἱ διϊδη ϊγ---ἴ8γ8 6} 8 ΒΟΡ6 οὗ ὁ Μοβδι δῆ, 
Δα ἤδι ἴῃ (Π6 γοβυγγθοίΐοη οὗἁ 186 ἀοδὰ. {86 
τοϑυϊ, ἰηάοοα, βῆονβ ἐμαί ἰὴ0 ῬΒδιίβδοθοθ ΔΡ- 
ῬΓΟΔΟΙ ΘΑ ΙΠΟΥΘ ὩΘΑΙΣΪΥ ἰο ἐἰδ6 ἐσαῖῃ, ἐπδὴ {δ 6} 
ὈΡΡΟΠΘΏϊἰΒ. 

4. ον δῚ 8 Ῥδὺϊ 78.186 ἴῃ καγὶηρ ἐλαΐ ἂε 
λαὰ ποί πιεγεῖψ ὄεεη, Ὀυὶ ἰλαΐ ἂέ εἰἰἰ} τρας, α Ῥλατί- 
8663 ἴἸὰ ἢΔ5 Ὀ66Π Βυρροδβοά ὈΥ͂ δοῃηθ ἐμαί ιἷ5 Ἰδη- 
ἔυαρο ἰγοϊνοα δὴ υπίγυϊῃ. Βυΐ ὙΉΘῺ πη σε οοὶ 
οὰ ἵμο τοϊδίϊοπ πὰ ΒΙΟΒ δ6 βίοοά ἴο {μὸ ψ 1016 
βυβίϑῃ οὗ ἐμ αάδάυοθοβ (ἀηα ἴδ 18. ῬΓοςο ϑοὶν ἰδ 
σίον οὗὨ (μοῖρ δάνϑγβο ροβϑ᾽ 0:8 ὑπαὶ πὸ ΒΡΘ6ΘΙΚ5), 
ἀι 18 οὐἱάθηὶ ἰδδὺ Βα σουϊά, τῖεἢ δα το ἰσχυἢ, 85- 
βοσὶ ὑπαὶ Βα μΒδὰ ποὶ σβδησοά, ἐμδὲ δα βὲ}}} νιὰβ 8 
ῬΒαγίβθο, (αὶ ὯὨθ9 Ποϊ]ὰ δβἰγὶοΐ νον 8 οὗὨἨ ἰπδὲ δο]}- 
688 δηἃ γΥἱρη δου 6855 Ἡ Εἰ ἢ δυδὶ]οὰ Βοΐοτο αοὐ, 
διηὰ ὑμαΐ, δ8 ἴο 89 Βορο οὗ [βγδθὶ δηὰ ἰμ6 σεδυγ- 
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τοοϊΐο, Β6 γῶὲ8 ἃ ἄγχπι Ὀο᾽ θγον; ἰηἀοθα, ὑπ6 τ]ο}- 
οϑὲ Ὀϊεβδίπς υνΐοι οχίβίθῃσα οουἹὰ αἴογα ἷπι, 
γὰ8 {86 [Ὁ] Β] πιοηὶ ΟΥ̓ (μαΐ οατπθδὶ Βορ6 Μ ΐσ ἢ {Π6 
ἀοτουΐ ῬὨδγίϑοο δπίογίδποά. Απὰ ψἱἢ τϑβροοί 
ἐο {π6 ροϊπὶβ πη Ἡν ῖο ἢ} μ6 ἀἰβδογοά ἔγοια ὑπὸ ῬΒδ- 
Σἶθθ68, Ὧ8 ΒΔΥ͂Β ἰο 68), ἃ8 6 84 οὨδ66 8814 ἰο 
ἰδ Ρδζδὴ Αἰμβοηΐδῃβ: “ιδὶ ψ ] ἢ γ6 Β6οῖ,, Ὀαΐ 
ἂο ποὶ υμπάοτεϊδηὰ,  Βανθ; 1 Κπον ἴἴ; 1 ἀθοΙλ ΓΘ 
ἱξ απο γου." [π| 818 Β6η86 ἐ!)}6 ΤΟΙΏΔΙΚ ΙΔΔΥῪ ὈΘ 
ΒΡΡτοργίδίου τορϑαϊθά, νυ οι ΒΘ 6] τλκ68 ἴῃ 
δηοίο . σομ δοίη, ΟἿ ΥΟΓ. 1: [1π ῥυἱβίϊπο ϑβίϑίι, 
αυδπαυδῖηα ἷἰπ ΟΥΓΟΓΘ ΥΘΥΒΔΌΒΙΟΣ, ΘΟΒΒΟΙ ἢ 
ζΖυοταὺ οὐϑοσαΐυβ, πθαὰθ αὐἱϊσαυδιλ δοΟπιΠϑοχαΐ, 
ΟἿΣ ἰπ ἴὉΤῸ Θσίοσθο σοὺβ δοσοί.] Ναμπο, αὐὰπὶ 
Ῥοπ γοίϑσϑ 0 8Ὀ0)θοϊί, 564 τι 6]10 18 8οοορὶ, ΟΣ 
Ῥγϑϑϑηϊὶ δβίδία ᾿ἰχ ἰῃ ῥγὶβιλπαμι 5686 Το παθραί. 

δ. Το σουφϊδίιίοη οὗ ΟἸ" γἰδί, νου. 11. 4116 σοιῃ- 
ζοτίοἀ διὰ εἰσοηρίμβοποα 8]. Ευϑθη τυ 116 6 18 
ἱμτνοϊνοὰ ἴπ ὙΘΥῪ αγοαὶ ἀδηροῦ, ἃ τλοϑίὶ ὈΥΠΠ1δ πὶ 
Ῥτοερϑοὶ ἰβΒ οροποᾶ δοΐογο τα. [ἰ μαὰ Ἰοηρ δρὸ 
δΔρροδγοὰ ἰο μϊπὶ ἴο ὃ6 (8 ΒἸΖμοδὶ οὈ]εροὶ οἵ Ἰ1ἴ8, 
(ο Ὅ6 ρογσαϊτἰ6 ἰο Ῥγθδοῖῦ (Π6 ΟὍΒΡ6] ἰῃ ΒοΙη6, 
οἰ, χῖχ. 21; δῃὰ ἰδμδὶ Ῥουσωββίοῃ νγ88 ΠΟῪ χγδηίϊϑα, 
--αἱὶ ιλ6 ρυγχροβεβ οὗ 6 ΒΘάθο ΟΡ ἴῃ ΤΟΣ ΠΟΘ 
ἰο δἷπι, 88 τουθδ]ϑὰ δἰ ὑμῈ ρουϊοὰά οὗ ἃ18 σο:υυ συ Βίοα, 
γοῦ ἢ Απδῃΐδ8, ΘΓ ΓΑΡΊΙΥ ΔΡΡρτοδο δὶ {πο ὶγ 
τ] δ! ηοηΐ, ΔΙ μου κῃ ὑπ ον ἐμ βὶχῃ οὗἨ 86 ΟΥ058, 
ϑοοίηρ ὑμδὺ 6 ψου]ὰ 0 τοαυϊτοά ἰο Βυ 87 τοῖο ἢ 
ἴον ἰλ 6 Β8Κο οὗ [89 ἤδῖηθ οὗ 768808 (0}. ἰχ. 15, 16). 

ἩἨΟΜΙΙΓΕΤΙΟΑΙ ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γε. 1. Διηᾶἃ Ῥδ0], θαυ ΘΒ. ὈΘΒο] ἅϊηῃ δ 
89 οοὔο})}.---βοἢ ἃ σίδποο ϑοϊοσθοι Βαά 8]- 
ΤΟΔΟΥ σϑδὶ ΟἹ 8668 οὗ πα ρτηοηΐ, ὙΒΘΓΘ ἀμ οαΪΥ 
ἸΏΘ διὰ ψ]οκοη 6855 ῥσουαὶ, ΕΟ]. 111. 16; δὰ 
δΌΟΝ ΘΟΧΡΣΘΒΕΙΥ͂Θ ΩἸΔΏΟΟ68 8Γ6 τῃηϑηϊοηθα ἴῃ (ἢθ 
ἰβίοτγ οὗ 86 1176 οὗἨ ΟΡ ὈὉ]6580α βανΐουν, θΚο 
Χχχ. 17; Μαυκ 1, δ; ΧΙ. 11. Ῥαυ}}8 Βοαγὺ τν885, 
πὸ ἀουδὶ, ἀΘΟΡΙΥ αοοιοὰ 88 6 βυγυουθὰ (86 
ΒΟΘΏ6 ὈΕΌΓΟ ἰτῃ; δα ἱδβουρδί οὗἨὨ ὑπ [4}1 οὗ δἾ8 
ὈΓΘΙΒγΘΩ δοοοσαϊπῷ ἰο {89 ἤσβιι, νίιοϑο αταοαὶ 
Οουηοὶϊ τῶβ ρονοῦηθα ὈΥ βυοὶ ΡΥ ποΙ ρ 65: ἢ6 
(μουρῃί, ἰοο, οἱ δἷβ οὐσῃ οἰ οίϊοη δηὰ σα] ηρ, ὉΥ 
ποῦ Β6 δὰ Ὀθοη ἀο] ] τογοα ἔγοτα ἢ 6 Ὀοπαβ οὗἁ 
ἀδγποββ, απ ἴῃ ΘΟὨΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ τ δἰσι δα που]ὰ 
ὭΘΥ͂ΟΥ δαΐη Ὀ6 ΟὈἸ σε α ἰ0 ΔΌΡΙΥ 0 Ἰοί 68 δπὰ ἃ 
οοτηπιΐββίοη (Ϊχ. 8) ἰο δ σἢ ἃ οουποὶ!. (Β͵ εκ ον).--- 
Σ Βανὸ νϑᾶ ἐμαικοα] ἰῃ 4}1 ροοᾶ οοπ- 
Βοίθῃοθ Ὀθϑέίοσθ (ἰοᾶ π1}] [818 ὅδν.---ΤΏ 088 
ἍῈῸ0 δὰ γϑθυϊκοα ὈΥ ἐποῖὶν οὐ σοΟηΒοΐθηςσο, 40 ποὶ 
ὈΒ0}1γ ΕΠ ὉΡ ἐπι ῖν ἜγΥ68, 88 Ῥαὺ] 6 γ ἀο68, Ὀὺϊ 
οϑδὶ ὑμοῖὰ ἀονη. (βίαν κο).--- 4 σοοα οοπϑοίεπος δὲ- 
οτε Οοά, Ῥτοοοϑάβ, 1. του ἔσθ ἔα ἴῃ ΘΟ τὶδί, 
ὉΥ ψὶοΒ 186 ΤΟΙ ΒΒ10η ΟΥ̓ Β[η9 ἰΒ οὈίαἰηοάᾶ; 11]. 
Ετοτῃ (Π6 ΔΒβΌγβ σα οὗὁἨ αἰνῖπο ργϑοθ πα δἰθγῃ 8) 
᾿ἴε; ΠΙ. Βτοτα {86 σϑπονδὶ οὗ (86 ΗοΙν αΠοβί, 
πδίο ἃ ηονν 16 δὰ ταὶκ, ΙΡ̓΄. Εσοπι ἐδ ΚΑῚ ἢ 1] 
ῬΟΥΪΟΥΉΔ 206 οὗ (Π6 ἀυ 1685 οἵ ΟΡ 68}}Π[πν. (1α.).-- 
1 18 ἔσθ ἰμδὲ ΩΔΩΥ ΔΡΡ68] ἰο (πεῖν ροοὰ οοη- 
Βοΐθῃηοο, ὈδσΔ86 ὯῸ ΙΠ8Π ΟδΠ ΒΟ ΌΔΙΪΥ Ἰοοῖς ἱπίο 
ἴν; ΠΙΔΏΥ, ἰο0, τη δία κα 8 β᾽ δδορίηρ ἴῸΓ ἃ ρφοοά Γςοπ- 
βοΐοποθ. (1ἀ.). 

Υεβ. 2. ο δεηΐΐο δἷτε ΟἹ ἴ86 σοῦ .---ἰπ 
(818 τηοάθ οὗ δυβοτίηρ, ἴοο, ῬΑῺᾺ] γγᾶβ δὴ ἱπηδζ6 
οὗ 86 δυδογίηρ 7688, γ8ο, ἰπ ἴη6 ἄδγβ οὗὁὨ ἢΪ8 
ΒΟΙΤΟῪ, γὙἃ8 Βιηϊ θη} οὐ {9 σῃοοῖςς Ὀδοδυ8α Π6 
τΪ πεββοὰ ἃ ροοὰ σοπἤρβϑίοῃ (1 ΤΊ. τἱ. 18) Ὀ6- 
ἴοτο 86 πἰρὶι Ῥγοβὶ (5 ἢ η χυἱϊΐ. τὴν (ΑνΡ. Ῥαβί.). 
--ΕΠοὺ πιδὴν ΒὨδιλθία Ὀ]Ονγ8 οἢ ἰδ ἴαοθ ἀογουΐ 

ὈΘΙ ΟΥ̓ΟΥΒ 81}}} γοδοῖγθ, ρασίΐγ, ὈῪ Ὀοΐηρ Υου δά, 
Ρδυεϊν, ὈΥ ποὶ Ὀοϊηρ αἰϊον α ἰο βροδὶω (6 ὑγυΐῃ, 
δη4 ἴ΄ὸ τοῦυκο ἴμ9 ν]οΚοα νγδγ8 οὗ (6 νουϊά ! ΦῸ0Ὁ 
χυὶ. 10:1 Κιηρφβ χχὶὶ. 24; Αοἰβ νυ. 28. (ϑιίανγκϑ). 

γεβ. ὃ. οὔ 584]] βδιῃὶῖο 866, ἴΒοὺ ννυὸδἢιϊοᾶ 
νγ78}1.---Ηρτθ ν͵λβϑ ὁη6 οὗ ἔμ οβα νυ} }} 64 ΒΕΡυ] ΟΠ Γ68 
τηϑηςἸοηθα ὉΥ ἐμ Ποτὰ ΗΠ 80 1, ΜΊι. χΧχῆ!, 27.---- 
Ἧο ἤδγθ δ6ΓΘ ἃ βίἰκίηρς ᾿πϑίδηοο οὐ δὴ ὉΠΟΟΠ- 
γονίοα ἰθδοῦοσ. Απϑηΐαβ Βοϊὰ (116 βδοτοὰ οἵἶοϑ 
οὗ εἰῇ ρῥυεβὶ, δῃᾶ, ρογβαρβ, ἤθη νἱοινοα οχ- 
(ΘΠ ΙΪΥ, εἶθ ΟΥΔΥ δαὶ δπὰ ψΒἰΐ6 ὈΥΪΘΒΕΪΥ ρδγ- 
Ἰλθπίβ, σᾶγο ᾿}πὶ ΟΥ̓ΘῚ ἃ ΥΘΏΘΤΒΌΪΘ ΒΡΡΘΆΓΔΠΟΘ; 
Ῥαΐ ἱμέρου δ Υ, 818 Βοατί τῶ 1111 οἵ Τταρο δηάᾶ 
ἀράν Βαίγοα, οὗ ἱπ)υιδβίϊσα δηᾶ ΕὙΥ̓ΤΆΏΠΥ. ΟΡ 
ΒδοΥΘα οἴἶδοοδ, 6Οο] βία βίῖ6 8) (1168, δὰ ῬΥΣΘΘΕΥ͂ 
αἰ χη ϊοίοθ, ὅτ ποιῃΐηρς εἶβοὸ ἰβ8ὴ ἃ Μδϊΐθ 11πὶ6 
το ἢ ΘΟ 66818 {6 Ἰπίο ΓΠΔ] ὉΠΟΙΘδη ἡ 688 οὗὨ [8 
ΘΆΓΠ8] Βοασί. Βιυὲ πο δἰἰθιαιρὶ αἱ δρῃοθα] θη 18 
ΟΥ̓͂ ΑΥ811] Ὀοΐοχο αοἄ, δηά αυὐϑὴ ἴῃ (86 ῬΥΘΒΘΠ66 οὗ 
6 {86 Ἰοοβα ᾿ἴπλ6 βομπιθί 88 ζ84118 ἴ0ὸ λάμογα.. 
(ΑΡ. Ῥαβί.).---ὸ ἀουδί σλοθη Ῥδι}᾿ 8 οοπάποι 18 
ΘΟ ρΡδτοὰ νἱ ἢ ἐπ ΘΑ 6885, ροη 6 η 659, δηὰᾶ 
861{-ἀφ 14] οὗἨ 7 6818 (9 0 πῃ χυἹἱἱ. 28), 18. ψαυτη ἢ 
οὗὨ ὑδῖηροῦ ὈΘΘΌΠ1658 ουϊὰθηί. Ξ4|:111, ννὰ οὐρα ποὶ 
ἰο 6 ἴοο τἰχίαά ἰῃ ἔογπιὶπρ ἃ ἡ ρηχοπὶ γαβρθοίϊ πς 
{86 Δροβϑίϊθ. [ἰ 18 ἔσθ ἐπαὺ ἴἢ ΟἿΓΡ ΘΧΟΘΒΒΙΥΟΙΥ͂ 
τοῆποα αζο, [ἢ 6 Βογυδηίβ οὗἩ ΟἘ γὶβὲ σαπηοί οοτητηὶ 
ἃ ζτδαίον δη ἱμδὴ 6 ἢ {ΠΥ Ἔχ ΣΟ ἐπ ρο( ΟΒΙ Υ ; 
ἴ()6 ΓοΙηδτὶς ἰ8 αὖ οῇδ6 τηλάο {πὲ ἔμ 6 Ὺ ΒΒου]ὰ ΒδΥθ 
Ὀ66ἢ ΠΟΥ αἰγουμηϑροοῖί. ΤῊΪ8 τηδῪ 6 ἰγὰθ; θυ 
ἀπο ῃ, οἱ ἐξ 6 οσοπβιογοα ἰδὲ ἔμ  γ αν οχροβοᾶ 
{οι Βογοβ ἴ0 ΘΥΟΡΓΥ͂ ἀδηροῦ, δπὰ, τοδὶ 88 {πῸγ 
8Γ6, Θἢ056 {πον Ῥοβί ἴοι δὺ {86 ὕγοηί οὗ 86 Ἀγ. 
0 ἰβ8 βυγοὶγ Ὀοίίου ἰὸ ὍΘ ὉΠ5.Κ11{Ὁ] δανοσαΐθβ οὗὨ 
[η6 [οτὰ, ἰπδῃ, (του οσχοοββῖνο οδυζίου, (ο Τὸ- 
βίῃ ἰδ6 ψΠΟΪ]6 ΟΣ ἰοὸ οἴμογθ. [Ὁ ΙΏΔΥ Ὀ6 ΑἾ80 
γοηλγκοά, ἰῃδὶ { Γυ ΠΟΥ, ἴον ἰπβίδησο, Βα Ὀδοη 
ἴθ Ῥαὺυ} 8 ρἷδσα, 8 ψου]ὰ ἔδυ βρόίζκθ ἢ ΤᾺΣ 
ἸΏΟΤΘ δουουϊυ. (ἘΠ ΠΟΥ). 
γε. ὅ. 1 υνἱδῖ ποῖ π8ῖ Β6 τνᾶδ ἴ86 ΒὶρΒ 

Ῥτὶϑδὶ.---ἰἰ οὐαὶ ἰο θ6 οὐβοσυϑᾶ ἐμαὶ ᾿ἰ τσᾶϑ αὐ͵ΐ8 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑπαὶ, δινϊ ἃ {πὸ ἰυται]ῖ, Ῥαὰ] Βῃου]ὰ ποὶ 
Βαῦθ ΚΟΤῈ ΟΥἩ ΤΟΟΟρηἰζοα ἐμ6 ΡΟ υΒοὰ οὗ {86 Βἱρἢ 
Ῥγίοδί; ἤογ, δὲ ὑπδὶ (ἰτηο, ἴμ 6 οἶοο δὰ Ὀθθη οχ- 
Ῥοϑβαά ἰο βσῃ υἱοϊββι 68, ἰηδἱ 1 σουϊά πο 8]- 
ΑΥ5 6 ΚΠΟΏ ΜΠῸ 8 ΓΘΟΑΙΪΥ ἱπυοβίθα ἢ ἰΐ. 
Ήδπορ Ῥϑυὶ τσὶ μανὸ τοχζαγἀοα Απδηΐδ8 88 ἃ 
ον 15} Θ᾽ ον δηὰ υάκο, νιϊμουΐ δου }}} Κπον- 
ἱπς ἐμαὶ ἢ6 ᾿δΔ8 δ᾽ {πὶ ἰἶτηθ (6 ργοβιαἰπρς εἰσ 
Ῥτὶοθί. Ηοστονογ, οὐθῇ ἰγ ἰδ ϑῃουϊὰ 6 δββυτηδὰ 
ἐμαὶ Ῥδὺ ἀϊὰ Κπονγ ἴηι, ἷβ8 ψογάβ οου]ὰ ποῖ 
ἤᾶγο Ὀδοῃ ἰηἰθηαοα ἴο ἱπιΡ]Υ̓ Τογ6 (ἢ 8ῃ ἰδμδῖ, 
ὙΠῸ 6 τουθγοᾶ (86 οδὲσδ, ἢ6 το υϊκοα {Π6 ρεγδοπ 
ΠΟ 80 ὈΠΎΟΥΒΙΙΥ δαταϊηϊβίογοα ἢ. (ΑΡ. Ῥαβί.). 
--ἰὸ νου]ὰ, ΒονοΥον, 6 85 δῦι8ο (0 αυοὶθ ἰδ0 
σοηαιοὶ οὗ Ῥδ0]} ἴον (8 6 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ λυ γἱηρ τἷο- 
Ἰοηΐ ΒυΙΏΔΠ ῬΒΗΒΙΟΙΒ, ΟΥ 6 Ἰηρχίτηβ οὗ ἃ 8150 
ῬΟΙ 168] πίβάοτα, Τὶ 1. 7. (δέατκο).---͵ῇῷ Βι. 
Ῥδὺ]} 1π {π|8 ΤΔΏΏΘΥ 8888118 [86 Ὀγὶοϑί, 10 γα 8 
δρροϊηϊοθα ὈγΥ ἐπα Ἰὰνν οὗὁἩ Μόοβοβ, ὙΠΥῪ διουϊὰ 1 
μιοβἰἰδίθ ἴο 48841} {π686 ραϊ θα ὈΒΗΟΡΒ 8πὰ πιλ8}18 
(8δὲ σοταθ ἔγοπι 89 ΡΟρο, τὶ ποὰΐ ΔΗΥ͂ ΔΌΪΠΟΥΣΥ 
ἀογὶ νὰ ἔγομι 6οα οΥ ἔγοπι τππιθη ἢ (1 1} 60). 
γεας θ. 1 ἃζὰ ἃ ῬΒασίδοο, εἰο.--- ἔργο Ῥδὰ] 

βίδπὰβ 88 ἃ Β86ορ ἴῃ [86 ταδί οὗ τγοῖνοδ; πὸ ἴδ, 
{βοτεΐογο, υΥ͵δθ 85 ἃ Βοσρϑηί, Μαίί. χ. 16. (ϑίαγκο). 
--Ο᾿Απὰ γοῖ, Βο ἀϊὰ ποῖ γοποῦυησδθ {8:6 ΠΑΓΙΉ]ΘΒΒΠ 655 
οὗ ἴδ ἄογς. Ηοθ 511}} Ὀοϊοηροα ἰο ἰδ ῬΠΔΙΙΒΘΘΘ, 
ποὶ ΟἸΪΥ͂ οἢ δοοσουπὶ οὗ εἷ8 οἀπιοδίΐοη δηἃ ΘαυϊΐοΣ 
116, θὰ 8180 οἱ δοοοιυμὺ οὗἉ δὲ8β Ῥγθβοηὶ ροβί ἰἱοῃ 
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85 ἃ ὈΟΊΙΟΥΟΥ, ἰῃ δ0 ΓᾺΡ 88, ἱπ οοπἰγδαϊ δἰ ϊποίξ οι 
ἤγοια {μ6 ΥΥΙΤΟΙΠΥ οὗἩ [89 βεἀάμποοθθθ, ᾿θ τη] }- 
ἰδϊποά, πιὰ (6 ῬμαΥΐδθοβ, {π6 δαί οΥ Υ οὗἉ ἰδ6 
αἰνίηθ αν, διὰ Ὀοϊονοὰ 'ἱπ {π6 γΟΒΌΣΓΘΟΙΟΏ. 
ΤῊΪΒ 88 {π6 σοΙπ0ῃ στουσπα οσουρὶοα ὈΥ ἐμ 6πὶ 
δηὰ ὮΥ ἷπι, δὰ 6 ἀεδίτρα ἰὸ συ ΐϊὰθ (Ποῖ 58{1}} 
Τασίμον, απ] πὸ Βαὰ οσοπαποίοα Ποῖ ἰο 186 6ο8- 
Ῥ6].--Τἦε λορε οἵ ἰδε 7αίλεγβ, 1816 ὦ γ {π6 δῃ- 
ΘΆΓΔΠΟΟ οὗ ΟἸγὶδὶ; δηᾶ, ἐλε γοδιγτεοίϊοπ οὗ 189 
οϑα, βοα]ο ἃ ὉΥ (86 Σϑδιγγθο οη οὐΥ̓͂ ΟΒγ βὺ---ἰ 

ἔν ὕυπάδιμθηίαὶ ἱμόπιθα οὗὁὨ ἰμ6 ῥσοδοβίηρ οὗ 
Ῥαυ]. (Αρ. Ῥϑδὶ.). 
κε. 1. Διᾶ ἴδ9 τουἹεἰτυᾶθ ννᾶα ἀϊν! ἅσθᾶ. 

--ἥἄετο δρεὶη γ1ἷὸ 866 ἴῃ νίδαοιῃ οὗ ἀοά, ἴῃ Ρα- 
ἐἰ ΕΠ Ῥουτηϊ ἰη; 80. ἸΩΘΗΥ ἰὈτΊΩδ οὗἁ το] ρίοπ ἰοὸ 
οχὶδί. {886 ὙΒΟΙ]6 νουϊ ἃ το γ6 οὗἨὨ ὁδθ χυΐϊηᾷ, ἐδ 
ἐσαϊῃ πουϊὰ βοο ὍΘ σγυδβοα, Βαὶ πον, Μ8|116 
9Π6 Βοαὶ σοηἰσπαβ ὶ ἢ δηοίμον, ἀἰνίηο σὰ ἢ ὅπ48 
δὴ ΟΡροΟΥ ΣῪ ἰο Βροαῖκ. (Ἂν. Ῥαδί.). 

Υκυκμβ. 9. ο δηἃ Ὡο ΘΥἹ] ἐπ [815 18}. -- 
Ἡυχδῃ ῬΡδββί δ ὙΦ, Υἱ ο] ΘΕἸΥ ᾿ἰπῆΠδπιθὰ ; ΠΘΥΟΥ- 
ἐμοῖο 88 (86 νυϊβάοιῃ οὗ αἀοα δοδοτηρ 86 118 στοδί 
ἀοδίχη. Ηο γχυϊθβ ἴῃ {πὸ τηϊάβί οὗὨ μὶ8 δῃθιηΐθβ 
[ὈΡ8. οχ. “ὦ βοιλο6--- 888 Ῥδὰ] (ΡΒ]]. 1. 16, 18), 
---Ρτοδολ Ομ γίβι, ὙΠῸ δ.ὸ ἱπδυσποοα ὈΥ Ποβίὶ]θ 
ἔοι χα; δ.}}}, 1Χ7[ ΟἸσὶδὲ ἰδ Ῥγοδομοᾶ, Ὑβδίουου 
ἀδ6 τη οὐ 78 ΙΏΔῪ Ὅθ, 1 Ψ}}} τοὐοΐοθ. (ἀρ. Ῥαϑὶ.). 

γεκβ. 10. Δῃᾶἃ ΒΘῺ ΠΘΙΘ ὃζοδθ 8 βιθϑδῖ 
ἀϊδπαϑηδίου, [86 οὨΐθϑέ οδρίδίῃ, ἔϑασίῃβ, εἰς. 
-- δα (86 Ρδορ]6 οὗἨ σά δ. ἴῃ χγϑδί αἰβί γε, 
Ηδς οδὴ δἰνγδυβ βοπᾶ μη συδγάΐδη 8Δη 615, οΥΘἢ 
ἐβουσὰ ἰμο8ὸ βῃοιϊὰ Ὀ6 δΒοδίμβοηῃ Ββο]ϊθυβ. 
(δία θ).--οϊε ΤΩΔΥῪ ΘΑΒΙΥ Ὀ6 οοποοϊνοα Ποῖ ατοδὶ 
ἃ βίυτη Β] 1 ρ-Ὁ]οοΙκς {18 αἰνιβίοη 88 ἴἰο {μ6 δ68- 
ποὺ ΟΠἾΘοΣ, (ΒίοροΓ).---απὰ β8.1}}}, ἱπ ΟὟΤ ἀδν, 
σθη ΟἸΥ]ϑιΐδη5, ἰῃ ἐμοὶ το] ρίουβ ἀϊβρυΐο, ρὰ]}} 
ΟὯΘ ΒΠοίΠ 6 Υ ἰῃ Ῥίθοοδ, 86} οοπάιϊιοί πιιδϑί αἶτθ 
οἴἴδηοο ἰο μοί 6 Ώ8. 

γεβ. 11. Διῃᾶἃ [80 εἱρδῖ (οἸ]Ἱονσίηκ, τ[86 
Τιοτᾶ βϊοοᾶ ΌΥ δἰμ.---Τ9 ἀδῆροῦ γγ͵δβ ψτοδί, 
Ὀαΐ (80 σοπιξοτγί, ἰοο, »γ88 ργοδί. (δίδυκϑ)-- -Τ 
ΘΟΒΟΪΔΙΟΥΎ ψογὰδβ οὗ ἰδ ογὰ, ταυιδί, οἢ ἐμ:ΐ8 οο0- 
οαϑίομ, δυο ὈΘοῺΏ οὗ Βρϑοΐδ] σα] ἰο {8:6 Δροβί]ϑ. 
Ηδ ΔΎ, ἰδ ἢ, δυο ἔοϊὰ δὰ 11.116 δα 8894 Ἡ1ΓῈ 
ἀῃ9 τ η688 ἩΒΙΟ μ6 δα ὈΟΥπῸ ἰὼ Φ96ΥΌΒΔΙοΙΩ, 
ῬαγίΥ, οὐ δοοουπί οὗ ἰμο χσϑϑιὶὶ, δ ῬΑ Ὁ, οἱ 
δοσοουμί οὗὁἨ ἰδ86 ΙΏΔΠΠΟΡ οὗἩ ϑ 16 ἀοίοποο. πο 
ἱπουρίβ δηὰ ἀουδίβ, ἰο ὙὙΒΊ ἢ, τλοτὸ {πὴ ἰό ΔηΥ 
οἶδοσ σδιιβ6, {8 βΒ᾽ δορ]6 85 Ὡἰἢ β οΥ̓͂ ἃ Βογυδῃὲ οὗἵἁ 
αοάἂ ἀγὸ ἄϊι6, ννοσο ἀϊ806)1.ἃ ὈΥ {μ9 πογὰδ οὗἉὨ ἰδο 
Ιογὰ: “Β9 οὗ φοοά σἤθον; 1 δὰ βαϊβῆϑα σι  [ὮῪ 
ἐδ ον ; δοιὰ παβὲ ἀοηθ Ὑδδὶ (μου οου]άδὶ ἀο: 
{π6 τϑβυὶὲὶ ἀἰὰ ποὶ ἀδρεηὰ οὐ ὑμ66; ἐμοῦ Ἰδέ ποὶ 
ἱπίρονίογθα ΠΥ ὙΔΥΒ δ ῬΌΓΡΟΒΟΒ; ἰδγ νυἱῖ- 
ὯΘΒΒ ἴῃ ΦΘΓΌΒΑΙ]ΘΙΩ 18 αἱ Δ θη; ΠΟΥ͂ χΖὸ ἴο Ἐοχηθ.᾽ 
(ἩΠΙΙΡΟΡ).---Πο τοδί οὐ {86 ὈΟΟΪ,, δίμου οἢ. χα ]., 
ἦθ οὐσσυ ρὶθα νι] ὑπ δροβίο] θα] ὑθβδυϊση Ων ἩΒΙΘῺ 
Ῥαυϊ Ὀοσο ἰὰ Βοιηθ. Νὸον 17 π0 ἀοίθη6γ8 οὗἉ ἰμ6 
ῬΤΙΠΙΔΟΥ οὗ Ροίον οου]ὰ μαγο ἔοι πά 41} ἰμ686 δβίδίο- 
ἸαΘηΐ8, ΟΥ̓ ΘΟΥ̓ΘΠ ΟἿΪΥ ἰμ6 [ι4]7 οὗἨ {πο πὶ, πιδἂθ ἴῃ 
τϑίδγπορ ἰο Ῥίον, ννιδὶ ἃ γυϑαὺ βίγϑβϑβ {800 σου]ὰ 
ἴοΥ οἱ ἰδ 6 οἱγουτηβίδησο! (Βοη 661). 

ΟΝ ΤῊΗΚ ἩΉΟΙ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΕΒ. 1--1].---Τλε ἐπε- 
“πἴει οΓ ἰλῈὲ Οοεροὶ, οοπάεμιπίπο ἰλεηπιδεῖυοε: 1. ΒΥ 
(8:0 Ἰῃ)αδίϊοο οὗ νοι ΒΟΥ ΔΥῸ συγ, τόσ. 2 Ε- ; 
11. Βγ ὑμοὶν ἱπύθγπαὶ ἀϊβρυίοβ, τον. 6 6΄. (1,18ς0). 
---7Ζλὲ λορε οΓ ἦε τεδιιγτεοίϊοη, (δε οτοιση ο Ολτίεί- 
απίίν : Ἱ. Τ8ὸ ἴοσοο οὗἨ δι} ἀούθποθ ἀθροῃὰβ οὴ 
86 ὑσχυΐῃ οὗ (86 ἀορίσηο οὗἨ ἰδ γοϑδυγγοοίίζοι ; 11. 
Ἰμδὶ ἀοοίχίηθ ἱβ ϑυδίαιποα ὈγῪ (μ6 δυγχο ζουπάδίξου 

οΥ̓͂ ἀϊοῖπε ἐγιιλ. (ἰὰ.).---ΤᾺε οχοίίοα 7εεἰέις τολικὰ 
Ῥαμὲ ἀξ ρίαψεα δείοτε ἐδλε οοιπεῖί: 1. Ἴμπθ σδυβο, 
γὸῦ. 1,2; 11. Τὴ8 τλῆ ηοῦ πῃ ΙΝ δα οοπίγοϊ]οὰ 
ἷξ, γον. 8--δ. (14,).---Τ δ ἔσιια πιοάδ ὁ} οοπιδιπίησ (ὰε 
δὐηρίϊεὶίῳ οὗ ἐλε εὐ άτεπ 97) Θοὐ ωὐῳᾳ ἰλε τοιδάσαι οἵ 
ἐλε εὐτίάγεη οΥ ἰλὲξ τοτίἀ: 1. Τῖι6 δἰ] Ἰοὐ ἐγ οὗ [86 
οἰ ]άγοη οὗἩ οα; Ὀγ δ’οδπαϊὰ οοπίοβειοῃ οὗ οὖσ 
ἱπδυτηϊ (168, τον. 8-ὅ; 11. ΤῊ πνιϊβάοπι οὗ {86 οἰ - 
ἄτγδη οὗ μ18 τνου]ὰ, ΕΥ̓͂ να!) περ σΌΓΒΟΪγ 5 οὗ ἰΒοδὸ 
αἰτουταβίδηοαβ ὈῪ τ᾿ οἷ ΟἿΣ Οὐ] σὲ ΙΩΔΥ δ φαϊπεά, 
τον. 6-10. (14.).---Τὰε εοπιίοτί 97 α σοοά οοἩδείεποε, 
ΥῸΓ, 1; 1. ΤῈ) Βοῦγχοορ ἤγοτα ἩὮΣΟΝ 1 Ῥγοσεδαάδ: 
(α) ἡυδιϊδοαίζοι ὈΥ͂ αἰϊ ἢ ; (δ) οδυῃοδίποαϑ ἴῃ [ο]- 
Ἰοσίηρς ΒΟ] ηθ85 [Η6Ὁ. χίϊ. 14]; 11. Τς παρροτ 
ὙΠῸ} 1 ΔΠΟΤαΒ: (α) ᾿ξ 6μ 8168 τιβ ἴο ἴϑθοσ πὶὰ 
ἀπίρφοποο; (δ) ὁ Θη8Ό]68 ὺ8 ἰὸ διυιοσ νεῖ Βορε 
8η4 10γ.--- αι, 8 ἀδίεποα δεΐοτε ἰλε εομποεῖὶ, οΥ, ΤΙ 
ἔγως δριγῖί οΥ α εοὐίπεξε: 8 πρὶ τῖϊ, 1. ΟΥ̓ ΣΕΘΔΏΪΥ οοῦτ- 
δῇο, γογ. 1-8; 11. ΟΥ̓ ΘΒ] Κ9 Βυχοϊδγ, γον. 4, 
δ; 11. ΟΥὨ οδιπιῆθθβ δηὰ ρσγυάθηςο, τοῦ. 6: δηδ, 
αὐ {6 5810 {ΐπι0, ΕΥ̓, ΟΥ̓ ΘΒ ΠΟΥ δῃα βἰπυρ] ΟΣ γ, 
γον. θ, (ἴον Ῥδὺ] βρϑδκβ ποιβῖηρ Ὀπὲ πὸ ἰσθι). 
-- Ευεη ὐλεη α δεγυαπί οΓὙ Οοα ἐχλεδέίς ποέλίαισ δπὶ 
σαγπαΐ Ζεαΐ, ἂε δλοιοδ τολαΐ πιαπΉ 7 Οὗ ερίσεξ ἀξ ἐξ οἵ 
[χκο ἰχ. 657: [. ΒΥ ἰμ6 οδυβδο ψἘϊδῖ Ῥσοόνυοκεα 
18 Σ68] (ἰξ 18 ἸπὶαΣ Υ δ δὲ ΔΥοῦδ68. δΐχη, δηά πς- 

(1660 ἀπά ἰσαϊῃ [Ὁ ἩΒΙΘΙ Ὠθ 15 σεϑ]οῦδ). Π. ΒΥ 
(86 ΙΩΔΏΠΟΣ ἱπ ὙΔΐϊοδ (πὶ 68] τοδαἕοϑίβ 1{8ὲ}7 
(ὁ θη ἱπ ΠΏ ΖΘ Γ, 6 ἔογ αοῖβ πο ΒΒ 6 815 οὐσαὰ αἰ θῖν, 
ΠΟΡ Β18 ΤΟΥΘΡΘΏΘΟ 1ῸΥ ἀοα)ὴ. 111. ΒΥ {86 Υἱοίοιγ 
ὙΒΙΘἢ 6 ζ.81}8 ΟΥ̓ΟΣ ἰὑ (Π6 σοπΐδδβδοβ ἐΐ, ἘΣ 5 
ΘΟΙΩΡΟΒΌΓΟ ἰδ γοδίογοα, δπὰ ἥστον δοοπίσο]α 1ἰ.-- 
ῬαΤΆ16Ὶ] οδβ65 ἴη ΤΌ ΒΟΡΒ 1176 πὰ τὶ 68).--- 
“ει απα Ῥαιμΐ δείοτε (λε Οἴτεαί (Οσωπεῖϊ, οΥ, 7λε 
Μαείεν απα (δε αἰδεῖρίε δοΐογε υηλιδί ἡμάσεε: 1. ΤῊΣ 
Ῥοϊπίβ οὗ γοβοι ποθ Ὀοίτθοη ἔδότι; (α) Ὀοίὰ 
ΓΘ ὉΠΟΒΟΓΎΘΑΙΥ οχροβοὰ ἰο ββδσιθ, (υϑσ. 2, δδά 
ΘοΏΡ. 20. χΥἑὶὶ. 22); (ὁ) θοΐὰ τηδϊηΐδῖη ἐμο ἀϊρ- 
Εἰ ψ ΐσὰ Βοδύθη μδὰ Ὀεβίοποα (γογ. 8, διὰ 
Φομὴ αν]. 28). Π. Τμὸ ρμοϊπίβ ἴπ ὙΦ Σ ἴδε 
Μαβίος ἰβ δῦον {μ6 ἀϊβοῖρὶε; (α) (88 ΒΟΙ͂Υ ΒΕ} - 
σοΟπΒοϊου 5658 ΟΥ̓ δεθὺβ (9}ὁ08π| ΧΥΪΣ. 20, 21), 18 
ΤΟΥ ἴδῃ Ῥ80}᾽ 8. βοοὰ δομπδοΐθηοθ (γὙοσ. 1); (6) 
{86 σοῃί]ο ΤΟΡῚΥ οὗ ἐδ (0 π ΧΥΣϊ. 28), 18 ἸΟΥῸ 
ΒΟΔΥΘΩΪΥ ἰμδῃ 80] Β Βυχηδη γα βοιοθῦςα (γεν. δ)" 
---Τὴε δεεί ααἀυοοσαίεε οὗ α εεγυαηί ὦ Οοα δείοτε ( 
ἐτίδιπαϊ 97 απ μη͵εδί τοογά: ἵ. ΤῺ6 σοτοίογί οὗ 8 
βοοὰ οοῃβοΐοποο ἱπ δὶβ οσῃ Ὀγθαβὶ, γὰρ. 1; 11, ΤῈ 
σΌΣΒΟ οὗ ἃ 8 ὀδ0δε ἴῃ {ΠῸ ΤΏ 5 οὗ Βἷβ διῃοσαῖδα, 
νον. 8,6-9: ΠΙ. ΤῊ ΒΥΤΡΘΙΒΥ οὗὨ ὑπρτγοὐυαϊοοὰ 
διὰ μοηδϑί τη οὗ (με πουι]ὰ, γυοσ. 10; 1Υ͂. ΤῊΘ 
ἐταοίουβ ἐΘΒΕἸΣΔΟΩΥ͂ οὗ 8 σἱρμίθουβ ὅπάρο, ἱπ κοαν- 
θη, Υον. 1].---7Ζὴλε οαἷ! ἥγοπι Ἀεαυεη: “88ὲ 7 φοοῦ 
εἦεεν, Ῥαωΐ!}", α δοιγοε 07 εοπιΐοντί Γοτ αἰλ (λε 7α- 
7ὕὲ δεγυαπίδ ὁ Ολτίει: 1. 1ὰὶ οομβοῖθθ ἐμοπὶ πβθα 
ἐὴ6 τοῦ] ὑπυδιὶν σοπάσιηηβ. 11. 10 ᾿ρἀοτηπῖδεδ 
ποῖα, θα ἐμοὶν οὔ ο6 ἜΣ ΡΟΒ68 ἴμϑσῃ ἰο ΓΟΡΓΌΒΟΝ; 
111. 10 Βοοίμδβ βοτὰ ΒΩ ἰδεῖν ΟὟ ΘΟΙΒΟΊΘ ΟΘ 
ἰ8 ἰτουθ]οὰ; ΤΥ. 1 ὁπάονβ ἐβϑῖῃ τὶ αἰσοησίδ 
ἴον ζυΐατα οοπίοδὶβ (“Του τηυδὲὶ ὈΘΘΣ τε ἐμ 6 65 6180 
αἱ Βοπιο.᾽).--ἰ ες. 8. Σαϊὴ ἐπ λε ἐποίεϊδίε τρογϊἀ 
Ι. ΤΗο ἰμυ]81019 που]; (α) ἐμοὸ αίυτο λυαρτοσπὲ; 
(δ) ἰλς οἰδυῃδὶ βδρρίῃβββ οὗ ἐπ γοαθεπιθὰ; (ς 
ἐπ6 οἰθγ 8] Ιη ΒΟΣΥ͂ οὗ ἐπα ᾿πηροηϊίοιί. 11. ἴδμο 
ἄτουπὰβ οἵ οὐχ ζαὶὶα ἴῃ ᾿ΐ ; (α) τεδβοη βυβίϑῖη ἰὰ; 
(δ) (86 ποτὰ οὗ αοἀ οϑίβὈ] 566 ὃ; (4) ἐδ Τεδοσ- 
τοοίϊΐοπ οὗὁὨἨὨ Ομ σίδὶ σοπδσττὴβ δηὰ ἐπυβέσγδίεα ἰϊ. 
1Π. Το ἰπηϑασμοο οὗ (δαὶ ζα (ἢ ; (6) οἱ ἰδὲ τοϊπὰ 
διὰ ποθγί; (0) οὰ ἐμ σοῃβοΐθῃςθ; (ς) οἱ ἴδ οὔὐ- 
γιὰ τ8]Κ.---ΤῈ 1]. 
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ΡΑΌΙ, 15 ΟΟΝΨΕΥΕΡ ΕΒΟΜ ΧΦΕΒΌΒΑΙΕΜ ΤῸ ΟΕΒΑΒΕΑ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΕ ΒΡΕΑΛΚΗ͂ ΙΝ ΡΕῈ- 
ΕΈΝΟΕ ΟΕ ΗΙΜΒΕΙΕ ΒΕΕΟΒΕ ΤῊΒΝ ΒΟΜΑΝ ΡΒΟΟΌΒΑΤΟᾺῚ ΕΕΠΙΧ, ΑΝ, 5088Ε- 
ΟΥΕΝΤΙΥ, ΒΕΕΟΒΕ ΗΙΒ ΒυΟΟΕΒΙΟΒ ΕΕΒΤΌΞΒ, ΑΚ ΈΠΙ, ΑΒ ΒΕΕΟΒΕ ΚΙΝΕ ΑΟΘΒΙ͂ΡΡΑ Π]. 

Οβάρῖξε ΧΧΙΠΙΠ. 12---ΧΧΎΥ]. 82. 

Δ.---ΑαΑ ΟΟΝΒΡΙΒΑΟῪ ΑΘΑΙΝΒΥ ΤῊῈ ΣἸΓΕ ΟΥ ῬΑΌΣ, ΒΑΥῚΝΟ ΒΕΕΝ ὈΙΒΟΟΥΕΒΕΡ, ΗἨῈ 18 ΒΕΝΤ, Ἐ6Β ΤῊ 

ΒΑΡΈΤΥ ΟΥ̓ Η1Β ῬΕΒΒΒΟΝ, ΤῸ ΟΕΒΑΒΕΑ, ὙΒΕῈῚ ΒΕ 18 ῬΙΑΟΘῈΡ ΙΝ ΤῊΒ ΟΠΑΒΟΒ ΟΕ ῬΞΚΙΗΙ͂Σ, ΤΗῈ ΒΟΜΑΝ 

ῬΒΕΟσΌΞΑΤΟΒ. 
ΟἸΑΡΊΕΕ ΧΧΊΙΠΙ. 12.-.8ὅ. 

12 Απὰ [Βα] σὴ ἰὸ γα ἀδύ, οογίδίη οὐ {π86 “6908 [ἀδγ, ὑπ 6 «6 078}}] Ῥαπάδα ἰο- 
δβοίμον [σοι 1641, δηὰ Ὀουσηὰ ὑποιμϑοῖναβ ΠΟΥ 8 ουγ86 [{ΠΘΙηΒ6 1 γ68 ὈΥ͂ Δῃ ἜΠ 11. 
ΒδΎϊησ ὑπαῦὺ ὑΠ6Ὺ πολ] πο ΠΟΥ Θαῦ ὩοΣ ἀτγίη Κὶ {11} ὑΠ6Υ Βαὰ [βῃου]ὰ μᾶν6] Κ1}16ὰ Ῥααὶ. 

18 ἘΑπὰ τ860 [Βαΐὺ {Π676}] οτα ἴΏοτα ἴῃδη ΤΌΣΟΥ π ΒΙοἢ δὰ [ΠΌΤΟΥ τηθὴ ὙΠῸ] τηδα 9 ὑἢ 8 
14 οομπδρίγσχδοΥ. ῬΑμπὰ που [Τ}686] ὁ! ἴο 86 ΟὨΙΘ ΕΓ ῥυἱθδίβ δηα 6] ἀθσϑ, δηὰ βαὶα, 68 

μᾶγθ Ῥουπηά ΟὈΓΒΘΪν 68 ὉΠῸΘΥ ἃ ρ δαί [50]61}}} Θαγβο, ὑμαὺ τὸ Μ{}}} δαὺ [ἰδβί6] πουμίηρ 
15. τη0}} νθ βανϑ βἰδῖὶη Ῥϑὰ]. ἘΝΟΥ͂ ὑΒΘΓΘΙΌΣΘ γὲ τ 10}}) ὑ86 ΘΟ. 01] ΒΙΘΏΠ Υ [σὲγ ποί!66] 

ἴο [86 σΒ]6 Γ᾽ οαρίδίπ [{86 ὑγ]θα 6} {μδὺ 110 [ἢ ον} 47 Ὀτίηρ πὶ ἀονπ ἀπίο γοὰ ἴο ῃογ- 
ΤΟῊῪ [οπ’. ἴ0 ΤΩ ΟΥΤΟΥ ], 88 ὑοῦ ἢ γ6 που]ὰ ἸΠα ΌΪΓΘ Βοιηθῦ ἢ ρ᾽ ΙΏΟΤΘ ροΥ δου [88 1 γ9 
ΜΟΙ ἀρουΐ [0 ᾿ΠΑΌΪΓΘ ὩΔΟΤῸ ὑΠΟΓΟΌΡὮ]Υ]}7 Θοποογπῖηρ Εἴτα [1ηὐ0 ἢΪΒ 6886] : δηὰ ὙΘ6, ΟΥ̓ 
ΕΥ̓́ΟΡ ΒΘ ΟΟΠῚΘ ὨΘΔΓ, Δ.Θ ΤΟΔΑΥ͂ (0 [(1}} 81 [Ὀαὺ ἯῸ 8.6. ΤΥ (0 .Χ1}}} πὶ, Ὀθίοσθ ἢθ 
ΘΟΠ6Β ὨΘ6Δ8Γ.} ᾿ 

16 ἘΑμὰ πο [Ηονογνον (δὲ).] ῬΔῈ} Β βἰβίθσΒ βοὴ Ὠθαγὰ οὗ ὑμϑῖνγ ᾿γίῃρ ἴῃ ναὶΐ, 6 
11 [οΥ {Π6 γἱοί, δῃ4} νσϑηῦ δῃὰ δηίθτοα ᾿ηύο ὑμ6 δαϑὺ]6 [Ὀδυσδο 81, δὰ ἰοϊὰ Ῥδὰ]. ἘΤΒθη 

[Β0] ῬᾺ] 6416 οὁπὸ οἵ μ6 ὀδηύατοη8Β απο ἀπ, δηὰ βαϊὰ, Βείπρ ὑμ8 γουηρ πάλῃ 
ηΐο ἴδο ομϊοῦ σαρίδίη [{γἱ 067 : [ὉΓ 86 αι ἃ οουίδίῃ ὑπίηρ [Βοιμου ] Ὠρ] ἰο (6}} Ὠΐη. 

18 ὅ8Ξο Β8 ἰοοῖκ ἶπι, δηὰ Ὀγουραὺ λίηι ἕο (86 ΘὨ]6Γ οαρίαία [τὶ 6], δηά βαϊὰ, Ῥδὰ] ὑμ6 
ῬΓΒΟΘΥ 68]16ἃ τ26 ὑπο λύπι, δῃ ἃ ργαγϑὰ [88ϊ.604}] τὴ ἴο Ὀτὶπρ ὑ818 γουσηρ ἸΏδη τἀηΐο 

19 {μ66, γ1)ὸπὸ Βα βοιμϑι δ ηρ' (0 Β4Υ υπίο (606. ἘΤΒοη [Βα{] ἐδ 6 ομΐοῦ οαρίδϊη [{ΥἸΡᾺΠ6] 
ἴοοκ Βἴπι ΒΥ {πὸ μδηά, δηὰ πϑηῦ τοἵζλ λύηι ἃβ᾽ 46 ῥσὶναίθὶυ ἐππέθασεν ἰο ἃ ρυἱναὺθ Ρ]Δ06], 

20 δηὰ δβδκοὰ λύγι, Ἦ Βαὺ '8β [10] ὑππὺ Ποὺ Ὠδβὺ ὑὸ [6}} πο ἘΛΔπὰ [Βυ0] Πα βαϊά, ΤῊΘ 
δὲ {867 96:18 αν ἀρτϑοὰ [ισβοίμοτ] ἰο ἄδβῖσα {60 ὑπαὶ Βοὰ πουϊἀοβῦ Ὀσΐηρ ἀοττῃ 
8] ὕ0 ΠΙΟΓΤΟΥ͂ 1ηΐο [Ὀε0Χ6] ὑμα δοῦποὶϊ [οἱοῦ σου ο1], τὸ συνέδριον], ἃ8 ὑμουρἢ ὑΠ6Υ 

σπου] ἱπαυΐτθ βοιμουγμαὺ οὐὁἨ ᾿ἶπὶ ποτ ΡΟΥΘ Υ [88 1Ὁ 086 ΘΟ ΠΟ}] που] ᾿μβιϊαΐθ ἃ 
21 τότ ὑβοσοῦρῆ ᾿ἰηνοβυϊ σα θη σΟΠΟΟΓηρ ἢ'π|}. ἘΒαΐ ἀο ποῦ ἴδοα γίοἰὰ ππίο [που Ὀ6 

Ῥογβυδαοὰ ὑμογοῖο ὈΥ] ὑπ 6 πὶ: ἴὸσ ἐμοῦ 116 ἴῃ ταῖὐ [ῸΓ Ἀἶτὰ οὗὁὨἨ ὉΠ ΘΠ ΤΔΟΓΘ {8 ΤΌΣΟΥ τηθῃ, 
ΜΠ] ΟΝ [80] δδνα θουπὰ ὑπ 6ῃ Βα 1 γ 68 ΠΝ δὴ οὐ [ἀ ἵπ υεν. 12], (μδὺ [ΠΟΥ͂ ΜΠ] ΠΟΙΌΠΟΣ 
οδῦ ον ἀτϊηἷς 011} (Π γ πᾶν [1]]6 ἃ Ὠΐὰ ; δημὰ ΠΟῪ ἃγὰ ΠΟΥ͂ ΤΟΔΑΥ͂, ἸΟΘΟΚΊῺρ᾽ ΓῸΓ ἃ ῬΥΟΙΪΒΘ 

22 ἴγοιαι ὑπ66 [γα] υϊηρ [ῸΓ ὑΠῪ ῥτοπι 861. ἘΒ50Ὸ (86 ομίοῦ οδρίδίη ἐἦεη ἰοῦ {π6 γοπηρ; ἸῃΔῃ 
ἀορατὺ [ΤΠ6η (6 μὲν οὖν γ.}) [86 ἰσϊθαπο ἀἰβη)βθοὰ [86 γοιηρ Π):8}}, δῃ ἃ ομδγραα ἀΐηι, 
ϑες ἐλοι ἰ6}} ὩῸ πιδη ὑπδὺ ἴμοὰ Βαβὺ βῃονοὰ {686 (πη ρΒ ̓0 9 [ομαγροᾶ Πἴμὶ ἰ0 8}} ἢὨο 
οῃ90, ἐδαὺ πο Πα ἀϊΒοϊοβοα {118 ο Πἷπι, πρός με]. ᾿ 

22. Αμά δι οεἰἸἰδὰ υῃΐο λἀΐπι ὑπὸ [οὔ (δ, δύο τινὰς τῶν ἐχ.Ἷ ΘΘὨ ΓΙΟΏΒ, ΒαγΪηρ;, ΜΆ ΚΘ 
ΤΟΥ ὕὑτο πη αἀγθα β0] ἀἴ6 ΓΒ (0 σιν (ο ὕθδαγοδ, δῃ ἃ Ποσβϑοίηθῃ ἰὮγΘ6 ΒΟΟΓῈ δη ἃ ὕθῃ [ΒΟΥ ΘΗ 
Βογβϑιῃ θη], δῃ ἃ βρϑᾶσιαθη [δηὰ οΟΥὗὨἁ Πρ -δτπιδα τη6}} ὕπο υπατγοά, αὖ ὑπ6 ὑμϊγὰ Ποὺτ οὗ 

24 (6 πὶρῃῦ; ἘΛπὰ ρῥγονῖάο ἐλεηι [Απαὰ {ΒΟΥ ἯΘΓΘ 4͵80 ἴο ργου 46] θοδβίβ, ὑμδῦ (ΒΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ͂ 
"20 [πιῖρ 0} βοὺ Ῥδὰ] ομ, δῃα [00] Ὀτιπρ λύηι βαΐδ [1 βαξοῦυ} απίο ΕΘ] (86 ρονόσηον. ἘΑπὰ 
90 δ6 στοῦθ ἃ θύμον δγδυ ὑΠ18 δῆμον: ἘΟἸδυἀϊὰΒ 1,γ8ὶδβ ἀηΐο {Π6 τηοϑῦ σοὶ ]θηΐ [[ἢ}6 
21 Ὁ00]6] φξόνϑύποῦ Εἰ Ιχ δοηἀεἰἦ σγοοίίηρ. ἘΤΉΪΒ δὴ Μγ88 ἰδίκθη οἵ [βοϊσοὰ Ὀγ] {16 “7 6νγ8, 

δηἀ βΒῃοι]α μανο θη Κι]]θὰ οὗ [Δη4 γ)χὰβ οὰ {86 ρΡοϊπὺ οὗἁὨ Ὀοΐηρ ΚΙ]]οἃ Ὀγ7 ὑδθπι : {Π 6 ἢ 
ΟΔῺ8 1 τΠῸΠ δὴ ὉΤῺΥ [πΠῸ}Ὸ 088 ΒΟ] ἀΙΘΤῪ (τῷ στρατεύματι, α8 ἵπ υεν. 10}}7, δηὰ τοβουοα 

48. Βίπι, μβανίηρ ἀπἀογβίοοά []Θὰγη64] ὑμαὺ [6 ψὰβ ἃ Βοιηδὴ [οἰ δΣθῃ]. ἘΛπὰ πβοη 1 
σου] πᾶν ΚΠΟΝΏ ἐμ6 οαθδο ὙΠΟΓΘίΌσο [Απὰ 48 1 τιβῃθὰ (0 δβοθιΐδιῃ (86 στοῦ β οὴ 
ὙΠ16}}} ὕΠῸῪ δοουδοα πὶ,  Ὀγουσαῦ δῖ ἔστι} [ἀονη, χατηγαγον} Ἰηῦο {Π6}γ ΘομπΟ]]: 



414 ΤῊΕ ΑΟΤἸΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙ ΕΗ. 

29 ΤΟΙ 1 ρογοοϊνοὰ ἰο Ὀ6 δοουβοὰ [0] οα δοοουῃ!] οὗ αποβίλοῃβ οὗἁὨἍ ἐπεῖν ἴαπν, Βαΐ ἰο 
80. δαᾶνς ποίδίης ἰδ ὑὸ 18 σμασρο ψοσ γ οὗὨ ἀθαίῃ οσ οὔ θοηᾶβ [᾿πιρτγϊβουμμθη]. ῬΔπὰ 

[800] ψ θη 10 γα (ο]ἀ τὴ ον [οπι. ΒΟ. ὑπαὶ (6 68 Ἰαϊὰ [ὑμδύ {μ 6 γὴ ψου]ά 40] 
τ ΔΙῦ ον [86 τηϑῃ, 1 βϑηὺ [Π}]Π}} βίγαὶ  ἈΓΎΑΥ (0 {Π66, ἀῃὰ κᾶν δοιηπδηατηθηΐ (0 δ] 
[ξανϑ ποίϊοα ἰο 088} ΔοδύβογΒ 8180 (0 ΒΑΥ Ὀεΐογο {866 πιραύ ἐλόν λαιὶ ἀραϊηδέ δῖ. Ἑδγο- 
ψ6]} 

41 .' 
ὑπαΐ ὑΠ6 7 Βῃου]ὰ βρϑὰκ Ὀοΐοσγα ἐμ66 (οπι. σι μδὺ ὙΠῸΥῪ 
Ἀιθὴ 4}ι6 80] 4168, ἃ8 10 88 δοτηπιδηἀοα ἔδθῃ, ἰοοὶς Ῥδαϊ, δὰ Ὀτουρμΐ ἀύπ ᾿Υ͂ 

82. [ἀυτίηρ (Π6, διὰ τῆς ν.] πἰκαῦ 9 Αποϊραίσίβ. 

ΕΑγον611}5]. 

ἜΓ[Β0}] Οὰ {λ6 Ττιοῖτοῖ [ποχὺ 4407 {δ 6 7 
ὦ Ἰοῖν (88 Πογβθιηθη [0 ρὸ ψΠ0} ἢΐτη, δηὰ τοϊαγηθα ἴο (86 σα8ι16 [Ὀάττδοκ8)]: ἘΝ δο [ΒΒ 

{Π 686], θη ὉΠΟΥ͂ ο8π16 ἰο (οβᾶγθα, δῃηὰ ἀδ] σογοᾶὰ ὑμ}6 δρὶβῦ]θ ἰο δ 6 ρονθσπου, ρσεβϑοιιδὰ 
84 Ἀδὰ] αἷβο βθίογε ῃ1πι. ἘΛπὰ σψβϑη ὑμ6 ρόνογηοῦ [Βυὺ πμθη 6] μ8α τοδὰ ἐάε ἐξέξεν, 

ἢ ϑἰ.θα οἵ πῇιὺ ργονίηοα 6 88. Απὰ πῆθη ἢ6 υπάοΙβίοοα [ΘΓ η64} ἴ88ῦ ἦς ττας 
35 οὗ ΟἸ] οἷα; Ἐ1 τπῳν}} θδᾶσ (866, βαϊὰ Βα, ἤθη Ὁ81η6 ΔΟΟΌΒΟΓΒ ΓΘ 8180 Θ0Ππ16 [8180 Β6ΓΕ]. 

Απὰ [6 σοπιπιδηαοαδ πἷπὶ ἴο ΡῈ Κκορῦ 'π Ηογοά β Ἰυδρτιθηῦ ἢΔ]} [Ἰὴ Ηοτγοά᾿Β ραϊδοβ)]. 
1Υ̓́οτ. 12. ἃ. 1ῃ {Π6 τηδ᾽ογ ν οὐ [πὸ πηοίαϊ ταδηυδοτίρία [Α. Β. Ο. τ δὴ Οοά. Άβ[η., Αγτ.}, τὸ πὰ ἐμ6 τεβάϊηρ οἱ Ἴουδαι- 

οι; ΟὨΪΥ ἴθ ἵἔπο ᾿δαἴοδὶ, α. δά 
οοργ δῖα, ἰπ νἱον οἵ τοῦ. 18] (μαὶ ὉΠΙῪ δοθ6 6.0 Θηρδρ' 
Γοδβά ποιήσ. συστ. οἱ ᾿Ιουδαΐοι.--- 

Η., τοαά τινες τῶν συν. [28 ἴῃ ἐεχί. γε. 
ἰ ἴδιο Ρῥὶοί. 

ΜΓ ΪΟἢ ἰδ ἃ σοΓΓΘΟΙΟΏ, 86 [ἃ πῶδ δοδουσθὰ [Ὀγ [89 
γα. φιέάσνει ἐπ ὁμακίς; τοοσῶῖ οὐἰΐζοζα ζΈΒΟΣΔ1}} 

ΞΎοΓ. 12. Ὁ. [1 μίποο οὔ: μπϑπάεῦ α σμγεα (οΥ : τοί ἀπ οαέλ, Δα πὸ δαπιθ αγϑοῖς τοῦ δο τεπάογοα ἴῃ υοσ. 21). (80 ἘΓαυδ- 
4" ἐποογαϊίον ἐπιαδίεοῦ (δεπιδεὶ Ἰαΐογε οὐ ἴῃ Βημρὶ. 

ἐμε χε. ποίο.-- ΤἙ. 
ἐ0}9 ὮΟΓΘ ὕγΌΡροδΟ ἰπ 86 πιδσχίῃ : τοίζλ απ οαἰλ ἡ Ἰϊίογαν, ΨΕΣ; 800 

δ ἕο Γ, 1δ. αὔριον [οὗ ἐξεπέ. γες.] αἴϊος ὅπως [6 αἰἰοαϊοα ΟὨΪΥ Ὁγ 186 ἔπο Ἰαῖοοὶ Ὡηιδηθπδογὶρὶδ [α. Η.} ἐξ πιῦσδῖ ὕὉθ ἀδις τσοὶ 
ἃ κίονα ἴγοπι γϑῦ. 20, δα 1 9 ναπιίης δἰ κὸ ἐπ 106 Κτοδίοσ ὨσΏΡΟΣ, δηὰ ἰπ πὸ Ὀοαῖ, οὗ ἴπὸ τηληυδοτίρῖα [Ἁ. Β. Ὁ. Ἐ. Οσά. 
Κίη., Υυ]}.--ΤᾺ. 

γον, 20. ὡς μέλλων ἰ8 ππουθίδαγ ἰδ 6 οτγἰκίαδὶ τοβάϊηρ, διὰ 18 δἷϑο δυδκίδ ποὰ Ὁ ὄὀχίθγηδὶ ἐοσέξεποωγ [Δ. Β. Ε), 
ὙΠ ογοδ μέλλοντες [οἵ ἐεσί. τες., ψνν τ σοῖο τη πϑοιῖδα, Ὀπὶ ἀογίνϑα ἤγοσῃ Υοσ. 1ὅ (ον 67), μέλλοντα [ἢ Ὁ. Η.}, δηά 

68], ΓΘ ΠΟΤΕ διίομρῖδ ἴο οογτοσΐ [9 οτἰ κὶ πα]. 
ΑἸΓ.---σδοά. Β[η,. (οτί κί πα}} Ἔχ ἢ 918 μέλλον ὙΠϊοἢ πτῶϑ αἴϊτοσ σαγάδ οογτοοϊθα Ὦγ Ο ἴο μέλλοντων.--ΤᾺ.} 

δοΓ, 80. 4. πο σογάβ ὑπὸ τῶν ᾿Ιονδαίων, δΙΟΓ ἔσεσθαι, 

[{{π| δόπιὸ πείπυδου 

δῖο ννδδίίης ἰὼ ἴδ γδιίοϑδη πιδμυδογίθι 

᾿. Βοτῖπ., δοὰ 

Ἴ, δεινὸ ἴῃ βατεσαὶ 

[Μέλλων ἰθ κὐοριοὰ Ὦγ [κΔοδ., 

τυ που 68; ΤΟΥ τὸ, ὙἱΠοὰΣ ἀοιιθῖ, ἃ ἰαῖον φιδάϊτίου. [ΠΟΥ δγὸ ἴουμα ἰῃ Ὁ. Ἡ., ὅγγ. ὑυπῖ ποῖ ἴῃ ὕαΐς., ποῖ (σὰ. δι8.-- 
Ἑυγ ἐξαντῆς Α. δηὰ Ε΄. Βυ ει ἐξ αὐτῶν, ΟΝ τοράϊης ἰ6 δἀυρτοῦ Ὁγ 1,5. ἢ., ἀπὰ π86 δίποθ. ὕὈθθῃ Ια πὰ ἔπ (οὐ. ϑξ:.-- 
Τίηοἢ. δηὰ ΑἸ, σης 6) ὑπο τ. 1..-- ἘΣ 
υνγ ΚαοΒ., αὶ γοίδίηϑα 'γ ΤΊβοΝ. δμὰ ΑἸ.-.-1κ.] 

αντῆς, οἵ ἰεχί. γες., τοι πὰ ἰῃ Β. (. Η., ἰδ οπιἐτἰδὰ ἰῃ Α. ΚΕ. Οοά. Βίπ. κ᾿, ἀσιά ἐδ 

Φ γεν. 80. υ. τὰ πρὸς αὑτὸν, ἀῃ!ὰ ὄῤῥωσο [οἵ ἰεχέ. τας.}, τὸ αἷδο ἴο ὃῦ6 διιδροοϊοα, ΟὨ οτὶ το 8] στοσμάκ, δον πιπσὶ Ὀ6 
885 κἰοδδυδ. [Τὸ νογάδ τὰ πρὸς αὑτὸν δτο ΤὈππὰ, νεϊ ἢ δΟπ 6 γαγίατίοηε 

πὸτ τοξαοσεὰ 
. οαν εἰης τὰ; Βὶ Ο. δὐάϊηςξ αὐτοῦς) ἰη Β. ΚΕ. 6 ; 

ΠΟΥ δγὸ γοίαι ποὰ ὃν Α]΄.- - Ά ἢ. ἀπά ΤΊροἢ., ἢ Α.., το δὲν αὐτοὺς ΑΥΟΙ λέγειν, ἸῬΒΪΟὮ ἰδ 8160 ἴδ Γαβήϊτς οὗ Οοά, 
Ά.η.--ἰ Εῤῥωσο ἰ6 οὐπὰ ἰη Β. Ο. ἀπὰ οὐ. δίη.; ἐῤῥώσθε ἰῃ Ἡ.; [8 ᾿νογὰ ἐπ οπετῖοα ἐπ Α. Β.. δπὰ ἰα ὈΥ ἴδις δ. Τίροδ. 
διιὰ ΑἸ.. Τηο γυΐμ. 9 Ῥαΐφ ἰη ἔ8 ςοπηπηοι ὑσὶ πιὰ οάϊτίοηβ, θὰ: Οοά. Ατΐαιίπα οπιέϊα 1}ν6 ὙτοΓά.--- 

ΤΌ Ψον. 84. ὁ ἡγεμών αἴϊοῦ ἀνα 
ἐμ δὰ [6 ἀγορροά ὃὕὉγ τοοδϑηὶ δα οΥ5 ΚΘΏΘΡΑ]}Υ.--ΤᾺ.] 

] 
ὺς δὲ ἰδ ἃ αρυτίουα «φἰἀϊίοη. [1Π| ἰο ἑοππὰ ἴῃ α. Η.. ταἰ οἰ δὰ ἐπ Α. Β. Ἐ. σά. ΑϊΣ. 

γογ. 8ὅ. κελεύσας [Μποὺ τε, Τοππὰ ἰη Α. Β. ΚΕ. ϑ'γγ., δῃὰ δἀορίϑά Ὀγ [βδοῖι., Τίδοι., Βοζι. διὰ ΑΜ. ἐδ Ὀεζξες δεϊοείεᾶ 
{πὴ ἐκέλευσέ τε [οἵ ἰεχσέ, γες., 
κελεύσας.--αἱς. 7μεδεέχμε.---Τπ.] 

ἘΧΈῈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεβ. 12, 183.Ὀᾧἃ Απᾶ ττδθὴ ἰΐ νᾶ ἅαδν --Οἱ 
Ἰουδαῖοι, ἰ. 6., (ἰλ6 δ ον» 8} ῬΑΓΙΥ; [Π6 ἀοίᾳ.]8 8τὸ 
αἴνθῃ ἰῃ τοσ. 13. Συστροφή ἷἰΒ, ὮΘΙΟ, δὰ ἀπϑυς 0 - 
ἴσο δηὰ Ἰανῆοββ σοΙπὈΪπδίϊου, 8 ΘΟΠΒΡΊΓΔΟΥ. 
᾿Αναϑεματίζειν ἑαυτ., ᾿ᾺΘΥ ῥγτοπουπορά 8 οὐυγβο, 

δὴ ἱπιργθοδίζοι ὁ ἐμοταδοῖγοβ (Ὁ) 1 {86 

Βιου ἃ ἰδβίθ δΔῺΥ πίῃς Ὀοῖογο ἐμ οῪ Βαᾷ βἷδΐῃ 
Ῥαὰ]. [866 ἀνάϑεμα, εἰο., ἴῃ ΒΟΗΤΕΌΒΝΕΕ: 7λεδ. 
δίνε εχ. ὶ 1.Χ..1.. 1. 221.--- «Βοιπά (λεπιδοῖυοδ 
μπᾶ ον ἃ οἰιγδο, ἴῃ αγοοὶς, αἀπαϊλεπιαϊχεα ἐλεπιδοῖυ δα 
- - -« Απαίλεπια---ΔΔιτάου ἰπ 6 96 5 Βο6π|8 (0 ἤδγο 
θδθῃ υδβοᾶ (0 Γεργοβουὶ 6 Ἠθῦτον νογὰ ἀοποίίης 
ἈΠ ἰΛΓΘΥΟΟΒΌ]Θ ΥΟΥ, ΟΥ Βοπιδί βίης οοηβοοσηίθα 
οἶὙΠ6 Ρ ἰο αοἀ᾽ 8 βροοὶδ] βουυΐοθ ΟΥ ἰ0 ἰγυϑιη 581 0]6 
ἀεείγυοσίΐοι - - --,  ΤὙδθδὸ 726») ἱπνοϊκεὰ ἰδ6 
ΘΌΓΒΘ ὍΡΟΣ ἐπ ΘΠΙ ΒΟΥ 685 ἱγ (ΠΟΥ δου] Ῥσουο [8186 
ἰο ὑπὸ ρ᾽εάσε νὴ ἢ (ΠΟΥ δὰ ρίτοη.᾽" (Α]6Χ).--- 
ΤΑ.}. ΤῸ ππδῪ, δὲ {π 88πι6 (πιο, 6 σοῃαυκοα ἐμαὶ 
86 Ταϊυὰ ῥγουϊάθὰ ἃ Ἰοορ- Βοῖθ, ἐμπδὲ 158, ἔὰσ- 
ὨΪδΒρα (16 Β]ΘΔῺΒ [ὉΣ χοΙθδβίης δὰ ἱπάϊνί ἀνα) 
ἔγοπι ἴπ6 τον δη (Πθ σιγβο, {{ ἰμ6 ῬΟΓΪΟΤΙΏΘΠ66 
οὔ 6 ἤογπιον Ὀδοδιη ἐπι ροβϑίδῖο; ἔπ6 ψῖ8ο ζον- 
ἴδ ἰθϑοθογβ δου] ἔχγοθ ἐἶτη ἤγοιη ΐἷβ ΥΟῪ,. 
Τιρδιέοοι 88 ααοϊοαὰ {86 Ῥαββδρε ἔγοτῃ κ“δοαάαλ 
Ζαταὴ [ἴῃ ἥοτε Ποῦτν. εἰ. Ταίπι. αα ἴος., ΆΟτΘ 
86 μῖτοβ {86 70] νυ ΐπς τοσβίοη: Ηογΐπὶ ααὶ νουϊὶ 
88 δ-οδίθηίυσυμη ἃ οΟἷῦο, γνῶ δὶ οἀδί, γβὸ δὶ ποι 

ψ{} Ο. Η..-- οὐ. Βίη. οστἰσίῃ!! σοδὰ κελεύσαντος, ἩΠσοὮ τῶ δἰτεσπασγάδ οοστεσξοὰ ὃγ Ο ἴὸ 

οὐαί. Αἱ οἀαί, ροοοδὺ ἱπ τυοΐϊαπι βασι: 8] ΠΟΣ 
εἀαῖ, ρεοοσαὶ ἴῃ υἱΐδτα ϑυδῃ. Ουϊὰ οἱ Βῖο ἔδοϊθα- 
ἀππὶ 3 ̓ Αἀραὶ βαρ απὶθβ, οἱ 1}}} βοϊγοῃὶ οἱ τοίυσι 
βιιαπι. ϊουΐ βουϊ αν: Χΐηρυα βαρ σίαπι εδὶ 
θη ϊίδ5, Ῥγου. χὶϊὶ. 18.--71Ὲ.. Ἕως οὗ νεῖ 80 
δι δλιποίϊνο [ὙΠΚΕῈ, ἢ 4]. ἰπδιξδιεε μεν δὲ- 
ἸΙοΥ ἐπα (ἢ χϑβαὶϊὲ πο ἰλ6Υ ἀοδίσο, πουἹὰ 
ἱπουν 8 }γ 70] οΥ. 
γε. 14,16. Δπᾶ ΠΟῪ οδσοθ ἴο 89 οδΒίοῖ 

Ὀτὶθαῖβ.--- ΤῊΘ σοπδρίσαίοσα, ἴῃ ΟΥΘΙ ἰο μβϑΐδ 
{8 6ῖγ οὈ])θαὶ, δΔρριοἃ ἰο ὑπ6 δαυϊδμου }λ65---Οἀπουδί- 
1685, γί αν ῖγ, ἴο {86 σὨϊοΥ ῥσὶθδὶβ δὰ τοθαι- 
Ὀδγβ οὗ ἰδ6 αγοδί Οουποῖ] γ8ὸ οηἰοσίδὶ ποα σό- 
ἀμοραπ νἶονθ. [ὁ τγαϑ ἐμ ὶστ 188 (πᾶὶ ἢ 6 Ὑ80]6 
ϑαπηρατίη (ὑμεῖς σὺν τῷ συνεδρίῳ) σσου]ὰ τοαυεϑὶ 
{πὸ Βοιηδὴ σοι Βη ον [0 Ὀτίπρ {86 ῬΥΐδοΏ ΟΣ 
ὈοίοΣο {86 πὶ, 80 {π8. {ΠῸ0} ἰΒ Ιωβ εΒ ταὶϊκαὶ τᾶὺ- 
ἸῈῪ ΐπη, ἀπὰ (δ ὅπάὰ δῃ ΟΡροσγίυ δ ἴο0 88885- 
βἰμηΐο ἷτῃ Ὀοέοσο μ6 δουἹὰ ΤΟΒΟΒ {86 ΔΒΒΘΙΘΌΥ 
(πρὸ τοῦ ἐγγίσαι). [[Ἑτοιμοί---τοῖ ἀνελεὶν---Ὸ ἴ86 
κοηϊίῖνο οὐ {86 ἀοδῖχη ἀπὰ ἴδε τϑϑὶ]ὲ (τοῦ πῖῖ 
{6 ἰη8π.} 860 ΤΊΝΕΚ, ἢ 44. “||: 

γεπ. 16. Απὰ στο ῬΘΌ}᾽ 5 αἰδίοσ' Β 808 
Βοδχᾶ.---ο ἢᾶνθ π0 οἰ σ ἱῃὕοστηίο τεξροςί- 
ἴπς {πἰ8 γουηρ τδη; Βεηχοὶ θα ὶδῖμβ Ὠἷβ ἀ1500- 
ΥὙΘΥΥ Οὗ (ἢ8 τυσχάδγουβ ἀσβῖμι, ὈΥ̓͂ Α55πτοῖπρ {δαὶ 
βίτὶοὶ ΒΟΟΤΟΟΥ δὰ ποῖ ὈΘΘῸ ΟὈΒεσΥθα, 88 ΠοῸμ6 
ϑυβρεςίοα ἰῃδι ἐἱάϊηρβ οὗ 1{ οου]ὰ ΡοϑΑΙΌ]Υ τοϑεῖὶ 
Ῥαὺ] οὐ {16 Βοιιδῃ ἰσϊθαπο. [ΑἸίοταά πΌΡΡΟΒβοϑ 
{μαι [86 γουπρ τῆλ 85, 1κὸ ῬδῈ} Βἰπτθ δί δὴ 
ΘαΥΪΐοΡ ροτὶοα, γοοοϊνίης ἱπδίσυοίίοι ἰδ (890 
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ΒοΒοοἶΐβ ἴῃ Φοτγαβαίοτω, δη ἃ ΠΔῪ ΒΓ ἤδγτο ποαγὰ 
ἐμ βομϑῖῶθ τηθη(ἰομ θα. ---Ὑπ.]ἢ. Ὑπὸ οἰτσυπ- 
δίϑδποθ 5μονβ ἰμαὶ {Π6 ΒΡΟΒί]6 γγᾺ8 ποί 80 υΐροῦ- 
ΟΥΒΙ͂Υ σοπῆηρά, 845 ἴο ῥσγουθπὶ [86 ΔΡΡΓΟΔΟΝ οὗ ἃ 
ἐδῖίγαὰ ρβούβοῆ. 8111, 9 γγἋδϑ 8 ὀέσμιος, γον. 18, 
διὰ ν88 ῬΧΟΌΘΟΪ Βο]ὰ, 88 δ Βοιμο, οἧ. χχνὶ!ὶ. 
16, ἴῃ οισίοάϊα πιϊίατῖα, οἸιαὶποα ἰο 8 βοϊ ἰοῦ ὙΠῸ 
Φακταρὰ δἶἷπι. 

ψκκ. 171-22. Ῥδ] οαἹ]Ἱϑᾶ ομϑ οὗ ἴ89 οθὩ- 
ξατίομα.--- οτάθν ἰὸ Κοορ {86 πηδίίο Υ 88 βθοσγοῖ 
85 Ῥοββί 16, Ῥϑὰϊ ϑἰ πὰ ΡΥ τϑαιϑϑὶβ [86 σϑαίατίοπ, 
πϊτμουΐ οχρ]αἰπίηρ ἷ8 ΡΌΓΡΟΒΟ, ἰο σοπάαοί {ῃ9 
γχουπῇ πιδὴ ἰο ἰδο ἰγίθαπο, ἰο Ποῖ {86 ἰῃἰοντλδ- 
(ἰἴοη 88 ἴο ὍὈθ χίγσγοθῃ. ῃ6 Ἰ᾿Ἰδίίον σουτγίθοιυϑ) 
τοοοῖγοα 186 γουπς τῆδῃ, ἰοοῖΚ ἷπὶ ὈΥ ἴῃ 6 δδη 
ἴῃ ἃ πιαππον Ποῖ ἱπβρίγοαὰ οομδάθῃηςο, δηὰ ᾿θἃ 
μίτα ἴο 8 βροῖ ΘΓ [ΠΟΥ͂ ΘΟ] σοΏγ Γ86 Ποὺ 
νι π68868 (κατ᾽ ἰδίαν, οοπδάθηι( 4}1γ).. [“ΤῈΘ6 
Ἐπ 8 νογβίοη σϑηρ68 (Π 6 Θοπδίγαυοιίοι (ὉΓ (Π 9 
Β8 Κο οὗἩ υπὶ οτηιγ, [6 ατοοϑὶς ΔΌΓΟΡΕΥ ραϑϑίηςς 
ἔγοτα ἴμ6 (ἰγὰ ἰο {6 ὄγϑι δηὰ βοοομὰ ῬΟΥΒΟΏΒ, 
(ποτα ἰσαπβὶαἰβα): ολαγσὶπρ ἀπε ἰο ἐεἰ πὸ οπε, 
ἰλαὲ ἰἀοι ἀαδί αἀἰδοϊοεεα ἰλεδε (λίπσευη!ο πιὸ. ΤῈ6 
βΒ8πι6 6πα πυρὶ παν Ὀ6οη βοουγοα ὈΥ ἱπϑουίης 
δαϊίὰ ἀφ, αι ἴῃ οἷ. ἱ. 4.᾽ (Α16χ.).---θη 118 δηὰ 
οὐ ΒοῚ ᾿πβίδηδοβ οὗ 8 ἰγδα πὶ 00 ἔγου ἴ8.6 ογαίίο οὗ- 
ἐέψμα ἴἰο ἰδο τεορία, 866 ΊΝΕΕ: Οαἴγαπι. ἢ θ8, 11. 2 .--- 
ΤΕ. 

Ὑ κ. 28, 24. Μαΐζτθ τϑαᾶν ἴἔνγο δύῃ τοαᾶ 
βΒοϊᾶϊοθτϑ.---- ἃ ταὶ τα Ὺ ἴογοθ, σομπϊβίϊηρς οὗἩ 470 
ΤΏ6Π, Μ͵ὰ8 αἀϊτοοϊοα (0 οβοουὶ (ἢ 8 ΡΥ ΒΟΠΘΥ, ἰπ ΟΥΘΓ 
ἰο Ῥσγοϊθοί δἴτη ποὶ ΟὨΪΥ δρϑῖηδί ὑμ6 ῥἱοίβ οὗ δ8- 
Βα ϑβίηβ. Ὀαὺ 4130 δραϊπδὺ ΔΠΥ ρθη διϊθηαρί οὁἡ. Ηἷ5 
Ἰἴο. Τὰ ἔοτοθ ὁοῃ ηἰβίοα οἵ ον - ΓΙ 6α Τοοὺ- 
βοϊἀἶθτα (Ἰν 816} δἰ ρηϊοδίίοη ἐπ οοπίοχὶ 8881: 58 
ἴο στρατιῶται), ἃ. Β118}} βΒαυδάγομ ΟΥ̓ ΘΔΥΔΊΓΥ, δηὰ 
ἃ Ὁοϊγ οὗ Ἰἰρὶιὺ-δτυπιοά ἔοοι- 80] 16 γβ. δΔεξιολάβοι 
ἴα ἃ νογὰ ποῖ Τουπὰ ἴῃ ΒῺΥ οἰαβδὶς ΟὙΘΘΚ ἩΥΪΘΓ 
[᾿ ῬΟΥΒΔΡ5 ἔγθα ΘΏΕΠΥ͂ ὁσσυγτίης αὖ {παὐ ροτίοα ἴῃ 

ΘΡορυϊδνίδησυδρο, Ὀὰὶ ποὶ δΔἀορίοα Ὀγ ΨΥ ἰοτβ.᾽ 
(Δέέγοι). Το, Δπα ΟΘΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ {πο Ρᾶδ8- 
δΑζ65 οὗ ἰδίοι ττὶῖογβ [τπαρηἰἱοποά ἰῃ ΒΟΒ. 6. αα 
σεγὸ.---Τ κ.7, ἰὰ ὁπο οὗἩ νοὶ [ᾳποϊοα Ὀγ ατοίϊι8, 
ΜΙΟγΟΣ δπά ΑἸέοτα], (6 ψογὰ 18 ᾿πιγοἀυσοὰ ἴῃ 
οοπηροίϊοι τὶ ἢ Ὀονιθα δηαὰ πιο δυιηθὰ ὙΠ 8 
Ἰἰκμὶ βἰοϊὰ, Ὑ86 ὀχρ[ δπαίϊοη ὑπαὐ (6 δεξιολάβοι 
“ΟΓΘ ΠΑ] ογαΐοσ, οσ 11 6- συδτγάβπιθη (ρτοιθουϊπρ 
{80 τἰχαὶ δἰ ἀβ οὐὔἨ {μ6 δοιυτηδη46}), ὁδηηοὺ Ὀ6 80- 
οορίοά; ἐμοῦ ογθ, οὐ 86 ΟΟΠΙΓΔΙΥ, 80] 16 γ8 
ὍΠ0 δέει ἰμ6ὸ τοδρου τἱὰ ἐλδ σισὴέ λαπά, 
ὙΒοὶμον ἰὲ 'γὰβ 8 ἡδυθιίῃ οὐ 8] ἴηι, Ἀπὰ νμὸ 
“γοτο, ΔΟσΟΡΪ ΠΡΊΥ, οἰ ΠῈΣ ἦα νθ! Π. ΘῺ ΟΥ 8110 06 8. 
Ἐπ] ̓ 8 οοηὐοοίατο ἐμδὺ (6 8] 1 ΧῸΓΒ οτθ Αὐὰ- 
Ὀίδηῃ δυχὶ!αΥ ἰγο 8, 18, ΥΘΤΥ͂ ῬΥΟΌΔΌΪΝ, ἴῃ 86- 
δοτάδηοο τὶν ἰμ9 ἔβοί, δα ἔβοβϑὸ τορβίοηβϑ ᾿δᾶ, 
ἴγοιι ΟΔΥΪΥ ἰΐπη08, ὈΘΟηα ΟΘΟΙΘΌΣΔίΘα ἴογ ἰμοὶγ 
δ᾽ ἰηογθ. ΤῈῸ τοδαϊης ἴῃ Οοὰ. ΑἸοχαπά. [Α.], 
ν΄ ϊοι υδοδβιδηη ῥὑτοΐογτοα, υἱζ., δεξιοβόλους, 80- 
δογὰβ ψῖῖὰ ἰμΐδ υἱόν, ΔΙ Βοαρὶὰ ἰδὲ γοδάϊηρ 1ὑ- 
ΔοΙ 8 ἀου Ὀ{1688 8 Ἰδίασ οουγϑοίϊοη. [ΜοΥΘΣ 4180 
Τοχδτὰβιμο ἰδίου (δεξιός ἀπ βάλλω), 88 ἃ σογτεοί 
ἐπίεγργείαίοπ οὔ ἔμ οτὶσίπαὶ ψοτγὰ, δεξιολάβ. 
(δεξιός αῃιὰ λαμβάνω. Ὑπὸ γοδαϊΐηρ οὗ {110 ἐεχέ. 
γες. 8 ϑιδιδὶ ποὰ Ὀγ Β (6 81}). Ε. α΄. Η.., 4180 Οοά. 
Βϊη.---κ.}]. ᾿Απὸ τρίτ ὧρ., αἴ ἴ189 τϊτᾶ ΒοτιΣ 
οὗ ἴδ πἰἱδὨῖ, ἐ. 6.,ὄ (86 ἴθ πὰ ἬΟΓΘ ἰο Ὀ6 ΓαΘαΥ 
ἰο τοὶ δ πἰηο ο᾽ ΘΙοοῖκς ἰπ ἰδ ΟΥ̓ΘΏΪΏΩ, ΟΥ 88 
ΒΟΟπ ἴοι νυ β 88 ἰδ6 ΟΥΘΓΡ ἰμαὺ ὑπο Υ ΒΒουϊὰ 
Ῥιοσοθά, δεινά; ἴὺ νγῶ8 Ἰηἰοπάθα ἱμαὺ ἐμοῦ 
τοογοιηθ!ίδ δμου]ὰ Ὀ6 οΘομσοδ] θά ὈΥ͂ {86 ἀδΥΪΚ 688 
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οὗἩ ἰμὸ πίῃ. Ιὲὸ ψδβ αἷβο οτἀογοὰ ἐμαὶ βουδϑχαὶ 
Ὀθαβῖδ οἵ Ὀυγάδῃ, ἱ. 6., ΠΟΥΒΘΒ ΟΥὁἩἨΘΤ 165, Βουϊα 
6 'π γοΔα 655, 80 ἰμαὺ (ΠΟῪ πιὶρῃξ στο] οηΘ 
δηοίμον. [ΤΠ6Ὺ ποτθ ποὶ ᾿ἱπίοπάθα, 85 Κυϊποοὶ 
44.058, ἐπ εἰϑέέηι Ῥαμὶ εἰ πμ τ ἐρδὶμα σμείοαϊδ, δὰ 
ΒΟ0]6ΙΥ ἐπ ὠδιηὶ αι, 8 (086 τννογὰβ ἵνα ἐπιβ. τ. 
Παῦλ. γῬἱαίη]Υ βον (Μογογ).---Ἑ.. Διασώζειν 
8 Θαυϊγαϊθηὶ ἰο: ἐο σοπαμοί ἰΟ α »ίασε Ὁ ϑδαζείψ. 
ΒΘΏΖΟΙ πᾶ κο8 δὴ δχοοοαϊηρὶν ἱπροηΐουβ δηά 
ἘΔΡΡΥ͂ ΓΘΙΔΥὶς ὁπ (89 ἰγϑηβι(ἰοη ἔγοπι {πο αἰτοσὶ 
Επ τεοία] ἰο 186 ἱπάϊγοοίὶ [ογ7. οδέϊφμα---- ΟΟΤΏΡ. 
ΧΕα. Ὠοΐθ οἡ γοΥ. 17-- 22, υἱἱῖ.---Τ . ἴογπι οὗ 

ΒΡΘΘΟδ, τ Υ. 24: παραστῆσαι, ἵνα - - - διασώσωσι: 
ὨΔΙΩΘΙΥ͂, {ἢ15 οἴ δηρα οὗἨἩ δοῃβίγα οί 0 ἢ. ΔΟΥΓΘΒΡΟΠΒΩΒ 
ἰο ἴῃ ζκοῖβ ἐποιβοῖνο 8, ἴο᾽ ἐπ ἰτἱδιιης ἀϊὰ ποὶ 
δὶ ἤγϑυ δηποῦηοα (Ὠδὺ 6 οὈ]θοοὶ οΥ̓͂ ἱπ6 τδΡ ἢ 
Ὑ88 ἰο ἔατηἶϊδὰ Ῥαὰαὶ ψἱἢ} 8 τα  ΠΠ ΑΥΥ οβοοτγί. 
Ηδποο ἐμ ἀοϑίρση οὗ [π6 8016 οσροάϊίοη, τὶ ἢ 
88 δἱ ἤγδαϊ Καορὶ ββογοί, 18 βίδίϑα ἱπ ἵνα - - - 
διασώσωσι, ἀπὰ, ἱπ ογάον ἴο ΘΟΧΡΥΟ88 ἰδ ἰδ Ρ] αἰ Ϊγ, 
89 ἰγδηβὶἐϊοη δ᾽γοδν Ὀορσὶηϑ τὶ 1} παραστῆσαι. 
γε. 2ῦ-90. α. Ἐ'611Σ.---Ἐ“Βίποο 86 ἀσαιὶ οἴ 

Ἡδγοα Αρτγῖρρα, γϑοογάθα ἴῃ οἷ. χὶϊ. 23, Φιυιάθα 
δα δγεΐῃ Ὀδθοοῖὴθ ἃ ρᾶτὶ οὗ {89 στοδὶ Βοιηλῃ 
ῬΓΡονΐη66 οὗ ϑιυγία, δῃὰ νγἃ8 ρουθγηθαὰ Ὀγ ἀδριι 198 
ΟΥ ῬΓΟΘΌΓΔΙΟΥΒ) οὗὐ ἐμ ϑυσίδῃ Ῥγοσοηβα)."" 
ἘΠ Δ ΘΕ μοὶ Ηϑθ ν88 δἱ ἰδὲ (ἴπθ ἐπ 6 Ῥγοου- 
Τδίοῦ' οὗ Φυάρα, ἀηὰ 18 τηδηϊϊοηθα ὈΥ ΦΌΒΘρ 5, 
Τδοϊίυβ, δΔηα ϑυιοίοηΐα8, Ηἱΐδ [11 ἤϑιηθ νγ88 Απ- 
ἰοπία8 ΒΘ Ϊχ. δ ν͵ἃ8Β ἃ ἔγϑϑάϊτηλῃ οὗ {8 6 ΘΙΏΡΟΓΟΥ͂ 
ΟἸδαάϊυβ (ἸᾺο. ᾿ἶι. Ὑ. 9), δὰ ἃ Ὀγοῦμοῦ οἱ Ρ8]- 
188, ὁ5η6 οὗ [Π6 ἔδυον θ8 οὗ Νοτο, δῃὰ 88 δρροϊηϊ- 
οα ῥῬγοσυγαίοῦ Ὁ ΟἸαυάῖαβ ἴῃ 16 γᾶν Α. Ὁ. δ8, 
δον (6 ἀοροβὶιΐοη οὗ Οὐπιδηιβ. Βαὶ, 88 Ταοίϊί5 
ΒΆΥ͂Β (ἴοα. εἰ(.)}, 6 Ἔχογοϊδοα [86 ῬΟΤΘΡ οὗἉ δ κΚίηρ 
ἴῃ ὑπ δρὶ εἱΐ οὗἁὨ 8 β'δνϑ [728 τέσίωτη δονυϊὶ ἱπισεπῖο 
ἐχεγοι(, δϑηὰ νγἃ8, ἤθῃμοθ, βυ Ὀβθαυοη ν ΓΘΟΔ]]οα, 
δοουΐ Α. Ὁ. 60 οτ 6]; (86 ἐπηροῦὶαὶ ἔανοσ, μον- 
νον, τ] ὁ} ἢἷ8. Ὀγοίμον Ῥ4]145 ϑη͵ου θα, ρῥγοϊοοιοα 
ἷπι ρφαΐηβί [86 δοσυβδιῖοπβ οὗ (80 76 ν8.---α σα τη- 
ταϑ ϊσλ}}γ, γράψας, ἱπ γον. 36, θοϊοπη ρα ἰο εἶπεν ἴῃ 
γον. 28. Ὀαπὶ, 885 5 πηϑδίίου οὗἉ ἴδοι, ἰδ 6 Ἰοϊίον, τ ίοἢ 
ν88 ἰηἰοηαρα ἰο βἰδίθ {πΠ6 ο886 (0 (.: 9 ῬΤΟσΌΓΘίοΥῦ, 
ΓΑΒΥ͂ ῬΟΒΒΙ ΌΟΪΥ μάν Ὀθθὴ τγι θη δὲ αὶ βολννμδὺ 
ἰαΐοσ ροτὶοά. Τύπος, ἐχεπιρίωπι, ἰπαϊοαίθϑ ὑπαὶ 
{πὸ οοπίδη(β ΟΥὗὨ ὑμ68 Ἰοί(6 Ὁ ΔΡὸ χίνϑη ἰῃ ὑπο ῖν οΥἱζ- 
ἴη8] ἕοττη δπὰ οσίθηί. [{“ὺκὸ νῖτ ἶβ ἱπαυϊδβὶ- 
{να ΒΔΌΙϊ8 (800 ἷ8 ΟΒΡΘΙ 1. 1) σουϊὰ Βπὰ δῃ 
ΟΡΡρονυία τυ ὑο ΘΟΡΥ {86 Ἰοἰΐον ἀπτίηρ δἷβ δΌοάθ 
οὗ ὑνο γϑδτβ δ ὕϑβαγϑδ.᾿ (Ἠδοϊζοιι).-- -Τ .] 

ὁ. Ηανίπρ υημδοτιδίοοῦ [88 δ6 νγῶβ ἃ 
ἙἘλοΙ 82 .---Αὐτόν αἴϊον ἐξειλόμην, 18 Ῥ] Θοηαϑίϊο. 
Μαϑών ᾿πρ}1085, πὰ {πὸ σοηποοίϊοη ἴῃ ψΒὶΘἢ ἰξ 
βίδηάἀβ, ὑπαὶ ΟἸδυάϊΐυβ [,γ8ὸϊ.8 πδὰ δβοοτίδιηϑα, 
δείοτε Ῥϑυὶβ 1176 γὙὰ8 ἰῃ ἀδῆρον, ὑμβαὺ ἢθ γγὰβ 8 
Βοιλδῃ οἱἰ(ΐζθη, δηὰ ἐμαὶ ὁ ψγ85 Ῥχϑοΐβοὶν {118 
αἰγουτηβίδηοο ὙΜ16 ἢ δὰ ἱπαποθα Ηἷτῃ ἰο ἐπί οσουο, 
ἴῃ ΟΥΕΥ ἰο γοϑοὰθ ἴση. Βαυΐ ὑπὶβ βἰδιθιχθηΐ 18 
θη ΣΟΥ ἱποοηβίβίοηῦ τὶ ἢ} 9 ἔδοὶβ {ΠἸΘΙΏΒΘΙΥΘΒ, 
6. χχὶ. 81 Ε΄, δῃὰ οορ. χχὶΐ. 28 ΕἾ, Τῇο αἱ- 
ἰοτηρὲ 85, ἱμουοίοσθ, Ὀθθη τηϑ8ὰ6 ἰο0 γτϑοοησὲϊθ (ἢ 6 
ὑνο ΕΥ̓͂ δϑβυμηΐης ἰμδὺ μαϑών 18 αδοὰ τι πουΐ ΒΏΥ 
ΥΟίΘΓΘΏΘΘ6 ἰ0 ἃ ραγί συ]αν {1π|0 (ατοί 5), ΟΥ̓ 6586, 
μαὺ (86 τΥῖίον οὗὨ ἰδ Ἰο ον δ᾽] ἀθ8 ἔο 86 βοοοπὰ 
Τοθοιθ, οἃ. χχὶϊ!, 10 (θυ. Βοὶδ). Βαὶ 4]1] βυσὰ 
ΘΧρ]απαίϊοηϑ 8.6 ἰηβίδποοθ οὗ δὐύ Ῥθγυ ΒΟΥ 
ΔΡΡΙΙο ἃ, Ὑ8ὸ ὑσὶ π6 ἀπάου δύο γ ἰηἰοπἀοά, (Ὁ Γ᾽ 
{16 88Κο οὗἨ Ἔχ ἱ οἰ τπρ 18 568] ἴῃ {86 Ῥυ]10 86 Υ- 
Υἱοῦ ἴῃ ἃ ἔδυοσβ]ο χη, ἴοὸ 58ΔΥ ἐμαὶ ἢ6 δα Γρ68- 
συορα {860 τῆδῃ ἔγοιῃ ἀοαίῃ, δεοαμδα ἣ6 ΚΘ Ὺ ἱδπαὶ 
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δε ν͵ῈΠπ8 ἃ Βοιηδη οἱἰΐσοῃ. Ῥϑγβοπαὶ οοῃδί 6 Γἃ- 
Βοη5 ἰηἀυσθά δἰἷπι ἰο αἷτο ὁ ἀἰβίοτιϑα υἱοῦ οὗὨ 86 
ἵδοίβ (πὶ "δὰ οσουγχοὰ. Απὰ [18 σοι ρα δ ΟἿ Ὺ 
(Υἰνϊδὶ οἱγουταδίβησο δογὰβ οὐϊάθηῃσθ, 88 ΜΘΥΟΥ 
ΘΟΥΓΘΟΐΥ ΟΌΒΘΟΓΥΘΒ, οὗἨἩ {πὸ (ϑηθυίπ θη 688 οὗ (86 ἰοῦ- 
(65. ΤῈ πυογὰβ μηνυϑείσης - - - μέλλειν ἔσεσϑαι 
Οχμἱἷν πορ!ζοηδο ἧπ ἐδ 6 διγαπροπιθηὶ οὗἩ (δ6 
ἰθύτω οὗ {Π 8 δβδηΐθῃσθο, 85 ὑνὸ αἰ οτοηὶ σομβίσυο- 
{ἰ0η8 δύο σοπιδποὰ. [“Π6 τυῖϊθβ μδϑεγ, δηπὰ 
ἸΩΪΧΟΒ ὕπο οοπδίγυοσίίοηβ ἱοχοίμοῦ: 1. μηνυϑείσης 
δέ μοι ἐπιβουλῆς τῆς μελλούσης ἔσεσϑαι, ἀπ, 2. 
μηνυϑέντος δέ μοι ἐπιβουλὴν μέλλειν ἔσεσϑαι.--- 
5366 ἩΊΝΕΒ, 2 68. 1. 1.᾽ ἀπ μεθ. τακείκον, 
γε. 81-88, οοῖς Ῥδαϊ, δἀηα Ὀτοῦυκδὶ Πἰτ. 

-᾿Αναλαβόντες ἰ8 ἀοπκοτὶριῖνο οὗ [86 δοὶ οἵ ῥἸδοίηῃ 
Ῥδὺ] οἢ 8 Ὀοδδὶ οὗ Ὀυτάθῃ. Αἰΐοῦ ἃ σαρὶ ἃ εἰσὰί 
ΤΔΥΟΘΝ, ἢ6 δηὰ ἰμὸ οδβδοοσί γοδομβοὰ Απίϊραίσγὶ, 8 
οἰΐγ νεῖςοι ΗΠ γοά 86 αγϑδὶ μΒβδὰ Ὀ0}}}, δὰ πδπιϑὰ 
δίνονῦ δὶβ δίδου Απιϊρδίοσυ. [1ὑ να8 5ἰίυαίοα ἴῃ 8 
ῬΙαΐη, δἱ α ἀἰβίδηδο οὗ 42 Βοιθϑδῃ, (δὶ ἱβ, 7 οὐ 8 
ΠΡΡΕΒΑΟῚ ΖοοΟΧΓΘΡ 041’ α}}05 ἔγοιλ 0 Γ ΒΔ] 6. 
Θῆ60 ἰδ οβοογί, ὙΠΟ ποὰ ᾳριῃητηοπορὰ ἰδ6 

ταδεοὺ δἰ 9 ο᾽οἷοοὶς οἢ (86 ῥγουίΐουβ δυθηϊηρ, μὰ δέ 
δδνθ γοδοιιοὰ (δ ἷ8 βίδίϊουῃ ἰὼ (μ}6 σοι γ86 οὗὨ {86 
Τογοποοῦ. 78 ἔοοὐ-Βο ἀ16 18 Ῥγοοθθαθαὰ ἢ0 ἔωγ- 
πὸ. (δὴ Απὐϊραὶγίβ, Ὀυΐ γοϊαγηοὰ ἰο 76 γι 88] ὁ. 
[τ λογὸ ἱμοῖν δἱὰά σοϊμθΐὶ ρῬοβεί ον 06 ποοαοά, ἱἴ 
ΔΩΥ ἰστ}}}} δβουϊὰ οσσυσ, μὰ 1160 86 δβαίοιυ οἵ 
Ῥϑ] πὸ Ἰοῆζον γθαυϊτοά 80 βϑίσοης ἃ ἴογοθ (36 γ- 
ὁ.). --ΤΚ.]. Τὸ Βογβοιηθη σοη πο ἰο οβοοσί 
6 ὈΓΙΒΟΏΘΣΡ τ0}]}] {πΠ6  Σοδοιοὰ Οδβαγθᾷ, ἩΔῚσἢ 
Ἅ48 20 Ποιηδῃ [108 ἰδίαι ἴγοηθ Απιϊραίγὶδβ. 
[866 ἰδπο {1}1 δοοουηὶ οὗ (πο τοδά, οἱο., ἰὼ Οὐηνδ. 
αηὦ Ποισεοη"ς ζζε, οἴο., Ὁ, δι. Ῥαιιῖ, οἸν. 21, το το 
Μυ. Ηονβοη 58Υ8, ἰπ {πὸ ἰοχί, δπὰ ἃ ποίο: ""1ἰ ἰδ 
ἰο {89 αυϊοῖ ᾿ΟΆΓΘΥ δηα δῃθυζοιὶϊο ΓΟ ΒΟΆΓΟΙ 685 οὗ 
8 Απιογίσαῃ ἰγδύϑῦ, (μα Ῥγὁ ΟὟ (6 ῬΟΥ͂ΤΟΣ 
οὗ ἰοἱ]ονὶης ἰδ δχϑοί δου γϑο οὗ ἐμὶ8 πἰ χα δ ἢ 
ἕγοια γα οπὶ [0 ὕοδαγεοδ.---866 .Α υἱδῖὶ ἴοὸ Αἡ- 
εἰραῖνῖβ,᾽ ὉΥ (9 ον. ΕἸἾ Βια ἢ, ταβϑί ΠΥ ἴῃ 
Ῥαϊοδίϊμθ, ἐπ ὑμ6 ΒΙΡ]Σοίμοοα ὅδοσγα, οὶ. 1. ῃ. 
478-496. (οηνδ., θι6., 11. 276).---Τκ.] 

γεβ. 84, 8δ6.Ὀ Διὰ ὙἘΘΩ ἴδ. 9 βουνϑσύῆοσΣ 
ψΐ θη 60] Βα τοδᾶ ἴδ9 Ἰοῖῖοσ.--- οὶ ὶχ δὰ- 
γοδδϑα ΟὨΪΥ οη6 αυδπίλου ἰο Ρϑαυΐ, Ἡλιῖσοἢ τοζογγοὰ 

ἰο 86 ἸαίοΥ ΡΟΥΒΟΠΔΙΥ, δ (δ 6 ορὶδί]ο βίαια ἐμαί 
.0 νγ»88 ἃ Βοπιδῇ οἰ(ΐσθῃ, τϊπουΐ. τπηοηϊοηΐηρ δἰ 
Ῥοδἄθθοθ. δΔιακούειν πηθδη8 σα ἤπέπι μόχυε αἰ α γα, 
ἕο σίοο α μιϊΐ λεατίπσ. ἸΤὸ πραιτώριον Ηρώδον Ἦ85 
180 πϑ108 δῖοι 86 Ῥδῖδοο, Ὀ}}}} Ὁ Ηοτγοὰ {86 
Οτοαί, σοσοῖνθαά ΟΩ]Υ δον ἰ 86 οοουρὶθα ὈΥ ἰδ9 
Βοπιδῃ ΧΟΥΘΓΏΟΥΒ. 16 ΔΡΟΘΙΪΘ Ὑ88, 8ἃ8 ἰὲ ἢοΓῸ 
ΔΡΌῬΘΑΓΒ, ποὺ οΘοπδηθὰ ἱπ ἃ ρυ ]ο ῥσΐβοι [ὈῬτοθδ- 
ὈΠ ἰπ σοῃδοαῦοῃοθ οὗ (6 ὕδυογδ Ὁ ]θ βίβδιθπιθηί 
βαδὰθ ἴῃ ἰδὸ ᾿Ἰοἰίον,---ἼᾺ.}, θαὶ να ρ]δοθὰ πῃ δ 
δραγίπηϑηΐ οὗ (80 Β8 6 Ὀ8[8δ060 ἰῃ τ ΜΟῚ (Π 6 Ρ᾿γχο- 
ουχαίον τοὶ ἀϑὰ. 

ῬῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1, Το Ῥτοιἶθο οὗ ἀϊγί πο ργοιθοίλοι τ ΙΘ ἢ ΔΒ 
οοηγογοα ὈΥ ἐμ6 ποτὰ ϑάρσει, γϑγ. 11, γδϑ ὙΟΥῪ 
ΒΡΟΘΙγ ἢι18}1|ὁ6ὰΔ. Τ6 ϑποπιΐοβ οὗ (89 δροβί]θ 
Ῥυγδυοα Βἴτὰ ΜΓ αὶ ἀοδαν μαιγοὰ; {86 ΠΌΛΙΟΣ 
οὗ ἰῃ6 σοηϑρίγαίοτβ Ὑδ8 ἴαῦζα, ὑπο ὶν Ῥ]οὶ νγ8δ 
ΘΒΓΘΡΑΪΥ διυσδηροὰ; δηὰ γοῖ (ἢ 6 δ᾽ γ Ῥτο- 
ἰθοίΐοη οὗ (πὸ ΒΘάΘΘΙΊΟΣ βοουροα Ηἶ8 βοσυδηί ἔγοτω 
Βαγα. Τμᾶὶ ὙΒ1οἢ ἮἯ88 οοησογίθα ἰπ βοογοὶ, δ 
ταδὰο τηϑηϊοδι; {μ6 ἀοδὶ η5 οὗὁἨὨ νἱοῖκοα τὰθη ὙἯΟΥΘ 
ἔταβίταιθα ὈΥ 8 ΒΌΡΟΥΪΟΣ ΠΣ ΑΥΥ͂ ἴοσοο. Τδ5 

[86 Ἔχδιέοὰ Βϑάθϑιηον σΌ]68 ἱπ {86 συϊάβέ οὔ Η18 
ὀμοτηΐθα [ὈῬδ. οχ. 2.]. 

2. Α Ὀοάγ-φυδτγά, δοπαίδβίϊης οὗ ΠοΔΥΪΥ 600 τὰεβ, 
ΔΟΘΟΙΏΡΘΩΪΟΒ {μ0 δΔροακίϊο; 6 Βαὰ πού δοίοτο 
θὰ δἰίεπάρα ὉΥ βυοὶ ἃ ζογοθ, Οσ δρροωσοὰ ψῖ 
ΒΌΟΝ 8 ἰατζο τοϊΐηυθ. Εογ ἰδθ οοπειἀεσϑίίου 
ΒΟ 88 ἰδ Ῥαϊὰ ἰο Βῖσα, '6 νᾶϑ, πὸ ἀουδί, 
ῬΥΪΠΔΥΙΪγ ἱπάοοίοὰ ἰο ἰδ Βοιῶδῃ οἱ(ὶ θη. 
8.111, 1. '8 Φαῦδ!Πγ ἰσαθ ἰμδὲ μἷ8 Ῥεσβοδὶ κδίοςγ 
Τοαυϊγϑα δυσὶ ἃ βίγοης ἴοσοα. Οἰσχίβέ ἤοὶ ΟΙΥ 
Ργχοίθοίβ, μαΐϊ 6180 ΒόοθοσΒ ΗΒ ρϑορῖθϑ.0 Απὰ ἰδ9 
ὈΏΒΟΙΡὮ ΠΟΏΟΥ ὙΙΟΝ ἃ ομ]ὰ οὗ αοα ἱἰπ (Ἀῖ8 
ΔΉΠΟΥ οὗοιι οὈἰαῖη8, χοβοοίβ 118 Γαγβ οὗ εἴουγ 
οπ Ηΐπ, ὈΥ πθοδο στδοθ ἃ οοπυοσίθα δίῃπηδσ 18 
τ8δι, ἢθ ἰΒ [1 ον. χυ. 10]. 

ὃ. ΤῊΘ ΡΘΥΒΟΏΔ] ᾿προσοῃοθ οὗ ΡΔ] ἴ5 δἰϊοαιοὰ 
ὈγΥ (80 Βοιμδὴ ἰσίθαμο: ἴμ6 Ἰδίιίοσ, μβούονοσ, δὲ 
[86 8818 {ἰτὴ9 ΘΙΩΡΙΟΥ̓Β Ἰδηκιασο ἩΓΒΟὮ 88 0π8 
μδί ἢ6 ὡς πῆς {86 016 6886, δῃὰ ἰδ ἔδίίῃ, 
ὙΥΪΗ ὙΘΓΥ Ἴ1|16 τοδροοὶ, γογ. 29ϑ.0. Ἦφθ νγδβ 8 τοδῃ 
οὔ (89 του], δηὰ Ἰοοκοά οἱ σοὶ ίου διὰ ἐϊ5 δϑῦ- 
ΘΟΓῺΒ 85 Τηδί 6 ΓΒ οὗ ΒΟΟΟΠάΔΥΥ ἱπιροτίδποθο. ἀπᾷ 
γϑῖ 6 18 ᾿ἰπδυδποθᾶ [0 ΘΙΆΡΙΟΥ ἃ σοῃβ᾽ ἀοΥ δ Ὁ]6 ραστὲ 
οὔ (86 το ΠΑ ΓΥ ἔοσοο τυ ἰοὶι Β6 οσοτατηδη θά, ἐῃ ἐμ 
Βοσνΐοο οὗ Ῥαυϊ. Τμ08 ἰμ6 που], οὐ τοῦ εἢ- 
ἰοτίδιηΐηρς ἀρείζηβ οὗὨ δι΄ ὁρροβὶΐθ πδίυσε, ἰδ δὸ 
δοὨ ΣΟΙ ]οὰ 8 ἴο βοσυὸ 9 Κἰπκάοπι οὗ ἀοά, εὐ 
ΘΧα]ὺ (Π6 ΒΟΟΣ οὗ Ομ γε. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γεκ. 12. Βουρᾶ ᾿Βϑεαδοῖνθδ - - - [881 1[Π6Υ 
συου]ᾶ ὨοὲὮΘΣ θαὶ ποῖ ἄσί Ὡἶς--- ἮΒαι Ὀυτ- 
ἀδῃ τϑη δ΄θ ἩΠΙΪΩΡ ἴο δϑδιιπιθ, [0 ἐμὸ Ρυγτροϑο 
ΟΥ̓ ορροϑβίηρς [80 ἰἰπράοαι οὗ αοα! ῬΒμδὶ ΒδΡΡΥ 
ΓΘΒῸ}18 νου ὰ μαγο δγθδαγ []ονοά, 17 8 ἔστοοὰδ 
ὙΓ6 ΘαΌΘΙΪΥ Σ]Πᾷ [0 τοῖο βϑδουύϊῆοεδβ ἴω ῥὕγὸ- 
τοοίϊης (8 ἱπίογοδίδ, δῃἃ ἯΟΣΘ 8ἃ8 ΠΥΤΩΪΥ ἀπ οὰ 
ἰοζοίμογ! 
γε. 18. Απᾶ ΓΒΘΥ νΘΣΘ σοσο ἴ88ῃ ἔοσίγ. 

---'ΨὙ8δ1 ἃ Ὀαπάϊο [Μιὶ, χὶὶ. 80] ἐδ 686 ἰδσγεὲβ ψ]}} 
ΒΟΡΘΘΙΟΥ τα κθ, ΒΘ ὑπ Ὺ 8884}} Ὀ6 Ὀουπὰ ἰο- 
κοίμβοσ ! (Βίοβοσ). 

γε. 14. Απὰ ΤΟΥ οὔτιθ ἴο ἴδο οδίοξ 
Ῥσχὶϑαῖβ.--- Τὸ εἰσὰ ῥγὶοδί, προ, θα Β6 ῬὲΓ- 
ἔογτταθα {μὸ ἀυϊὶ68 οὗ δὶ8 οὔἶοθ, ὀχ Θὰ οὉ Ἀἰ5 
ταὶϊῖτο ἴμο0 τογὰβ: "ΟἿ 688 ἰοὸ (80 1,οτὰ,᾿ δηὰ οἡ 
ἱα Ὀτοδδί ρἰδίθ “Πρ 8 δὰ Ῥεσίθοιϊ ομβ᾽ [Εχοὰ. 
χχυὶ!, 80-8301, Δ|1|οὁγ8 ἰπιβοὶῦ ἰο 6 πιδᾶς (89 
Ἰοβάοσ οἵ ἃ Ὀδῃὰ οὗ ΒΟΤῺ 8588 85:8. 06 ἢ 15 186 
τοβὶὶ οὗ ἃ [αἸἔο τοϊϊ κου :66], πὰ βυςν ἐμ ἔγυϊι 
οὗἩ δὰ υπσοηϑνοα μοατὶ. Ο ἐδοὶ ἰξ δὰ Ὀδοπ [86 
ΟὨΪΥ Θχδιρὶο οὗ ἰμῖ8 κὶπὰ ! (ΑΡ. Ῥαβί.). 

γεξ. 1δ. Ας του κὮ γὸ ννουἹᾶ ἱπαοΐτθ - - 
δι νγὸ δῖ σϑϑὴν.--- 666 διὸ (δὶ 8 βαἱηίβ, 
ῬὮο ΟοπΠ668] {π9 τηυτ ΘΓ. Γ᾽ δ οὉ Ὀαδὶπα ἐδ τεὶ] 
οὔἴμο Ἰανν. (Βίδυϊο). 

πε. 16. Διπᾶ θῶ ῬδΌ] 5 αἰσῖοσ᾽ ΒΒ Βο 
ΒΘϑτᾶ.---ὰ ΚΟΥ ποΐί ὙΠΟΙΠΟΣ [815 γουϊῃ νὴᾶ8 
διγοδὰγν ὁ Ομτἰϑιΐδη, ΟΣ 8.1}} α ὕϑνγ, ποὺ Ἃ0 πὸ 
ΚΠΟῪ ὑμ6 Ἰῃ68}8 ὮὈΥ τ Β1οἢ 6 ἀἰδοογεχοα {86 ῥ]οί; 
ἦι ἰδ ὁπουκὶὰ ῸΣ ὉΒ ὑμδὶ αοὐἱ πῶδ ρ]αϑϑά ἰο ε- 
ΡΙΟΥ τα 88 ἰδ9 κυδτάϊδη δηροὶ οὗ (ἢ δροβίϊα.-- 
ΤῈ Τοτὰ, 80 ΓΤυ}68 ΟΥ̓ΘΣ ἴῃ δΔῆρε}Ββ, διὰ οδῃ 
οουδη (6 φαγί παυδὶζο, δι ΡΊΟΥ5 ἃ δὰ οἱ ἐμὲ 
οασδδίοπ, ἱπ οχοουϊηρ Ηἰς ἀείρας τ {πὲ {6 
ποτὰς ἰῃ Ρβ. υἱῖ. 146-16 πιϊρὶ Ὀ6 Ἰ1εὰ. (Βεε- 
Β6ΥῚὴ. 
ΠΝ 17. ῬΏΘΩ Ῥδπηὶ οδ]]ϑᾶ οὔθ οὗ ἴ6 

οϑοτυτχίοιδ.---ο ᾿ἰδὰ χοοοϊνοὰ ΟἸ γι’ Β ΟὟΏ 
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Ῥτοιιΐβο οὗ ῥσχοίϑοί μη, γϑῦ. 11, θὰ} Βο ἀἰὰ ποὲ οἢ 
τδὶ δοοοῦηὶ Ὡθρ]οοὲ ἴ0 δ ΥΔὲ] ἢ πι56}7 οὗὈ ΟΥΔΙΠΑΥΥ 
ΤΙΘΛῺΒ οὗὁ ρτοιοδοιΐηρ δἰ μαβο!; {8 686 Ἰθ8 8 ὙΘΥΘ, 
ου ἐδ σΟΒΊΓΔΥΥ, ἰπ 18 ΟΥ68 86 δἰγοίοιιοα.-ουἱ βᾶν- 
ἴῃς Βαῃὰ οὗ {}ὸ "ογα. ---ΟΌδοττο [Πμ8}, τ ἢ116 δὰ] 
ἰγυβὶϑ ἴῃ αοἀ, ΒΘ ἀο68 ποί ηθρ]θοί [πὸ 086 οὗἉ οτά!ϊ- 
ΠΉΓΥ ἴΏ68Π8.---ΗΙογο, ἴθ0, μαι ΠῸ ΓΘΒΘΙ 88 κἷπι. 
Ηδ βαθη ο ἴο 1η6 οἰ ΤΟ ΤΒίΒ 068 ΔΙ͂ΟΣ ΠῚΒ ἴῃ- 
ἰογυΐϊον ἱ ἢ Οδ͵οίαη, οβσαροα ἔγοτῃ ἐπ οἱϊγ οὗ 
ΛυρθΌυτς, ὉΥ εἰχαῖϊ, ἀπᾶ γοάθ οἵριὶ [Οδττηδῃ, 
ὮΘΒΕΪΥ ΤΟΥ ΕΏ ρ Ἶ8}}} ταὲ]65, 181} μ6 σϑδομοὰ 8 
ΡῬίαοθ οὗ βαΐεοίγ. (Βθβ860γ}Ὰ ᾿ 

ΕΒ. 19. Τθη τ80 οδὶοέ οδρίαϊη ἴοοὶς 
δίχα Ὁν ἴδ Βαῃᾶ, εἰο."-- δπη8 Ἀδαύθη ζαῦο 8δα- 
ἀϊιϊοπαῖ βίρηβ; ἴοτ (966 τἸῶθ δὰ {80 ἐἶπ|6 δὰ 
ἐδ ἱποϊϊπαίΐου ἰο Ἰἰβίθη ἴο {86 χοχηρ τηδῃ Κίπα]ν, 
ΠΟ ἢ ΨγΜ88 ηοὶ ὑΠ01} δι] ΤΏ! 6. {111} 5 67).--- 
Ενθη ῬΑΒΆΠ5 Ἔχ ἰ δἷϊ 8 οογίδϊη παίυτὰ] υρτὶρσιῖ- 
Ὧ655 δη δαοΙἰἰγ; Ὀυϊ, 8148] ον Τᾶτα ἤδτο βυ 0 ἢ 
4υλ}11 69 Ὀοσοῖαθ διροις ΟὨγἰβίϊδηβὶ Η05. ἰν. 1. 
(ϑιίδγιο). 

ψεε. 28. ΜῈ σϑδυν ἴἵἴνσο Βα ὅτϑαᾶ 80]- 
ἄϊοτα, οἴο.---ργο Ῥϑὰὶ ἰγανοὶθ ἴῃ βίαίθ, |ἰκ ἃ 
τοδὶ Ἰογὰ; ἢ9 8 ὩΟῪ ατοοῦ ἴῃ {86 6γ68 οὗ αοά, 
ἴογ 6 δαί ἐδαγοίμ ἐμ [οτὰ, ἰ8 ζγοδῖοῦ μδὴ ἢθ 
(δὶ ἐδκοῖδ ἃ οἷνγ ΓΡτου. χυὶ. 82]. Αἱ οἶδβοῦ 
πη68 μ6 ἐγαυο)θὰ ΘΑΥν ὁ ἴοοί, Ὀὰΐ ΠΟῪ Β6 
τὶάοβ. ας ἀουθι]ο88 γοβοοϊοα οα ἰδ ἐγαςῃ {μὲ 
8}1 ιμἴηχβ, οσϑὴ {Π6 Ὀθδϑίβ οὗ {πὸ 89], ἃγὰ (ἢ 6 
Γοτά᾽ 5, δῃὰ δγο θουπὰ ἴο βεστϑ Ηΐπι. (Βοραί:υ). 
--- 18 οασοτὶ οὗ ραζϑη βοϊ ἀΐοτβ ἰβ ἃ βί ΥἸ Κη οΙὴ- 
ὈΪΘῖὰ οὗ ἰδ βο]ἀΐϊοῦβ οὗ ἰδ [οχὰ, 80 “"ΘΏΘΔΙΩΡ 
τουπα δρουΐ ἴθι ἐμαὶ ἤἴοδν δίιη ᾽ [ἢὈ8. χχχῖν. 7]. 
Θοἀ 15 ἴῃς ἀοὐ οὗ Βοβὶβ ἴῃ ἰμὸ κίηκάοτι οὗἁ ϑρ᾽γ18 
δπὰ οὗ πιῆ, δηὰ δ8 ΘΙ] ΟΥΒ ἔθ, Θοοογαϊηρ ἰο 
Η8 οπτη κοοα ρ᾽θαβαγο, πῃ ῥτοϊθοϊϊηρ Ηἰδ Ρ60}]6. 
ΒΥ πὶβ ρῥγουϊάθη αὶ οαγο, ἦν μυπάγεα ταθῃ ᾽χο- 
ἰεσὲ Ηἰβ Δροβίίο δχαϊπδὺ ἔοσὶ Υ Ὀδηα 118. (ΑΡ. 
Ῥαβὶ.). 
ὌΝ 24, Απᾶ Ὁτσίπᾳ Εἷτὰ δ8δΐίθ ατιῖο ἘἾ61π. 

--ἸΤὨο (δὲ τοοάβ οὗ Ρϑυ)], αἰϊθη θὰ ὈΥ Ἀ18 τη1}}- 
ἴδγυ φυτά, ἀο68 ηοΐ δὶ οῃὔοθ ἐμίηκ οὗ μυίμον, 8 
ὈγοΟΙΒΟΥ ἴῃ δρὶτὶν, ἷΒ ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ 1 8106, 86 ρατί- 
ΕΓ οὗ δῖα ἠοτίιη 68---ον 6 γ8.8 [Δ κθη ὈΥ̓͂ ἀτιηθα 
Τη6ῃ, δα βδαίϑυ σοπάἀυοίοα ἰο (86 ο881]60 οὗ  αΥγῦ- 
Βιγαῦ 

ψεε. 35. ΟἸδαυᾶϊια Τ᾿ γπῖδβ ἀπο ἴ8 9 τοὶ 
Θ᾽.ΧΟΘΙ]θὨϊ, οἱο.---1,γ7γ5188 ἀο68 ποί, ἰπ {890 ἑαϊηϊοδὶ 
ἸἹΏΔΏΠΘΓ, δοησοὶνο οὗἩ ἰπθ γ8]06 οὗἩ {πὸ φῥγοβοῃὶ 
“Ποῦ δ6 Ὀοβίουδ οὐ ΒοΙχ, θη ὨΘ Βοη 8 Ραυϊ 
ἴο ἷπι. [ἐ 18 ἴσο 18δὲ ΕΟ ὶχ ἀϊὰ ποὺ δρρτθϑοϊαὺὶθ 
186 αἰ, σ᾿. χχῖτ, 
δοηϊ 6 Δποῖ 6 Ὁ Ἰοὐίον οὗ οοτηπηοη ἀδίϊοπ, ΤῸΓ ἰῦ γ.Ὰ8 
ἔΐοσο ν7γιιίοη: “Οαονοσποῦ Ἐοὶϊχ! αοα δΒαϊυὐοὶα 
{η66 ὙΠῺ δα ναϊΐοη δηὰ ροδοϑ! Ο0 ἐμδὶ μ6 μδὰ 
Ὁπάεογβίοοῦ (8 Ἰοιίογ! (167). 

γεν. 27. ΠῚ τδὴ νγ88β ἴδῖζθη οὗ ἴδ 
ον 5, οἱο.---Ἡ βοὴ τὸ ΟΧΘΙἾΪὴ)6 ἰδ18 ἸοίοΣ, ΜΘ 
ρεγοοῖνο ἐπαΐ π6 ρα ζδῃ Ὑγγῖ [68 νεῖ [ἢ ἸΔΟΤῸ ΒΟΏΘΘΒΙΥ͂ 
δηά Θαυϊγ δὴ 16 ογοάοχ 96:08 Βρθακ. Απὰ 
ΘΥ̓Θῃ ἴῃ ΟΌΣ ἄδΥ, Ῥδὺ] ἴδγοϑ Ὀοιίον τὶ Ων βἷλ8 
δηα Εοὶῖχ, ἔμδῃ πὸ ἀο65 νὶῖ ἰΠ086 ὙΠῸ Ὀγοῦθ 88 
(ο δάδοτο ἰο ἐδ Ἰοίίοτ, Ὀὰὶ ψγὸπὸ ἀοὴν ὑμ86 Βρὶ τἹς. 
{ΠΟΡΒΡΕ 

νκε. 29, Δοουδοᾶ οἵ ᾳααϑαϊίομα οὐδ ἰανν. 
--- 159 ἰ8 (ἢ Ἰαῆσυλζο οὗ 8 ἢθδί! θη, γπὸ {81} ΚΒ 
{ππῈὶ116 τοὶ κίουβ ἀϊβρυΐοβ οὗὅὨ [6 ΦΟῪΒ. ΔΓ 6ῃ- 
ι:͵]6ἀ ἰο πο δσοηϑίἀοταϊίίοῃ. Βιιῖ (8 ορί πίοῃ τῦᾶβ 
8:6 τηθϑῦμ, πῃ (86 ρῥγονϊάθμποο οὗἉ Θοά, οὗἉ Τοδουΐης 
Ῥδὺ] ἤγοια ἐμ βδηαβ οὗ πιυγάογεγϑ. (βδίδγκο). 

πίῃς δηἀ ἀδφοοὶί. 

5.1}}, Ῥαὰ]᾽ 8 δου πέθ8 06 ὈΓΘ-᾿ 

Υεκε. 8ὅ. Διῃᾶ Βθ6 οοτασηδῃ θα Βἶτα ἴο ὈΦ 
Ἰεορῖ ἰῃ Ἐϊοχοᾶ᾽ 5 ̓υᾶριθηῖ Ὦ8]].---ο Βανθ 
ΒδγΘ ΒηοῈΡ ἰηβίβησο οὗ ἀοὐἀ᾽βΒ ἰθ ον ΟδΤῸ ΤῸΡ 
8 βοσυδηΐ, ἴῃ σγϑηιης δ1πὶ ΓΟΡΟΒΘ, Δηἀ ἃ ἴδ υοσ- 
8016 ΒΟΔΒΟΠ [Ὁ ὈΓΆΥΟΥ, 80 ἰμδὺ 6 πῃ ὉθΘ 
βιγθηρί οηοα ἴῃ ἴῃὴ0 Ιοτὰ, δπα ῬγΟΡΘΓΘ δἰ πι|86] 
ἴον {6 ψ ὶ 688 τῇ 16} 6 ῬἯῸΒ ἴἰο ὈΘῺΡ πὰ 90 Γ88- 
Ιοη. Ηδθ νῖ88 ργοίϊθοιβα ποὶ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ 186 συδτγὰ οὗ 
18 φονϑσῦποσ, Ὀυΐ 8180 ὈΥ ὑπ0ὸ γοοα Βαμα οὗὨ δὶ 
αὶ 1Ὁ] 1οτὰ δὰ ϑαυίουσ. Ἦδ τῊῶβ [18 ΘΠ ΔΌΪ]Θά, 
δἴτοσ ϑβοδρίηρ ἐμ Ρουλ]8 οὗ {Π6 τοϑδά, ἴο ρογοαεῖγθ 
6 ονϊάθηςα οὗὨ {86 αἰνίηθ ῥγοϊθοίου χὰ ἢ ἢΘ 
οηὐογοα, δπὰ πὸ βδαῪ [μαὺ ΒΘ τ88 οοπά ποίοα Τ10Γ9 
δηὰ ΣΟΥΘ ΠΟΑΥΪΥ ἰο Βοτῦιο, μὶβ ροϊηί οὗ ἀδδβιϊηα- 
ἰἴοη, δπά, ἱπάθοᾶ, ἰο δἷβΒ ΟὟΠ ΒΔΡΡΥ οπα. Ηϑθ 
Ὑ88Β ϑίτοης ἴῃ ἋΓΑἸΔ᾿, δπὰ ροσ θὰ ἀοά. Ηδ ὃὉ6- 
ΘΔ Π1Θ ΠΟΓΘ δηα τη0Ὑ6 ὅτι ἴῃ 8 γοϑο]υζΐου ἰο ἀθ- 
᾿νοῦ εἶδ ΔροϑβίοἹοδὶ ἰθϑυι ον, δηἀ ἢ ψγὰ8 νν6}} 
Ῥτορδγϑα [ὉΓ δὴγ ἔτ θυοηὶ. ΤῈ Ῥ8 868 ὙΒΙΟἢ 
ὑπο ογὰ δβοπιθίϊ πη 68 Ἀ]]ΟἿΒ ῸΒ ἰῃ ΟἿ ΙΔΌΟΣΒ δηὰ 
5. ον 78, 8γ6 ἱπίθμ ἀρὰ ἰ0 ΣΘΠΔΘΣ 118 Β᾽ ΤΩ ΔΓ Β6Γ- 
Υἱοθβ. (ἀρ. Ῥαβί.). 
ΟΝ ΤῊΒ ὙΒΟΣΙΕ ΒΕΟΤΊΟΝ, ΕΒ. 12.--8ὅ .--. 7. Ζογὰ 

»Τοίεοίϑ ἠϊδ ρεορίο: 1. ΤΟΥ ποοᾶὰ Ηἰΐβ ρῥτγοιϊθοιίἑοῃ 
δρδῖηδὲ ὑπ6 ἰπϑίαϊουβ ἀοβίζηβ οὗ δῃθιθϑ; (6) 
{Π080 ΘῃοΙη 168 ΤῸΓΠὶ ΘΟΙΠὈΣΠδί0η8 δρδὶπδὶ τἰσῃὺ- 
ΘΟ Ιῃ6Ώ, ΥΟΡ, 12, 18; (δ) δπὰ, δ ἐμ βϑῖηθ {ἰτὴ6, 
οἴνϑῃῃ δϑβιπηθ [6 τη8 8} οἵ τοϊέχίου, τσ. 14, 1ὅ. 
ΤΠ. Το φῬγοϊϑθοιίίου οἵ ὑπὸ σὰ 18 οσίθηδοὰ ἴὸ 
ἴθ ; (α) ΗΘ. ὄθχροβὸϑ (86 τ8]}1690 οὗὨ ὑμοῖν θῃθ- 
τλ168, ΥΟ Ὁ. 16; (δ) δῃὰ ἱπῆσοηοοθθ 86 Βθαγίβ οὗ 
ἴθ ὙΠ} ἃ υἱὸν ἰο {86 νγοϊΐδγο οὗ ΗἸβ Ῥθ0}]6, 
τον. 17--22. (1,1800).--- Το πιωγεγοιδ »ίοί ὁ ἢαιρ᾽ 8 
ὁποηιΐεδ, απαᾶ ἐδε στασίουδ οουσπαπὲ οΓ λί Ποτά: 1. 
ΤΏΟΒ6 ΘΏΘΙ 68 ΟΓΘ ῬΟΜΘΥα], 'π σομβοαῦοηοθ οὗ 
(α) {ποῖὶν Βα πι 6Υ---ΦΟΓ δρδίηϑὺ οδθ; (6) (μον ὰ]- 
(ἡπιδὲ6 ἀ 681 5η---ἰΠ 6 . 6Υ0 Ὀου πα ὈΥ 8η οδῖδι ἰο Κὶ}} 
Βΐπη ; (6) {116 ΙΘΔΠ8 Ὑ 6 ὑμΠ 0 οηρΙογοά---ουη- 

Βυὶ, ΤΙ. Το Τοτὰ, τὸ δὰ θ 
ἃ σΘογοποηΐῖ ἱ1ἢ ΗΒ βοσυδηΐ, γν88 ΓΔῚ ΤΏΟΣΘ ΡΟΥΤΘΥ- 
ἴὰ] (“Β6 οὗ ξοοὰ ΘΠ 66 Γ, οἰο.,᾽ νόγ. 11); (α) Ηθ 
ΘΧΡΟΒΘά (Π6 ῥἷοὶ ἔοτιηθα ὈΥ͂ 8086 Θῃ θη 68Β ; (6) 
Ἦο ταϊδοὰ ὉΡ ἴὉΓ (Π6 δροδβίϊα Ῥγοϊθοίοσβ, γῆ. Ψ6ΥΘ 
ΠΊΟΓΘ ῬΟΨΜΟΣᾺΪ ἰπδὼ 818. ΘΠ ΘΠ]168 ---- δχαϊηδί (86 
Εἰ αἢ Ῥσιοβί, ὑμ6 Βοτηδὴ σΟΙΠΠΒΔΏΘΘΥ ; δραὶϊηβί (ἢ 9 
40 οοπρίγδίουθ, το σο ἐμδη 400 δβο] ἰοῦ (6) ΗΘ 
Ἰοεὰ πα ἔοτγι}), ἀπ μαγπιθά, ουὐ οὗ ὑπ ἐο1}8 οὗ ἱκ 
ΘΠΘΠΪ68.--- φγοῖσε, ψὲ τιρλίεοιιΣ, 707 (δε 7οτα ἐᾷ 
ισῶλ Ηὰμξ ρεορίε! 1. Ἠὸ σῖνεβ πο ἱηπαγά 
βίγοη μί ἢ ὈΥ {86 Θ5ΒΌΤΘΠΟΘ οΟὗἨἁ ΗΒ ζΤΆ06, ΥοΓ. 14; 
7. Ηθ οχροβϑδ (ἢ ἀ601668 σῇ ΗΪΒ ΘΗ Θτ 68, γα Γ. 16: 
ΠΙ. Ηθ γαΐϑο8 ἊΡ ἴοσ ἱμβοῖὶ δοίϊνο τί πάθ {(Ῥ 80} 8 
δἰ θίογ᾽ Β 80}, δῃά ρονθυἊ] ρτοίθοίογβ ([γ8]188); 
ΙΝ. Ηο οοπάπιοίπ ἴμ6πὶ βϑέθὶν ἐπσουρσὰ [ἢ 6 πιά βὲ 
οὗ ἰμοῖν βῆ οβ (Ρ80}᾽ 8 ΤΣ ΑΣῪ οϑοογί οἱ ἰοαγ- 
πᾳ [μ6 οἰ); Υ. Ηθ ἔαγηΐβῃ 68 ὑπ αὶ ἢ ΠΟΠΟΥ- 
ΔΌΪ6 ογθά θπίΐ8]8 ({π 0 Ἰοϊον οὗ 1, γδῖδβ ἴο Εδ]Ϊχ). 
--ι Ζλὸ ἀπροὶ ὁ ἰλε Ζογτὰ ἐποαπιρείδ. τομπαᾶ αδοιξ 
λεπι ἰλαί ζεαν λΐπι, απά ἀεϊνετοίλ ἰἤσπι,᾽ Ῥ8. χχχὶν. 
1. Τὴ6 ρῥγοίθοιηδ δη 26] Δρργοδοῖοθ ἰμ6 δροβί]θ 
ἴῃ ἃ ἐπ γοοίοϊὰ ΤΌσα : 1. Α5 δ σομηζονυιϊης Υἱβίθῃ, 
ἴῃ (Π9 ῥυΐίϑοῃ, υϑσ. 11; 11. ΑΒ ἃ ἰθηάογ ἔγίϑθηα, ἴῃ 
18:6 ῬΟΥΒΟῺ οὗὁὨ 18 βἰβίθ᾽ Β ϑοῃ, υογ. 16 Β΄. 1. Α8 
8 ῬΟΥΘΥΪΌΙ Ὀοαγ-ρσυατὰ, ἰὰ (Π6 ἕοτα οὗ Βοδῃ 
βοϊάϊογϑ, τον. 28 εἴ (Οοπρ. 2 Κίηῃρβ νυἱ. 17: “Βε- 
Βοϊά, ἰ86 πιουμηϊδῖῃ τῦ88 [0}} οὗ ΠοΥβΒ68 δῃὰ οἰμδυῖοίβ 
οὗ ἔτο σχουπὰ δϑουΐ Ε1888.᾽᾽)).---απ ἀτὸ λα 
αιιοίϊοπδ οΓ {λιε τισλίεομα; δμέ ἰλε Τοτά ἀεἐϊυοτε(ἡ 
ἀϊπι οὐ οζγ᾽ίλεπι αἰἰ.᾽ ῬΒ. χχχῖν. 19:1. ΤῊ Δ} 16- 
(ἰου8 οὗ ἐμ6 γἱρδίοθοιβ; 11. 7μο αἰνπο ἀε] γα γ- 
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δΏΟΟ. ---- Κεαν ποί: 70᾽ (λεν ἰλαί δε τοϊ ἢ 8 ἀτὲ ΛΟΤΕ 
ἐλαπ ἐδεν ἰλαί δὲ υἱὐδὰ ἰλεπι.᾽ 2 Κη δ υἱ. 16: 1. 
ἯΠῚ {θὰ δ ΓΘ (α) νἱοϊοὰ αἀοδῖχηθ ἰο δοιητηϊὶ 
ΤΩ ΓΟ, γον, 12: (δ) παπηθγοιιβ σοπίθα ογδίθϑ, ΤΟΥ. 
18; (6) ΡΟ ΘΥΙ͂ΙΙ δβδιδίδηϊδ, γυοσ. 14, 16. Βαυΐ,1]]. 
ἍΝ δ δτὸ (α) αἰνίπο ῥγοιηἶδοθ οὗ ῥὑϑδοθ, υδγ. 
11: (6) (88 πθαγίβ οὗ ργδγίηρς ἔγιοπᾶὰβ, τόσ. 16 ; (6) 
δα Ῥγοίθοιϊπας δοϑίδ οὔ ὑπὸ [μογὰ, νϑσ. 22 δε 
λεατίε ὁ πιεπ ατε ἐπ ἰλε λαπᾶ οΓ τλε Τογτά, αὖ ἰλε 
γίνετε ΟΥ̓ τραίογ, απα αγε ἰωγπεα μπίο (δὲ υεΐγατο ο7 Ηΐἑ 

." 

80 ἐδδὶ ἢβ Γοδοῦ 686 ἐπ Ῥγϑβδθῆσο οὗἁ ἰδ οοτηθιδηά- 
ἴῃς οὔοον; 111. Ηθ Ἰτουοῦδβ ὑπ6 οοπποῖθῶσο οὗ {Π6 
ΒυΣΩΔῺ ΘΟ Δ ΠΟΥ, 80 ἰπδὲ ΠΒῸ ὑχον 68 ἴον δὰ 
ΒΑΙΟΙΥ ΟΥὗἨ {Π6 ΔΡΟΒΙΪ6, 88 17 ἃ σσοσηδὰ βοδὰ ποῦγὸ 
ἴπ ἀβῃμον.--- αι 2 Ξπαϊ ἀδρατίωτε ἤγοηι ϑετυϑδαΐεπι: 
υἱονοα, 1. Α8 ὑπ6 πιουσηζυ ἀσρδτγίυσο οὗ ἃ ν]ι- 
6885 οὗὁἨ {6 τυ, τ 086 τ δϑδρο οὗ ΒδΊυ δὶ ο ν᾿ 8 
το)οοίοαὰ ὈΥῪ δῖ8 ἀο]υάοά Ῥδορ]ε; 11. 45 ἴδῃς Ὀτ1)- 
Ἰϊδπῖ υγἰυτ ρ ΒΑ] τπδτοῦ οὗἩ Δ δηοϊηίοα βογυδηῖ οὗ 
Θοά, νβουῦι ἐμο ογτὰ οοπάποίβ 85 8 υἱοΐοτ ἰὩσουζὰ 
(80 πιϊάδὲ οὔ δὶβΒ διηδιηΐοα: 11. Α8 (πε δοϊοιιῃ 
Βοιμονδτα ἸΟΌΓΏΘΥ οὗ ἃ Βοϊαἱορ οὗ ΟἾ χῖβθιὶ, τδο 18 
ἀγανίηρ ΠΘΔΓ (0 ἷβ ἰαδὶ Ὀδίι16, Β15 1αϑὶ Υυἱοίοσγ, 
διὰ μῖ8 ἰδϑί σγοπδσὰ. 

»εορίε ἐπ χχὶ. 17:1. Ηο βι 68. δει Ἢ} 7065 
αι Ὀἰμιάῃο88, 8δο (88 ὑπ ον τυ γάὁγοΒ Ῥ]οἱ ἰβ 
ἀϊνυ]κοά, νοσ. 16: 1, Ηδ διὴβ {86 (λπιϊὰ γου--- 
Ῥαυ}᾽ 8 βία Β 80η---- ΣῈ σοΒο] αὐἱοι δηα ΠΣΙΏΠΘΒΒ, 

Ἐ.----ἸΌΡΙΟΙΑΙ, ῬΒΟΟΣΞΙΌΙΝΟΒ ΒΕΡΟΒΕ ΓΕΣΙΧ: ῬΑΟΌΣΙ, ὈΞΡΕΝΌΒ ΗΙΝΜΒΈΣΥ ΑΟΑΙΝΗΥ ΤῊΞ ΟΗΑΒΟΒΒ ΤΗΛΑῚ ΑΒΕ 

ΒΒΟΥΘΗΤ ΡΟΒΉΑΒΌ; ΤῊΣ ῬὈΕΟΙΒΙΟΝ 18, ΒΟΥΓΕΥΕΒ,, ΡΟΒΈΡΟΝΕΒΌ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΧΙ͂Υ, 1-28, 

1 Απά [301] αἴλοσ ἔνε ἄδγβ Απδηΐδβ ὑπ Ὠἰρἢ ῥτῖοδί ἀοβδοθη θα πιὰ {86 εἰ ἄοτα ", δοᾶ 
ιοἱ ἢ, ἃ οογίδί ἢ οτδίοσ παπιεά Τογί]] 8, το [Τοτι 8, 8δη 7 ᾿ἰπέοσπιθὰ ἐμ 6 ρόνογπος 

2 δραϊηδβῦ Ραὰ]. ἘΛπαὰ ψμθη ἢ6 ΜΒ 08110ἀ ἔοτἢ; [βαπιμοποά], Τογία}} 8 θαρδη ἰο δϑοῦϑο 
λύηι, βαγίῃρ, ϑοϑίηρ ὑμαῦ ὈΥ [Π66 ἯΔ Θ)ΟΥ̓͂ στθαὺ ααἱδύμοδβ [06806], πὰ [Πδ ΤΟΥΥ ποῖ- 
(ΠΥ ἀθ648 ἃγὸ ἀοῃθ υπΐο [ὑπδὺ Θχορ ]θηΐ δγγδορθιηθηίβ ἃγθ τπϑάδ ἔογ] {818 πδίϊου ὉΥ (ἢ 
Ῥγονίάθποθ [Ογοβῖρἢῦ), ἘΝ 6 βοσορῦ ἐξ ΔΙ ΤΑΥΒ, δῃὰ ἴῃ 8]] Ὀ]δοΘΒ, τηοδὺ Ὡ00]6 ΕἾ] πε 
8}} ὑΒδ ΚΙ Ά] ποθ. ἘΝοιν  Πβιδηα!ηρ, ὑπδὺ 1 Ὀ6 ποί ἔατίμον ὑοδάϊουβ ππίο [Βα ἴπ οτάος 
{Πι01 ἘΠ πού ἰοηρχοσ ἀθέδϊη]} ὑπ66, Γ ῬτΑΥῪ (60 ὑμαῦ ὑμοὰ που]άθδὺ θᾶ ἃ5 οὗὨ (ἐγ οἶο- 
ΤΩΘΠΟΥ͂ ἃ 0 ΠΟΥ [που] ἀοβὺ ἴῃ (ΠΥ ΟΙΘΠΙΘΠΟΥ͂ [ὉΓ ἃ ὈΥΙΟΙ͂ βϑαϑοῦ [ἰβύθῃ ὕο Ὁ8]1.0 ἜΕῸΓ 
γὸ ἴᾶγο [0 ἤἴᾶνθ, Π8Δ116}Υ,} ἕοπηα {{ῖ8 τδῃ ἃ ρμοβί θης μεϊοιο [τὰδὰ ἴ0 ὈΘ6 ἃ μεβί], δηὰ 
8 ΤΠΟΥ͂ΘΥ οὗ βοαϊθοῃ ᾽ δηηοηρ 81} {Π6 6078 ἰπσουρμουῦ (86 που], δῃᾷ δ ΥἱΏρΊἝδοΥ οὗ 

6 {26 Βοοὺ οὗ 6 Νασξδγθῆθβ: Ἐ͵ΝΒΟ αἷβὸ παὶῃῃβ ροῃϑθ δρουὺ [αὐἰϊοπιρῦθα} ἰο Ῥγοίδπο τδ6 
ἰθρ]6 : σθομι Ἧ6Θ ἰουῖκ [0 4180 (χαὶ) 861ΖΘ( ; - - Οπι. ἔἄεγα ἐδ γεηναίπάσν ο7 νετ. 6, ἰλε 
τολοίο ο7 υεγ. 7, απὰ (ἦε ἤγδὲ οἰαιιδε ο77 πυεν. 8, ἐπιϊίπο ιοὐἐἦ, ““ ἀπῖο {866 ᾿ 5], ἀῃ ἃ τοῦδ 

Ἵ ᾶνο Ἰυάρεά δοοοσγάϊηρ [0 ουῦ ἰδατ. ἘΒαὺ 86 οὨ!οΥ οδρίαϊῃ 1ωγβὶδβ σατο ρον ἐδ, δᾶ 
8 π|0ἢ ατοδὺ γἱοϊθηοο ὑοοῖς ἀὐ ΔΥ οὐὐ οὗὨ ον Βδηάβ, Ἐσοιηπιαπάϊησ ᾿ἷὶβ ΔΟΟΌΒοσΒ ἰο 

ΘΟ16 ἀπο {866 [λόγε ἐΐε υογεύγη οοπέίπιδε, αὔῶεν ““ βοὶ θα," υεν. 67 : ὈΥ͂ δχδιηνπῖηρ' οὗ 
σι Ἰοτα, ὑπ γ86}} τηδγοβὲ ἰδῖκο ἱκηο θαρο οὗἩ [δηἀ (ποὺ οδηδὺ ὑπ γβο] ἢ, 1 ὑμοὰ αχανϊηοβϑὲ 

9 διἴμι, ἰθᾶγη ἤγοτα Ἀ11}} ἃ}1 (8686 ὑπίησΒ, ΒΟΟΣ 6 δοοῦβο ἢ. ἘΛπὰ [ΒΒ] {πα Ψ6πὴ 
8.|80 αβϑοηίρά [98 788 πο δία] ν )οϊπθά 1 4], βαυϊηρ ὑμδῦ ἔἶιθ86 (ΒἰΏΡΒ ἬΘΓΕ 80. 

ἌΤΒ6η δὰ], δέϊον (μαὺ 86 ρόνουποῦ δὰ Ὀθοϊζοηθὰ πηΐο ἷπι 0 βρϑδξκ, δηβνογοά, 
Ἐτδβιη ἢ 88 [4.8] 1 ΚΠΟῪ ἐπαὺ ὑπο δαί θθθὴ οὗ [00] ΠΙΔΏΥ Υγ6818 ἃ πάρα υπΐο [ονοι] 
(818 πδίίου, Γ ἀο [688] ὑπ 6 ποῦ [οηι. [86 πηογ6 5] ΘἸΘΟΥ Ά]]Υ ΔΏΒΥΘΙ ῸΤ ταγβο] : ἘΒο- 
6886 ὑμαὺ ὑμοῦὰ ταλγοαὺ πηἀογβίδηά [ΕῸΣ ὑΠοὰ οδηδὺ Ἀβοογίδι ἢ], ὑΠπ2΄ὺ ὑΒΠ6 ΓΘ δὰ γοῦ δαΐ 
[(λᾶῦὺ ἴῦ ἰ8 ποῦ τότ ὕ88}} ὑγϑῖνα ἀδΥΒ βίῃοθ 1 πρηὺ [6816] ὑρ ἰο “Θγυβδιθαι ῸΤ [[ο 
οτθγ7 ὑο ποσβϊρ. ἘΔπα {Π6Ὺ πο ῖῦμον ἔοαπα τὴθ ἴῃ δα ὑϑρ]6 [πὰ ποῖῖ ποὺ ἴῃ (86 
ἰϑαρὶο ἀϊά ὙΠ6Ὺ Πηά τ)96] ἀἰδρυύϊηρ Ἡ1ῸῊ ΔΩΥ τῆδη, ποῖ τον [01] γαϊβὶπρ' ἈΡ [8 ὑπτη]ι ο7 

18 (6 ρΡΘ0ρ]6, ποίυμον [Π0Γ] ἴῃ 086 ΒΥΠΔρΌΡΙΘΒ, ποῦ ἰῃ {Π6 οἷἵγ: ἘΝοΙίμον [ΝΟΥ] σδῃ 86 Υ 
14. γγουϑ ἴ89 ἐΐηρβ τβογθοῦ [οἵ γῇ] 0}}} ΠΟΥ ΠΟῪ δοοῦδθ θΘ. ἘΒ αὐ ὑμ18 1 δοη ἴδαβ ὑπὸ 

ἐΐι66, ἐμαὺ ΔἴΌοΥ 1Π6 ἬΤΑΥ Ἡ ΔΙΟῺ ἘΠΘΥ͂ 68}} ΠΟΓΘΕΥ [8 βοοῦ (α8 ἐπ γ6». 5}], 80 τουδὶ 1 (6 
Θοἀ οὗἁὨ τῇ [ΓΒ ΓΒ, Ρο θυ 411} ὑμϊηρβ τ ΒΙοῖ το πτϊεύθη ἴῃ (ἢ 6 ἸΔῊῪ δηά ἴῃ ὑδ8 

15 ρῥγορμβοία: Αμὰ δΒανο ἰορὸ ἰοψαγὰ (οα, [017] ὙΒΙΟΝ ΠΟΥ ὑμαπιβοῖναβ αἶβὸ δ᾽] 5 
[πὶῦ, πδιλο 1, (δῦ ὑΠ6 10 Βἢ.8}} 06 8 τοβυστθοίοη οὗ ὑμ6 ἀθδά [οπι. οὗ {89 4684 5], θοίὰ 

16 οὗὨἨἍ τ86 7υδὺ δηὰ [οὗ [86] υηαθῦ. ἘΛπα Βογοΐη [δὖὺ {8.66 Β81η0 {1116} 40 1 ΘΙΧΘΓαΙ͂ΒΟ τὰγ- 
17 β6 ] Εἴ το ἤδνθ δἰ νσαυβ ἃ σοηθοίϊθηοο γοϊὰ οὗ οἴδηοο ἰοναρὰ αοα, δὰ ἐοισαγα το. ἘΝΟΝ 

[Β007 αἴνου Ἰωδὴν [ΒῈΥ6γ8}} γοῦν 1 οδηθ [1ῃ ὙΠ ἴο Ὀτίπρ 41π|8 ὅο ΠΥ πδίου, δυὰ 
18 οβοτίηρβΒ. ἘΝ Βογθαρου οοτίδϊῃ 6 0)}8 ἔγομι Αβὶδ [ὟΝ μογοὶπ" {Π6}}] ἴοππὰ τηο [ἴον 1 

οι ἃ ὧ9 



- 
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44] ρυνβεα [τηγ586] ἴῃ (Π6 ἔθταρ]6, ἢ {ὑπ . τ ἢ ταυϊε πα [ποΐἶβρ, ὄχλον], ποῦ τὶ τὰ 
19 ἰστυϊ. ἘΝ ἢο [Βυὺ {Π6ὺ ποῦ οογίδὶθ 99 0)78 ἔγοτα Αβία, τυ 0] οὐρμῦῦ ἰο πᾶνε Ὀθθῃ 

ἤ6γθ [μᾶν8 Δρρθαγθὰ] βϑέοτϑ 866, δηὰ οσ)θοὺ [δοσαβαὰ τη6], 1 (πο γ δὰ δυρῃῦ δρδϊηβὺ 
20 τηϑ. Ὅτ οἶβα Ἰοὺ ὑἢ)}686 βϑτη8 λδγε Β8Υ, ἰξ {Π6Ὺ ᾶγα θαμὰ ΔΗΥ͂ 6ΥἹ] ἀοΐηρ, [πτοπρ᾿ οὶ] 
21 1π τὴθ, ὙΠῚ16 [Ὑ16Π] 1 βίοοα Ὀοΐοτα ὑ86 [6816] οουποὶ!, ἘΚ χοορὺ ἰὸ θ6 ἴῸΓ {818 ὁη9 

σοῖοα [ποτὰ, φωνῆς], ὑμαῦ 1 οτγοα βίδπαάϊηρ διηοηρ ὕμοπι, ΤΟῸΟΒηρ {Π6 τοβαγγθοίίοη οὗ 
22 {ΠῸ ἀοδΔα [δὴ οἱ] ἰὴ τα ροϊθὰ [1 δπὶ (γ164] ὈΥ γοὰ ἐδ ὶ8 ἀᾶγ. ἘΑΔπὰ ψῇϑη ΕΚ 

μιοαγὰ ὑπ 686 ὑμηρβ [Β.ὺὺ 6] 1χ ἀοἴοστγοα ὉΠ ΘΙ 6486], Βανίηρ [Ὀθοδυδβο 6 Ἀδὰ 87 τγοτθ 
ΡῬογίδου Κηοπ]θαρο οὗ ἐλαέ [[Π6 τῆς] νᾶγ, 6 ἀοίογσοά (θη [οπι. μ6 ἀοίογτοά ὑμθιη], 
δΔηὰ 5βαϊ]4, Υ Πθη [ωΥ8188 ὑμπ6 οἰἰοῦ οδρίδϊπ [{γἸ 67 88}8}} οοπια ἀοτη, 1 π|ι}} Κποὸν (86 

25. πἰὐἰθτγιηοϑὺ οὗ ΥΟῸΓ τηδίξον [1 8}8}} ἰηχαῖΐτθ {Ὸ}]Υ ᾿Ἰῃῦο γΟῸΓ 6486]. ἘΛΔπὰ μὸ [ἢ{ ὀ δ]βο, 
τε] σοτητη 664 ἃ [[86, τῷ] οδῃύατίοη (0 ΚΘΘΡ ῥ μι [σπυδτὰ Κἷπὶ 117, δηἀ ἰο ἰοῦ Ὠϊπὶ μδγΘ 
ἸΙ ΡΟΓΟΥ [τ6}167, δὰ ὑμαῦ 6 βῃοιυ]ά ἔουρίἀ ποπθ οὗ Ὦ18 δοᾳυδίπύδησο [τ] η 48, τῶν ἐδίων 
ἴο τρἰ ἰδίου ΟΣ οοπῃθ ̓2 [οην. ΟΥ 6016] ἀμΐο Εἷπὶ. 

ἘΨοτ. 1. Το γοδδίηρς τῶν πρεσβυτέρων [οἵ ἐεαί. γεο.} ἰδ αἰζοδιοα ὅν ὉγΥ 6. Η-., δῃηὰ ποδί οἵ ἐδ σα πυδοῦ 68, Ὀπ| [8 κὰ8- 
ζαϊπϑὰ ὕγ ἰπίεγῃ δὶ δυϊάθῃοθ, γαῖ ποῦ [Π8ὴ 186 γοράΐηρ πρεσβ. τινῶν, 28 ἰῆο ἸαΣ ΘΙ ὙΘΓΥ Οἱ ΠΟΤ ΡΡοαΣα ἴο Ὀ6 8 αἰΐοτηρέ 
ἴο σοτγτοςῖ [Π9 οτἰκίμαὶ ἰοχε. [Τ2 Ἰαϊίοτ τοδαΐηρ ἰδ δἀορίθα ὃν [ΔΔοῆἢ., ΤΊθοΝ. Δηά ΒοΙη., οὐ πε δῃΒ οΥ Υ οὗ Α. Β. ΕΒ. 560. 
γΟΣΔ] πα πηθοι]ς8., δα σα]κᾳ.; ἰξ [8 4160 Γουηὰ ἰῃ Β΄ η.---ΑἸ΄ί. δβάμογοα ἴο 186 ἐεχέ. γες.---Ἑ.} 

Ὁ ΨΥ, δ. στάσιν [ξέ. τες., αὶ α. Η.], δου] Ὅθ0 Ὁτοίοσγοα ἴο ἔθ ρίυγαὶ στάσεις [οὗ Α. Β. Ε. γ]κ.), 88. πὸ Ἰαΐίοῦ 
ϑοεοτα δα [10 ΘΟΡΥΪΒἴ6) ἴο Ὀ6 [Ὧ6 Ὀοίξοῦ βυϊ οὰ ἴο, δηά, ᾿πάδοι, τοχυΐϊεοά ὈΥ, οἰκουμένην. [Αἴ τοϊαί πορἕδο δίῃ. ὕὑπὲ [Δ 0Ἀ., 
ἘΊδΟΝ. δἀπὰ Βοση. δορί (ἢ 8 ΡΙΌΓΑΙ. Οὐοά. 8[π. ΘχὨ ρὲ ῖϊθ στασις---α ἀοίροϊνο ἴοσγτῃ οὔ [π9 ἸΤΑΡ ΤᾺ 

δ οι. 6-8. ΤῊ ἐδαίεδιε Αἰ σε θρχε ὮΒΣΘ ΘΧὨ  Ὀἐ [8 8 ἱπέογροϊδιίΐοη οὗ σοπδί γα Ὁ]9 Ἰεπρίδ, τ ΠΙΟὮ ἰΒ ΤΟ πα ΟὨΪῪ ἰἢ 06 οὗ [86 
ποςσία] ᾿πδηπβοτίρ8 {5} 81} {ἰὸ οἴπογο [Α. Β. α. Η.] ᾿οκοῖθοῦ ἩΠῚῊ [Πδὲ οἸαλεῖς τ! 688, [ηὴ9 Οοά. δ΄η., οταΐς ἐπ Ῥαδδαζο. 
[18οὸ ΨΚ. ἱπέγοάπορο 1 ἔπ {πὸ τί πἰοαὰ θα! ἰοηθ, Ὀὰὶ δοιλο οὗ ἴη9 ΜΒ. οπιίὶ ἰ1ἴ.---ΤῈ.}. Βοείάσθ, ἔἶ6 ὉΠΟΟΙΣ ΠΊΟΠΥ ὨΌΠΊΘΡΟῺΒ 
ὙΔΓΪΑΤΙΟΙδ ἰῃ μ6 τοθ ρα [ἐπ [Π6 Τὴ] ΘΟ 766], ὈοΘίΓαΥ ἴΠπαὶ {}|6 Μ͵ῈΟ]0 [8 δρατίουμ. 6 ΜΟΓδ ἃγο: καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον 
νόμον ἐθελήσαμεν κρίνειν" παρελθὼν δὲ Δυσίας ὁ ἰλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπηγάγε καὶ πρός σα 
ἀπέστειλε, κελεύσας τοὺς κατηγόρονς αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπί σε. 1 ἴ:6560 ποτδ δὰ ὕοδὴ ροπθ!ηο, {πὸ οπιὶδαίοῃ οἵὗἨ [61 
ὙΟΌΙ Ὀ6 ἱποχΡ] Ὁ ]6, τ Ὠ16 διὸ ΣΠΒΘΓΓΟΏ ἸΏΔῪ ὈθΘ γορ ἢν ὀχρ δι ποὰ ἕγοπι οἢ. χχὶ. 82; οἷ. χχὶϊ!. 22, 89. ΜΠ], Βϑηροὶ δηὰ 
Θείοδὕσς μρῆ, ΔΙΓΟΔΥ δὲ δὴ ϑα τ 9 Γ Ῥοτγίοα, τοχαγάθα ἴθ ψῖο01]6 85. δὴ ἰῃτογροϊαίίοιι,, δῇ ἃ, πηογο γϑοθητγ, Τοἷ. πὰ ΤΙΒΟὮ. 
εγδδϑὰ ἰἐ ἴγοηι ἴπὸ ἴοχὲ. [ΑἸίογα ἐπίγοάμποοθα ἐπΠ6 ρβάδαχο ἰηϊο ἐπο ἰοχῖ, αὶ ᾿ποϊοδοθα ἐδ ἰὼ ὑτγδοϊκοίδ.---Οοά. Βίη. ὀχ "ἰ ὲ [8 ἢ 
ἴσδοοα οἵ ἴΠπ|ὸ ἰηϑογίίοη οὔ ΔΩῪ ρεγί οὔ πϑ πόογὰϑ ΌὉΥ 6 ἰδίοσ Ὠδηὰ.--- Ὰ. 
ΣΝ τεῖος: εὐδ τωίος, οὗ συνέθεντο, οἵ ἐδαξ. γδο. τι Ἐ ΒΟΙΩΘ Τρ Ὠ1180}}66, τοοδηςϊ δαϊΐοτβ γοϑὰ συνεπέθεντο ἩΪῚῺ Α. Β. Β. α. Η. 

. 81..---͵Ἴ͵ἼἾ. 
δ ΎΥοτς. 10. ἦμο νοΐ οὗ δου οΥ ν [6 ἐπ ὕΆΥΟΣ οὗ εὐθύμως θηὰ πῃ Α. Β. ΒΕ. δὰ σοά. 81. 7 Ὸ]ς. (ὁοηο απίτη9}}}. ΤῊΘ 

ςοοτιραγαῖνθ, εὐθυμότερον [ἐεπί. γδο.}, Ὑ ΞΏΠΟΝ ἰθ ἔοτ ἃ ΟἿ]Υ [ἢ ἔπο ὑποΐδ] τηδησδογίρίδ [Ὁ΄. Η.], δοϑῦις ἴο Ὁ6 8 ν:911-πιοδῃΐϊ δἷ- 
τοι ρὲ ἴο ἐπΊρτοτα πο τοχῖ, ἴῃ 50 ἔἴῶτ, ΠαΙΠΟΪΥ͂, ἃ8 [1 τῶδ δυργροδοὰ ὑἐμεῖ, Ὑ 8116 πὸ οἰγοιυπιδίδηοο δἰδῖοα ἰῃ ἴἢ6 υϑγϑθ, τς 
το ΘΔ] [Π9 ἈΡΟΒΙ]Ο ἴὸ δροδὰ ῬΔΟΥῈ ΟΠΘΟΥ ΓΙ, Ὧ6 γ88, ἱπάϑροη ἀΘ. ΠΥ οἵὁὨ ἔπόπι, ΔΙ γον οποογοὰ ἴῃ δρίτιϊ. [1 6... 

ΤΊΒΟΟ; ἔα Βογπ. δάορὲ (δ ρμοαϊἐνθ; ΑἸ΄. γτοῖϑ! 8 129 Θο ρδγῖνο, πὰ ΜΟΥΘΥ 8180 ΓΟΧΆΣΒ [ἐ 86 ῬΓΟΌΘΔΟΙΪΥ ἴΠ9 οΥἰ κί Δ) γϑδὰ- 
ε.- 
αος. 15. νεκρῶν [οἵὗὨ ἐεαέ. γος. ἢ Ἐ. 6. Ἡ.], ἰ6 νδηπς ἢ ὄϑύόγαὶ οὗ (9 οἹάθδὲ τηδπυδογίρίβ [ἰὰ Α. Β. Ο. Οοά. δίη. 

Υ]κ.}]; δὲ ἐμὸ ὀχίδγῃδὶ δῖ μοῦ [68 1 ἴαυον οἵ ἴπ9 ποσζὰ, δῃὰ ποθ δρδί δὶ ἐξΐ, σθϑῖὴ ἴο ὯΘ ΘΥΘΠΥ ὑδϊδπορά, ννὸ δὰ ἀοοϊἀοὰ 
ρα στ [ἢ 6 ἱπρογιίου οἵ ἰδ νογὰ, οι ἰρἴογηδὶ ουϊάθποο, δα ἐξ ΟἹ] δβδυγθάΥ ποῖ ἤδτθ ὈΘΘῺ εἰδὴ ὕύβριι 1{1{ Δα ὕθϑῃ οτί κί- 
ὩΔΕΥ τἰρὰ ὑρῤῥμα ἘΘΟΘΠΟΥ, ΠΟΎΡΥΟΥ, ἐ89 ἐδσδεϊ Ων οὗ Οοά. ϑίη., ν᾿ ΒΙΟΝ 4150 ὁπ [86 ποτά, μα8 Ὀθϑῃ γοϑοοὶνϑᾶ, δὺο ἔμαὶ [ἢ 9 
νοὶ οἱ οχίθγηδ) ἐοδο πΊΟΩΥ ἰδ δρξαϊῃδῖ νεκρῶν. [Οπιἰθὰ ὈΥ [μκοῦ., Τίδβο.. Βοτῃ. δὰ ΑἹ ́ .--ΤᾺ.] 

ἸΨοΣ, 16. πο δυϊῃοτ 65 ἀτὸ ἀος! ἀϑάϊγ ἴῃ ἴαυον οὗ καὶ αὐτός, ταῖποῦ ἸΠδὴ δὲ αὐτός [οὗὨ ἐεπέ. γεο. ἩϊΙῈ Ἡ.; τοοϑηξ οαϊΐοτα 
βὐορὶ [πὸ ἰογτηδῦ [πη δοοογσάλποθ τ Α. Β. Ο. Β. α.. Οοἀ. Βίη., σα]. (εἰ ἐρ4ε).--ΤῈ. 

ες. 18. Τ8ο τοδάϊηρ ἐν οἷς [οἵ ἐσαέ. τέο. αἰ ἢ α. Η.], [6 ργοίοσβυἷ]ο ἰοὸ ἐν αἷς, νυ ἢ [5 ὩΠαῸΟδ.ΪΟΠΔΌΪΥ ἃ οογγθοίίοη [(0 
δυΐϊ [6 πρυρυτὸ οἵ προςφοράς; Τ1ΔοὮ. δηὰ ΤΊθοἢ.. τολὰ ἐν αἷς Ὑ 1} Α. Β. Ο. Ε. σοἀά. Κὲπ. θὲ ΑἸ, τοϊαί δ οἷς, ἀπ, νἱ ἢ} ΜΙΘΥΘΡ, 
τοχαγάα ἴμ9 ΟἿ ΠΟΤ, αἷς, 85 ἃ οογγοοίίου.--ΤῈ. 

9 γον. 19. ἔδει [(ουπὰ πη Α. Ο. Β. Οοὰ. δϊη., ας. (ορογίεδαϊ), ἀπ ἃ ΚΘΏΘΥΔΙΥ δἀορίοᾷ ὮὉΥ οτἰσα, οχοορὲ Α1..] βου] ὰ θ9 
Τοροτγάεὰ δ ἴῃ ροθοΐπο τοδαΐϊπς γαῖ ον ἐμδὴ δεὶ [οὗ ἐεχέ. γερο. τὶ Β. Ὁ. Η.}, ΔΙ δουχὰ Γμ6 ἐοδοϊ Ὧν} ἰπ ἴδυον οὗ 1}10 γϑ- 
βροειίνο γοδά χη 6 ΘΥΘΗΪΥ ὈδΙ Ποϑὰ. 

ἸΟον. 22. Εἶτνο ὑποϊαὶ πἰβΉ ΠΟΤ Ρ 6 ΓΑῚ Β. Ὁ. Β. Ἡ. αἷδϑο Οοά. βίη. διὰ Ὑ8|6} ΘΧ ΌΪ ἐμὸ Ὁ] ίης τοδάϊης : ̓Ανεβάλετο 
δὲ αὑτοὺς ὁ Φ.: ὙΠΘΓΟΩδ [6 πιοτὸ οχίοῃ θα γοδάϊηρ πο μῶδ Ὀθοῖ ἰηέγοάιι πἴο πο ἐεσίμι τεοερίῳωξ, ἩΔΙΙΟΙΥ : ̓Ακούσας 
δὲ ταῦτα ὃ Φ. ἀνεβ. αὑτ., ἰδ δαρρογί θα ὈΥ ΟὨΪΥῪ Ομ ποία] πιδππποτγίρι [6.], δὰ ἰδ πηαποθ ΟΠ ΔΌΪΥ δὴ Ἰπιογροϊαἰίοη : ἐΐ 5, Ὀ6- 
δἰάσα, ποῖ (οπηὰ ἰῃ Οοά. βίη. [Ἀδεδης οαἀΐοῦβ ΖΟΏΘΓΒΙΥ δάορὶ [6 ΤοτμοΥ τοδαΐηρ.--ΤᾺ. 

1 γος, 23. ἃ. αὑτον [[ὉΟὐπὰ ἰη Α. Β. Ο. Ε. Οοά. 81η., ΥὩ]κ. (ἐιη.}]} ἰ6 πἀπάουθίοαϊν {πὸ οτἰ κίηδι σγοδάίης, δηὰ τὸν Παῦλον 
[οἵ ἐεχί. γεο. ται α. Η.], [6 σρυτίουβ. [Τ]πἰὸ ἰ8 ἦμὸ Υυἱϑὺν οὗ γοοϑηὶ δα  ογὸ ΕΟΒΈΓΑ ΤΕ Ὶ 

Δεν, 22. Ὁ. ἢ χροπέρχεσθαι [οὗ ἰεκσί. τοα. ψἰτὰ 6. Η.], ἰ6 ἃ Ἰαῖοσς δαάϊείοη, δὰ ἰδ σαπίΐῃς ἰῃ ἸΟΌΣ πποΐδ] τδυμβοσίρίβ [Α. 
Β. Ο. ΕΒ. δοὰ δἱδὸ . 0}. ΡΟΓΏΔΡΘ ἀογὶγοὰ ἤχου οἢ. χ. 28.) (Δογοῦ).--- 8.1. 

ἐδ ἀονίγαϊνγο Τονί ]δηῦυδ:.: ἰδ 6 ἀρνὶ γπΠῈ 
ὟΔ5 οὗΐζου δἀορίθα ὈγΥ ἴῃ 9 Βοιηδηδ, ἱμαϊσδίθβ δἷβ 

ἘΣΕΟΥΤΙΟΔΙΝΑΝ ΟΥ ΘΕΥΤΊΘΑΙ: [1ιΔ118 πείσας Ῥήτωρ 88 αἱ (μ᾽ (πιὸ ἔτϑ- 
κε. 1-4. α. Αηὰᾶὰ εἴξοσ ἢνο ἅδγα.---Τ)ο ἀπ  Π1Υ ΔΡΡ θὰ 88 ἃ {1118 [0 ργοίβββίοηδὶ δᾶνο- 

ΟΥΒΟΤ ΡῬΔΓΙΥ ὙΘΥῪ Βρεθαἷ]Υ οὈογοάᾶ {Π6 ᾿πειγυ οὐ: ] οδίθϑ, η0Ὸ ρἱθδ θα ἴο οἰξθηΐβ ὈΘΌΓΟΘ ἃ δοιγί οἵ 
ΟΥ̓ 86 τί υηο, οἷν. χχὶ. 80. { τὰ ποί τροχοὶ ιδιΐοο. ᾿Εμφανίζω 8 ̓6ΓΘ, 88 »50}} 85 ἴῃ ἢ. χχίϊὶ. 
ἐμδὺ ἔνο ἀδγβ αὐϊοσ {89 δυτῖναὶ οὔ Ῥδὺ] δἱ ὕθβα-} 1δ, ἰο "0 ἔβίκϑῃ ἰγαπβι ἐτοῖν, ἰῃ δοοογάδηοο Ὑ]Ὲ 
Τολ [0Γ, ΓΑΙΒΟΣ, δον ἷ5 ἀδραγίυτο ἔγοιῃ ὅογυβα- (86 ΘΒ 8 Ὁ} 8η 6 ὠδμδ ἰοσμοπαϊ, ἴῃ (86 βθῆβο οὖ: [9 
Ἰοὴ (Μογον, 46 Ἢ οἰ 6).---ΤῈ.}, νμδα τἴμ6 δἰ σα | πιαζα κποιοη, ἰο ἔπίοτηι, [5 ἴπ τ 6 Τοτοηβῖο οὐ ὖυ- 
Ρτίεδί, στ 6 ἀορυίϊδίϊοι οὗ 86 6] 4678 (οἱ πρεσβ. ] ἀἰςἶα} Β6π890." (Α16χ.).---Ἴ π.7, δπὰ ποὶ ἴῃ {παὶ οἵ: 
ὙΠῸ Μ6Τ6 ἰῃ6 Τορτοδοηϊδιΐ θα οὗὁἩὨ (09 8016 Ὀοὰγ 10 ἀρρεατ δείοτβ (Υῖχ., ΤυΐΒοσ, ΒΘΠΖ6]), 88, ἴῃ 
οΥ̓͂ ὁἸάογ8), 8180 ῃχοοοθάθα ἰο ἐμδὶ οἱέγ. ὙΒοΥ  {μὸ Ἰαἴθον ο886, ἐδ τοὶ αΐο τοῖο Μοῦ αν ἢ6- 
ἰοοκ τψῖῖ μοὶ ἰδθ γϑοϊονϊοίΐδη Τογίυ]]8, το. ΘΟ δδαν γ ὈΘΘῃ θα ρΙογοά. 
Ἧ88 ἀρροϊηίοα ἰο δοὶ 88 (ποὶσ σοῦ 86], δηὰ, ἰῃ ὃ. δαὶ ὉΥ ἴ66 γχὸ Θηΐου βιθαῖ ααἰοῖ- 
ἰμοῖτ πδῖπο, ἰοὸ Ἰοάρε 8 σοιρίαἰπὶ δραϊπϑέ Ῥϑυ]. [ 1988 [Ρ6809].--- πο τη οίον οἶδ ΘΟΙμπῆθη 68 Ηΐδ 
Ηΐδ παῖὴθ ἷβ α ἀἰτηϊπαξνο οὗἁ Τοεια5 ΠΙΚ6 1.ὰ- δά άσϑϑβ 18 σΚΤΟΒΒ Βαϊίοσί εβ, ἀθδί κπϑα ἴο Βθοῦ ΓΘ 
6.11.5 ἔγοῦι ,θοἷ.5], δπὰ, ἱπ ἐϊ8 ἔχη, ἔυσπὶΒΒ 68} (86 ἔδυου οὗ ἰμ6 ἰυάξο ἴοΣ [8.6 ῬΑΥΓΥ 810} ἢ 
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Τοργοδοηίβ. 1. δ οχίοὶϊβ {16 φγοίουη ἃ Ῥ6806, 
ἴον π ἷσο (ΠΟΥ ἃγὸ ἱπαονίοα ἰο εχ. [1ὶ ννγδδ, 
ἴῃ (γυϊ ἢ, [Π6 ῬΥΪΙΠΑΥΥ αἀὐυΐγ οὗ ἃ ργοσυΓαίογ ἰ0 56- 
οὐγὸ Ῥ6Δ06 [ὉΓ εἷβ ΘΟΙΠΙΤΥ, δὰ 18 οἱ οὗ ἀΪ8- 
εἰποίίοα, θη 6 βυσοδοάρθα. Οὐησγμῖΐ δοηο εἰ ] δυνήσῃ 
φταυὶ ρμτερειαϊΐ, μὲ Ῥαραία δἰί »τονυίπεια. (Ὁ τρΡιλτσδ, 
26 οἵδεϊο ργεδι δ). Νον Ἐδ]χ πδά, (0 ἃ οεσίϑιη 
οχίοπϊ, Ρυὶ δὴ οῃὰ ἰο {πὸ 116 γῦδηοοα τ 1ο ἢ δὰ 
Ὀθοη σδυβοὰ ἱπ ρῬατγὶ ὉΥ ῬοΪ] 168] ἀϊδοοηίοηί, δὰ 
ἷπ ρατί ὉΥ ἃ ἀοργαυοὰ {πίγεί (Ὁ οἱυπάον. Βαὶ 
μὸ ἀἱϊὰ ποὶ ποδὶ (δίθ, οὔ ἐμ οὐδδὺ πδῃά, ἰ0 δ ΡΙΟΥ 
δίεοντὶ ἰῃι δδβδδϑὶ παι πρ 6 ΒΘ. ᾿σὶθδί ΦοῃδίΒδῈ ; 
ϑηὰ δὶβ ΖΘΏΈΓ] οοπαυοί ν88 ομαγβοίοσισοὰ Ὀγ 
βιιοῖὶ υἱοϊϑηὶ ρϑβϑβίοῃδ δπὰ δι οῦ βο᾽ ἤβπθϑε, ἰδὲ ἢ 
ΤΘΙΠΟΡ δρουδοὰ ᾿ῃ8ἢ οαἸπιοά ἰΠ9 δρί γἱΐ οὔ συ] οι. 
Ησποθ ὑπὸ δγεί βεηϊθθσο οὗ Τογίυ] 5 οοπίαϊπ θὰ 
8 (Δ]εοβ!οοα. 2. ΤΠ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ποχὶ τηθηϊἱ0Π8 (86 
Χο ]]οπὶ ἈΓΥΒΉ ΟΙ Θπί8, {πΠ 6 ΠΔΡΡΥ τοδυ δ (κατορ- 
μέ τρί Ἡΐσἢ (80 Ῥγουϊθηΐ δαμπϊπἸβίγαιΐοπ οὗ 
ἘΟΙχ πα Ββοουγοὰ [ὉΓ (88 ῬΘΟΡ]9 οὗ  [βγϑεὶ. 
[ΤῈ γυϊροὶο νογδίοη (ππεξέα σοττίσαπίιγ) τ Ὁ ἸΟὮ 
ἸΏΔΙΚΘ6 ᾽ξ Τη0 8} ΓΟίΟΓΙΙΔΙΟΓΥ ΠΙΘΑΒΌΓΘΒ, ΓΟβίδ ΡΟΣ 
ΠΟΙῸΣ τεδάϊηρ (διορϑωμάτων ἴον κατορϑωμάτων) 
Τουπὰ ἰῃ ΒΕΥΘΓΔ] οὗἩ ἰπ6 οἱ ἀϑϑὲ τηδηυδογὶρίβ, Ὀυὶ 
ποῖ τοβαγάθα ὮὈΥ (80 ΟΥἶσ65 86 (Π6 ἰγὰο ἰδχί.᾽ 
ἔρον πατῇ τοίδ ἢ κατορ. οὗ ἰοχί. τος. ἰϊὰ α. 

“ δαὶ [δοῃ., ΤΊίδοι., δηὰ Βογῃ., γοβα διορ. νεῖ ἢ 
Α. Β. Ε. δηὰ αδἷδο Οοάα. ἀν τπὰ χες Τιῖ8. δἰαῖο- 
τδοηΐ, ἰο0, 88, ἱῃ Υἱοῦ, οὗ (ἴἴ6 διΌ ΓΘΡΥ τ]ὸ οἵ 
80 τηϑῇ, δηὰ ἷβ Ὀ85860 ΘΠ ΔΥΔΟΙΟΙ (δεγυιϊία ἐησεηίωτη, 
δεδίάο, Τλο. Ἡϊὼί. Υ. 9.) δῷ ᾿πιρυάοπὶ ἔδἰβοιμοοά. 
8. Το ΓΔ 11 οὗ (Π6 δδβδογίΐοῃ ἰμδὲ {π6 96 18} 
Βδίϊοη Ἦδϑ, δἱ Δ}} (ἰγ958 δηὰ ἴῃ 81} ρ]δοδδ, χταὶθ- 
ἴα] ἰο ἘοΙὶχ ΤῸΣ δἷ8 βογυΐσεβ, ϑ δ0 δοα ΘΠ ΓΥ 
ἀοτηοπβίγδιδὰ, πδθη Π6 96} 8 ἐβΙΒ6 1198 δΔοουδοὰ 
δῖ δὶ Βοπιο, δΩ͂ΟΣ δ δὰ Ὀδοη ΓΘοδ]]θὰ (908. 
Απιΐφ. ΧΧ. 8. θ.).. ᾿Ἐγκόπτω, γὸῦ. 4, τηϑδῃβ ἰοὸ 
λἱπάεν, ἱπίεττιρί, ἀείαη. [““Ἴ6 Ῥτοιἶδβο (οὗ Τοτ- 
1.}}8) ἰο 6 Ὀγίοῖ (συντόμως) τοῖᾳ ΔἸ πιοδὶ β6 6: 
ἴο Βαῦὸ Ὁ66Β οϑυδοιὶ Υ͂ ΒΟΠ16 ΔΡΡΟΑΓΔΏΟΘ οὗ ᾿τ- 
Ῥαϊίοποο ἴῃ [Π0 Ῥχοουγδίον, δὶ 1:0 Ῥγοβρϑοὶ οὗ ἃ 
οττηὰὶ δηὰ δδθοσδίθ διδηρηθ." (Α16χ.).---Τ Ὰ.]. 
Απὰ {9 ἐπιείκεια ἰο ἩΠΠσΝ ἐπ 6 ΒρΘαῖκῸ Γ᾽ ΔΡΡΘΔΪ8, 
85 8 Ὑ6]1- Κηόνση ἔθδίισο οὔ 186 σῃδγδοίοσ οὗ (9 
Ῥτγοσυγδῖος (τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ) 88 ὉΥ͂ ὯΟ ΣΩ6Β 8 ΟἿΘ 
ἴον τ 19} ΒΦ ν1κΕι Αἰκίϊη κυ δα, 

Υεκ. ὅ-9. ον τὸ Βανο ἰουπᾶ τΒὲα τδ8. 
--οΟΕὑρόντες ἰβΒ οὶ δι ρ]ογοα, 85 Βϑηκοὶ δπὰ οἰβοσα 
αν δ Ρροδοά, ἴοτ εὕρομεν, Ὀυΐ ἰ5 δΔῃδοο]αἰ ΐο. --- 
[1 πὸ τορχυδὺ οοπδίγυοίΐοη νου]ὰ Ὀ6: ἐκρατήσαμεν 
αὑτόν, πῃ γον. 6; 800 ἮΊΝΕΕΒ: Ογαπα. οα 180.6 ΡΔ8- 
δΆᾳ.0, ἃ 46. 6. Ὀ., ἀπὰ ἢ 68,1. 1.--Τκ.]. ΤΒΟ 
ΒΟΔΥ͂Υ σδδῦρο πο ὑτουρε δραὶπϑί μ6 8Ρροδβί]9, 
σοπίδ ἢ 8 {ΠΥ66 Βρεοὶ ποδίϊομβ: 1. Τῆδὶ μο σγοδίϑαὰ 
ἀἰδίυσθδηοοθ ἢ ἰπ6 Βοπδη ΦΙΡΙΤΘ, διποηρβ (ἢ 6 
ΦΟΒ; ΘΟΙΩΗ͂᾽ χυὶϊ. 6; 2. Τηδὶ ἢθ ὙΠ ἃ ἰδοῦ 
οὗ ἐδὸ βοοὶ οὗ πὸ ΟΒτὶβιδπα: 8. Τηδὶ 9 Πϑὰ αἱ- 
ἰοπιρίοα ἰο Ῥτοΐδῃθ {80 ἰθ0]6. Τιΐβ 8 ἐμ6 Βτεὶ 
οθοδβίου ὁ ὙΠῖοι ἰῃ9 ἤδη ΝΆΚΒΙΘΙΏΘΕ ἰΒ ἰῃ- 
ἰχοάαοοα, 88 ἱπαί οὗ 8 βοοί, ἱ. ἐ., οὗ [0 δά ογϑηὶβ 
οὗ Φεβυβ οὗ Νασδαγϑίῃ; ἰΐ οτἰκίηδιϑα ἰπ Ψ 6 18} 
Ὑἱοτθ. [“ΗΠ18 ϑυρροβθϑά γί ἱπ Νασαγοὶ γγ88 
Τοχδσγάοα 85 ουϊάθῃποο (παΐ ἢ 6 γγ88 ἃ ἴδ᾽ 8δοὸ Μοθβϑίδῃ, 
δοίη Υἱὶ. 42.᾽ (Μογεν).-- -Β.].----πρωτοστάτης ντ88 
ΟΥΣΙΏΔΙΙΥ ἃ ΤΣ] ΔΥΎ ἰθστα, ΔΡΡ] θα ἰο ἃ 8βοϊ ἀξϑὺ δί 
{89 ἔγομπί οὗὐὗἩ (Π6 ΔΡΩΥ, ἃ δ]6-Ἰοδον, [ΕρῚ δΒϑοῖ, 
αἱρέσεως, γ9Υ. δ, 806 Ὀοίΐον, ἔχξα. ποὶθ οἢ Υο . 
14-10.---ΤᾺ.]. Τὴ οχργοδββῖομ ἐπείρασε, τοῦ. 6 
---λε αἰϊονερίεἍ---ἶο, ἴῃ ἃ [υτ 198] ροΐπὶ οὕ υἱϑνν, υθΥῪ 
ΦΕΣ]ν ὁμόβθῃ; ἰΐ σμδΓρο8 δ6 ῬΥΊΒΟΠΟΣ ΟὨΪΥ͂ 

αὶ! [80 αἰέξεπερί, δηὰ πο πῖς 86 [ογοτί] δοὶ ἱἱ- 
οἸΐ, 85 Ὑ865 ἀοη8 ἰῃ ἢ. χχὶ. 28; 1 (06 ῬΤΊΒΟΠΟΣΙ 
«Ἀου]ὰ ἀθὴν οὐδ ἰδ διίθιηρί, ἴπΠ6 ἜΣ ΡΥ αδῖοΒ 
ποῦἹὰ δὲ Ἰϑαδὲ ἱπάϊσδίθ εἶθ σμέπι, πΠαρ᾽ οὗ 

ἐπιγνῶναι, ἱ. ε., Ῥδ] Εἰ 56 1 πτουἱὰ ποὶ 
Ὀθ6 80]0 ἰο ἀΘΗΥ͂ ἰδ ἔδοίδ δα βιίαίθα Ὀγ Τογίυ}]υα. 
[Βυὶ “17 (86 αἀἰδρυϊοα πνοτὰβ (860 ποῖβ ὃ δῦοτο, 
ΔρΡροῃὰοὰ ἰο ἴδ ἰοχ() Ὀ6 ἱπβοσίϑα, παῤ οὐ τεΐεσα 
ὨΔΙΌΓΣΔΙΥ που ἰο [,γ8188. (Α4ι})},,ῃΖ.).---Τ.]. 
Συνεπιτίϑεσϑαι ΠπιΘΔῺΒ : ἰο 7γοῖπ ἐπ δε αἰίαεῖζ ; 1} 9 
Φον8 υρϊϊοὰ, δ {86 οἷο86 οὗ {δ δρϑϑϑῖ οὗ ἐβοὶγ 
δαγνοοοίο, ᾿π ΤΩ Κρ [86 Βδῖη9 ΘΟ] δἰδίβ. [18ὸ 
ἀν οὗὁἨ (5 τοργοϑβεπίδιϊου (οὐ Ἐεσί}}} 8) ντδα 
ΟΥἀΘΏν ἰο ρεγβυδὰο Εο]ὶχ ἰοὸ χίτθ ὕν 8ὅι. Ῥδὺὶ] 
ἰο 86 ον δὴ σουχίδ, ἴῃ ἩΒΙΟΏ 6886 15 δδβακδὶ- 
πδίϊοη που ἤαγθ Ὀδ6ἢ ΘΩΒΠΥ δοσοι μοι --- 
Οοραγο ἐθὸ ὑπο δἰϊοεηρὶβ, χχιιὶ, 1δ, μὰ χχγυ. 
8." (Οὐπνὃ. απὰ Ἦ. 11. 291.}.--ΤῈ.] 

γεξ. 10. Εἰ ΟΣΘΒΙΏΘΟΒ ἂἃ5 1 ἴσπονν, εἰο.--- 
Ῥδὺὶ ἀοοβ ποὶ, 1κὸ ἷ5 ὀρροῃεπί, δοτήπιομος πὶ ἢ 
Βαιίογῖθδ, θυ, Ὁ νδν οὗ Ἰῃἰτοἀποίϊ οι, χαϑηϊοῦδ 
8 Β' ῃρ]6 γγὸ}}-Κποόνγῃ ἕδσὶ, βδπιθὶν, ὑπαὶ Βοὶὶχ μοὰ 
ΔΙΓΤΟΔΟῪ [ὉΓ 8 ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΘΌ]6 ἰἰπὴθ6 Ῥοβδεϑβδθὰ ἰδὸ 
δἰ αηϑδὶ ᾽υά τοῖα! δυϊ μουν ἐπ ἐμ ΘΟΙΠΙΓΥ ; Β6 δὰ 
ἐπ δοαιΐγοά 8 ῬΟΥΒΟΠ8] κπον]εάρο οἵ 18 γυνὶὶς 
αἴξαϊγβ, δὐαὰ {818 οἱ γουσχηδίδποο ΘΠ 8068 Ρϑη], 85 διὸ 
ΠΟῪ ΓΟΣΉΔΥΚΑ, (ο ἀοίοπα Ἀ18 οδυδα γε ἢ σοηδάρφῃοο 
Ὀοΐοτο ΒΟ χ. Αδ ἐπ Ἰδαίου δὰ οδίδϊποα {119 
ΟΠοΘ δὲ ἰΠὸ οἷοϑθ οὗ Α. Ὁ. δ2, οὐ 86 Βορί πῆς 
οὗ Α. ἢ. δ [9ο8. 4πκι. ΧΧ, 7.1; Ῥρατ, 11. 12. 8, 
ἀπγίηρ (π6 ἐν ἢ γοδγ οὗὨ ἐμ σοΐχη οὗ ΟἸδυάὶμα 
(ἀο9 Ῥοἰ(6).---18., δοιὰ 85 (16 ΟΟΟΌΣΤΘΩΘΘ Πεσὰ 
τοϊδίοα ἰοοὸκ ρ]δοο ἴῃ Α. ἢ. δ8, (μ6 πολλὰ ἑτη ἃτα, 
[0 ΒΡΘδΪς σβογο ἀοδηϊ(εϊν, δϑουϊ δβὶσ γοϑδγο--ἃ δοσα- 
Ῥαδγαίί νου ἰοὺς ροσϊοα, ν μθὴ ᾿ξ ἰβ οΘοπαϊ ἀοσοὰ ἱμδὲ 
ἔγοαυθηὶ ΘΕ ΔΏΚο8 οὗἩ ΚΟΥΘΓΏΟΣΘ οοπδίϊ ἱρὰ αἱ ἐμμδὲ 
{ἰπιθ ὑπὸ συϊθ. Ἐθὶὶχ δὰ υπάοπθίοαγ ουδὲ 
ΤΏΔΗΥ ἴδΔΥΟΓΔ Ὁ]6 ΟΡρΟΥ( ΠῚ 168 [ῸΣ ὈΘΟΟΙΩΪηρ 80- 
αυδὶηἰοὰ πὶ ἐμ ομδγβοίοσ οὗἩ ἐδς Ἰοθάθσγβ ὉΪ (δ 
Φονδ, δὰ οὗ {6 ρϑοῦὶθ σΘΏΘΥΑΙΥ; δηὰ [χ0 
ὐτ86] γοιηδιῖζδ, τόσ. 22, ἐμαί Ὧο6 δὰ 8150 8 δεῖ- 
(δι διιοιηὶ οὗἨ Κηοπ]οάχο σοβρεοίηρς ΟἸσίδιὶ- 
δηϊίγ. 

γξκε. 11. Βϑοδῦδο [88 ἴποῦ ταγοαδῖὶ πἢ- 
ἄοσσαῖδη ἃ [ον μου σαπδὶ δβδοοσίδίη] Ἐμδὲ, οέο.--- 
Ῥβὰ] Γοΐοσγβ ἰ9Ὸ δὴ βἀαϊιΐομδὶ οἰτουτηδέαποο 168 
δἰὰβ εἷπι ἴῃ τρεῖς μἷβ ἀοίδηοα, πδιροὶγ, ἐμαὶ δ 
δὰ ΥΟΥΥῪ ΤΟΟΘΠΓΥ τοδομ δὰ Φογυδαίοση, δηὰ ἐμαὶ 1 
ὙΟΏ]α ἐβοχοΐοτο 6 ὙΘΙῪ ΘΑΒΥ ἰ0 ἱπγοακίίπαϊο Βὲ5 
ἍΠ016 ΟΟΌΓΒΟ οὗ ργχοοοάυχο ἀυχίης ἴ8μ6 5Βοτί ρμ6- 
τἱοὰ νι ιΐοῖ δὰ δυσοοοάοα δὶ8 ΔΙΥΊΤΑΙ δἱ Ψεσγυδο- 
Ἰοη. Τὸ ἔνσοῖνο ἄδγΥβ υδὶο ἰμ6 Δροβίὶο ταθῦ- 
(Ἰ0}8 88 παυΐϊῃρ 8ῖησθ 6]δρβϑοά, δσὸ ἰο θ6 χοοκοῃδὰ 
ἴῃ {πὸ ΤΟ] ΟΠ ΤΩΒΏΠΟΓΙ:--- 

Ι. Το ἀδγ αὔένγ ἰλ9 δυτῖγναὶ ; υἱβὶς ὑὸ 3δῖβϑδ, 
ο᾿. χχὶ. 18. 

11. μον τ 081 Ρυγὶ δοαοίΐου, δηὰ δχβὶ υἱδῖὶ ἰὸ ἐπ 
θη} 19, χχὶ. 20. 

ΠῚ. ΓΥ. Υ. ΥἹ. ΥἹΙ. Τ86 ἀδγ5 οἵ (86 Νασδγιο- 
ΟἸΟΥΠ8:; δ8880}0 οἡ 8}, δπὰ βοΐσυτθ οὗ δ. 
Ῥουβομ, χχὶ. 27 Εἴ. " 

ὙΠΠ. Τὴ δροβὶ]ὶθ Ὀοίοσο ἐμὸ ατγοαὶ σοπμοῖ 
χχὶϊ. 80: χχὶϊὶ. 1 

ΙΧ, ΤῊΘ ΘΟΠΒΡΙΤΔΟΥ, δηὰ ἐμὸ ἀἰβοουοτῃ οἵ ἰἐ; 
ἴῃ (180 ονθηϊῃρ Ῥαὺ] ἰ8 σϑιηουθὰ ὕχοσιη 6 γυβδίθσω, 
ΧΧΙΪ, 12 Β΄. 28, 81. 

Χ. Αγγῖναὶ δ Απορδίσὶβ, σαὶ. 81. 
ΧΙ. Αὐχὶνδὶ αἱ (ὐδασοδ, σαὶ, 82 8. 
ΧΙ]. 
ΧΙ, Ῥυοσθοϊΐηρδ Ὀοίοσο Εοὶὶχ, χσὶν. 1 



ἔν (ΠΑΡ. ΧΧΙΥ͂. 1-28. 

Ηδπηςο, (πΠ6 Ἰαϑὶ γὰ8 86 ΒΓ ἀαΥ (μετὰ πέντε 
ἡμέρας, χχῖγν. 1) δ'ποθ Ῥαὺ] δὰ θθὴ γϑπιονϑὰ 
ἔγοτη Ζογυδβαίοιι, ἢ {Π0 ἀδγ οὗ ἷΒ ἀοραγίοσγα Ὀ6 
ἐποϊπάοά ; Ὀθὺὶ 1Π 6 ΕΠ δά ποῖ γοὶ ο᾽δρβεά, δηὰ, 
ἐπογοίοσο, 185 Ὡοῦ οὴ6 οὗ ἰῃῆ0 ὙῈΟΪΘ ΠΏ ΌΟΓ οὗ 
τννοῖνο ἀδγβ: {Π6 ἀΔΥ οἵ κὶ8 ΔΥτῖνα] αἱ Φοτυβα- 
Ἰθπὶ 5 αἶδο ὁχοϊυάοα. ΑΝΘΕΠ: 226 ἐέπιρ. ταί. Ῥ. 
109 ἡ. [789 οοτιρίαδίί 0.8 οὗ νασίουβ ψυ ο γ8 8 ΓΘ 
ποίϊοοά ὍΥ Μογοῦ, ἀο ἡ οἰίθ, οἱ. ; οῃ . 1 οὗ ἴμ686 
ΑἸεχδηάευ γοιπαγκβ: “Α γναϑβὺ διηουπηί οὗ 68]61}]8- 
ἰίοη δηὰ ἀϊβουββδίοῃ ᾿ὰ8 ὈΘ6Θὴ αν δὴ ἃ ὁἢ ὑδ6 
ᾳυοβέϊοι, μουν (8 6860 ὑπ 6158 ἀδΔ γγ8 806 ἴο Ὀ6 χΘοοποά, 
811 αγστοοίηρς ἴῃ {πὸ ΟἿῪ Ροϊπὺ οὗὁὨ ΒΗΥ χηοτηθηί, 
ἘΔΙΔΟΙΥ, {παῖ ῬΔῈ}᾽ 8 βἰδίοπιοῃμύ τὰδῪ Ὀ6 7818 6α ἴῃ 
ΒΟΥΟΥΔΙ ΜΆΥΒ, (Π6 γνασϊδίϊοη ᾿αυΐπρ ΓΟΐογΘ ΠΟ 6 
Θμοθν ἴο ἴπ6 δέν ἀαν8 ΒροΚοη οὗἁὨ ἰπ σχχὶ. 27, δπὰ 
ἰο ἐδ δάγηἰββίοῃι οὐ, θχοϊυ βίου οὗ ἰδ ἀδγ8 τ π]ο 
δὰ οἰαρβοα βίποθ δἷ8β γούι στη ἴἰο Οοβασοα."--Τ.] 

ψ εκ. 12, 18.---ΔΔΙῃᾶ ΓΔΘΥ ποέῖδοσ ἰου ἃ τὴ 6 
ἀπ τἴ86 ᾿ἸἩϑιρῖοθ, οἰο.---[1 γον. 18, (86 γοδάϊΐηρ οὗ 
ἑεχί. τες. ἴθ οὔτε παραστῆσαι, “ἰΐϊὰ Α. Εἰ. 6. Η,, 
ὙΓ81160 δοῖ. δἀπὰ ΒοΥῃ, τοϑδα οὐδέ χῖῖ Β. νοὶ 
ἦα 4180 186 τοδάϊηρ οὗ Οοα. δῖ'η. ΠΟΥ ΤΓΘΙΔΓΚΒ, 
(σταηι. Ν. Τ' αὶ δῦ. 6) οπ {μ6 ρϑβϑαρθ: “Οὐδέ ἰΒ 
ποῖ Πογο υδοὰ |1Κὸ οὔτε, Ὀὰϊ ὈΘΩΖῚΏΒ ἃ ΠΘῪ ῬΧΌρο- 
εἰιΐοι ἰπυ5: “ποίέλερ ἴῃ ὑπὸ ἰδηρῖο αἱὰ (ΠΥ δπὰ 
1ὴ6 - - ΠΟΙ͂ ἴῃ (Π6 ΕΥ̓ΒΑΟΏΘΒ - - δηὰ ἰπῸν σ88 
αἶξο ποίφτουοθ, οἱο.᾽ Βαυΐ χτηοδὲ οὗἉ {Π9 Ἰιδ ὨΒΟΥΡ8 
Τοδα οὔτε ἷῃ νον. 18. Γ ἰμδὶ Ὀ6 (Π οογτοοὶ Γοδά- 
ἴηρ;, οὔτε----εὑρόν με, ἴῃι γ6}. 12, διὰ οὗτε παραστῆσαι 
.--δύνανται, ἴῃ τον. 18, ΤΟρΡΌΪΑΥΙΥ σοτχοβροπά, δηὰ 
ἐΐὸ ποτὰβ οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν 
πόλεν οοηδίξτυϊο κυ θογ δὺθ ΤΩ ΘΙΔΌΘΥΒ οὗὨ ἰδ ἴὉΓ- 
ΤΟΥ Ῥτοροί(ϊοη.᾽"---ΤᾺ.]. ὙΠ γσοϑροοί ἰο ἐμ6 
ΟΟΘΌΡΓΘΙΘΘ [118617, δηἀ ἰο {π6 δοσυβαίϊου «Τουπαά θα 
ὍΡοπ ἱἰἰ, ἰο ψΜΒΙΟΙ Ἰαϊίοσ ῬδᾺ] ΠΟῪ ΤΡ} 168, δ6 
ΘΙΩΡὮΔ0ΙσΑ}Ϊν ἀθοϊᾷτοβ ὑπαὶ ᾿ὸ δὰ σοηθ ἰὼ 79-᾿ 
χτιβα] οι ἱπ ΟΥ̓ ἴΟ ὙΤΟΣΒΕΓΡ (προς κυνήσων); ἢθ 
584, ἐπογοΐογο, ποὺ ορροβοὰ ἰδ ψοσβῃὶρ οὗ αοὰἂ 
ἴπ {80 ΒαῃσίθθτΥ, 88 δρροϊηπίθα Ὀγ {πὸ ἰᾶὰνν, Ὀυὶ 
Ἠ84, οα {π6 ΘΟΠΊΓΕΑΓΥΥ, οπζαροα ἴῃ 1ὑ Ηἰπιβο]; εἷ8 
7οῦτγμου δὰ Ὀδθῃ, δοοογάϊηρ ἰο 118 ἀθβίρῃη, 8 ρΡ}}- 
δτίτιδρο ἰο ἐμ Ρ]466 οὗἩ ποΥΒἷρΡ. Ηδθ 8180 ἀθῃΐθδ 
ὶπ ἀϊγοοὶ ἰθσιὴβ ἐμαὶ ἢ6 δα ἴῃ ΔΗΥ͂ ΙΠΔΠΏΘΡ Ρο]- 
Ἰυἱοὰ {πὸ ἐθπιρ]ο, ΟΥ δα ὈῬδθη ὑπ δυίμοῦ οὗ ΠΥ 
ἀϊδιυγῦδησο, Παραστῆσαι [ἴον ΘΝ ΒΌΡΡΙΥ 
ταῦτα᾽" (ἀο Ἧ οἰ(6)---ΤῊᾺ.}, 8 ΟσΟΒΒΙΟΠΔΙῪ οτα- 
Ῥ] ογοὰ Ὀγ οἰαβϑὶς τσὶ 6 ΓΒ ἴῃ (ἢ. 50η86 οὗὨ οδίεπάδγε, 
»εγειμαάετε, »τοδατε. ᾿ 

γκε. 14-16. Βαυῖ 8151 οουἕθδδ απο ἴΠ69. 
--- ΤΠ ο86 γοσϑϑθ σοπίδίη Ῥδ}}᾽8 ΤΟΡΙΥῪ ὑο ὑπ6 ἑην!αϊ- 
οὺ8 σᾶῦρο οὗἩ Τογί}} 8, ὑπαὶ ἢ 6 τν88 ἃ τ πρίοθ0 Γ 
οὔ (86 βοοὶ οὗ 0 Νδζαγοποα, Ηθ Ὀοϊ ἀν δὰ Ἶου- 
Τα} οοπΐδδββοα (ὁμολογῶ) ὑπαὶ 9 18 ἃ ΟἸ γἰβίΐδῃ, 
Όαυὶ αἱ (6 βαιθ {ἰπ|ο ἀθο] π68, ἴῃ τὰ] ἃ ἰουτηβ, ἰοὸ 
δεκηον οάρο 6 ἰοστῃ αἵρεσις, ΜΪσὮ πδὰ ὈΘΘῺ 
τπιδοὰ ὮΥ Τογίυ}]υ8 ἴῃ δ ὉΠΠΥΔΥΟΓΘΌ]Θ Β6η86, 88 
ἀοβστὶροίϊνο οὗὨ 3 βοοὶ οἵὔ βορδγδίίβίβ, (λέγουσι; ὁΡ- 
Ῥοποηί8--- ΡῈ] πιθδη5---σῖνο ὑπδὲ πδῖηθ ἰο ΟἸγἷ8- 
ἐἰαπῖίγ, Ὀυΐ 10 ἰ8 ποῖ, ἴπ το] ίν, ἃ βοσί). [““1ὺ 18 
8 01 "η7πορὔϊα, ἰπαϊοαίϊηρ ἃ δολοοῖ, ρατίψ, Ὀὰπὶ δὰ 
ῬοοῺ υδοὰ ὈΥ Τογίι 15, τον. δ, ἰῃ ἃ ὈδΔα 56,86, 
ἑ. 4., ἃ δολίδεηιαξίς Βοοὶ.᾽" (Μογ6).---π.. Ὑ8116 
ἢ6 σοῃήορϑβοβ ἢ18 δὶ, δηἃὰ ἀθβοσὶθ8 πἷ8 ΟὨ γὶβυ- 
δηϊΐγ, Β6 ἱπίθῃ ΟΠ 8}}} δηα ποι υἱ ΟΥ̓ δυο Β 
10 ὑπ} οὗ 6 ποῦν οονοπβηΐ τὶ (μ6 ο]α. 
Λατρεύω τῷ πατρ. θεῷ, ἱ. 6., ἷ8β το] σίου ἷδ' ποὺ 88 
ΔρΟδίδβυ ἔγοσα {μ6 αοὰ οὗ δ]8 ἔαίμοσβ, Ὀυΐ 18, ὁπ 
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Βδοτοὰ τυ ηρδ οὗ [5186] τι ἀουδὲ δὰ ὑπδο- 
Ἰιοῦ, θὰϊ σθαι γοβ πἷπὶ ἰο σοσοῖνο 86 βοχὶρίυγοθ 
Ἱ οπίϊσο ἢ. οα 6 Ῥχοσοϑὰβ ἰο βίϑίβ 
{16 πιι]θοὺ-τηαίίοσ οὗὁὨ ἷ8 αι, ἢ9 ἀθϑοῦῖθθ8 ἐξ 86 
ἃ ἀογνοαυΐ ΒορΘ οὗ {896 γοδιιγγθοίίου, δηὰ πόσο δρδΐπ 
86 ΑΥΒ βίχοϑδβ οἱ δἷβ δργθοιηθηί τ ἱτἢ [8Γγ86]---καὶ 
αὐτοὶ οὗτοι, ἧ, 6., ΤΑΥ͂ ΟΡοπΘπίβ 8180 δπίοσίδίη ἐμὶ8 
οχροοίδιϊοηῃ. Ηρ, ΠΟΘ, προςδέχεσθαι δηὰ 
ἐλπίδα ἔχειν αἰβον βυδ᾽ οι γον; {86 ΤΌΣΟΥ ἀ6- 
πΟΙ͂6Β ΧΑΙΠΘΥ 8} ΟΧίοσμδ]ὶ δἰ θ τὴ γοϑροοὶ ἰὸ 
{86 ὑσὶ 'ἰπ ᾳυρβίλοι, τἱϊμοαΐ ἐπα ϊσαίϊης δε ῃ 
οὗ Γθο]ηκ, Ὀυὺ (116 Ἰαίίον, ἐλπ. ἐχ., ἀθβοσὶ Ὀ68 ἐμοὶ 
ὮΟΡΘ 88 ἃ ῬΘΥΒΟΠΔ] δῃηὰ ὙΘΥῪ Ὀγϑοΐουβ ἰγθϑβυῦθ. 
ΤΙΘ ΘΟὨἔθδβίοη, ΒΏΔΙΪΥ, νον. 10, τοΐοσβ ἰὸ {86 
ῬΥΔΟίΪ 681, ἐμ9 πλοῦ], Τθαίυτοβ οὐ δ18 ΟἿ Υ β  δη Υ. 
ΤῺ σόοσὰβ ἐν τούτῳ ἃγὸ πού ἴο ὈΘ τοϑίγιοιθα 18 
ὑπο ον ΔΙ] οαἰλοι, ἰο {8 ΒΟΡ6 δ᾽ σοδὰγ τπθηϊϊοπθαὰ 
(ΒοΏ 61), θυΐ τοῖον ἰὸ ἰμ6 τυῖο]0 ουπάδιΐοι οὗ 
{16 Δροϑί]θ᾽ Β ἔδ:.}}, 88 ἴδ δ ἢ βαὰ δἰϊμογίο ἰῃ- 
ἀϊοαίρα ἰξ, Ἑαὶ αὐτός, ἰ. 6., 1, ὕἴοο, ᾿ἶϊκ6 81} τὰν 
Ὀχοίμσοι ἴῃ {8 ἔδιτ ἢ, 
κε. 17-21. Νονυνν αὐΘΣ τ [50 0ΓΆ}] 

γοϑσβ. [“΄Πλειόνων, ποῦ 80 ΒίτΟΙβ 88 "ΔΗΥ᾽,᾽ἢ 
ἐρύπαν: οἷο. 11. 292. ποίθ).----Ῥαυΐ τοίου ἰο (6 
ὟΣ γοδγΒ ΜΒ ΐΪΘἢ δα οἰαρδϑοά βίποο μιῖ8 1δ58ὲ υἱδὶξ 

ἰο Φογυβδίοθι, ὁ. χυἱ, 22.᾽ (Μεγο1).--Ἴ Ἑ.]. 
Τὴ6 δροβ΄ 'Θὸ όσΘ ΤΘΟΌΓΒ ἰο {μ Θομρ]αἰπί οὗὨἨ δ18 
ΘΏΘΙΏΪ6Β ᾧ (δὐ πο δα ἀοΠ]οα {πὸ ἰδΘτιρ} 16, πὰ, 1 
ΒΒ ΔΗΒΊΟΡ ἰο ἱΐ, ΘΟ ἾΠ6Β ἃ χοΐυϊδίϊοη οὗ ἐμ6 
μαῦρο ἰμαΐ ὸ δὰ ογθδίϑα ἃ ἰυσῦ. Ηο βίβϑίθι 
ἐπδὶ '9 δὰ γϑοϑηί νυ γσοϊυσπθὰ ἰοὸ 96 ΓΌΒ8 θαι, 
ῬΑΓΟΥ [0Γ {86 Ῥύγχροβο οὗ Ὀὑγὶηρίην το] ῦ ἰο δὲ 
ῬΘΟΡΪΘ, ((μαὺ 15, (9 σοἸ]]θοίϊοπβ θὲ ἢ8Δα ὈΘΘῺ 
ΔΡΡοϊπίθα ἴῃ Οαφπ 119 ΘΟ ΤΟ χα. ΟΏ8 ἔοσ ἐμ Ψὺ- 
ἀιθ0-Ογιβύδηβ [1 Οον. χυὶ. 1 ἢ; 2 Οον. Υἱῖϊ. 1-- 
8; Βοπι. χυ. 2ὅ (Μογ6:).---Τ Ἑ.}), δπὰ οἵ ἐμὰ ἀθ- 
χηομβίγαίύϊης ἷβ Ἰονθ ἰο Ϊ8 Ῥ6ΟΡΪΘθ, δηά, ραγί]γ, 
ἴοΥ {86 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ οἴογίηρ βδοσίδοεβ δ (6 
ἰθι}}}]6 [(Π0 Βδουβοθδ υδ08] δἱ ἐδϑίλνβ]β, (ΜΘ Υ6Γ). 
--ΤῊᾺ.7; σομρ. προς κυνήσων τι γογ. 11. Το Ἰαὺ- 
ἰοῦ, {μ6 δαὶ οὐ ὙΟΥΒΒΪΡ, ΘΟΥΤΟΘΡΟΣ ΔΒ, δὖ ἰπ 6 Βδ 1 
ἐἶϊπιθ, ἰο ἀπρόςκοπον συνείδ. ἐχ. πρὸς τὸν ϑεὸν, ἴῃ 
Υοσ. 16Χ ψἈ1|6 086 ἤοτΙ.6Ρ, (86 δ΄ταβ, σοστοβροπὰ 
ἰο πρὸς----τοὺς ἀνθρώπους. “ἌὮΪΘ1Ι 88 ἐπῸ59 6ῃ- 
πακοὰ (ἐν οἷς, τοῦ. 18)" ---ἰλο 88 γ8----“Δηὰν δέϊον {86 
γοαυΐδιΐθ ρυν Βοδίοσυ σἱΐοβ (ἡγνισμένον), Ὀπὸ ποὶ 
ἴῺ ἃ ΡΓΣΟΐΔΠΘ ΤὨΔΉΒΘΣΙ, 1 οηἰοτοα {86 δια ρ]ο, τ ὶ ἢ, 
ΠΔΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, [ αά ποί ρΡο]]ὰΐ6 τὴν ἰυπ δηὰ 
ποἶβ6.᾽ Τα ΐβ βἰδίθμιθμί 8180 τοδιϊοθ {ῃ6 σμδυρβο 
{πα 6 παα ἀϊδίαγ θα {86 Ρυ] 16 ρΡϑδοθ. Τινὲς δὲ, 
γοΓ. 190, Ὀοϊοηρδ ἰο εὗρον, γον. 18. [ἃ σϑιηιπια, 
8Βιουϊὰ Ὀ6 ῥἰαοθα αἱἶΩΟΥ ϑορύβου, 88 1,Δο δ, 
Τιβομοπάογί δηὰ Βουποιθδηη (δπὰ ΑἸΐοτα) ἢᾶγο 
ἀοῶθ, δπὰ ποὶ ἃ [111 δίορ οσ ροσὶοά, τ ϑΐοῃ 8 ἐμ 6 
Ῥυποίυδίϊοπ δαορίοα ὈΥ ατθθδοῖ, ὅσο οὶζ, δηὰ 
ἀθ οιίθ (ἀπὰ αἷβὸ (89 ἐεχί. σες.), (Δίογ 6 γ.).-- 
ΤᾺ.]. ΤῊΘ Β6.Β6 8: ““Οογίδίπ ον ἔουιπὰ πιο, 
ποῖ ὑπ080 ὙΠΟ 8.6 6ΥΘ ργοβοῃΐ (88 ἔμ 6 Ὺ δ6θῃὶ ἰὸ 
ΒΆΥ͂, ΤΟΥ. δ), Ὀυὺ ΟἸΘΥΒ ἘΟ δϑῖηθ ἴγοτῃ Αβἷβ, δῃὰ 
1Π680 ΔΙῸ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ἰΠ6 ῬΘΥΒΟΩΒ ΠΟ Πδν6 πὩοὶ 
Ῥγοδοηϊοα ὑμπϑσηβοῖὶτοβ Ποσο." --Ρϑὰ τοΐοσβ, ἴῃ 
σομοϊυδίοῃ, (0 18 ΟρΡροποηΐβ ψγῖ0 ἃ. ργοβοῃηΐ, 0 
ὑπ 6 Ῥγοοῦ ἰδμαΐ {μ Βδββοι Ὁ]6α Κ'δημοαχη σουϊὰ ηοί 
οοηνοὺ εἶτα οὗ ΔῺΥ ΟἴἾθΠΟΟ, ἢ περὶ, ἵ. 6., ἈΠΊοδ8 1 
Ὑ88 (0 Θχοϊατηδίίοη ἩΠΙΟὮ 6 δα υἰϊογοὰ 'ἰπ {86 
ταὶ δὲ οὗὨ (π᾿ ΔΘΒΘΙΔΌΪΥ, χχὶϊὶ. 6. 

Ψ πη. 22, 28. Ε'οΙἐχ - - Ββανίῃᾷκ 3010 ροσχίϑοϊ 
Ἰσηονθᾶκθ - - ἀοίθισθα ἴδθζ.--- αναβάλ- 

ἰμι6 Θοπέγασυ, βοἸ ἐγ ἰοὸ Ηἰπι. Πιστένων πᾶσι, ἵ. 6., ) λεσθαι νΔ8 ἰλ0 ουττοπί ἰθομηΐοαὶ ἰδγπὶ ΤῸΣ ““ἴ0 
.ὴ8 χοϊϊαίου ἀοθβ ποὶ ἰθϑοὸρβ αἰπὶ ἰὸ τοραγὰ ἐμ δα ουγῃ;" ἐμὶδ υϑτῦ ἰβ υϑιι8}}ν [0] ον δά, 1 ἰδ ἰγαθ, 
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Ὦγ δεηίεποο, ἀεοίδίοπ, 85 118 οὐ͵οοί, Ὀὰὶ οσσαβίου- 
εὖν Δἷβο, 85 ἰπ [818 ἱπδίδῃοο, ὈΥ αὑτούς, τείοτ της 
[0 δῇ Δδβοι  ὉΪῪ ἩΠΙΘΝ ἰ8 δαϊουγσγηθὰ. ΤῈ σογὰβ 
ἀκριβέστερον ἐιδώς, οἴο., οδὰ ὍΘ ΟἿΪΥ ἱπίοπαρα (88 
ἐδ οοῃδί υοιοη οὗ {ΠΠ}0 Βοη 6 )06 ΒΟ 78), (0 διδϑὶ ἢ 
(δ τϑϑδοη οὗἉ {πὸ βοὶ ἱπρ! θὰ ὉΥ ἀνεβάλετο, δαὶ 
ὧδ, ΕΟΙΙχ δαϊουτγποὰ ἴδ 6 πιϑοίΐης, Ὀθσαυδ δ6 δα 
ἃ [ΠΡ Κπον]εάρο οὗ Ομ Υ θυ ἸΔΏΪὙ [{88η ἰμπαί 
ψἰι}} τ Εἰσἢ {86 ρτοδοηί ργοοθθαϊῃμββ οου]ὰ ΤΌΣ "88 
δἷπι. (Μεγ 6}).---κ.]. Τὶ 18 (80 ἰπίογργοίδιϊου 
οὗ ΟὨγγβοβίοτω, [αίμοσ, ἩοϊβίοϊΏ, Μεγοῦ, ἂν 
Οἰδογα. [ᾧ 18 8 ΟΥΤΟΥΤ (0 ΒΌΡΡΟδΒΟ, νἱΐ Βοξζα, 
ατοιΐι 5 δὰ Ἐπ δϊὰ, ἐμαὶ ἰμο66 πόοτγὰβ (ΠΟΙ ΒΟΙγΎ 68 
Ὀοϊοηκοά ἰο 11.}0 δοποϊιαάϊης βοηίθῃοθ οὗ ΕΘΙΪχ, 88 
ἱζῦ Βα βῃου]ὰ αυὸ βαϊὰ : "αῖϑυ 1 8.18}} Βα ΟΣ Θ 
ῬογίδοιΥ δοαυδίπἰεα τὰν 86} Γ Ἡ]Γὰ (818 ΔΥ, δπὰ 
δἵϊιεν ἰὴ9 ΑΥσΙτΔ] οὗ [,γ85188,᾽᾽ οἰοσ. ῬῸΣ [ζΖ (δὶ 
ὝΘΥΘ ἰΠ6 Β6Ώ50, εἰπών ὁοοὐ]ά ποὶ ΡῬΟΒΒΙ ΌΪΥ δδΥς 
Ὀθοη ἱηἰγοἀυοθά δἱ δαοὶ ἃ αἀἰβίδηοο ἔγοπι (86 Ὀ6- 
ἱπηΐηρ οὐ (δ δοῃηίθποθ. ΤῸ ὈΓΟΘΌΓΔΙΟΥ τηυδὶ 
8ΔΥ6 βδοαυϊγοα 8 ΠΌΣΟ ἰΠ.8ῃ ΓΏΘΓΟ ΠΌΠΟΥΔΙ ΠΟΥ - 

Ἰοῦχο οὗ ΟΣ  βυδη  ἀυχίηρς εἷ8 δαἀτηϊηϊβιγϑίϊοη, 
ὙΠΙοὴ πὰ αΔἰγεδαυν Ἰδδίθα οἱ ᾿ϑδδὶ δὶχ Ὑϑδυβ. 
[ὙΠῸ Ομγίδιίδῃ τοὶ κίοη δὰ ὈθθΏ ΚΉΠΟΥ ΤῸΓ 
ἸΛΔΏΥ ΥὙΘΆΓΒ ἱπ (ὐθβδσγοα (Λοίβ Υἱῖϊὶ. 40), νοῦ 
Βεὶὶχ ταδί θὰ, δρὰ δὰ ρμοπείγαϊθά ουθῇ διῃοης 
(0 ἰγοορΡΒ (Αοίβ, 6. χ.")." (Οσηψὸ. εἰ. 11. 298). 
πρεῖνς ὁ066 δ ἀϊὰ ποὶ σοπμάθιηῃ Ρ «]. Β.11]], 
Βο αἰὰ ποῖ δοᾳυϊῖ δἶπι, οὉ δοοουμί οὗὨ σοπβί ἀθγ- 
(19π58 σοηποοίοα π|ῖ|ῖ [80 δονγα. Ηὸ δοοογα! ησὶν 
Ῥοείροπϑᾶ {δὲ στηαἰίοσ, οἢ {86 ῥγεοίοχὶ ἰμπαὶ ἢ 6 νγ88 
ἀοδίσουβ οὗ μαδσίηρς ἰΠ6 ὑΥἱθυπο ων δἷδα, θοΐογο ἢ6 
ἀοροϊάφα. Τὰ Ῥαὰ] γοπιδί ποὰ 1Ὼ τὰ λ] ἸΔΥῪ συ δίοαν 
(ἑκατοντάρ χῃ τηρεϊσθαμ), ἵναὶ τε ἃ οονίδὶπ δ] 1 υ- 
(ἰοη (ἄνεσις) οὗἉ ἰδ Θοῃ δηομλθηί, δίποθ ἢ 88 ΡῈ Υ- 
τοὶ θὰ ἰο γοσοῖγο (μα Υἱδιίβ οὗ μἷβ ΟὟ δορὶ ο (οἱ 
ἰδιοι), ἰ. 6.. Ἐο ἀουδί, οὗἉ ἱπιϊπιαὺθ ΟΠ τσ δ ἔσθ ἀ8, 
διὰ οἵ τοϊαίνοβ, 110 186 ΠΟΡΒΟΥ τηοηἰἱοηποα ἴῃ 
χΧχῖϊ. 16; ποὶσ ῬΕΥΒΟΏ ΔΙ] βουυΐϊοθδ ἴῃ ππὶ πη ροτίδοϊ 
τηΔΙΓ ΟΥ̓ ὙΘΟΥΘ 8160 Δ] ον (ὑπηρετεῖν). ῬΟΓΆΔΡΒ, 
ἴοο, ἴΠ6Γ6 ὙΔ8 8 οσογίδὶ ῃ γοϊδχδίϊοη τηϑηϊεϑιθα 
πῃ 106 ΤΏΔΏΠΟΡ ἴῃ ἩΠΙΘΝ 6 ν͵2β φυτά δπὰ 
δηδοκ)οὰ, 800 ἬΊΕΒΕΙΚΕ: 4 οεί. Ο΄τοη., Ῥ. 
880 8. 

. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΠΙΟΑΙ. : 

1. Τὸ ΒΡΟΘΟἢ οὗἉ Τογίυ]]υθ---ἰ 6 ΟὨἿΥ τηδὴ τῆ ὸ 
γοοοῖτοδ ἰῃ (16 δον ρίιγοβ {89 ργοίθββϑι 058) {1110 
οἵ δῇ ογαίον (τ δἰ οΥ  Ο16Π),---ἰθ 8 ΟΧΒΙΏΡ]6 οὗ (δὶ 
οἰοαθθηῃοο Ὑ]ΐοὶ δου] ποέ Ὀ6 τοζαγάθαὰ 88 κ6- 
πυΐπο: ἰἴ ἴα ἱῃδβίησογο δηὰ υὑπίσχιιο ἰῃ ἐΐδ τηδίίοσ, 
δα διι Ὁ] δηά (1η86)} θὰ ἰπ 115 ἔοσω. Το δά αγο88 
οΟΥ̓́Γ 6 ΔΡοΟΒίΪ6 ΣΘΒΘΙ 68 (Π6 (ἰΒοΟΌΓΒΟΒ οὗ 6811, 
διὰ 41} (1ὸ ἀϊἰβδοουγβοθθ διὰ τχὶιηρδ οὗ [86 ΟἾΒΟΥ 
ΒΡΟΒΙΪ6Β; 118 τηδίίογ 18 σμδυδοίουϊζοα Ὀγ γα ἢ δὰ 
δὶ ποσὶ γ, δηα 18 ἔοστῃ ὉΥ Ρ] δ᾽ Πῃ 688 884 δἰ ρ]οὶϊγ. 

2, Τὴ Δροβίῖο ἀφιμοπδίσδαίοθ ὑπαὶ μοαϊν βϑηϊὶ- 
ταθηΐϑ σοῃίγοὶ Ὠἷπι, ὈΥ ποὶ Ὀοΐϊηρ βαιββ θὰ νι ῖν 
το σα ὶν σοξαιηρ (86 8180 σμδτροθ Ὀσουρσ ἀραὶ πϑὶ 
Ηἷπι, δὰ ἀοίοπαϊηρς πἰταθοὶῦ ῬΘΓΒΟΠΔΙΪν, ὈὰΓ ὉΥ 
4180 δυδι ηρ Ὠἱπλ86] 7 οὗὨ 1:6 δι] ϊοδὶ ὀρρογίυη!ν 
ἴον οοῃ εβδίηρ, δπὰ ἀοίοηαϊηρ ἰλ9 Ομ ἰδ δῖ 0}. 
Τ1ι ἰ6 ποὶ 8ο τιοῖ ἀὲδ ΟἹ ΠΟΙΟΥ͂, 88 {116 ΠΟΠΟΥ Οὗ 
Θοὰ δυὰ οὗ ΗἸδβ δρροϊηϊθα ψδὺ οὗ βαϊναίζοιι, ζ0Γ 
ψ Β σὴ δ6 86 σδοῃοθτηθά. 

8. ΤῊ σου οβδίοη οὗ ζαὶ (ἢ τηϑὰθ Ὁγ (ἢ 6 δροϑι]6 
ΤΟΣ 5868 8, βἰκοὶ οἢ; οὔ 18} ΓΘΡῚῪ γἡν Ἀ16 ἢ ΟἸ ἰδίην 
ΣΩδκ 8 ἰο Φυάαίδηι, δηὰ, Βρϑοΐδιυ, ἱΕ βονβ ἐμαὶ 
(86 ΓΌΣΙΠΟΣ ἰ8 ποί δὴ δΔροδίδδυ ἔγοιῃ (᾽9 οἷά δουϑθ- 

πϑδηΐ, Ὀαΐ ταίμον {π6 18) υοηὶ οὗ ἰ. Ἐ8με ἤπη- 
ἀφιποηίδὶ ῥυϊθοῖρ]θ οὗ {π6 δροβὶὶο 18, ἴῃ σϑϑ εν, 
ῬΓγϑοΐδοὶν ἱμπδί ψ ΐο ἢ} ἰΒ Ἔχρτθδϑοὰ ἷπ (πὸ ποσὰ 
οὗ Φεοβυβ: “Τὶς ποί ἰμαὺ 1 δῖὰ οοῖὰθ ἴ0 ἀξβῖσζου 
186 Ἰῶνν, ΟΥἹΎ 186 Ῥγορδιοίβ: [8πὶ ποὶ οοῖηθ ἴο ἀε- 
ΒίγΟΥ, Ὀυΐ ἴο 118],᾽᾽ Μι. γν. 17. ἴῃ ρμογίοοί δο- 
οογάδπορ ὙΠ} ἰπθ80ὺ ποχὰδβ οὗ {6 Μαδίογ, δῖβ 
ἀϊδβοῖ 6 σοῃΐδββοβ ἰμπαὺ μ9 Ὀθ]ουοβ δἰ ἴπῶὲὶ ἰδ 
ψτὶ(θῃ 'π {π0 ’'ὰνν δὰ ἰπ 86 Ῥσγοόρδοίβ, πὶ ἢ6 
μοϊ]ὰβ ἔβδβί ἰο 186 Πορϑ, νὶο ἴδγϑδοὶ 4180 επίοσ- 
ΓΤ ΔίηΒ, 88 ἴ0 ἃ Ρῥχοεοίουβ ἰσϑϑβισο, δῃὰ {μδὶ μ6 
ΔΟΥΥ͂ΘΒ ΠΟΏΘ ΟΡ ἰπδπη Φομονδῖ, ἰδ6 αοὐ οὗ δὶ5 
δῖ μογα. Τ}8 18 ρσγθοΐβοὶγ ἰμ6 ροβίοιι τε ΒΊΟΝ [ἢ 
ΒΘΙΌΥΙΙΟΥΒ δδϑυχη δα ἴῃ ἴπΠ6 Αὐσοθυσρ ΟΟπ σββίοα, 
ἴΏ Ορροβιίζοῃ ἰο ἰδ δι Βο]ο συγχεῖν; 1ΐ τεδϑ [886 
τοϑῖη οὐ͵οοί οὗ ἰμδὶ Οοπέοβαίοη οὗὨ ζδϊι μι, ὁ ἐ86 
οη6 δαπά, ἰο τούηϊο 180 οἴδτρε οὗ δοοίδυλδησβις 
δΔηαὰ οὗ δβροβίδβυ οὐ 11:10 ρασὶ οὗ ἴπ δυδηρεῖὶο δὶ 
Ονὶβιϊδηδ, απ, οὐ ἰδ6 οἱμὸν μαπά, ἴο ἀοσιῃοη- 
ϑίγαίϊθ {16 ὑμῖγ οὗ (89 ᾿διίοῦ πῖϊὰ 1.6 δῃηοϊοπὶ, 
ἔσο, Δροβίοὶϊοδὶ, δηα οδίο]ο ΟΒυγοὶι. 

4. ΤΒογο ἰβ. 8 ἀθὸρ τπϑϑπίῃς ἴῃ {Π6 δροϑίϊεθ 
ἀοοϊαγαίλοι ἐμαὶ, νὴ τερδτὰ ἰὸ 818 ὕδῖι δηὰ δ 
ΒΟοΡΘ, .'6 ὁπ ἀθδγογοὰ ἰὸ τηδἱ πίῃ ἃ σοοα οομρείεηοε 
ἴῃ δῖ γοϊδιϊόπβ Ὀοὶἢ ἰο ἀοὰ δῃὰ ἰο τηθοπ. ὅὍοδ 
ἃ Βἰδιοιθηΐς 28 οὶ ΟὨΪΥ οὗ στοδὶ ἱτπηροχίδηοε 
Μ ἢ τοδρϑοῖ ἰο δ ἀοΐδποο οὗ πἰπι πο] αζαϊηβὶ 186 
ΒΟΥ͂ΘΓΒ] ΟἾΔΥΚ6Β οὗ Ῥσοΐδηϊηρ [ἢ 9 ἰΘΠ}0}6, δηα οὗ 
σγοδιϊηρ ἰυτη}}ῖ8; 1ὑ τῦδδ 8150 οὗ {πὸ δἰ κι ϑδὶ ταὶὰθ 
88 ΒΟΏΟΓΔΌ]Θ ἰΘΒΌΙΠΟΩΥ ἰὴ ἕδτοῦ οἵ ΟἿΣΊ ΒΕΔ ΗΠ. 
ἴπάοοά, ΟΠ ΥΙβυ δ 18 “180 οομϑβοίΐθησο οὗ (ἰϊ9 
οοηϑοΐθῃος,"" ῬΒδὴ [Π6 αο8ρ6ὶ οὗἩ Ο τῖϑὶ Γοβο 68 
πιδῃ, 1ἰ ἀοθ68 ποὺ {ΠῚ Υἶ Θομῖ ΓΟ] πὰ, )π11] ἰὰ Ῥθδο- 
ἰχϑίθβ ἷβ σομβοίοῃοθ. Αμπάὰ τῆϑῃ ἀο68 ποὶ ζῈΠΥ 
8 κο δο]ὰ οὗ Ονιβιϊδαϊϊγ, δὰ δρργορσὶδίο ἰΐ ἰὸ 
δ1π)86 17, 0811} ᾽6 8.0781}8 εἰ 56}7 οὗἩ 1ὶ 85 ἃ ρονσοσ 
οὗ ἀαοὰἂ ἐπ΄ ΒΒ Ἰοσῶ] 6 ογοΐβϑβ---ἶῃ Ὀγοϑογυϊης 8 
σοπμδοΐθμῃοο γοϊὰ οὗἩ οἴδηοθ. ἴπ ΟΥ̓ΘΥῪ ΟἾΒΟΙ 6856, 
ΟἸὨΥ ΒΘ  Ὑ 18 ΟὨἿῪ ἃ ΟΟἷΟΡ, 8. [ΌΓΠΣ, ΤΣ ΟΒ ΔΙ; 
δηἃ μοί {Πθ βυϊθβίαποθ, (86 ῬΟΥΤΟΣ, {δ 9 δββετος, 
δηὰ {(δο 118. 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γκβ. 1. 80 Βα Ὦ ὑχὶϑεῖ - - τ ἱἱδ ἃ οοσίδίη 
οσᾶῖοσ πδιιϑᾶ Τθσεί!]υε.--- Το ῖδ 18 ὑπ 6 ΟἿ]Υ 
Ῥβϑβδρο ἰπ {μ6 ϑοιίρίιτοθ ἰὼ τ Βῖσ ἢ δὴ ογαίοτ δοὰ 
186 πδῃ)θ οὗ δὴ ογαίογ 8γθ ἱπίγσγοαυςοα, (Βεηκε)). 
--Τ 6 Ῥγοβϑοθοῦβ οὗ αοα δζὸ ποὺ Βρθκοῖβ ὙΠῸ 
αὐΐοτ τόσ ψ ἰοὰ (6 μδΥθ τπ τ οἷν Ἰεδσηοα, δαὶ 
ὙΠῸ 816 τ ϊίποδβϑοδ οὗ ἱμῖηρ8 τουεαὶοὰ, (6556). 
--ἾΝΟ οδῦδβο δ 8ο ὈΔὰ ἐδπδὶ ἰὑ σδῃποὶ πὰ 80 βάτο- 
οδίθ.΄ (ϑιαυκο).---ΕἸοαυθηοθ 8 8 οἷῆ οἵ σοά 
(Εχοά. ἱν. 11}, θα (89 δἰοᾳιθησο οὗ δ Ὀδ8α πιδῃ 
ἰα ροΐβοῃ ἴῃ δ ζοϊάθῃ οὑρ. (Αὐυφξυβιὶπ6).--- Δ᾽ 81166 
ΘΟὨ ΓΙ ΠΌΔΙΙῪ βάοτηδ ἰἰβοὶ ἢ ΜῈ πον σοΙοτδ, διὰ 
δάορίβ πον ΘΘΡΟΩ8. ΒΘ ΟΌΠΗΪπΡ, δαββδϑϑῖηδ- 
(ἴοῃ, δῃη ἃ ΘΟΏΒΡΙΣΘΟΥ͂ ΓΘ οὗ ὨΟ 4021}, 1ΐ ΘΙΩΡΙΟΥ8 
186 ἐἴη89] οὗ οΥδίοτγυ, δηὰ δἰϊθρίβ ἐο σαῖῃ 15 οὗὔ- 
θοῦ ὉΥ τηοϑπᾶ οὗ {0 ὝΘΒΡΟΙΒ οὗ αιίουΥ. Βαὶ 
ἔαϊ ἢ δηὰ ἰγυΐῃ σοί δὲπ ὑπο} βὶ πιρ οἵ ἐἱγ δηὰ ἰπίερ- 
τἰγ. Το δἰκῃ ῥσὶοδὶ ΡῬθδυβ ὙΠῺΜ ἈΪΒ ΟΓΑΙΟΓ 
Τονίυ]υδ. Ὀυϊ Ῥδὺ] τηϑοὶβ ἔμοῖὰ ὙΓ ἢ18. ψοοά 
σοῃϑοΐίθποο δηὰ ἷβ δ] ἱονηρ μοῶγὶ. (ΑΡ. Ῥαβι.). 

νεππ. 2,8. Ῥοσῖ]]05 Ὀθθ8ῃ ἴο βοοῦδο Βέτο. 
--ἶον αὐτί] δηὰ ουὐμπῖηρ ἀγὸ ἰδ 6 σἰ]άχεη οὗ 
ἀδυίκηθθθ'! “ΑΒ ἃ οδβοὸ ἴδ [Ὁ}} οὗ (ἀδοου) δῖγὰβ, 
80 ΔΥῸ ἰμποὶς Ὠουδβοδ 10}} οἵ ἀδοοὶ!." 26Γ. νυ. 27. 
ΤΏΘΥ ΒΟΡΘ ἴο ΟΡ γϑββ 88 ἱπποοθῃϊ διὰ ἰδ ῬΌΟσ. 
Βυὶ ἃχὸ ποὶ ἐμθ Ρῥϑῖδοοβ οὗ ὑγίποαβ δῃὰ ζχοδί 
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Ἰοτάβ, δῃὰ ἐμ οἴδοοβ οὗ Ἰυάροα δηἃ σου Π56]10 18 
[}} οΥ̓͂ ϑ8ο ἀδοου-ἰγάβ) (ϑίδσκο).---θϑϑϑίηῃ 
ταὶ ΌΥ ἴ86 ὙὙὸὁὸ ΘΪΟΥ ἔτοαῖ αὐἱθῖηο885 
[Ρ68696].---Τ γί} 8 ον ΓΒ 6]πη8 ΕΘ] σ τὶν σοτ- 
ῬΙπιοηΐθ, ἰῇ ΟΥΘΡ ἴ0 ραὶῃ [18 ἕδνοσ. (δίδγκο). 
Ἡ ἰοκοαὰ τῆθ ΠΟΥΘΥ υἱϊὸῦ ἰῃ9 ψογὰ φέασε τῇ 076 
Ἰουάϊγ, ἰδὲ ὙΠ6η (ΠΟΥ ἰηίομα ἰο αἰδιατ {86 
ῬοδςΘ, δπὰ ἰο ογϑαίθ σοπξυβίοη, 8. ἵν. 21. (1ἀ.). 
---Τουι 5 ῬΤΟΡΑΓΟΒ (Π 6 ὙΔΥ͂ 0 ΗΒ δοσιιβαίϊοη 
ὈΥ ὈδΔ8β0 δαίίεγυ. ἘΘΙῚΣ γὙϑ θηδίδυθα ὉΥ Υἱόοθ, 
διὰ νγδβε βεαϊοα ὉΥ {80 Ῥ6Ο}]6; (00 δι ὈΒΘΑῸΘΠΙΙΥ͂ 
σοι ]αἰποὰ οὗ Εἴτα (ὁ {πὸ ΘΙΏΡΟΓΟοσ. Απαὰ γοί (μὲ8 
δαιίογον ἀοὶῆοβ Ηἷπι, ἴἢ ΟΥ̓ΔΟΥ ἰο χζαΐῃ δἷ8 ἔΆΥΟΥ, 
δηὰ ἀδοΐδσοβ ἐπδὺ Πο 18 186 δΔϊμον οὗὨ Ὁ] βϑίηρΒ 
ἴῖοΥ ψ ἈΪΟΘᾺ (λ6 Φονγ8 όγο μα θὈιοα ἰο αοἂ 8Δ]Ο0Ώ9. 
ΤῊ ἀοδῖγο ἰο δδαιοσ τθῃ Βὲ1}} ΣΟΎΘΓΠΒ 8186 δὰ 
ἀη ΓΑ ὉΠ Ὁ] ἰθθομ 6 γβ. (ἀρ. Ῥαϑὶ.).---οὺν ρκτοαΐ δὴ 
ἰηδαθηοο βαιίονΥ οχθγοΐβοθ ἴῃ {η6 ΟΣ! Τὶ 18 
8. ᾿νοηάογίι! ἱηβίσυμηθδηὶ πὶ ἰπ6 δηαβ οὗἩ τω ῃ. 
τοδὶ τ ΘΙΙΡΙΟΥ ἰΐ, πμθὰ ἰΠ6 } μῖϑ ἴὸ ραὶῃ 
ἐμ ον οδβ, ἀπαὰ ἀνα] ἰοτ σον 65 οὗ (ἰ6 Ση γΠι 168 
οὔ ἰπίοτῖον τηθῃ ; δη4, οὐ ἰῃ6 ΟΥΒΟΡ Παηὰ, ᾿Ὡἴουΐοῦ 
τδοὰ Ἂαἴβϑοουοῦ 8 ΘΚ δβίἀθ ἰῃ ἃ σγοδὺ τη8η, δηὰ 
188 δοαῦϊτο ῬΟΥΘΙ ΟΥ̓ΟΡ πῖὼ. (ΒΊορογ). 

γεε. 4. Τπαῖ 1 ὍὈ6 ποῖ {πσῖθμοσ ἰοᾶϊουκ 
ἀῃῖο ἴ866.---Τ}ῖδ σουγβθ 88 ὙΘΥῪ ἸΘΙΘΟΙΏΘ ἰῸ 
Ε6]1χ---δη ἱπιγοἀποίτοῃ, ἢ1}}} οὗἩ ΒαιοΣ Ὡς ΟΧΡΙΘ8- 
δου, δηὰ ἐμὴ 4, βϑἰϑδιϑιηθῃΐ οὗἩ (Π6 6886 88 Ὀγίοῖ 
85 Ῥοββί]6; ἢ6 ἀϊ81::κ6ἃ Ὀαδίμοθββ (οἰι. χχὶ. 86), 
δηἀ ΠΟΥ͂ τοοοϊνϑα {Π|6 Ῥγο 186 ὑπο Β6 Βῃου]ὰ ποὶ 
Βὲ Ἰοῆς ἀοιαἰὶποᾶ, (111 567). 
εκ. ὅ. ΕΣ ὅ͵71ἷῸὸὺ Βανο ἐουηᾶ [δῖ8 τὰδῃ ἃ 
ῬΘδΌΙ Ως 16]]1]ουν [ἰο0 ὉΘ 8 ρεθ8ι].---Το Ὀοϑαίϊ- 
Ὁ] ἰππαρὸ οὗ 8 τνΪΠ685 οὗἩ ζ68}}8 ΒΘΘΙΩΒ (0 0 του] ά 
ἴο ὀχ οῖὶ ἀϊθιογίοα ἔθαίασοθ. ΗΒ ρυϑοῖοῦϑ Τη69- 
σα 8 6816 “4 Ρεβι᾽"); δὶ8Β 268] ἰπ δα ἀγοββίηρ 
18ο59 Ὑ1οὸ δΔΓ6 ΒΡ  Υἰ8}}Υ ἀοαά, γϑβυ δ Ἷπ σίνίης 
δῖα (19 σΒδΥϑοίοσ οὗὨ “8 ΠΟΥ Υ οὗἩ βοαϊ ἰοη." Τὸ 
Ῥτοδοῖ 6808 18. ““βοοίδυϊδηΐϊδια ""; ἰ0ο Ὀυ]]ὰ ἂρ ὑμ6 
κἰπράουι οὗ αοα 8 ““ἴ΄ο ῥτοΐδηϑ ἰπὸ ἰδ} 16."-- 
7 βυον 8 80 ἐχρογΐίθῃοο οὗ Ομ σίδὶ δπὰ ᾿ιἷβ 
ΔΡΟΒΙ]65, ὙΠῪ Βῃου]ὰ 1 ποῖ 6 οὖν οὐαῦῖ Βαυϊ 
6 816 σοηβοϊοὰ πῦθῃ ὑπὸ ϑρίγιι οὗ ὑγυὶῃ σῖνοδ 
ὯΒ (86 ἰΘΒΕΠΠἸΔΟΩΥ : “88 ἀθσοίνγοσβ, δμὰ γοὺ ἰγαθ.᾽} 
[2 Ὁον. νἱ. 8]. (ἀρ. Ῥαβί.). ' 

γὲεε. 6. ὕΒοσα νγὸ ἴοοϊς.--- Του }}8 ἀο6 8 
Ὡού οὐϑη ΧΣΘΙΩΟΙΘΙΥ γοίοσ (0 ἐπ ᾿Ἰηἰθηαρὰ 88588- 
αἰ μδιϊο ; ΟΥ̓ΘΡ 8}1 [Π680 ἰπίαυ ἶθθ μδ6 δΡ Ὁ}}Υ 
δΒριϑδὰβ ἃ υϑὶὶ, (Αρ. Ῥαϑί.). 
κε. 9. Διηᾶ ἴδο ὕονγβ αἷδο διδϑϑιηῖθᾶ.-- 

ΤΉΟΥ βαϊὰ "“"Απιθη "ἢ ἴο ὑἐμ6 οἀἔγίηρ βου οὗ 
Τοτι] 5: (ἩΠ] 6 :).--- ΕἸ ϑθοοῦ ἤπᾶ8 βαρροτί- 
ΟΥΒ ΒΟΟΒΘΡ ἔδδη δ ἰσαϊῃ. Βαϊ 1 ουϑὴ {πουβδπὰϑ 
δδδοηΐ ἰ0 8 116, ἰΐ 8.1}} τϑυλδὶηβ 8 116. (ϑίδυκο). 

Κκπ. 10. ἘΒοΩ Ῥδὺ] - - - απδυσοτοᾶ, ΕῸτ- 
ἈΒΙΔΌΟΝ 88 Ζ Κηον - --ἃ ἡυᾶρβο υηῖο 115 
ὨδῖίΟΏ.---Βὸ Βρδσϊηρ ἴῃ οίνίης {{|168, 88 Ῥδὺὶ] 
Βοτθ 8959.  ΠΘΏ 8Ὼ ΘΠΟΙΩΥ͂ οὗ ἀοά, δὴ πητὶρμῖ- 
οοὺβ ᾿υάχο, 8 διζοβρδηΐ Ἠδλιηδη, ΟΥΓἹ 8 ΑΠῊΡ, 8 
δβἷαυο οὗ δἰ, ἰβΒ Ὀοΐοσε ἰπθ6, βΒμουϊάβὶ μου ἐ6]} 
εἷτπι {πῶὺ 6 15 δὴ ΘΧοΘ]]θηΐ, ἷρην οϑιθοπχοα, δηὰ 
᾿ΠΟΟΙΏΡΆΓΒΌΪΟ τη ΞΒουϊάϑὶ ποιὰ ἰΔ}κ οὗἉὨ 15 
τοδὶ πιουὶ ἰῇ “}Ὲ466 β.}8}]} ΠΟΥΘΥ ὍΘ τηογοά, ἴῃ 
Ῥ ὮΟ86 ΘΟΥ̓́68Β 8 Υἱ16 ΡΟΥΒΟΙ 18 σοῃίοτηποα.᾽ ῬΒ. χγ. 
4, 5. (ϑίανκο).--- δὰ] που Ὀ ΘαἸΥ ΒΟΥ 8 ΥΟΒΡΘΟΙ. 
ἰο ΕΟΙΊΧ, ἱπ 50 ΤΆΤ 88 ἢ6 Βο] 5 ἃ Ῥῃ}1ο οἶσθ, 186 
ἀϊσηϊ οὗὁ ν Εἰσ ἢ 18 ποὶ ἀογῖνοα ἤγοτῃ ὑπ 6 ρϑυβοηδὶ 
ποτ 8 οὔ [6 ῬΘΥϑο.. ὙΠΟ 18 ἱπυθδίθα πυῖιὰ ἰδ, Ὀὰϊ 
ἔσο [6 οταΐηδποο οὗ ἀοα: πουογί6}6589, ὙΠ ΘῈ 
μο δὐἀάγοδδβοβ Ε ὲχ 88 8 “ἡ υὰκο,᾽᾽ κ6 σϑιαϊμβ πἷπὶ 

οὗἩ Ἰὰνν δῃὰ ᾿υβιῖϊδο. ΤΏυΒ δὸ Ὀγϑοί 898 δἰ πηθ6 17. 
841} τπαὶ π ἰδδόβθδ ὰ8 ἴῃ Βοζὰ. οἂ. χὶ. (θοῦ, 
δηὰ 8ρ.). 
γε. 11. 1 τυϑοῖ ὑὉρ ἴο 9οσύδειθπι ἴἔοσ ἴο 

ὙΥΟΣΒὮΪΡ.---ΡΔ0} ἀο085 ποὶ ΘΙ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ 8 ΘΟΙΩΠΠΟᾺ 
τηοᾶάς οὗ οχρσχοβϑίοη; [6 σϑϑὶν ἱπίοπαοα, 1 ἱξ 
ὝΟΙΘ ῬΟΒΒΙΌΪΟ, ἰο Ὁ6 δἰ Φογυβαίθιη οὰ ἰδ 9 ἀδὺ οἴ 
Ῥροηίοοοβί; 6ἢ. ΧΧ. 16. 
γε. 12, 18. Διυᾶἃ πον ποίῖδοσ ἰουπᾶ π|θΘ 

ἱῃ 186 ἔθζΏρῖο, οἷο.---ΟὈϑοτνα {π6 σοῦγ80 Μ Ἐ16Ὰ 
Ραὺυ] δάορίβ. Ηθ τηοάθβϑιΥ ΟΣ ΡΓΘΒ868 πἷ8 Γοβρϑοῖ 
ἴον ἐ86 οἶα οὔ ἡαάρο:; ἢ6 ΒΟΏΘΒΟΥ δπα ὈγΘΙ͂ν 
βίδίθβ {86.6486:; Β6 ΟΔΙΤΏΪΥ ἀθηΐοθ [86 ἰγαὶῃ οὗἩ (9 
ΟΑΥθ, πὰ 828 σδ] ΠΥ ϑϑογίβ ὑμαὺ [μ 9 Ορροβὶΐθ 
8 89 ὑγαϊῃ ; 6 ὈΟ]ΑΪΥ ἀοιπδπὰβ δὴ ᾿πνοδι ρα ϊοη 
πὰ {86 ῥγοοῦ; 86 ἀϊδβιϊπ οι] Υ ΘΧΡοβ98 80 ἰγὰθ 
ΤΟΆΒΟΝ οὗ {ἰμ6 σομρ]αϊηί. ἸΤαῖκο [86 Β816 ΘΟΌΓΆΘ 
Ὀοΐοτο ἃ οουτὶ οὗἁ 7υβίιῖ69. (Βδίδν 6). ͵ 

γκ5 14. Βυϊῖ [16 1 οοῃέθβα απο ἴ8696, εἰσ. 
-- πο Ῥ8ὺ]} νᾶϑ δ᾽] ουσοὰ ὉΥ ΕοΙὶχ ἰο βρϑδὶζ, ἢ9 
τορ] θὰ ἰο (δ 6 δοσυδβεαίϊοῃϑ οὗ μἷ8 ϑῃηθιηΐθθ, Ὀαΐ, 
ΒΌΟΥΘ 8]}, δυδὶϊοὰ πἰταβ9] οὗ [8 σρρουγίπϊν ἰο 
“ἐγ 688 8 φορὰ σοῃζοββίοπ᾽ [1] Τίπι. τἱ. 18]. 
(Βίομου).-- - δὶ αὐζοσ [89 γα  ΒΙΟΒ ΠΟΥ 
Ο811 ΒΘΙΘΒΥ͂ [ἃ Β66.], 80 ὙνοΣδΒίρ 1 ἴ89 Θοῦ 
οὗ Ὧν (δἴδοσα.--- Ρ8ὺ] ἰδ ποὶ δϑῃμδιηθα οὗ Ὀθίης 
ὃ “ΝαΖαγθηθ,᾽" αὶ μ6 ἀοηΐθβ ἐμαὶ ΟὨγ δ δηλ ἰδ 
ἃ ἔαϊδο ἀοοίγ 6 ΤΘΟΘΒΟΥ ἱπισοάιοθα, δηὰ (δὶ [89 
Θῃυτοῖ οὗἩ αοἀ 18 8 βοοὺ ἐμαὶ ᾽.88 δροβίδιϊζϑα ἔγοπι.. 
ἐδὸ δῖ τι οὗἁὨ 010 Τα ΒΟ Β, ᾿παϑιαι ἢ 88 86 αοδροὶ 
οὗ ΘΟ σὶβέ 18 ἐμ 9 Βραγὶ δηὰ βου]---ἰὴϑ στοϑὶ οὐ͵οοί 
δηὰ οπᾶ---οὔ (6 οπίΐτο οΪά δονοπαπὶ. (θοηλ. δυὰ 
8Ρ.).-Ἴ 0 ὑσὰθ σμυσοι οὗ αοα Πδ8 ΔΙΑ 8 Ῥγο- 
ἀμορά ἐμ6 βαῖηὴθ ουϊάθηοο, τ Ἀθη νον ἰΐ γὰ5 68]16 ἃ 

ἃ Βοοί. ΤΒὺ5 9 Ενδηροὶ σαὶ ΟΒιγοἢ οου]ὰ 8]- 
ὍὯΥ5 τὶ σοηδάθποθ σΟΡῚΥ ἰο ὑπ δι 0}16, τ 6 
{89 Ἰαἰῖον ἰογιγχοὰ 1 8. 6 Ῥδσίυ, ὑπαὶ ἰὺ 8 ργϑ- 
αἰβοὶν {μ οἱὰ, δροβίο οὶ οδαγοι. (Προ γ).--- 
Τῆυ8 Ονἰβιΐδηϑ οἵ ον ἀδύ, γῆ ῬΟΘΒ688 Βρὶ γιὺ- 
ὉΔ4] ᾿Υἴδ, ΤῊΔΥῪ ἀοπηοππίγαίθ, ΒΘ (ΠΟΥ 8ΓΘ ἑοττρθᾶ 
ἐἐβροίδΥδί8,᾽ “Ῥ᾽ο  δί5,᾽᾽ οἱο., ὑπαί, δοοογαϊηρ ἰο 
180 ϑβογὶρίαγοβ, ἱποὶν δεοίατίσπι, ΟΥὁὨ ὑποὶν ρμέοίδπι, 18 
ΒΙΩΡῚΥ ὑπὸ ἑπιλιαἰίοη οὗ ΟὨ τἰδὶ, δὰ θαγποδὶ ψα]}ς 
ἴῃ {πᾶ νγᾶγ οὗ βαϊναϊΐου νυ ΐοι 7688 μ48 τητκοᾶ 
οαὐ ἰπ Ηἰβ8 πνοζὰ, ἰὰ Ηΐβ οὐ Ὑ4|Κ, διὰ ἴῃ ἰδ 
Ὀ]οοά. 

ψεε. 1ὅ. Διᾶἃἂ Βανθ Βορο τονυασᾶ Θοᾶῦ, 
ΨὩΪΟΒ ΠΟΥ Ἐμοιηδοὶνθα 8160 611ονν.---Ἴὸ 
ΠΟΡΘ οΥ̓͂ {Π6 τοβατγτϑοίίοη 18 688} 1864 οη ἃ ἀοο6- 
ἰτἶδθ, (86 ᾳΊΟΤΥ οὗἩ πῖςῖ ἀϊὰ ποῖ διῖίδο ἔοτ [88 
βτγβὲ ἰἰωθ ἴῃ 89 Νοὸν Τοβίδιιθης; ἐμὶ8 χοϊάθῃ 
ἐπγοδὰ οὗ οἰθγηδὶ Ἰ᾿ἰἴο βᾶββθϑ, ΟἹ ὑδμ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 
[βγουρὰ ἐμ ψ80]6 οὗὨἩ ὑμ6 Ο]4 Τοθίδιθηι, ΤΒθ 
σγοδίου, ψγὰοὸ δηϊπιδίθα ἰἢο ἀπσδὶ οὗ ἰδ ρστουπὰ 
αἰϊ ἬϊΐΒ Ὀτοδί"---ἰ6 οΘονοπαπίδ) αοα, 0 τπηδαθ 
“88 ΘΟ Ἰδϑιϊπρ οογοπδην [6 θη. χΥΪ!. 7] ΨᾺ 
ΑὈγΘΒδπι, [5886, 8η4 7 6Δοοῦ, 18 ποῖ ἃ αοἀ οὗ ἰδθ 
ἀρβά, Βυΐ οἴ {86 ᾿ἰνίηρ. Τηδὺ ΠΟΡΘ γ͵Ὑῶὸ8 ἃ βου γσΘ 
οὗ δοιηΐοτί ἰο Φοῦ (οἰ. χῖχ. 26--27); [βδῖδ (6 Ἀ. 
χχυΐϊ. 19) ἑοτοϊοϊὰ τὸ; θδῃϊοὶ (οι. χἰϊΐ. 2) ὈοτΘ 
ἰΐποβ ἰο ἰξ. [1 18, μουγοόνοσ, ἔσυρ, ἱμαῖ, πα [88 
οΆ86 ΟΥ̓͂ Ρααϊ, (ἷ8 Βορο τοί οὗὨ 4}} δοαυϊτϑὰ 8 ἥττα 
ἐουηἀαιίοη, δπἃ τγᾶ8 οηἀδονγοὰ στ ᾿ἰΐθ πὰ ῥσο- 
ἀυοίΐνο ροτον Γπγουρὰ (Π9 τοδβαγτγεοίίοι οὗ δθδὰδ 
Ομ γίδὲ ἔγοιι ἰῃ9 ἀραὰ [2 Τῖπι. ἱ. 10]. (δϑομξ. 
δηὰ 8}.).---τἰ 9 τοϑυγγθοίίου '8 ἐπ Του πά διῖοι οα 
ψοἢ οὰγ ΟἸγ  β ἰἰ ἐγ σϑϑίδ; 17 (86 ἔσΥΤΊΟΥ γ οὶ 8, 
[86 ἸαϊίοΣ πουϊὰ ρᾶ88 δΎΎΔΥ τὶ ἐλ [1 ΟΟΥ. χΥ. 
141]. (ϑιανκο).---ὦ παν Βορο ἰοννασᾶ σοῦ, 
εἰο.---Ηδδὶ μου ἐμἷ8 Βορεῖ [{{ἰ8ὸ ϑρὶγῖν μδ5 πο 

Ἵ 



4,4 ΤΗῊῈ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῈ ΑΡΟΒΤΙΕΝ. 

γοί ἱπιρατίοα ἰὺ ἰο ἐμ66, Ῥδιδο ποὶ ᾧαπε}} ἰμοὰ τὶ 
δεβυγοά οὗ (ΠΥ ὈΪεΒβοα τϑβυγγθοίϊοη ; ῬΘ080 ποῖ, 
ἴον ἰῃ γα σδῃ Ὀ6 Ὠοϊ ἰΩΡ ΤΌΤ ΔῊ [Ὁ] {Πππη ἰο ἀϊ6 
πὶ πουῦ {Π6 ΒΟΡο οΥ̓͂ ἐπ 6 τεδυγτοοίίοη. (Καρῆϊ.). 

γεμ. 16. Διᾶ μοσϑίῃ ἄο 1 ὄὀχϑσοΐδθ τὰν- 
8601 ἴο Βενϑ εἴννυαυβ ἃ οοῃδβδοίθῃοϑθ νοἱϊἱᾶ οὗ 
οἴϑθιιοο τοννασᾶ Οοᾶ, απἃ τονναστᾶ π|68 --- 
ΤῊΘ δροβϑίϊα δῆουνδ 08 86 υ86 τ! οἷ ΠΘ ΤΠΔΚΘΒ οὗὅ 
μἷα το] ρίοθ. στο ἰβ {86 ἰγὰ ΟὈ͵δοί ΟΥ δἰπὶ οἴ 
8}1 το] κίοπ. Αβ Ἰοῃᾷ 88 ΟΣ σοηζοββίοη οὗ δ 11} 
ἰδ ΤλΘτον 8 τηδίϊοσ οὗ {πὸ ᾿υά ρτηοηΐ, ΟΥ 8 'πῃθΓ- 
ἰιοὰ οὐαί, ΟΓ 85 ΔΡΡΙ6 οὗ ἀϊβοογά δῃὰ βουγσοο οὔ 
σοπίοπιΐοη, ἰε 18. σμΔΙ͂ νιϊπουΐ σταίη, ἃ Βα ον 
πἰίδουί 6. 10 ἐμ θη ΟΠΪΥ͂ ἀοβόσνοβ {86 ΠΆπια οὗ 
8 ἰγιιο δι, τ ΏΘῺ ἰῦ ὮΣΡῸΒ δηὰ δϑϑίβίβ 18 ἴὩ 80 
Φχογοίβι πη Οὐγβοῖνεθ ἰμδὲ ΜΘ ΤΩῪ ὈδσοΟπὶο Υἱρῆἢί- 
δου, ἀθντουῦῖ, δηὰ δοῖὶν Ὀεΐογο Θοὰ. (Αρ. Ραβί.). 
--Ὑ Υ διουϊὰ {παι τδη ποί Ἰονο ἀοα ψ 1} 8}} δἰβ 
Ἠοδτί, ψῆο ὈοΙΐονοβ ἰα αοἀ δηὰ δ85 Δ αϑϑυγα 00 
οἴ Ηἰβ χτδοϊοιβ ῬΌΓΡΟΒΟΘϑ, βῖίποθ δ Π88 σίνϑῃ ὺ8 
Ἧϊκ ὅοη, δὰ ἢ πἷπι (Π6 ΠΟΡρΘ οἵ δἰθγΠΑ] Ἰἰ 67 
ὝὮΥ βιιουϊὰ δὲ ποὺ ὕἤδαν πὰ ποῦοῦ ἢϊαῖ ἮΩΥ 
Βῃουϊα δο ποὶ πη ῖκο ΘΥ̓ΟΡΥ οἴοτί, ἢ ΟΥΔΟΡ [0 ΒΗ ΟΥ 
Ηἷβ σγαι δ ΓῸΥ δυο ἢ} ργοαὶ ΚἸΠΔΒ δηα πιογοῖθβῖ 
ὙΥ βῃουϊὰ μ9 ποὶ δαὶ δὶ. Ῥδιῖθηθο δῃὰ οδϑάϊ- 
ΘΠ66 ἰὼ Βο6850ῃ8 οὗ δῇ οι οη7 ΤὨι8 611} 18. 8]- 
ἬΒΥΒ ΔΟΟΟΙΠρΡΔηΐΪΘα ὈΥ ΤΩΛΏΥ ΥὙΟΡΥῪ ὈΓΠΠΪΔπὶ δηὰ 
χα οὰ νἱτίαθβ, δηἃ ἰβ ΠΟΥ͂ΘΥ δίοῃηθ. (0.6 0).---α 
ΑἸιβουρσὰ Ῥϑὺϊ ἀ6818 ὙΘΡῪ ΒΥ] ΟἿ 18 8. σοη- 
βοΐοποο, ἱπβοιῃ ἢ {μαι Π6 ἀδβίγοβ ἰΐ (6 Ὀ6 νοϊὰ οἴ 
οὔδησα αἱ αἰΐ {ἰπιεα δοίλ ἰοισατά (ἠοα απα ἰοισαγτὰ 
“εη, δ ὨΘΥΘΥΓΒ616Β5 ΒρΡΟδΙ5 Ψ]ΪΓ} στοαὶ δι η}}}{γ. 
Ἦο ἄοοϑ ποῖ ΒΔῪ ἰπαὺ ἢ6 88 ΟΥ̓ ῬΟΒΗΘΑΒ68 ΒΘ 8 
οοηβοίΐοῃοο, Ὀαΐ, 1 στοαὶ σοηβι ΘΓ ΟΏ, ΒΟΥ 
(δ δὲ λέ ἐχογοίδοα ᾿ἰπιδοῖ Γ ἰο λαυε ἰϊ. Τὺ ἴθ ΥΕΤῪ Ῥτο- 
δι Ὁ]6 ἰο ἀρ8)] δβίγίοαΥ πεῖ (19 σοηβοΐθησο δηὰ 
ΠΘΥΟΥ ΔΙΙΟΝ ἰΐ ἰο γτοίδχ 118 ταϊο Ὁ] 685. (ΑΡ. 
Ῥαϑί.). 

γεκ. 17, 18. Σ οᾶζῶο ἴο Ὀσχίσι αὶ δ:6 ἴο ΣῪ 
Ὡαϊίοι - - - ἰουηᾶ ὁ ρυτδοᾶ ἴῃ 186 ἴθτ- 
Ρ16.---ΤἸἾ δο, τῆο ἰδυβ ΘΟΏΓΟΤΒ ὈΘΠΘΗ͂ΪΒ οἢ 18 
πο ΚΟΥ, ἰβ σ4]16ὰ “4 ραβι᾽" Ὅροι 67 οὗ (86 6δοπι- 
του πὶῖγ, δῦ τησδί {Πδὺ Ἰηδ Ὧθ, ψ}10Ὸ 4068 ἸΠ᾿ΌΤΥΥ 
ἴο ἴθ. πο ριθονῖ Απὰ τὖ 6 ψθο ἰδ ἰθορ8 ἐΐ8 
ὙΟῪ ἴῃ ἴῃ ἰθρ]ο, 15 ἀοβουϊ θὰ 88 ἃ ἴδῃ πὸ 
ἐῬγοΐβδῃοδ ἰμ6 ἰ61}0]6,᾽᾿ γ᾽ δὲ Ὠ816 88}8}} Ὀ6 ρίγοη 
(ο {86 πη, ΨἘΟ, ἰδ (80 ἴθ 16, υἱοϊδίθβ 818 ὈΔΡ- 
εἰθπιαὶ τον ἢ (βία κο). 
γε. 2υ. ΟΣ 9186 1δΘἵ [ἢ Θ56 Βδ:2ΩΘ ΘΓ ΒΥ, 

ἐ{ΤΘΥ Βανὸ ἐουπᾶ ΔῺΥ ΟΥἹἱ] ἄοϊπᾳ ἰὩ τΏ9. 
-- Το δΡροβίϊθ, ἴθ ἷ8 ἀοίθησο, ἀθπιδηὰβ οὗ. 4]} 
(οΒο ὙὯΟ δὰ βοὴ δα Κποόνη ᾿ἶπι, ΟΥἨ δα 4880- 
αἱαίθα ψὶϊ ἢ Ὠἷπι, πὰ Ὅδοη Ὑ] 68868 οὗ 8 60Ὲ- 
ἀποσὶ, ΘΙ ΠΟΥ ΠΟΥ 68} ᾿ΔΥ δὴγ (Βίηρ ἴο Π͵8 στο. 
Ηδὸ ναβ ἱπιρο]]ϑὰ ἰο δάοριὶ [ἴα δουσβο ὉΥ 8 σοοὰ 
οοπδβοϊοῃσο, Ὑ816 ἢ) τγ88β γοἱϊὰ οὗ οὔσδισο ἰοναγὰ ΘΟ οα 

.«ϑηἀ Ὡϑ. ΜΔῺΥ ἃ θοῦ που] Ὀ6 ρυΐ ἰο ΒΠ8Π18 
1 ἷβ δοαπυδὶ πίδη 68, ΟΥ {8086 σοῃηβάοηίία!ὶ ΓΙ ΘΠ 48 
Ὑ80 ΔΥῸ ἅν Γ6 οὗ Ηἷδ βοοσοί δοίβ, 8]. οὐ] 84ὺδο δπὰ 
ὈΘΔΡ ἩΠ|ὴ658 βρϑαϊηδί δίῳ. Βυϊ ᾿ξ 16 Ῥγϑοίβοὶν 
ἕγοτω βουγοοδ |ὑκὸ ἔπθ80 ἰμδί ἐπ ἀτγοβὰ οὗ ζϑωγ 
Ῥτοοθράβ, ἰπ ΘΟηΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ τ ἰσοἢ (86 ἀυΐ1 68 οὗ 
μὸ Ββδογοά οβῆοϑ ἂσὸ {1816 ἴη βιιοῖ 8 0 ΚΟ Πι 
ΤΩΒΉΠΟΥ. (ΑΡ. Ῥαβί.).--ὁὸ ποθ αἰϑοουγεθο οὗ 
ἐδ:9 Δροβί]θ βου [86 ΘΟἈἸΠιἢ 688 Οὗ ἃ Ὠοατί τ 6 ἢ 
4 Τοτὰ μδὰ βἰγοηρσίμβοηθὰ. Ηδτγο ποίϊοο, 1. 1110 
ΘΟ ρΟϑυγο πῖτ σι ἢ6 ᾿ἰδίθῃ8 ἴο ὑπΠ6 δοοσιιβῆ- 
δαϊϊοη οὗ Του]; δ 6 ἀ068 ποῖ ΟΡοῃ 8 πιου (ἢ, 
ἘπῚ}} ΒΟ ὶχ ὈδοϊτοῺΒ ἰο ἰπὶ ἰο Βροᾶῖκ; 11. ΤΊ 6 ὑρ- 
γἱξίπο85, Ὑ σι 1Ἰοδἀβ ἶπιὶ ἰ0 δνοϊὰ 81} βαιίοσίης 

ἰοσπιδ ἱῃ δαάἀγοβδίης ΒΟ Ϊχ, τ Ἐ]ΠῈ δ δον τὸ- 
Βροοὺ ἰὸ μὶβ οἷοο; ΠῚ. ΤῊ ζϑδυ θβδηθδα π1} 
ΟΝ δ6 ΤΟΡΟΙΒ ΦΥΟΙΥ υὨ)υδὶ ὁματρο: ΙΥ. ΤΙ 
δἰτη Ρ] ΟἿ οὗ (86 ἸΏΔΠΠΟΥ ἴῃ Ψ ΪΟΒ Β6 πἰδίοθβ (86 
ἔδοίβ, ψὶπουϊ γοβοσιϊης ἰο ΔῺΥ διγίϊῆσο: Υ. Ηἰβ 
ΘΟΌΓΡΔΩΟ 888 ἩΪΣΙΏΘΒ6; 80 ἀοΐοπος πο ἢ ἢ6 τολῖτοα, 
δἴογαβ πὶ Δ ΟρΡΡοσίυ ΜΕ Υ 680 ἰ9 τδκο ἃ οοῃ- 
ἰφβϑίου, τι. δ ογζιῃ βρὶτὶϊ, οὐἨ μὲ8 δίτῃ, οὗὨ 15 
ΒΟΡΘ, διηά οὗἩ δὶ5 ἴοσθ ἰο σὰ δϑὰ τηδῃ, δπὰ, ἰη- 
ἀερα, οὗ δἰ5 ψ Βο]ο ἔσο δὰ [16- κἰνίπρ τεϊϊσίοι. 
(Ετοπι ἄρ. Ῥαϑί.). 
κε. 22. Ῥ'οἰἱχ - - ἀοίοιτοα [6 1.--- Τατίου 

ἴοττδ οὗ ἰΐ 6 Ὠδίυγαὶ ποδί, ψὶϊσἢ ἃ ἰάροδοσ, ἰ9 
Ὑ Ποῖὰ (86 σΒΓ6 οὗ ΒΟ11]5 ἰδ Ἰηἰτβίοα, βου] {Β0Γ- 
ΟἸΖὮΪΥ υπάἀογδίαπα, δγὸ ἀονοϊοροά ἴῃ Βοὶὶχ. Ηθ 
Ῥτοβοηΐβ 8ὴ ἱπιδρθ Οὗ ἃ τηδῇ οὗ (πο ποσ]ὰ, δηᾷ ἷ}- 
Ἰυβίγωίθβ. ὉΥ ἷβ οοπαθοεὶ (Π0 ΙΩΔΉΠΟΙ ἴῃ ἩΒΙΟΒ 
δύο τῆθη 4Ὧ68] ψ| (ἰΠ6 αοβροὶ. Ἐδβον μδᾶτε δ 
“Κοον]οάρε οὗὨ (Βαϊ πδὺ,᾿ Ὀμὰὶ {ποὶν Κπον)οάκο 
ΘΧΟΓΟΙΒΟΒ ΠῸ ἰηἥμθποθ 05 (Ποῦ Βοαγίβ. Ετθ 
ΒΘ (ΠΕ6Υ ΟΟΟΌΡΥ ἰδοπιβοῖνεβ πιὰ [6 (πίη 
ὙΠ 9 ὈΘΙΟΩ ἰο 186 ἰεϊηράοιῃ οὗ ἀοα, (6 } δὲ 
δοίυαίοα Βο] οἷν ὈΣΥ ουγϊοδὶγ. ΤΒΟΥ τὰϊβ ἰοὸ ὃὉθ 
τοραγαρα 5 ἱπ ρδτ δ), Ὀὰϊ ἘΠ οἱσ ΟὨ]ΥῪ οὔὔοοι ἰδ τὸ 
ἀοεῖνο δανδπίαρο ἔγοτι (89 ὁη6 ρϑυὶν οὐ (6 οἱ δον. 
δυο 8 (Π6 σιδγδοῖοὺ οὗ [Π6 πρὸ οὗ {86 ποτ]ὰ- 
δηὰ ΠΕΓΘ ἃ ἰδοῦ ποθ στοαὶ τυ ]βάοση ἀπὰ μοῦ] γ 
ΒΙΠΘΟΥΥ, ΒΘΏ 9 18 ἴῃ {πον Ῥγοϑϑῆσα, 80 (πδὲ 
ἢὮΘ ΤΩΔῪ 6 ποῖον ἰο0 ογράυ]οῦβ, ΠΟΥ ἴοο εἰτηϊά. 
(ἔτγοπι Αρ. Ραβί.).-- -Εεἰὶχ πθτὸ ὀχ αἱ 118 Ἀἰπιβεῖζ, 
ἰο 8 οογιδίῃ οχίοηί, 88 ἃ βοσοῃὰ Ρι]δίο. {Βϑσδοὸν 

ἵεμ. 28. Απᾶ ἴο ἰοῦ Ηἰπὶ Βανα ᾿ἱοσῖΥ 
[τὶ 67; (γέροδο, ἰπ [1 Π 6 γ᾽8 Υ ΓΒ10Πη). Α 56Γ. 
γρηὶ οὗ οϑὺ8 δὶ ἰθηρὶ ΚΤΟΥΒ ἌΘΑΓΥ, πΒοη ἢ} 
48 Ὀ6ΘῺ Ἰοπρ οσσυρὶοα ἴῃ ἴπ6 μου], δηθὰ ᾿8ι 
βίτιισρ οα δπιὰ 86 ἰὰτυ]Σ δὰ σοπἤυπίου ΟΥ̓ ἰκ 
ΘΔΥΏΔ] ραδδβίομθβ. ΗΔΡΡΥ 18 6 ὙΠΟ ἢ15 ϑαγυτΐοιχ 
ξιδπὶϑ ἢἷπὶ ΓΟΡΟΒΘ, 80 ἰδ, ἴπ σοχηση πο τῖϊὶ 
ΟΥΒΘΥ ΠΘΙΏΌΘΓΒ οὗ 7680.8, 18 8ο11} ΠΥ 6 τοῖγοξμος 
δὰ βίσγϑηρ]οῃ θα ἴῃ ζΆ1Π} ἀπα στδοθ. (ΑΡ. δε). 

ΟΝ ΤΗΣ ὝΡΗΟΙΙ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΥΕΒ. 1--28..-- « 742 εεοΐ 
ἐλαί 5 δυο ἰτλογο ἐροζοη ἀφαϊηεί.᾽ [6ἢι. χχανὶλὶ. 297, 
τοῦ. ὃ: 1.ὄ 10 Ὀοϊΐονοδ 4}} ἰμδὺ 18 σι 6 ἴῃ (9 
ψοτγὰ οἵ 6οά, γον. 14: 11. 1ἴ δοῃ ἔδββοβ 4}} [ἢπδὲ ἴ0Σ 
μι ὉἸΘῚ [86 στλοο οὗ αοἀ ρθγτηϊβ ἰΐ ἴο ΒΟΡΘ, τοὺ. 
16; 1Π1. [{ ὁχογοΐβοβ 1(86]7 10 4}} (ἢ 986 ἀυεῖοδ τ ΒΙ ἢ 
{π6 σοτατῃϑ τη θ9η8 οὗ αοἀ δδαγο οβί 8 Ὁ} 15 οα, τοτ. 
16. (ΒΊοΟΓΟ6γ).---δν τολαὲ πιεαῆς ἄοες ἰΐλε ΟἈσγε ας 
τοβιίε ἰλεὲ στομπαΐεεε ἀσομφαίοπδ ΟὗἩ λὶδ ἐποιιίες ῦ 1. 
Βγ υπΐεοϊσηοὰ ἔδιῖ, γοσ. 14; 11. ΒΥ ἃ ογἕμι] ΒΟΡΘ, 
γον. 1δ; 1Π|. ΒΥ 8 ζοῦὶγ Ἰ1ξε, τσ. 16 (ϑόμ ἢ. δηὰ 
8ρ.).--͵- ἄς »οιρὲν 9 ἰἠ6 ἄορε 9 α τεξωγτεοίτοη ο7 
ἐλὲ ἀραά : ἴΐ φιπμάονδβ υ8, 1.  σουγαζε δυὰ 
τἰβάομι ἴπ ΟΣ ἸΔΌοΣΒ; ΠΗ. ΤΠ γδιθηοθ δηὰ 
βίγοησίἢ ἴθ ΟἿΌΣ αϑλϊοιΐομδ; ΠῚ. ἩΠ ἢ διοδαπεὶ- 
Ὧ688 8πα ΟΥ̓ ἰπ ἰῃ8 βοῦν οὗ ἀρϑαίμ. (14.).--- ἴοιν 
ἄοεε ἰδς (ἠτιδίίαπ ἀφίεπα ἀὐπιδεὶ ασαϊηεί ἰδλε ἐλαγφεε 
τολίοὶ ἰδὲ τοοτί 20 οὐίεη τιαζες αφαϊποί ἀπ}. Ηο 
δυοὶ 8 84}} τ 6}1-ἀοβοσυθὰ σοργοδοῖ, 50 δαὶ ἰδὲς 
Α05Ρ61 ΤΥ ποὶ ὈΘ ὈΙ]ΔΕΡΒοιηδὰ οἱ δΐβ δοοουῃῖ; 
11. Ηδ Ρυὶβ [8 σ80.561658 δηπαϊτν οὗ 1η8 νεου] (0 
ΒΏΔΙΩ6 ὉΥ͂ ἃ Ἰογίυ] οοηΐοϑβίοῃ οὗ Βὲβ ἔδιι: 111. Ηϑ 
ἀϊτοςοίβ διιϑῃίοη ἰο Ἀΐδβ Ἰΐο, τσὶ Τὰ τ 5:65 (80 
ουἱάθησο οὗ {πο γαῖ οὐ ἷΒ 4118. (1.1660).-- 7.ε 
ΟἈλτίδίαη᾽ 5 ἀπδισεν (0 ἰλε ἀξσοιδαίίοης οΓ ἰλε ποτά: 
1. θη βιου]ὰ Ἀ6 δΏΒνοΣ ἴθι ἢ (α) Βεα 180 
[ογά, δῃὰ ποὶ δ6 Εἰ πι86}, 18 του θὰ; (ὁ) τ Βοῃ ἢΘ 
680 ΒΟΡΘ ἰο ῬΔΟΙ͂Υ 18 δοσύδογδ, δα οὶ ᾿ἰΠΟΓΘΔ 56 
{ποῖ δηϊπιοδὶίγ. 11. Ηονν βου! ΒΘ δῆβνυον ἰμοπὶ ἢ 
(α) ῬΊδουὶ (9 ἔδοσ οὗ ταϑῃ; (δ) σορυϊποῖος ἔμ θῶ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΥ͂. 24.237. 

ὉΥ νἱϊησϑϑίης ἃ κοοά οοπέοϑβϑίοῃ. (1δηρὈ6ἰη).--- 
71λὲ ογταίον Τετίιδωδ, απαᾶ δε »γεαελέν αμὲ, ΟΥ̓, 
Καΐεο, απά ἱτυδ, εἰοσμοπσε: 1. ἘΔ1Β6 Θ]ΟαΌΘΠ6Θ ΓΘ- 
δΒΟΙΙΒ ἰο δλίΟΥΥ, δηὰ δά άγθαβοθ (μ6 βοϊ]ουο οὗ 
ἐμ ΠΘΆΓΟΥ, νοσ. 8: ἔσο δἰοαῦθοηοθ 4068 ποὶ ϑ8δί- 
ἔοτ, δυῖ δ γα8565 (11ὸὲ ποαγὶ δηὰ ἴῃ 6 σοῃβοίθῃσθ, 
γον. ἕἥΟ; 11. Εδ]δ6 δ᾽ οαῦθησο 18 ΠΥΡΟΟΣΙ6Ὰ]; 1 
ἄνυε}}5 ΟΠ]Υ οἱ {μ6 1105; 1ὑ ΘΑΥΥΙΘΒ ΔΟΠΘΥ͂ 1 (ἢ 9 
ταουΐῃ, Ὀαϊ 58}}] ἐπ (86 ποτὶ, νον. ὅ, 6; ἰσχὰθ 6]ο- 
αὕρηοε ΠΟΥΘΥ Βαδίίογβ; 1ὑ ργοσθθα8 ἔσοται [6 ποασί, 
διὰ ἰ(5 νογὰβ δῖὸ ὑπ086 Ὁ ἰσα ἢ δηὰ ὑργῖ Π688, 
ψον. 10, 14-16; 111. Εδ͵]θο οἰοαῦθῃοα 18 ἀθϑοὶ(}]}; 
Στ τὰ 3 ργθβοη(β ἰδ6 δοίη, δπὰ ἀϊδίου 5 (86 ὑγαΐς, 
ψον. ὃ, 6; γα οΪοαθη 66 ΠΟΥ͂ ΤΟΒοΟΥΐΒ ἴ0 ἴδ8]86- 
ποοα 1 ΟὨΪΥῪ ΤΘ6Ρ618 4186 δσσυιβαίϊ 8, (γ6 0. 13), 
Ὁ 8116 ᾿ξ σοπίθββϑϑα {6 σαὶ (νοτ. 14, 16), πὰ ργθ- 
δοηΐδβ ἔδοίβ ταί ΠΟΥ ἐπ 8 ΙΏΘ ΓΘ ΨΟΓαβΒ, γον, 16-20.--- 
Ατε ρτῖσὴιί Ολτιδίϊαης ἐδό δεοίατίαπδ ιολοὶ ἰλε τοογτίὰ 
φεργέβεπία ἰδέτε ἰο δ638 Νοὶ Ἐον, 1. 16 οϑὰ δῦ 
ὍΔ ΟῚ {ΒΟΥ ΓΟἸ]ονν, 18 οὶ {6 ΤουπαοΣ οὗ ἃ βϑοῖ, 
Ῥυὶ 968605 ΟἸγίδβι, (9 Ηρδὰ οὗἩ 6 Ομυγοι; 1Π. 
Το σομητηυπΐοι ἔγομῃη ὙΠ ὶσἢ ΠΟΥ Ὑὶιμάγαν,, 18 
ποὶ {πὸ σῃυγοῖ οὗὨἩ {πο Τιοτά, Ὀυὺ ΟὨΪΥ ἐπα ἈΠΡΟΑΥ 
ποσ]ὰ, πἰιὶη δα πὶ θοαὶ {86 ογοὶ ; 111. ΤῸ 6 
ὝΑΥ ἰπ 16} ΠΟΥ ΜΑΙΚ, 18 μοὶ ἃ ψΟΥΒΒΪΡ ἀθ- 
Υἱβοὰ Ὀγ τὰϑὰ, Ὀὰὶ ἰδ0 οΥἱκἰ μ8] ὙΔΥ οὗ βαϊνδίΐοη 
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ΔΡΡοϊηίθα ὈΥ ἰμὸ τννοτὰ οὗ ἀοᾶ; ΙΓ΄. Τηὸ ρἴουν 
ὙΒΊΟΒ [ΠΘΥῪ 866 Κ, 18 ποΐ θη ρίυ νου] ἀἰγ Βοποῦ, Ὀὰἐ 
μδὶ οὗ Βαυϊης 8 οΘοῃϑοΐθησο νοϊὰ οὗ οὔφηδο ἰο- 
νδγὰ αοὐ, δπὰ ἰονγαγὰ τηθη, νον. 16.--- 76 Οἠγία. 
ἐἰαπ δ ἰτμα σίοτῳ σοπδιδίβ πη (δ6 Ροϑδοιδίοη, οὗ α σοη- 
δοίδποα υοἱὰ οΓ οὔέεποε, νοῦ. 16. 1. ΏΘΩ 85 6 
Β06}Ἀ ἃ σοηβοίθῃοο (α) θη ἴΐ 15 νοϊὰ οὗ οἴθηοθ 
ποῖ ΟἿΪΥ ἰοναγὰ τὴθῃ, 0 Ἰοοῖς ὁπ (6 οαἰνατγὰ 
ΔΡΡΌΘΔΓΘΏΟΘ, Ὀαὶ 4180 ἰονγεγα αοα, νι ο ἸοοἸ οί ἢ οὴ 
(86 δοατὶ [1 ὅδπι. χυὶ. 7]; (6) θη ἐΐ 1858. 8180 
γοϊ Ὅ οὔθηοθ, ποὶ ΟὨ]Υ ἰονατὰ αοα, γ μο86 λπὰς- 
τηθηῦ Μ011 ὍΘ ΒΟΥΘΔΙΟΣ σϑυθαὶοα ἴῃ ἰμ6 δἴθυμαὶ 
νου], Ὀὰΐ 4180 ἰοναγά τηθὴ, μῸ ᾿υάκο Βΐτῃ δὲ 
Ῥγαβθηΐ δοοογαϊηρ ἰο ἷ8 ἢγυϊίΒ, νον. 18, 17--20. 
ΗΠ. ον τδΥ βυοἢ ἃ σΘοπβοΐθποθ Ὀ6 Δοαυϊγοα 3 (α) 
ΒΥ ἔτϑί ργαϊπὶπρ ἃ Κπον]οάρο οὗ {16 νῦν οὗ 84]- 
ναϊίου ἔγοιι {16 ψογὰ οἵ αἀοά, πὰ Ὀγ τοοοϊνϊης 
(μδὺ Κπον]οάχο τὶ ἴα}, γον. 14, 1ὅ: (Ὁ) ὉῪ 
ΣΙ Σ  ΘΏΓΥ να] κίης ἴῃ (Πδὺ ΤΥ, δμὰ ὉΥ οχϑγοΐβθ 
ἴῃ φοα] 688, γ6Σ. 16,.--- 71]λὲ ΟἈγίδίίαπ᾽ 4 δεδὶ ἀρίεποο 
ἀσαϊπεί ἰλ6 ροϊδοπεά ἀαγίδ ΟΥ οσαἰωπιπν: 1..Α )ογἴα] 
σοῃἔρϑϑίοη τηλὰθ 8 [86 τηοὰῖ, τον. 14: ΤΠ1.Ὰ 
ΘΟὨΒΟΊΘΠΟ66 νοϊὰ οὗ οβδμοθ, δπὰ ἃ Ῥθ 80} }} Ποδσί. 
Υ6 7. 16; 111. ΑἜ ὈΪ]Δπι6 1035 1186, ἴθ {π6 ραβί, υϑὺ. 
11-2ὸ0; 1. ἃ στἰραίθουβ λυὰριηοπί οὗὨ αοἀ ἴῃ ἰδ 
ξαΐυγο, γυονρ. 18. 

Ό-- ΑΞ ΕΟΟΝῸ ΗΠΕΑΒΙΝΟ ΒΕΡΟΒΕ ΤῊΕ ῬΒΕΟΟΌΒΑΤΟΒ 18 ΑΥ,30 ὙΙΤΉΟΥΤ ΒΈΒΌΙ; ΑΝῸ ΤΕΠῚΧΣ ΤῈΑΥΕΒ ΡΑΌΣ, 

ΑΒΑΡΕΙΒΟΝΕΒ ΤῸ Η1Β Β.ΘΘΈΒΒΟΒ. 

ΟΒΆΑΡΤΕΕ ΧΧΙΨ. 24-..27. 

24 Απὰ [Βα] αἴνοσ οογίδίη [8026] ἄδγβ, ἤθη ΕΔ οατηθ τ ἶ8' πὶ Τγυβ1114, 
σ ποῖ [07] ΜᾺΒ ἃ “ΘἼγ688, ἢ6 βοῃῦ ἴθ δὰ], δῃά ποαγὰ ᾿ϊπὶ Θοποοσηϊηρ ὕπ6 ἔλιυἢ 1η 

25 (Ὁ τοῦ. ἘΔ πα 88 [Βυῦ 6 η7 Π6 τοαβοποα οὗ [ἀϊἰβοουγβοα ΘΟπ ΘΓ] 0] ΥἹ ] ΘΟ ΒΠ 685 [}18- 
1667, ὑδιηρθγαηοα [ΘΟὨ ]Π6η667, ἀηα ᾿υαάρτηθηῦ ἴο οὐρα [ὉΠ6. δαύαγο Ἰυαρτηθηυ7δ, Ε6}1χ 
{τοι Ὀ]6α [Ὀροδῖλθ δἴγα! ἃ], πὰ ἀπβγογθά, (Ὁ ὉΔῪ ΜΔΥ [ὉΓ ὑμ|8 ὑππ6; θα 1 Πᾶνα 8 

26 σοῃγνοϑηϊθηῦ βοδ80ῇ ΕΤΠΡΙ Ι Βπά ἃ οοπνθηϊθηῦ ὑϊμι67, Γ π11}}} 68}} ἴῸΓ 0866. 
4]50 [Ηδ 8|80 μορβϑα, αὖ [9 δᾶπιο (ἰτη6, ἅμα δὲ χαὶ, 4] ὑμαῦ το 6 0 δου] μαγθ Ὀ6θη ρίνθη. 

ἮΗ6 ποροά 

πὰ οὗἩ [πποη6Υ που]ὰ Ὀ6 ἌΝΩ, ἴο δῖαι ὈΥ7 δὰ], ἐμαῦ Π6 ταῖρεῦ Ἰ00860 κὲμη [οηι. ὑμαῦ ἢθ 
πὰρ Ἰοο86 δἰπ57: πῆ Γ6 

21 
ὉΓ6 δ6 [α]80, χαὶ] βοηῦ 9 ἴα [Π16 οΟἰΘ ΠΡ, δηὰ δομμπιυηρα 

[Ἑφοῃνο 564} τ] απ. ἘΒυὐ δῇνον ὕνο γϑᾶγβ [δὰ δἰαρβεά, πληρωϑείσηςἼ Ῥοτοῖυβ Εδδ- 
ὑπ ὁ8π|6 ἰηΐο ΕΘ] 1χ᾽ τοοῖι [ΕῸἸ1χ χϑοοϊνθὰ ἃ. Βυοοοθθοῦ ᾿ῃ Ῥογοίὰβ Ε68[.5]: δηὰ Εἰ ]1χ, 
ΜΠΠ1Ὴρ 0 ΒΠΟΥ {Π6 “7678 ἃ ρθαϑιγο [τ Βἱηρ (0 ρΪδοθ ὑμ6 69 })8 ὑπάθὺ Οὐ] αὐ] ἢ 55], 
Ἰεῖν δὰ θουηα [Ῥδὰ] ἵπ δοηβηθιηθηῦ]. 

ΨοΓ. 24. ἃ. [αὑτοῦ αἴξοξ γυναικὶ, οΥ̓͂ ἐδσί. γεῦ., ἩΠῊ Α. Β.., 16. οὐ ίοά 1η Β. 6. 6. Ἡ., δῃιὰ ἰθ ἀγορρϑᾶὰ ὉΥ γοοθηξ βαϊογε 
ΚοΠΟΓΑΙγ. [Δοΐ. ἐπΒοΓδ ἰδίᾳ ὈΘΙΌΓΘ γυν., ἔγοτῃ Α. Β., Ὀπὲ (818 ψογὰ ἰβ ποῖ ἱοππά ἰη Ὁ. Ε. 6. Η., δηὰ ἰδ. ηοΐ δὐορίοα ὮὉΥῪ 
οἴμετα. ΥΙκ. γε ἐνα.---Οὐἀ. Βίπ. τοδὰ οτ χίμδιν τῇ γυν. αὐτοῦ ; ἃ Ἰαΐοῦ Βαπά, Α, ργοῖχρὰ δια ἴο γυνφθαὶ 

{ ιηἰ8 ποῦ δ θυ ΕΘα ΘΟ ΠΕΙῪ ογαϑοα, ΔΡΡΟΓΟ ΜΕΥ ὉΥ Ο,--Τπ.} ΣΔΆΓΪΝ μογοῖ 
8Β0ἢ. Χθ- 

ΨοΥ. 24. "Ὁ. Ἰησοῦν πῆον Χριστόν 18 ἰοπηα ἐπ [ἤΓΘ6 ποῖα! πιϑηηθογρῖ5, ἐδ [6 ἔσιιο, [ἢ ΒΒ. Ἐ. Ο. πὰ αἰδὸ Ὑη1..}, θα ὶ 88 
116 παπύίηρς ἱπ ἴπγοο οἵμογθ [ἢ Α. Ὁ. Ἡ.;}, [6 οὐυκῆϊ ἴο Ὀ6 γορεγάθα ὧδ᾽ δρισίουσ. [ 
διὰ Βοτγη., Ὀπὲ ποῖ Ὁ ΑἸΖ,, το, ψ [ἢ Μόγογ, γοζάγα ἰὲ 68 ἃ ἸΔίον δααϊ ἰοῦ. 
ΒΩΥΒ οἵ ἰἰ: “ Ὀἱβ (Ὁ Α οἱ Ο7) ραηςίβ ποίδίηπι."--ΤᾺ.] 

11 ἰΒ. ἰπβεγίϑα Ὦν ἴδιοῃ., βοῆοΖ., ΤΊΝΟΝ,, 
1ησ-. ἴΒ [ουηὰ ἰη Οοά. 8ίη. (οτἰκχίηα}), υὰὶ ΤΟ Ὁ. 

8. ψογ. 26. ἔσεσθαι αἴδος μέλλοντος, ἢλ6 ὕοοη δὐορίθοα, ἰξ 8 ἔγπθ, Ὁ ΤΙ ο οηδοτ [πὰ ἐμ οα ]ο οἵ 1849], 85 ἈΦ ΩΝ: 
προυοτῖοίοδβα [δ ἰ9 Τ0π|Πι} ΟὨΪΥ ἴῃ ἔθ ἔνσο ἰδίϑδαι πηδηυϑοτὶρῖ [α. Η., τ ἢ}16 ἐξ ἰ5 'ναπίίης ἔπ [η6 ον οάδ5ὲ [Α. Β. Ὁ. Ε. δπὰ 
αἷοο Οοά. Β1η.]; ἐπ νογά βου ἃ ἘΒμογοίογο Ὀ6 γοϊοοϊοα 88 8 ἰδίου δρἀ αἰ ἰου. [Οπιὶὶ ἰυἀ ὈΥῪ Ι͂Δοἢ., βεῃοῖς, Βογη., αμα ΑἸ: 11 
Ἰδίίονς ΒᾺΥ πὲ [{ ἰΒ. “ ΒΡΒΟΤΟΠΗΥ 8 οσοττοοϊίοη οὐδοῦ ὑοῦ. 1δ.""-- Ὑ Ὁ]. δἰ ΡῚΥ : ἡιεΐμγο.---Ὧο Ῥ) οὐ(θ βαγ8: “ ἔσεσθαι ἰδ, Δοοογά 
ἴο οἷ. χί, 23. δῃὰ οἷ. χχἹ. 80, ῬΤΟΡΔΌΪΥ σοπυΐῃ6."--- ΤῈ. 

4 Ψ6γ. 26. ἃ. [δὲ αἴον ἅμα, οἵ ἐεπί. γοο., πὶ ἢ θοῖηθ ταί Β6τ168, [6 οτα  ἐἰθὰ ἔῃ Α. Β. 6. Ε. α. Η. διὰ Οοά. δίη.; οἱς. εἰηεεξ 
εἰ. ἴὶ ἕἰα ἀγὸρ ὈΥ τοσϑςξ οαὐϊξοσα χϑησγα τ. -Ὲ.} 

- 
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δον. 26. Ὁ. ἴπὋὸ πογὰδ ὅπως Ανσῇ αὑτόν ἃτὸ που ὈὨξοαγ δὴ ΘΣΡΙΔΑΒΡΟΥΤ ἑδιογροϊδείοη ; (ΠΟῪ ἃζὸ ππαρεΐπῷ ἰπ {ο τ» 
)οτίν οὗ ἴδμο ὑπεΐδ] ππδιιιδοσίρι δ. [ΤΠῸΥ οσσυν ἐπ 6. Η., Ὀαὶ ποῖ ἴα Α. Β. Ὁ. ΒΕ. Ὅονγ ἴῃ Οὐσὰ. δίη., ποτ ἐξ τὸ Ὑς.; [ΒΟΥ 
816 ἰοῦ ἀγορροὰ ὉΥ γοσεηΐξ οϑαϊογα, ΟΓ δο ἰπδογῖϑά ἰπ ὈγδαοκοῖΣ. ΑἹῦ, δὐορίης Μίογοσ᾽ ὶ τεσ, Β8γ6: κ᾿ ἃ ξίοδδ ἔσοσι ἴδ 
πιεῖν τας 

γοσ. Ζ]. ΤΠ 
Ὅυῖ ἰῃ πὸ νογοίοπα "" «Μογ6Γ).--ΤᾺ.), θυ1 εἴ ὀσσιτν ἰπ ὉΥ ἂν ἴἢ6 ἰαγξοαῖ Ὠυπιῦοῦ οἵὁ [δ 6 τοὶ ὈΦΟΌΪο6. ΟΥ̓ ἐἰμο οἱδες προεῖδὶ 
πιαπηδογίρία, ἰγεο (ἃς Β. Ο) ἐχπίρθὶὶ χάριτα, δΔηὰ ἵνο [Ε. α.] χάριν. Το δἰπκυ ον ἰδ, ΒΟΤΟΤΟΣ, οὐν͵ οῦ! !γΥ ἃ ἀρέλν ΤΥ πε 
86 ρίοτγα! ἐἰά ποΐ δοϑη [ἴ0 σοργἰπἴ8] ἰο Ὀ6 δΔρργορτγίδιο [Ομ ἔΆΥΟΥ ΟἿΪΥ ἤΟΓΟ Ὀρίπρ ΒρΡΟΪκεῺ οἵ; 5θὸ οἢ. χχυ. 9." (Αζ}..- 
ΤἘκπ.). Ὑδὸ πιογὸ ἀἰδῆσυϊ γοδά!ηρς ΠεΓο οἰαίπϑ Π6 ργοίογοηοο [86 οῖ᾽ο γοχαγὰβ πὸ Ρ] ΓΑΙ ὧ γοΐοστίηχ ἴο οἴδεν διτεπιρῖα 
ἴο μαίη ἕλνοσγ, δῃὰ ΑἸΊ. γοίδ! πα ἰϊ, ψε }}6 [Δ οἢ., ΤίδεΒ., δὰ Βογῃ. γοδὰ χάριτα.---Οοα. δ᾽. οὐκί δ} ταδαὰ τε χάριτα, Ὑδίοδ 
ὙΠ εἰἰογο ΌΥ ὦ ἰδίου πεπὰ, Ο,, ἴὸ δὲ χάριν--Ἶ}ς. γταίΐανε ργεείαγε. “" ΤΘ τοδαϊπῳ χάριτα, ἩΒΙΟΝ ἰθ 186 ἰνεσῖ αἱἴτοοῖδᾷ, 

Ρίαγαὶ χάριτας [ἰετί. γες. ἰο ἱου πὰ ΟὨΪΥ ἰπ οΝἐ υποΐδ] τηδηυδογίρὲ ἰΐ [6 ἵττιο [1 ΗΊ., διά “ ἴπ ϑοῖθ 

δου ἃ μα 106 Ππιόογὰ γοϑ ἢν τοσοί υοᾶ, ῶ4 [8 ἤογ οὗ ἴδ δοσυδηίγο Ὑὃ8 γοζασά δα νὴ 1 δυδρίοίοι, ἰποϑ ἰδ ἄοεθ ποῖ ὉδΌΔΙΥ 
οὐοσυγ ἰη ἴῃ Νὸν Τοοῖ., ΔΙ ποῦ κι ἰἐ ἰ5 ἰοαπά ἢ ΨΦυ46, γοσ. 4.᾽" (ογογ). Τὴ 1815 βϑδδαρο οἵ 046, ἐο ἐεζέ. τος. ἀχ μὲ υὲτ5 χάρο, 
ψτ Ο. Ὁ. “-., ἴογ δι ἢ [δοἢ. διὰ Τϊδοὶ. δυο αἰο χάριτα ἔγοπι Α. Β.--ἘᾺ.} : 

ἘΧΒΟΕΤΙΟΑΙ͂ ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

γέὲεβ. 24 α. ἘΘΙχ οὐτηο υσ ἢ ἰδ νυνὶ 6, ἱ. ε., 
ἰο (8) ἀραγίτηθηϊ ἰὴ νη ϊοὰ 6 ἱπίθπαρα ἰο ὮΘΆΓΣ 
Ῥδὺ] ["ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ {86 ἀκροατήριον τιϑῃιἰοποὰ ὈΘΙΟῪ 
οἰ. χχυ. 28.᾽" ((οπνῦ. απὰ ΤΙ. 11. 294. τι. ὃ.---Τ .]; 
ΟΓ ἰὴ Β6η80 ΠΥ ὃθ: 0 ΟΘΣΏΘ ὕδοῖς ἰὸ Οοϑδγοϑᾶ, 
Δἴζοσ δυΐηρ Ὀ66 ἢ δηρακοα 6ἸΒΟΎΠΟΓΟ, 1 [86 ΡΤΟ- 
γἱησο, ἀυγίης ἰΠ 6 πο γυδὶ. 

ὃ. Ὥστ! }]Δ.---359 νγδ8 8 ἀδυχῃίον οὗ Ἡοσχγοά 
Αχκτὶρρα 1., γῆο δὰ οοιππιδηἀοαὰ ἰμπδὶ Φ8 1168 
δου ἃ Ὀ6 ὀχοοιίοα, δηθὰ ῆο δϊουινδγαβ ἀἰοα ἰὴ 
Οφβασγοα, οἷ. χὶϊ 1 Εἰ; γον. 2] Ια. 586 νγδ8β αΪ8- 
ἰησυϊδιιοα ΓῸΓΥ 6 ΣΡ Ὀδδιυίν, δηὰ δα Ὀδοη τηδυγὶ θα 
ἰο Αείσιιβ, ἰμ6 κίηρ οὔ Επιοβα. Εἰ ἶχ ὈδοδΠ16 80- 
αυδίηϊοα νι ἱτἢ ΠΟΥ, δηὰ, τὶ ἢ ἐπ δϑβἰβίωηοο οὗ ἃ 
Δ ν 15} ΒΟΓΟΟΓΟΡ, πδηιραὰ ϑίιθοη οὗ ὔΟγρτυβ, ἰπ- 
ἀυσοὰ ον ἴο ἔογβαδο ὅδ ΒυβΌθηα δηὰ ΙΔΑΥΤΣΥ͂ 
ἶτὰ (905. Απίϊφ. ΧΧ. 7.1. 2.). Τῶμο βυϊηπιοῃβ 
νγἶ ἢ Ῥδαΐ γοοοϊνοα, γγδὸ8 πὸ ἀουδὲ Βυχροβίοα ὈΥ 
ΟΡ; 85 8 67 6658 δη 5 ΠΟΘΙ 6Γ οὗἩ ἰδὲ ΗΠογοάΐδῃ 
ἔαυαὶϊϊγ, δ6 δὰ υπαυθβιϊ οΔΌΪΥ Βοδγαὰ {Π6 ΟὨΓίΒ- 
ἐἰδῃ το] σίου ταϑηϊοηθὰ ΟὉ ἸΔΏΥ οΟσσβδίοῃϑ, δηὰ 
ΤΏΔΥ δυο Ὀθοη ἀοβίσγουβ οὗ βοοίπῃ δηὰ βοδτίηξ 
ἴου ογβϑὶ οπθ οὗ ἰΠ6 ῥυϊηοῖραὶ γορυθϑθη δε Υ08 
οὗ τε Ομπυγοῆ. [1 18 οονίουβ ὑπαὶ [86 αι οί] 0}}8 
δαάγοββοά ἰὸ Ῥϑυ], ἀϊά ποὶ βρϑοὶδ]}ῦ τοῖον ἴο [86 
δοουδδίοὴδ ΜΔ ὶΟὮ Πδα Ὀθθὴ Ὀτουχηὶ διζδι δὶ ἢ πὶ. 

γε. 28, 26. α. Απ ἃ δα Β6 τϑδϑδοῃϑθᾶ οὗ, οἱο.--- 
ὝΒοη Ῥϑὰϊ γοσοϊνοα ἸΙὈΟΡῚΥ ἴ0ὸ δρϑαῖκ, δ ἀϊὰ ποὶ 
οομῆπῃο Βἰπη56] Γ ἴο ἴΠ 086 Ῥοΐπίβ οὐ ὑϊο ΒΘΙΙΧ ΟΥ 
ἷβ νὶθ πϊϑϑαὰ 0 6 8γ ἷπὶ; Β6 δὶρο ἱπιγοἀποοά 
οογίδί ἢ βυ͵]οὶδ οὗ νοι ἘΘΙΪχ ἀϊα ποί πὶβ ἰὸ 
Ὦρδν, θθὶ οὐ ᾿ὮΪΟὮ {Π 9 ΔΡΟΒι16᾽Β σοηδβοΐθῃσο, ΡΓ6- 
οἶβοῖν ἤοσ (μ8ὲ τϑάβοι, δοπβίσχωϊποα δἰπὶ ἴο Ἃ18- 
σουῦγθθ. Ηε βροΐζθ οὗ γυδίέοε ἰὸ 8 ἠυάρο, οὗὁἨ δοη- 
{πεπϑποο ἐσ ἃ Ῥγοίθοί, 086 ΓΟΟΪΚ 688} 688 δὰ Ἰἰσοη- 
(Ἰουβηθ88 Ββαἃ τηδϑ ἷτπη ποίογιουβ [Ῥ6Γ ΟἸΏΠΘΠ) 
ϑοοΥὶτἰδτὴ οἱ ἐἰδίαΐπεπι, ΤΑο. “]δἱ. Υ.. 9.---ΤᾺ.], δηὰ 
οὗΥ̓͂ ἐλ ἔμίωτε 7ωμασπιεηξ ἴὸ 8 τλλῃ γιὸ ποοαρα δαί 
ἢ βΒβου]ἃ Ὀ6 γεπιϊπαϑα οὐὗὁἁἩἨ δ ἤυϊαγο δοσουῃί. 
Το πογὰ διαλεγομένον ἷ8 ἢδτὸ διρίογοᾶ, 88 {π6 
Ῥγοοδοαΐησβ Ὑ6Γ7Θ ποΐ, βί γι οὐ βρϑακιηρ, οὶ οἷ] 
δηἀ ρμι0]16, θυΐ ΥΔΙΠΟΥ δδϑυπιϑα {ἢ ΟΠ Υβοίοσ οὗἁ 
8 Ῥγίνδαίο ἰηίουυίον οί οοη Ῥδὺ] δηὰ (η6 ργοσῦ- 
ταῖον, ἰοζοίμοσ τὶν (6 ννΣῖἕδ οὐ [π9 ᾿δίίθσ. 

ὁ. ἘΣ τἸϑσθ Ὀ]Θἃ [ςὈόοδπς αἵτγαὶϊα 1. --- 
[““ Τ’γεπιδίεα 18 Ἰλογοὶγ ΤΎ πα δ]ο᾽ 5 Ἰ0050 ἰγ8π58]8- 
(ἴοπ οὗ ἃ ρῬῇγαβο ἀδηοίϊηρ ἰὩπγαγὰ ἔθος, μοί ἐΐ8 
ουλναγα Ἰμαϊοδίϊοη8.᾽" (Α16χ.)---1.]1. Ηθ νγὰ8 
ΔΙδατιηθά, 88 6 μδὰ ποὶ [ὍΣ 8 Ἰἰοηρ (ἰπη6 ποδγὰ 
ΒΌΘΙ Ἰδησύδρο ἔγοπμι ΒΏΥ ΟΠ6, 84 Ἰοεϑὲ οὗ Δ]} ἵγοῖῃ 
186 πιου ἢ} οὗ ἃ ῬΥΙβοη ον οὗ Ὑοπὶ 6 88 86 86- 
κηοπ]οαροὰ ᾿υάχζο. Βυΐ Βὸ ΔΌΓΣΟΡΕΥ ἰθγιηϊπαίορα 
86 ἰπίοσνὶον, δὰ δοῦ Ῥδὺ} Ὀδοκ ἰο ἷβ Ῥτίβοῃ. 

Τὸ νῦν ἔχον, ἱ. ε., ἴον {Π6 ρῥγοδοηῖ; (μὶ5 οσρσοβεῖοα 
ΟΘΟΌΓΒ ΥΟΣῪ γοαπθην ἰὰ ἐδ Ἰαῖον ἀσθεῖὶς τυγϊογα, 
88 ἰλιοΐδη, Ὠ᾽οάογυδ, ΟΠ γγϑοβδίοπι, οίο. Τὸ ρμᾶσ- 
(1οἶΡ]6 ἐλπίζων 8 οοπποοίοα νι} ἀπεκρίθῃ, 8]- 
«πουρχὰ οὐμοΣ ὑσὶ ὶβ ἰπίθσυομπθ. Τμογο οδῃ Ὁθ 
Ὧ0 ἀουδι (μαι ΕΘΙΪχ 88 δΤασο οὔ ἰδ ἀδορΡ ᾿πίδτ- 
οϑὶ σοῦ 86 ΟΡ  βιΐδηβ ἰοοῖς ἰπ {δ ἴδίο οὗ δ], 
8η4ἃ Κη9ῖν ἐδαΐ μον ψου ὰ τοδῖκο {Π6 τηοβέ οΟϑ4} } 
ββογίῆοα ἴῃ οσγάδρ ἰὸ δὰ πΐπ. [Βιὲ ὶ5 Βορεδ 
οὗ τσοὶ Υἱᾳ ΤΩΟΠΟΥ͂ ἔγολ Ῥδαϊ], ΓὈΓη 5 6 ὈΥ ἐδ0 
ΟὨνϑιίδηβ, πόσο υρΐ ]8]16ἀ; ΤῸΓ τ 81]}ς [86 δροϑ- 
116 ὙΔ5 ΟΥ̓ΟΤΡ ΓΕΔΟῪ (0 οἰαὶπι ἐμο Ῥγοϊδαί!οπ οὗ 186 
Ἰωαγ, 8 ΠΟΥ͂ΘΡ τοβοχγίθα ἰὸ αἰβιῃοποσϑθϊο τρδδια. 
(ρηνϑ. απάὰ Η. 11. ΤΕ ἢ ἙφῚὶχ του]ά, 
ἰηάἀοθεά, αν μἰδαϊν γϑοοϊγϑὰ δ Ὀσῖθο ἤγοπι Ῥϑδυὶϊ, 
δΔΙυμουρῖι 10 88 ΘΧΡΥΘΕΒΙΥ ΤοσὈϊἀἀθπὶ ὉΥ 186 ΖὲΣ 
Ζ7ιέία, 226 τορείιυπάϊδ, (δὶ ΔΗΥ͂ ῬΟΓΒΟῺ δΒΒου]α τὸ- 
οἷν ῬΔΥῪ ἱπ ΔΩΥ [ΌΤΊΩ (ὉΓ (Π0 δζγεβὲ, 86 δοῦ- 
ἀδιμπαιΐοῦ, ΟΥΓ ἴΠ6 δοαυϊ(8] οὗ ΔῺΥ ᾿ηάϊνι δὶ]. 
[“1 18. σϑλαυ κα ῦ]6 {πὶ Ἰδοϊίυβ 868 οὗ Βεἰΐχ 
(4πη. ΧΙ]. δ4) ἴμ6 Θχργοββῖοη: “σιυπηοίδ πιδὶο- 
ἰδοίϑ δῖ Ὁ] ᾿Ώρυπο Γαίιβ,᾽ (ΑἸ7.).-- -ἶ πα. 
γε. 27. Βαϊ αἴτοσ ἔννο γϑᾶσα [Πδα 616 0566]. 

--- Ἰοβο ἔνσο γϑϑῖδ δῖ ὩδίΌΣΘΙΥ ἰοὸ 6 τεοκ- 
οποὰ ἔγομῃ {π6 Ὀερὶποΐηρ οὗὨ Ρδι.}᾽8 τ ρ τὶ βοητοθπὶ, 
δηὰ ποὶ ἔγοιῃ ἐδ ὑπ οὗ {86 δρροϊπίχηθῃηϊ σ 
ΒεΙχ ἰο οῇςο, {ἰμ9 Ἰδαίίου Ὀοὶης ΠΟΓΟ οὗὨ πο ἱπι- 
Ῥογίδῃσθ Ὑδμδίουοσ. [7186 ουὐθηίϑ οὔ {μ6ϑὲ ἵπο 
γϑδσβ οὗ ἰδο 116 οὗ ἴΠΠ6 Δροβί]θ δ΄ 80 Θῃ σοὶ 
ὈΒΚηΟΝΩ, παῖ (ἢ διβουί οη οϑδπποὲ 6 τηϑὰθ 
τὶ σουβάσδηοο (Εν 814), ἐμαὶ ποῆθ οὗ [15 εἐρῖθ- 
εἴ65. τυυϊ θη ἀυτίης (μἷ8 ροτὶοᾶ, οδῃ Ὀ6 εσίδει.᾽" 
(ΜογοΥ). το ΜΔΏΥ Πηθ588,168, πὰ οὐδ ἰοἰϊ6τ18--- 
ΠΙΔῪ ΒαΥ6 Ὀ66Ὴ Ββοηΐ ἔγοη) θϑδσοδ ἴο Ὀγεί οι δὲ 
ἃ αἰδίδποο. Απῃὰ ἃ ρμ]διιδῖ]ς οοηϊθοῖυγο χοδ 
(ὲθ. ρογὶοὰ δηὰ ρῖδοθ ἔογ ἱμὸ γι ηρ οὗ 8ι. 
[μ᾽ 8 ἀοπροὶ, ὕπο [86 δυ ροτὶ ἰθπάθῃοα οὗ (6 
ΑΡοβίϊο οὗ (86 Οδῃι1168.᾽" (Οὐπυὸ. απά ἯΙ. 11. 
296).---18.. ἘΦΙΪχ 88 το 8116 Ὀγ Νάτο, υὶϊὩ- 
ουῦ ΒΥ δΔΙΘΏΟΥ οὗὁὨ δὶ8 ΟὟ, ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴθ 1Π6 δυϊα- 
26 οὗ (9 γοδγρ 600. Ἧς ἰοἷ Ῥδὺ] εἰ πὰ Βἷτο, 8 
ῬΓΙθΟΠΟΥ, δηὰ ἰῃ ομαΐμδ; 89 δαορίεοα {18 σουΓδ8 
ἴῃ ογάθν 0 σοητοῦ ἃ ΤΔΥΟΥ ΟΝ {6 ὁ ν»γ18ὃ, δῃὰ τυ 
ἰμάυσο ἐμ θῶ, ἱῃ ΥἹΘῪ οὗ (6 οὈϊ σαἰΐοη, ἰο ἰγεδὲ 
Ηἷπλὶ Ὑ{ΓΠῚ ΤΟΓΌΘΑΓΑΠΟΘ, δπὰ ]ΓΒ ΠΟ] ἃ σοτηρ]δἰπίβ. 
Χάριτα χάριν] κατατίϑεσθϑαι ᾿δ ἃ ς1Δ8516Ά)] ΕΧΡΓΕδ- 
βίοῃ, θϑᾳαϊγαϊοηὶ ἰο δεποβείωπι οοπίεστε, ἸἸΔΟΓΔΊΙΥ, ἐο 
ἀεροεῖς ἰλαπὰε (ἸΔΥῪ ἊΡ ἴδυουῦ) νὴ δὴν οθ6. Βαὶ 
(8ῖ8 οὈ͵θοὶ τα τοὶ διίδι πο, ἴον Βδὶὶχ μδά 
ΒΟΒΙΘΘΙΥ ἀοραγίοα, Ὀοέογο [80 Φονγ8 βοηΐ δ ἀθρυ- 
ἰϑιΐοῃ σοπμπἰββι ομθα ἰ0ὸ δοουδο ἷπὶ Ὀθίοσο 180 
ΘΙ ΡΟΣΤΟΥ. [866 ἔχεα. ποία ου χχὶῖ!. 2Ὁ--80. α---- 
ΤΕ: Ῥογοΐῃβ Εδδίυβ, Ὑδὸ ὙΔ8 ΠΟῪ ἰηγοδιοὰ 
αἰτα {86 Ῥτχοσυγδίοσβῖρ, [1616 18 ἀπι1 68 ψ ἢ 
ἰπίοαυῖ, Ὀυὶ τοϊδίμοα (μ6 οΟΒος δἱ Ἰωοβὶ οὨΪγ 
νὸ γοδυθ, το Πα αἰοαὰ, ΑἸθΐπυβ δβαοοοροθοὰ 
μἷπι ἴῃ ἰλ6 δυίατη οὗ ἰμὸ γοδσ 62. 
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ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ, 

1. 1 σοπίγὶθυῖϊοβ ἰο 89 ΒοποΣ οὗ Ομ γὶβὲ, ὑπαὶ 
ἐι9ὸ δροδὶ]θ οδπῃοὶ βρϑεῖ οὗ Ηΐὰ, νου ΔἸ νῖ- 
ἴῃς 6 δοπϑοΐθῃοο οὗ ΕΘ] Ϊχ. ῬΟΓΒΟῺΒ ΠΠΑΥ ΒοΠη6- 
πιοβ Ὀ6 ἔουπα, ψῆ0 816 ΥΟΥΥ͂ ὙΠ (0 ὮΘΑΥ {86 
Θο8ρ6] οὗ 5655 ΟΠ τ ἰδὶ, ΔΒ ο χ ἢ τ 6 πιΐ χΐ πο ᾿Γ6- 
σου πανὸ δα ρροβρα ἐμαὶ ὑπ  Υ οπίοτίδἰ θὰ ϑυ 6 ἢ 
8 5}: ἰδ Ἠοτοα Απίΐρηβ ἀοδὶγοὰ ἴ0 866 96808 
᾿ ἷχ. 9; χχὶϊ!. 8]1.0 Βυὶ ἰΠῈῪ δῦ ψονογπρὰ 
Υ 8 σαγμδὶ ἔδο]ηρ, δηα οχρθοὶ ἴο ὅπα ἴῃ ΟΠ τ 8- 

Εἰδηλὶν ἃ σοὶ] χίου ϑυϊοα (ο (Ποἷν ον Ῥασίϊου δ᾽ 
γίοσα. Το νοτγὰ οἵ Οἰιγίδί, μοιννουοῦ,, 15. 6556η- 
414 }}γ οὗ βυο ἢ 8 πδίυσο, μὲ ᾿ς ἔα Κο8 μοϊὰ οὗ {16 
οοηδοῖοῃοε. 

2. ΒοΙὶχ ἴδ δἰασιθά. Ηρ δοοοσ πρὶν [6]Ὁ 056 
θάχο οὗ 189 ποτὰ οὗἉ 6οά, ὃιϊ ποὺ [8:9 ΟΙ ΔΤ οἄζο, 
Μ ΏΙΟΒ, ἴῃ 118 ἰγΠ, ᾿68}]8 ὑβγοῦ ἢ [16 ΡΟΝ ΘΣ οὗἁ 
Θοα, ἱβτουρι γϑοοποι]ϊδιΐοη, ἤογρίνθηθθβ, δπὰ 
ΤΟΠΟΥΪΩΣ ρ͵860; [0 6 μάγον ἢ Ἶπι86}} ἔγοτῃ 
(8ὸ νΡονοσίυ! δηὰ μοποίγδίϊης ἱπδαρθῃσοβ οὗ {89 
ποτὰ, πὰ δβουρῃί ἴοὸ οὐδ (6 ἡ μοὶθ βιυι δ ])θοῖ, 
Ταῖθον ἴμδὴ (0 δοαῦϊΓ9 8 Κπον]δάρκο οὗ εἶθ βἰ 8, 
διὰ ἰο τορθῆὶ. Α βἰῃρ)ὸ βίη, οὗ νοὶ δὴ ἰπαϊ- 
υἱάνα] 18 (6 ἩΣ|ΔῈρ δοσυδηΐ, ρ]δοθδ εἷπὶ ὉΠΟΡ 8 
Βεοοχγοὶ Ὀδη, νοὴ ΓΟΠΟΘΥΒ ἢὶβΒ ΘΟΏΥΘΥΒΙΟ δπὰ 
ἀοὶνοσβηπθο ἐπι ρο88510]9. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΕΑΟΤΊΙΟΘΑΙ͂, 

γΕΒ. 24. Δίϊοσς οοσιδὶῃ ἅδυα ἘΠΙἰχ - - - 
Βοῃῖϊ ἴοσ Ῥϑυ].---αϑ πιὸ δ8Γ6 ἴομα οὗ Ἵσἤδηζο, 
(ΠΟΥ͂ ΔΓῸ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΪΥ Ἱ]Π]ἕης ἰο μον ὑμ6 Θο5ρ6ὶ 
ἴπ 15 ἴατη ; Βοπηθ  ἸΠ168 {ΠΘῪ ΒΙΤΩΒΪΥ ψ 188} [0 σγαῦ- 
ἐγ 1Π 0} συγ θὲ γ, οὐ 88 ΗΠογοά πδὰ [ῸΓ ἃ ἰοπᾷς 
εἶτα ἀοϑιγοὰ ἴο 806 96808; Ὀπὺὶ δβοτηοίἑπιο8, ἴοο, 
{πον Πορο ἰμδὶ {16 8061] ψ}}} ζαγηΐδὰ ὑμ τὶ 
ὙΠ} ὁ σΟΟΪρ ΔΡΡΙΙσδιϊοα ἴῸΓ δὴ ὈΠΟΆΒΥ 60η- 
βοΐθμῃοο, ΤμὺΒ ΙΏΒΠΥ ἴῃ οὐ ἋΔΥ Ἰ᾿ἰβίθηῃ ἴ0 ΟἿΘ 
πίη 688 οὗ ἐπ ἰγὰ}}} αὐΐοσ (η9 οἱβοῦ, ἩΔ116 {860 
Τα] ΟΌΘΥ ποπθ; υΠι6ῖγ οὐἦγ οὈ͵οσὶ 186. ἰο ονίδίῃ 
ἔγοπι ΘΥ̓ΘΓΥ 006 ΟὗὁὨἁ ἰΠΠ686 τὰὸΐ [6 8868 ΒΟ16 Ὀσὶπ οἷ Ρ]θ6 
ΟΥ Ροϊπέ οὗ ἀοοίτχῖηο, Ὑ ΐ ἢ, ΘῈ 8}} ἀγα οοηι- 
Ὠιποὰ, ν1}} ΣΟ Θ τοὶ σίοπ δμαπ γΑ 9 ἴο (89 
Ά66}. (ΒΊοκον).---Ῥ)} αρϑίη ἌΡΡΘΔΥΒ Ὀοίογο Βδὸ- 
1ἰχ, ποῖ, ΠΟΥ ΟΥ͂ΟΥ, δὲ ἃ ριιὉ]}ς ἰσὶα], Ὀπί δ ἃ δσοὴ- 
δάσοπείαὶ δηὰ γίναιο ἰηίοσυίονσ, ἤρθποθ ἰἷ6 
ΘΡΟΒΙΪα ἀοθθ ποῖ ὁπ ὑπὶ8 οσοαβίου βρϑαὶῖς ἴῃ δἷα 
οὕ ἀοΐρησο, Ὀυὲ Βοοῖβ ἰοὸ ψὶπ (6 ποατί οὗ ἷδ 
υάᾳο ἔογ Ομ σὶϑὶ (του στεροηίϑησο δηὰ ἐδίιῃ, 
Ηοὸ βἰδηάβ Ὀοίογο ΕοἸὶχ δἱ 1:18 τηοπιθηΐ, μοὶ 88 8 
Ιδὴ δοουβοά οὗ οὔδησοβ, Ὀυΐ 88 8. ΠοΙδ]ὰ οὗἩ (ἢ 6 
608ρ6]. (μϑοόπ. ἀπά 8}.). 
Υεβ 2ὅ. Διὰ 85 Βο γϑδαδοῃϑδᾶ οὗ σχίβῃϊ- 

Θοιδσιθ8θ [ 71.51.00], ᾿οΙιρθιθοΘ [οοῃίϊΐ- 
Π6Ω66], δ8δῃηᾷ [86] ἱπᾶρταοηξ ἴο οοχηο.--- 
Ῥδ0] ζαγθ δύο! ἃ ἰγ (0 ἷ5 ἀϊβοοῦγβο οἱ ζαὶ ἢ 
ἷπ ΟἸγῖβι, (μὲ ἴξ υἹυϊτηδίο! Υ τοΐοσγοα (0 {8080 
ἰσυ}8 Γοβροοίίη ας 8.166, ΘΟ ΔΒ γ δηὰ {86 ζαΐ το 
λυάκχιηοπῖ, ἩΒΙΘΝ ΓΘ 80 ἀΘΟΡΙΥ βοϑαϊθα ἴῃ {ἢ 6 
φοηβοΐθθοθ. Α σοῃγογβδίζοη οἢ ἔδπθβθ ἰορίοβ 
που]ὰ, πὸ ἀουδί, ὀχογοΐδο ἃ ἀϊσοοὶ ἰπθυθηοθ οἱ 
Βασι ἃ ιάσο, δηὰ 50}6}} 8 6ο0}}}6 88 Ρϑυϊ βὰν Ὀ6- 
ἔογο εἶα, [““ΗΠβ διάΐθπος οοπϑἰβίοα οὗ ἃ Βοπιδὴ 
Ἰθαγιΐϊπο δηὰ ἃ ὑχοῆίχαίϊο Ζ6νν 15} Ρυΐποοβα. 
(ὠρπνδ. απά ΗἩ. 11. 295).---Τ1Ὲ.. 06} ννὰ8 
παίι γα] δηα ΠΟΟΟΘΘΑΣΥ͂ ΓΟΒΌΪ; [ῸΓ ψΠΘῺ αἰνῖη9 
(γα ἢ 18 ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ δοὲὶ ἤογτί, 1Ἢ ἀἰδοοτὴβ διὰ 
υάρχοβ 189 ἰπιηοϑὲ ἐποῦρθίβ δὰ ἱπίθηΐβ οὗ ἰδ6 

μοατῖ, [Ηφῦν. ἱν. 12]. (ΕἸερον). --- Ῥδὰ] ΒΘΓΘ 
ῬΤΘΟΒΟ 68 Ὀοίοτγο ἷ8 ἡιάρο, 8 τϑη οὗ δἰ σἢ σΣΔΏΚ, 
ΟὉ ὝΠΟΒ6 ἴθ ΎοΥ τουοὶ ἀοροπάθα. Νουθγί 6 1688, 
6 Ῥγοοϊαὶπηϑ ἰο πἷπὶ [88 το] δοιιηϑοὶ οὗ Οοά, 
Δηα ᾿.01ἀ5 ποι ίηρ 80 Κ. Ηφθ ἀοθ8 Ὠοἱ τορσγοβοηΐ 
ἴο Εἷπι {Π 6 ΨΥ ἴ0 ποαυθῆ 88 ὈσΌϑ ον {8 1ΐ ΓΘΔ]}Ὺ 
ἷθ: 6 ΠΘΙΓΠΟΥ διιθρίβ ἰ0 σμδτ Ϊ8 ΘΕΓΒ, ΠΟΥ 
ΘΟΠΏΪΥ͂ΘΒ δἰ ἷ8 Ἰυδῖ8. Ηθ Ῥσϑϑσμοβ ὑπ Θο8ρεὶ, 
Ὀυΐ ἀοο8 ποὶ ΟΌΒΟΓΥΘ 5.1] 660 ταβρϑοιίπρ {86 Ἰᾶνν. 
Ης οὐϑὴ αδἰίβδοκϑ ἰΠ6 ἤδυοῦγὶθ β'η8 οὗ Εο]χ, δὰ 
ἀοο8 ποὶ ἴθασ ὑμδὲὶ 6 1} ρσῖίνο οδδηοθ ὈΥ͂ δἷ8Β 
Ῥτγοδοβίην. ἯἮΔδϊΐ 5 ΠΟΌ]6 δχϑῖηρ]ο οὗ 8. {811} 8] 
τὶ τη 685 οὗ {86 ἐγ ἢ! (ΑΡ. Ραβὶ.).---τ ο ἰοχὶ δὰ 
16 ἰμοιηθ 8γ9 Δτη ΓΔ ΌΪΥ δυϊ θα ἰο (ἢ 686 ΠΕΆΓΘΥΒ. 
Ηο ρῬυϑδσῆθβ οὐ ᾿υδίϊοθ ἴὸ 8 γ6η8] ΟἸΟΟΥ, ΟἹ 
ομδβυϊν ἰο 8ὼ δα υ]ίογοιβ Ρδῖγ, δπὰ οἡ {86 ἔα γ0 
ὁυάστησπν ἰο δὴ υητὶριίθοιβ Ἰυάχο, ΤΟ ͵ὸ8 δἵ- 
ἰοΡαΥβ οἰϊοὰ ἱῃ ἃ ΘΠ δΟΪΠΡ ΠΙΔΠΠΘΡ ὈΘΙΟΓΘ 
{86 ἐπ ροσὶδὶ ἰγὶ θὰ ΠΑ] αἱ Βοπιθ.---ονονον, δὰ] 
ἀϊὰ ποὶ δρθὰκ ψἱἢ 8. ΒΡΘ6ΟΪΑ] γϑίργοημοθ (0 ἴ89 
Βἷη8β οὗ ὑπ6 ζούδσγπου, Ὀυΐ ἀἰβοουγβοα ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ 
(ΘΥτῺΒ ΟἹ ὑπ 086 Βοϊοιηπ Βυ ͵ οοί8. [ὑ ττᾶδ8 ποὶ ἢ6- 
ΘΟΒΒΆΓΥ ἰπαὶ 6 ΒΒου]ὰ τπ8Κ9 ἃ ἀἰτοοὶ δῃηα Ῥοσβο- 
Π8] ΔρΡρ ἰσδίΐοη ; (86 ΗοΪγ ϑρισῖὶ ἰπιβοῖῦ δρρ]οὰ 
86 ψοτὰβ ἰο (86 ϑαγὶ οὗ ΒδἸῖχ. ϑοστηοηβ ἐμαὶ 
ἅτ ἱπίοηἀοα ἰο γοῦυκο, Βῃοδα ποῖ βϑοῖὶ ἰοὸ ὉθΘ 
ῬΟΙΒΟΠΔΙΥ οἴοηδίνο; 1 (ΠΟῪ 8.6 οὗ με τἱρῃὶ ἀθ- 
Βουὶριΐου, (ΠΥ ντ}} οοηϑὶϑὶ οὗ β6ἢ Θχροβί 1008 
οὗ ὴ6 δομηπιαῃᾶ: ““Βοροηὶ,᾽" 88 ΤΠΔΥ Ῥοποίγαίθ 
(8ὸ οατί; μο86 ἰὸ βοὴ 86 ΟΥΒ ΔΡΡΙν, ν1}} 
{μθηὰ Ὀδοοτηθ Υ]Υ οοηδοΐουϑ ὑμδὺ 1ΐ 18. ποὺ 189 
ῬΤδΟΒοΥ, Ὀυὶ {π6 Τοτὰ, 0 Δ848 τϑϑοιθα ἱμθ. 
(ὙΠ 1 Κ6 τ). -- ΕοΙἰχ τχϑιὈ]6ά. --- ΒΟΒοΪά ἰδ9 
ΡΟΥΟΣ διπα χη) 657 οὗἩ ἰδ ποσὰ οἱ 6οα! Ηοφοσο 
186 υᾶγχο 8 δ]δστηϑὰ ἰῃ {86 Ῥγβθῆσα οὗ {πὸ 8ο- 
ουϑοα; {86 ΤΌΪ]ΟΓΥ ΟΥὁὨ {Π6 δΟΌΠΙΓΥ, ἱῃ 0 ῬΤΟΒΘΏΟΘ 
οὗ 8 ἰθῃυ Δ ΚΟΥ; ἰΠ6 Τηδδίοσ, ὙΒΟΠῚ ΤΩΔΗΥ͂ Β6᾽- 
Υδηΐβ ΒΌΓΓΟΙ Πα, ἰπ (6 ῬγΘΒΘΠΟΘ οὗ 8 ῬΥΊΒΟΠΟΥ. 
δ ἢ δὴ οἴἶοοί γὰ8 ποὺ Ῥσγοἀποοὰ ὈΥ ἴδ8ὸ Ὀοϊ]ὰ 
ΒΡΘΘΟΒ οἵ Ρϑυϊ, Ὀυΐ Ὀγ ἐμ νοσζὰ οὗ Θοά, 5. 
οχίχ. 120: Ηθῦγ. ἰν. 12, 18. (ϑιίαγκο).---- ΕΙΣ 
88 δ]δτπηοα---α ὑχοοῦ ἰμδὶ ἢ6 γγὙὲ8 ποῖ ἃ {0 Υ- 
ΟἸΖὮΪΥ δα, 5 ΒΟΥ ἀορτγαυθὰ τηϑηῃ; (πο γὸ τηυδὲ 
δυο Ὀ66Ὼ Β8.}}} βοιῃοι ως κοοὰ ἴῃ Ἀΐπι, τ ἷοὶ 
88 ΘΟμβοΐϊοιΒ οὗ δῇ δίδηϊ υ ψ 1} (πΠ8ὲὺ τὶ Οἢ τ 88 
οοά: δὸ 8.}}} στοϊαϊποαὰ 8 8686 οὗ βῆβιι, δϑδὰ 
οουϊὰ ΡῈ πιογοᾶ ὈΥ ἴδο σαὶ. Ηον ὨΔΡΡΥ ἱἱ 
πουϊὰ δανο Ὀθοὴ ἴῸγ δἷπι, ἢ 6 δὰ πιδᾶο ἃ 
ῬΓΟΡΘΟΡ υ86 οὗὨ {18 ΒΑἸΆΓΔΥΥ Δ] Υπι---ἰΓ δα Βδά 8]- 
Ἰοννοὰ πἰπιβοὶῦ ἰο 6 ρϑηοίγαιθα ὈΥ {Π6 ρῥἱοτοίπα 
ποτὰ οὗ (9 ἰχυΐϊ, ἰο Ὀ6 ΠἸυπδιθα ὈΥ͂ 108 Ἰῖχῃι, 
διὰ ἰο Ὅθ6 ρυγίβοά ἴῃ 18 το! (ΜοηκΚοη).--ὅὁ 
ΤΥ ὙΑΥ͂ ίοΣ 1:88 τὰ; ΏΘΩ 1 Βᾶνθ ἃ 
οοὐνθοηῃίθσι βοαδοῦ, 1 νν1}1 0811] ἔοσ [8.66 .--- 
ατοδὶ ἰογάβ, ργοδὶ βἰπηοσδί [1 ἴθ οὶ βαΐϑθ ἰο 
ῬΓΟδΟὶ ἴο ποῖ; ἔθ. θη ὑποὶν σΟμϑοΐθηοθ 18 
ἰουομοα, ὑμπ6 Υ οἰἴποσ ἀἰδπι)158 [16 ΡΥΘΔΟΒΘΥ ἴῃ ἀ18- 
ἔτϑοθ, ΟΥ δύϑῇ Ῥγχοσθθὰ 80 ΤᾺΥ 8ἃ8 (0 ἀδρσῖγο ἢἷπὶ 
οὗ Ἰἴ6, Μαίιι. χίν. 10. (ϑίδσκθ).---θ νἱβοά ίο 
ναὶ! ΤῸΣ “ἃ οομυθῃϊθηῦ ΒΟΌΒ0Π,᾽ δηἃ γοὶ 1 νγ88 
ῬτΘοΟΙΒ ον ποῖ ἰμδὶ [06 ἰ(ἴτηθ δοοορίθα δηὰ ἐμ9 
ἂδγ οὗἉ βαϊναϊίου [2 Οου. υἱ. 2] ἀδυνῃη θα Ὡροῦ Εἶτη. 
Ηον οὔϊοιυ {π6ὸ πιογὰ πηθοῖ8 1} 8. ΒΙΤΊΪ ΒΡ ΓΘΟΘΡ- 
ἰἰοῃ διβοῦβ υ8] Ἧ͵6 δῖα ν"]]Ππρ (ὁ 86 1ἰ 88 (ἢ 9 
ΤΩΘΔΏΒ [ὉΓ Διηιδίηρ 8 ἰαΐο ἱτηαρίπαίϊοη, ΟΓ [ῸΓΡ 
ἀγανίηρ ἔοσὶ ἢ σδγηδ] ἰθαγβ. Μϑ δγ ψΠΠξ[ὴρ ἰὸ 
Β6ΔΡ ἀϊβοοιγβοθ οὐ Ο0α᾽ 8 Ῥδίθυ μα] Ἰονθ, δηὰ 
᾿Ιἰβίθῃ υνἱνὰ ἀο! σηιοα Θαγ ἰο Τδηοὶζα] ἀθβοσ ρ 0 ἢ 8 
ΟΥ̓ 8 Ἰογ} τϑοορηϊτίου ἴῃ [86 Ὑου]ὰ ἴὸ ΘΟΙηΘ. 
Βυϊ θὰ 1 ΒοΔΣ (δ9 ᾿ουὰ 068}}: ““Βοροηί,᾽ 
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Ἡδοὴ {86 ΒΟΓΙΏΟΏ ΓΟΙΘΥ5 ἴ0 (Ἐ6 δἰγαὶΐ ραίθ οὗὨ 86] - 
ἀφηΐδὶ, ἰὸ 86 ΠΑΥΤΟῊ ὙΔΑΥ͂ οὗ βδῃοι σαίίοι, δὰ 
ἰο ἐὸ ἰθσσογδ οὐὗὁ 86 ᾿υἀκχηγοηί---ν ΒΘ ἴῃ9 δυγογὰ 
οὗ 86 πνογὰ βιλῖθβ οὐν ἕδτοῦγιθ βἰηβ, δὰ Ἂἀ6- 
τηδηκ δὴ οηϊΐϊγο οὔδηρθ, ἃ ΠΑ ὈΪΐγιδ οὗ (6 
ψῇοῖο δὴ, ἰδ 6 οχοϊδηχαί ὁ) ἰ8 δὶ ὁη66 υἱἱατοά: 
“ΤῊ Ϊα ἰδ 8 δαγὰ βαγίῃρ: ψο σδὴ θᾶ ἰὑΐ [9ομῃ 
νἱ. 60]. ϑιισὰ δουθῦθ ργϑδαπὶπρ ἀο065 ποὶ δὶ ῥγθ- 
Βοῃΐ βὰν πιὸ: δὴ 1 8πὶ οἷ, σῃθπ 1 ΒαΥΘ 6ῃ- 
)ογοά τὸ ρΡ]δαβιγοβ οὗ 1176, βοὴ ἀθδίῃ 18 ὩΘ8ΤΥ, 
1 π|ὶ}} σγυοι νυ {89 δόδιι, Ὀ6 οοπγογίθα, δά ῥσο- 
Ῥδγο ἴον οἰθγηϊ. Βιυΐ ψο6 ὑπίο ὑ8, ἰΥ ἐλ (θη 
6 ἴοο ἰδίϑ, δπὰ ἱζ αοά᾽ Β σθέροῃβθ 0 οὖσ [00 188 
πογάδ: “60 (ΠΥ ΨΥ ἴον {8 {1π|6,᾽ ἰδ: “ορδσί 
ἔγοτη τὴὋὸ (Μαίι. χχυ. 41). “Ὑμθη 1 πᾶν ἃ 
σοηγθηϊοπὶ βϑϑβοῃ ̓" Βυΐ ὙΠΘῚ Ἃ0 γὼ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἐμαὶ μΐ8 σοῃνθηϊθηί βοϑβοῦ Μ}} σοι ἢ ΟἿΣ 86- 
ογοῖ ἰβουρίδ ΓΟΡΙΥ : “Νουοῦ,᾽ δπὰ γοὶ (αὶ Β0850} 
ἰδ ΑἰνΥ8 ποῖσ Βοσθ. 0 δαὶ νὸ βδὰ Ὀυΐ οΥ68 ἰο 
τοοοχαηΐζα ἰἰ, δηὰ (86 δουταρο ἰο διυδὶὶ ΟὈΓΒΕΙΤΘΒ 
οὔ! Βαὶ ἴὐ ἰδ Ῥυϑοίβοὶυ μϑγα (δὶ ννϑ αὶ, δὰ 
ἰδαὶ ἰπου, ἰοό, Εεἰΐχ, δι ϊοθὶ  Τ1ὴ6 Βοὺγ οὗ (ἢ Υ 
Βαϊυδίϊ οῦ δὰ αὐτὶτο, Ὀυὺ ἰδοῦ ἀϊάδί δ]ον ἰὺ [ο 
485 ὉΥ, δηὰ ἀϊάπί νγαὶϊ (ὉΥ δ τπιόγϑ οοηνθηΐοηί 
Βοδβϑοῆ. Βυὶ αἱὰ ἰξ ογὐὰν οοπιοῖ ΑἸἿΘΥ ὑνψὸ 
γϑαγβ, ἴπου πνδϑὶ σθηπιηδπάθα ἰ0 ΡΌΘΔΥ 'ῃ ΒοπιΘ 
διὰ γχίτο δὴ δοοουηίΐ ἰο (0 ΘΙ ΘΤΟΥ : ἰδοῦ νγαβὶ 
δοδιδοα ὈΓ (6 ρϑορὶθ. [{ οοσαγγοά, δοοογάϊηρ 
ἴο (6 τοπάοτιϊ οουηδοὶ οὗ ἀοά, πα μου πδϑὶ 
ΟὨΟΘ ΠιοΓο ἰῃ ἴΠ6 δᾶπι6 ΟἾ(γ ἰῃ Ὑ81οὴ Ῥ8]} νγ88. 
Ὀίάκπι ἰθου {θη δυδὶὶ {μ γβ6} ἢ οὗ ἰμαὶ “σοοπυθηϊθηὶ 
Β6ΔΒΟἢ 3᾽ Οὗ ἀϊάδὶ (Ποὺ διραϊῃ πορὶϑοὶ 1} Απὰ 
ἀϊὰ ἀφδαίλ αὖ Ἰδῆρτ ΘΔΤΤΥ ἴΠ66 ΟΠ δ δὴ ἱποθη- 
υεηϊεπί βοϑο [,οἱ (Π6 6486 οὗ ΕΦ]Ϊχ ὉΘ 8 τΔΓΗ- 
ἴῃς ἴο ὰ8. ἰοῦ τ πόυοσ, {Ἀπ Ὠΐτ, ΒΑΥ͂ : “60 (ὮΥ 
ὟΔΥ ἴον (μὲ ὑἴπι6,᾿ {πὶ (16 οὶ οὗἩ Οδρδγπδιιηι, οὗ 
Ομπογασίη, δηὰ οὗ Βοιμβαίάδ [Μ|, χὶ. 21, 28], πιᾶγ 
ποῖ ὍΘ ΟἿΓ ον! [κοῦ υΒ πο πϑὶϊ [ὉΓ 8 σοηγο- 
πἰοηΐ δοδ80ῃ, 6βὲ ΟἿΡ δπὰ ὃ6 ᾿|κ6 {δπαὶ οὗ ῥδδ- 
Ταοῖ δηὰ δ'δ}}} [,0ὲ( υ5 ΠΟΥ͂ΘΡ Ὀ6 βογογηθα ὉΥ 
πρατο πηοϊϊνοβ, θη Μ͵ὸ ᾿ἰδίθη ἰο (μ6 ψογὰ οἵἁ 
Οοά, Ἰεβί γα ββαγο (6 ἕαίο οὗ βίπηοι 8.6 ΒΟΓΟΘΤΟΙ 
(οι. νἱ}1.}} Ὑ θα ἰξ σοπιθ8 (0 8, Ἰοΐ τ18 ΔΠΒΥΤΟΥ 
ψ ἢ ΑὈτδμαα: "Ηρτο 1 δι, [α6η. χχὶΐ. 1], οΓ 
ὙΠῸ ϑδαιοὶ: βροδκ, [κογὰ, ἴὉΓ (ΠΥ βοσγνυδηὶ 
Βοδγοίῃ ᾿ [1 ὅδαι. 111. 91, οσ ψἱὰ ΟΟΓΏΘ]Ϊα 8: 
ΦΝον δτ γ)ἶὸὰ 8}}] ΠΟΥΘ ργοβοηΐ Ὀοίοτο Οοά, ἰο 
ἤΘΒΥ 8}} (δἰ χα {πὶ ΓΘ σοιμδηοα {866 οὗἩ αοἀ 
[68Β. χ. 887. (Εν. διίσβιυδβ.). 

κα. 26. Εἶθ Βορϑθᾶ ε6δ]δο δμαῖ ΣΩΟΠΘΥ͂ 
ΒΒου]ἃ Βανθ Ὅθϑῃ κἰνϑῃ δἷμ οὗ Ῥδυ,.--- 
Ἅδη δυδυίσα 88 ἴδ ίκθῃ ἀθαρ τοοὶ ἰπ {86 δ θδνγίβ 
οὗ τθθὴ ἱπυθβίϑ τ ἢ δυιϊ οτὶγ, }δι166 ἰβ 8δο01]ὰ ὈΥ 
ἰπϑῖη ΤῸΣ ἸΏΟΠΘΥ, δπὰ {Π6 ἱπποοθηΐ τϑοοῖνο ὯΟ δία 
ὉΠ|Θ85 {Π 6 ῬΑΥ (ῸΣ ἱΐ, 116 1π6 σαὶ γ, το μᾶΥο 
ὈγΙΌ6α4 ἐπα Ἰυάχο, 6βοὰρθ ρυπίβηιηοηί, θοαὶ. χνὶ. 
19. (διαγῖο).---ὐ οσθίοσθ 86 βϑῃΐ ἴοσ ΕΪτὰ 
86 οἵϊϑηθι.---ἰ ττδ8 ΓΘΆΪγ ΡῸΪ] τγΠπῸὺ ῬᾺΒ Βδί- 
ἰοσοὰ ὈὉγ ΒΕ] χ. ΗΒ ἸΌΟΥῚΥ 88 ρ] δορὰ νι ἷπ Εἷ8 
τ 860}, ργουϊ ἀθα πδὺ δ ν 88 ἀϊβροθδὰ ἴἰο ρυγοίια8θ 
ἢ τ πόθον. Βαὺ ἢΘ 6]1086 ταῖν (ὁ δοϊὰθ Ὀγ 
119 Υ}}} οὗἩ ἀοα, ᾿8ὴ οἴοοίῖ ἢ18 σϑίθαϑθ ὈΥ δαι- 
ΡῬ᾽οΥΐη ΘΕΓΏΑ] τηθᾶη8. (ΑΡ. Ῥαβί.). 
γε. 27. Βαξ δἷϊτοσ ἴνγεο γθ8χ8.---Νοῖ ΟἿΪῪ 15 

ἐμὸ σγοϑδ ἰδὶ ἃ, ἰῃῃ ἸΏΔΏΥ͂ 688608, ΟΠ (Π9 Οσἰἰ]άτοη οὗὨ 
αοά, Ὀυὺΐ ΠΥ ὙΘΑΓῪ ΟΑΥΒ αἶ8ο ρΡ885 ὈΥ. ὈΘίΟΓΘ 
ἰι 18 τοιηουοὰ, θη. χχχίχ. 20: χὶΐ. 1--14. Ῥβ. χὶϊὶ. 
1. (ϑιαυκο).-- -  ὸ γοδτβ οὗ Ἰοίϑυγ ρηββϑϑθα ὈΥ {Π6 
Ἰηδὴ 10 Ἰἰαυδοτοὰ βιοῦθ δου δην ἰμδὴ 8] 
οἰμβογα [1 Οον. χυῚ 10], φησί ομϑὰ δἷ8 οσσῃ 808] 

ὙΠῸ ἰτοδδυγεδ οὗ αἰνϊηδ στβαοθ, δπὰ ῃγοὐποοῦ 
ποτ ὡρρεορσγίδίο ἤσγυϊὶ ἔοσς (80 Ὀφθηοῆϊ οὗ (89 
οἤγοΒ. Βαϊ ἰῃ6 σοπάϊι το οὗ ἐμδὲ τωϑῃ 15 διζωυὶ 
ἰπάθοά, ἰο Ψοπὶ (μ6 σταοο οὗ αοἀ ᾿85 ἄγανσι πδδσ 
ἴῸΥ ὑνχο ΘΔ Γ5, Δα 0, δἱ ἰπϑὶς οἴοβθ, γοβθιυἷθθ 
ὃ, ὈΔΕΓΘῺ ΔΠαΙΔΤΚ ου ΜΒΪσδἢ (μ6 σαὶ μ88 ζ8)}εὩ. 
ὈΒΒΑΡΡΥ ΕΘ ΙΧ! (ΒΘα861). 

ΟΝ ΤῊΒ ΠΟΙ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΥΕΕ. 24--:27. --- 7δε 
σαμδέε τολϊολ ἰεαα πιᾶάπῳ (0 ἐξδίεν ιοὐέπσίψ ἰο (Ἀδὲ 
Οοερεῖ, δωΐ ποί ἰο ἰἠε ἰαιο: ἰῃς6 φα.96 ΙΩδΥ Ὅσ, 1. 
ΑὮ οστὸῦ οὗ (86 Ἰυδρπιοπί; ὑπ 6 7 ΒΌΡροΒβο (δαὶ {86 
Οοδροὶ Π88 σεπάοτγοα ἰδὲ ργοδομβίηρ οἵ {86 ἴδν 
ΒυρΡοσδιουβ. 1{. Απ οστοῦ οἵ π6 οομδβοῖοβοο-- 
ἰπδὶ ΟἿΓ Βρί γι (8] δίαίθ πὸ Ἰοπου ποοὰβ {μα [ον 
Π-. ΑΓ τϊβίακο οὔτ ἴθ6 1 κ15---θ ὸ ποτο πουηά- 
οα ὈΥ͂ ΘΥ̓ΘΓῪ Βοϊθιθη δαἀϊηοηϊτίοι. ΙΥ΄. Το ἀοπιῖ- 
πίοι οὗ ἐ6 6ϑ, πϊοσὰ ΒοΙ δ {}|ὸ νν71}} ἴθ Ὀοπά- 
825. (δ ρὈ 61 η).--- Ἡὰν ἐς ἐὲ ἰλαΐ δὸ τααπὸ Ἀὲτ- 
δ0π8 ατὲ 7οιπά, τολο (αζε πὸ ὅδε» ἐπίετεες ἐπ τεῤεσιοη ἢ 
Ι. Βεοδυβθ ἐμὸν ολπποὺ οῃ γον Ὀγεαῖ ἰδ 168 
ΒΊΘἢ Ὀἰπα ἰμθηὶ ἴο (δο ρμϑϑὶ; 1. Βοοδβα {80} 
ὙΠ ποὲ βοῖζθ 186 ργοϑοηΐ τηοϊιθῃί, Ὀὰϊ τεδιὶϊ ΤῸΣ 
8 ΟΣΘ σοηγοπϊοπί δοδϑοῃ; Π|. Βοοϑιδο {ΠΥ σὸ- 
ἴχ86 ἰο οπίοσίδίη {μ6 ἐβουχαὺ οὗἩ [86 ζυταχο πα κ- 
ταθῃΐ. (1ἀ.).---ἰς Ἰζλεη 7 λανε α οοπυεπῖίεπί δεάξοη -" 
1818 18 ὑπ6 Ἰδῆριδρε, [. ΟὗὨ 41} ἱοβὸ πὸ πον 
ἱπάοοα (868 γδῃϊγ οὗ (80 που]ά, Ὀυὶ δτὸ ἰοο δ]  ἢ- 
ἴα} ἴο Ὀγοαῖὶκς Ιοοβα ἔσο (π6 ᾿ἰυδὲ οὗ ἰδ ποτ]ὰ: 
Π, Οὐ βοβθὸ νῖο δύο σοῃϑοΐοιιβ ἱμαἀϑοὰ οὗ {86 
ΒΏΔΠΙΘ δπὰ ἴδ Ὀοπάδρο οὗὨ βίῃ, Βαϊ τε ἴοο ἔθ] 
ΘΑΓΠΘΕΙΥ͂ ἰο τορθηὶ; 1Π|. Οὗ ἴοδα γᾷο Βανὸ ἰω- 
ἀροὰ ὀχρογίομοοὰ ἴῃ βοπιθ ἀορτγοθ, ἐΐθ ῬόΟνοῚ οὗ 
(86 ἀϊνίηθ νοτὰ, Ὀὰὶ τ ποδο ὑἐποῦρἢ  ] 6 ββὴ 688 ὑσε- 
γοπίβ ἔμ θ τὴ ἔτοτὰ ΘὨ ΤΟΙ γ᾽οϊαϊηρ ἰο ἰϊ. (1Θοῦ Β. 
δηα 8.). --- Σεἰΐσ, α πιουγηζωὶλ ἰπιασε 9. πιᾶαπῷ 
ἀεάγετα 0 ἰδὲ τ'οτά: 1. Ηφ νδϑ δἱδγιπϑά, τοσ. 124, 
25; Π.΄0. Νοὸ σπδηῆμρο ἴῃ δἷπὶ οοουττοῖ, νοσ. 256-27 
ἐδΥμαν ΜΗ εἰμ Ροιρεῦ οὗ ἰδὲ αἀϊνὲπε ιοοτά : 1. 1ὶ ς8}}5 
ΟΥΙΒ Ὀ0]ὰ Ῥγθϑόθοτβ ((Π 6 ἴδασ εβ8 δροβδίθ) : [Π. 
[δύνα θη (Π βἰοορίτρ Θοηβοΐθηοθ (ἐπ 6 ΓΘ Ὁ] πς 
Ἐφ] 1χ): ΠΠ1., 10 ἀφοϊάοβ, δπὰ ἀϊνἀθα δϑοιμὰοσ 
[Η6Ὁγ] ἰν. 12], (Ρδὺυ] 18 ἀϊβυνιβθοὰ 18 ἐπ νογὰϑ: 
“6ὁ (ἢγ ΨΥ; ΕοἸὶχ γοιιδὶπβ υποοπτοσχίοα). (14.}). 
-- 7κο οοτηπιοη ἐχοιδεβ ὃν τολϊολ πιεῆὶ αἰἑοιαρί ἰο 
ευα(ε ἰδὲ δεγίοιδ ἀμίν οὔ τερεπίαποο: ἱ. " ΕτοτΥ ἰδιησ 
-τϑᾶνο οἠθ'᾿--ἜἸχ ἀεβίχοά ἴτἴ9 ΟΔΣ Ῥδ8ῃ] οὗ 
ΟΥ̓́ΟΣῪ Β ]εοὺ ἀχοθρί {.|ὸ ΟὨΘ ἐμδὶ Βροοΐλ}}γ οοα- 
σΟΓΘα πἷπι, ᾿υδι166, ΘΟ Δ ΔΓ Υ, δηὰ ἰδ 6 ά σταοδὶ. 
Ηθ νϑϑ ἢ ΠΔρ ἰο ἀο ἜΥ̓ΘΤΥ ἰμπῖηρ ἀχοορί τ[π 6 ὁ56 
(πΐπρ Ὡθοά[ι)] -- ἰὸ τοπουησα ΠὶΒ ἕδνουὶὶθ εἰῃ8. 
ΠῚ. “Το-πιογτον---ποὶ ἰο-ἀαΥ}᾽ ΕΦΙχ (6118 Ῥδῃ)} 
ἴο ρο δἷ8 ὙΦΔΥ [Ὁ ἰῃ6 Ῥγεβοηί: ἢ Μ|}1] 58}} δρεαὶη 
ἴον 1.19 Δροβί]θ, θη Β6 88}8}} ὅπά 1ἰ οοπιναμδίοπὶ 
ἰο δἰ τη86}. ΗΘ ἀολδγβ 8 γορεηίδηοο--- 6 ΠΟΎΣ 
τορϑηίοα [---- Ἡγλέπ ἐξ τὶ ἃ σοπυεκίοπί δεαδοῦ 707 τϑ- 
»Ῥεπίαποοῦ 11. Αἱ 411] ἐἰπη68, 0 Εἷτπηι γῦο 15 1} 
Ἰΐπρς ἰο γϑρθηΐ; ον (α) αοἂ 15 σδ᾽ ἶπρ υ8 ἴο τὸ 
Ροπίβϑῃοθ δὶ 8]] {ἴπη68 δπὰ ἱπ ἀΐνογα να γ5---Ὀν 1ἢ- 
[οΓδ] οπιοίϊοη8 δηὰ ὀχίοτ δὶ ἐχρεχίοποθ, ὈΥ {86 
Ἰαν δῃὰ {πὸ (0806), ὈΥ )0γΥγ58 δῃὰ βογγοσα: (6) 
ΙΔ ἢ σδῃ δηά ἰΐπηο ἰο ᾿ἰἰβίειι ἰο {δ ποτὰ οἵ αοά, δὲ 
411 (τλ68, 1 ΘΥΘΡῪ Οὐσσυρβίϊοι δῃα 5ἰϊιιαιίου οἵ 
ἴδ. 11. Νεσνονγ, θ᾽ το νῆο 16. ἈΠ ἴο ΓΘ. 
Ῥϑῃῦ; ἴοσ (α)  ἈθμοΥοσ αοα ς4}18, 6 ὅπᾶὰϑ ἰὲ ἴῃ 
σοηθηΐϊοηίὶ ἰο ΟΌΘΥ; (ὁ) σγβοπ ἢ6 5888}} ς4}} οἱ 
αοα νυνὶ ἃ ἔδϊπυπς δουϊ, πὰ Βὶ8 ΟΣΊΓΟΙΑΣΥ, ΟΣ 
6, 1 ΘἰΘΓΏΪΥ, ἢ6 ΔΡΡΟΔΓΒ ὈΘΌΓΤΟ ἰδ6 )υκ- 
τηθηὐ-8ε8ί, Θοα᾽ 8 ΒοΆ80} Ψν}]} ΠΑΥ͂Θ ἈἸΣΕΔΟῪ ραϑεβοᾶ 
ΔΥΔΥ; ἰῦ ΜΠ] πο θὲ ἴοο ἰαίθ. ἴδε νογὰβ ὙΠ} 
{9 00 ζ0]8]]6ἃ : “Ὑ 684} [π|}}}} 5968 κΚ τηθ, δὰ 
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8841} [111] ἀἷθ πῃ ὙΟῸΓ δ᾽ 8." 29 08ὴ Υἱῇ!. 2].--- 
Ῥαιιῖ᾿ε ἰεχί, ἱπίεπἀδα ἰο εαἰΐ ἐείές (0 γερεπίαποε, α 

(οχί διμϊεα ἰο ΟἿ (ἧπερ: ἰὶ τοΐογβ ἰο ἰδ ὕγυΐ!8 οὗ ἃ 
ξὐυυΐπο τοροπίβησο, ὨΘΙΘΟΪΥ, 1. ΕἰχθιθουΒη 688 
ἷπ ἀοδ]ϊηρς ἱ ἢ ΟὟΣ ὨΘΙὨΌΟΥ. [18 ποὶ (818 ἰοχὶ 
δυϊοα ἴο δὴ ρὲ ἷἰπ γι ὶοἢ ὑπγὶ Ὠ Θουθ 658 ῬΓ6- 
γαὶδ ἔδυ δὰ νἱάθ, ἱπ ΘΥΟΥῪ ΘΟΠαΙ ΟΣ οὗ ]176--- 
δΔὴ δρ6 ἰπ ΝΠϊοΝ ἴΠ6 ΒαΘΙ Υ πα Βοποϑβίν οὗ δὴ 
ΘΑΤΊΟΥ ΡοΓΙΟα, δΓΘ ᾿πΠ076 δηἃ τπογ0 ΓΟΓΟΙῪ Του ηὰ, 
Βοιἢ διηοης (89 εἰσ ἀπά Ἰογ ἢ 11. ΟἸδβιλν --- 
(89 ἀυὶς οἵ οοπίγο  πρ οὐγ ον ὅθβῃ. [8 ποὶ 
ἀ19 ἰοχὶ βυϊιοὰ (ὁ δὴ δρὸ ἱπ ψ ῃἱοῖ (πα Ἰυδὲ οὗ 
Π6 68, δῃαὰ οουτυρίϊοη οΥ̓ πιο ΓΆ]8, ΡΓΟΥ͂ΔΙΪ [ΔΓ 
διὰ νῖάο---δὴ ἀρὸ ἱπ τ ΒΙΟΒ {1 Ἰπηοάἀθ 80} δα ἀο- 
δοταπι ΟὗἨ δὴ ΘΑΥΪΟΥ ρογϊοὰ διὸ 1698 δπὰ 1688 
γαϊυοά, οί ἐπ τὸ νυ] ἶακο δα ἴῃ ἰδ οἰΐγ---8ὴ 
δε, ἴοο, ἴῃ γγΒὶο ἢ ΤΏΔΩΥ 8 Ῥδὶγ ϑῃέθγ [1:6 ΘΒ ΓΟ, 
δ ἃ ΔΡΡΟΒΔΥΒ ὈΘΙΌΓΟ [09 ΔΙίΑΣ ΟΥ̓ πιδττίδσθ, υπἰϊοα 
ὉΥ δἰηζαὶ Ὀοπάβ, [{ἰπὸ ΕΘΙΙΣ δπὰ Ὀγυ81:}}4  1ΠΙ|, 
ΤῈ6 ζυΐϊαγο ἡυάρίηοηι, Ὀοΐογο 86 οἰθσῦθδὶ ἀοά. 
[5 ποὶ 815 ἰοχὶ βαϊϊοα ἴο 8 8656 οὗ ΒΙΔΙὴ61688 ἴῺ- 
Βα ΟΊ, τ Εἰφὰ πιοοῖτβ δὲ αοα δηα δίθγμι νυ, δ 8 
ἕυματο ἡπαρπιοπί δά τοι] θυ το, δἱ θαυθη δα 
Ἀ.6}1---ι ἃσὸ ἡ οὶ Ὀ61198 δηὰ ἀδοοῖγοβ 1.56} τ 1} 
ἐδ ϑαι) ἀυσσοδη τοϊΐο: “1ωμοὲ 8 οδί δπὰ ἀγίηὶς; [ῸΓΣ 
ἰο-ἸΠΟΤΤΟῪ γχὸ αἀἷ61᾽7 [1 Οογ. χνυ. 82; [86]. χχὶϊ. 
181].--- αι δείοτε εχ, οὐ, Τε γμαϊοίαί Ῥοιοῦν οὐ 
ἐλε αἴοσσιε ωοτὰ : ἴ. Ῥαὰ] βίδπμιἀβ Ὀοΐογθ Βο]ὶχ, (α) 
85 πο ἰὨΓΟΥΙΟΥ Ὀοΐογο ειἷ8 δ ροΥ ΟΥ ; (ὁ) 885 {π6 ῥσί- 
ΒΟΠΟΙ Ὀθαΐοτο ἰδ ἦγθ6 πιδΔῺ ; (6) 88 (Π 6 δοσαβρα ὃ6- 
ἴοτο Βἷ5)}ἀκ6 ; ΠΘΥΘΣΊΝ61688, 8}1} 18 τατογβϑὰ Ὀγ [86 

ῬΟΥΘΡ οὗ {π6 αἰνπθ νογά, οὗ νοι ἐπ ἀροπίὶθ 18 
8 τη Ἰθῖ6Ρ. [1]. [ἰ ἴθ πον Εδ]χ ψῆο βίδπἀβ Ὀ6- 
ἔοτο Ρϑῃ], (α) 88 ὁῃ9 δοοιιδοὰ Ὀγ αοἀΒ νογτὰ δὰ 
18 ΟὟ ΘΟὨΒοΐΘ 09 6 ὉΓ6 δὴ ἸΠΟΟΥΤαΡ 16 υάχο ; 
(δ) 88 οὔθ Ὀουπηά ὈΥ [86 οοΓάβ οὗ ὑσὶ δου 658 
δηὰ ἰδο Ἰδὲ οὗ τὸ δοθῆ, Ὀοΐογο ἴῃ ᾿οΥα Β ἔἴγοο- 
τὴδη [] Οογ. υἱῖ. 2217; (6) 88 8 ἱπύοσίοσ, δ᾽ ασιηθά, 
δηἃ ᾿ΙΥὙΓοΒοϊυϊο 8 ὈΘίογΘ (6 ταΐϊσν ΒοχῸ οὗ 
ἀαοᾶ, νὥὄλο, ουύθῃ ἱπ Ὀοηά8Β, ΒΆΥγ8, Ὀοΐ ἰὴ νογὰ 
δηὰ ἴῃ ἀθθ4: “1 οδη Ἃ0 4]} (πη ζ8 ἰΒγουφῃ Ομ σὶϑὶ 
ὙΠΊΘ ἢ ΒΓ σι ΠΘΏ 6 [8 τα 6.᾽ [ῬΡἈ]]. ἦν. 181].---- αι 8 
ἐπιρτιδοηπιθπί ἐπ Οεϑαγεα ἀμτγίησ ἔσο ψεαγ8, οὐ, Τῆς 
»αϊηξιιῖ απά ψεὶ δἰεδεεα δεαδον5 ΟΓ γτέροβε απά ἐχρεο- 
ἑαίδοπ, οΟΥΓ ἰδ βετυαπίς οΥΓ Οὀάἁ, (Οοταρδγο {9 
68.868 οὗ Φ9086ρὰ ἴῃ ἰδθ ῥυγίβοῃ, δίοβοβ ἴῃ ἰὴ6 
ΜΝ] άθγμοβΒ, θαυϊὰ πὶ {μ6 πηουπίβ᾽ η8, ΕἸ 8} αἱ 1} 6 
Ὀγοοὶκ Ομουῖίμ, Φομη ὑπ βεαρίἰδὲ ἴῃ 186 ρῥγίϑοη, 
ΦοΒη ἰμ0 Ενδη θὲ ἴῃ Ῥαίτηοβ, ΓΟ ἰπ κ86 
δτίαγς, δ᾽ {8} ῬΑ βίουβ οἢ. β' ο- Ὀθά8, οἱο.). 1. 
Ῥαϊπ Ὰ] (α) ἴον (Π9 βοσνυδηὶ οὗ ἀοα. νβθη μἷ8 δαη ἀφὸ 
816 ἰδὺ8 θουπά; (δ) ραίηἴαϊ [ΤῸ {Π6 Ομ ατοὶ οὗ (89 
οτὰ, ψιθθῃ (8 Ῥαδίοσϑ ἂγὸ ἱμ8 τί βάγανη: δηὰ 
γοί, 1. Β]οδϑοά, (α) ἴον {86 βογσυδηὶ οὔ αοά, νγῇθῃ 
89 τ8 ὅπαϑ ἃ Βθαδοὴ ϑιυϊθα 0. αὐυἱοὲ πηοάϊϊαιίοη 
δῃα τλοτὸ ἱμπογουρὰ Ρυχὶ δοδίίου; (ὁ) Ὀ]ΘΒβθα ΤῸΣ 
188 ΘΒΌΣΟΝ οὗ ἰδ9 Ποσὰ, βοὴ ἀν ἔμ ἱπογοαβοβ 
ἴῃ 118 οὕγῇ βίσοη κί, δηὰ Ἰθα ΓΒ δ} Κθ ἰο δοκπον- 
Ἰοάσο στ σται 46 ἐμ να] οὗἩὨ ἐδ στβδοθ οϑῆ- 
ἔογτοὰ Ὁγ Θαοἂ ἰμγουκὰ δι 1} θοῦ γ5, δῃ ἃ 3180 
ἰὸ ῬΓΤΑΥ͂ πὶ μουΐ οϑαβίπρ ὈοὺΒ ΖῸΣ (86 βδιορβοσὰ 
δά (116 δοοῖ. 

Ὦ.- ἸῊῈῈ ΧΚΕῊ ῬΕΟΟΥΒΑΤΟΒ, ΡΟΒΟΙ͂ΌΒΤΕΒΤΟΒ, ΒΕΒΌΜΕΒ, ΑΥ ΤῊΚ ΙΝΒΤΑΝΟΒ ΟΥ ΤῈΞ ΦΒΉΒ, ΤῊΝ ΝΥ ῈΒ- 

ΤΙΟΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊ ΟΑΒΕ ΟΥ̓ ΡΑΌΙ,; ΒΤ ἮῪΗΕΝ ΤῊΒ ΓΑΤΤΕΒΆΑΡΡΒΑΙΒ ΤῸ ΤῊΒ ἘΜΡΕΒΟΙΝ, ΤῊΒ Ρ"ΒΟ- 

ΟΥΒΑΤΟΙΒ ΑΌΜΙΤΒ ΤῊΣ ΑΡΡΕΔΙ,. ᾿ 

σπάρτα ΧΧΥ. 1--12, 

1 Νον σπβθη [οὖν] Εδύτβ ΔΒ ὁοτη6 ἰῃΐο [84 (Δ κθὴ οἴδγρθ 067 [86 Ῥτγουΐῃοα, αθου 
2 {δγθθ ἀδγβ ἢ6 δϑδοθηαβὰ ἔγομι (ὑθβασθᾶ (0 “δγυβαίοσα. ἘΤμθη ὑμ6 Εἰσὶ ῥτὶθϑὶ [16 οὨ]οῦ 

Ῥυίθβίβ᾽} δῃὰ {π6 οἰϑῦ οὗ ὑπ 965) Ἰπέυγτιηοα Εἶπ ἀσαὶπδὶ Ῥδὺὰϊ [δοουθοὰ δὼ] Ὀοίοτθ 
3. δίπι], πὰ δοβουρμὺ ἴα, ἘΛπὰ ἀοδβῖτθὰ [Αβκίῃρ Ὁ 88. ἃ] [ἈνΟΌΣ δραϊηβὺ ἢΐπι, ὑῃδὲ ἢ6 

που] βοπα [0Γ πἴπὶ 0 «ΘΓ ΒΑ] οι, ἰαγῖηρ [Ἰὐοπαϊηρ ἰο Ϊ4γ}] παὶῦ ἴῃ ὉΠ 6 τπΑΥ ὑο Κὶ]] Πἶπὶ 
4. [πτᾶϊῦ, ἴῃ ογάογς ἰο Κι]  πἷπι Ὁ. (ἢ6 ΜΑΥ]. ἜΒυῦ [Ποπογοῦ, ὁ μὲν οὖν] Εδδίυβ ἀηϑπογοά, 

μαι Ῥμὰὶ ββουϊὰ μὲ Καορὺ [τ1χἋλβ ρυδτὰ 64 αὐ (ὑόβαγθα, δπὰ [θαΐ, δὲ] ὑμαῦ Ὧ6. ὨΐΠ)56}} 
δ νουἹὰ ἀθραγὶ βου! Υ ἐλήλεγ. Ἔμοὺ ὑῃθπι, ὑμογθίογθ, βδιὰ ἢ6, πο διηοηρ γοὰ δΥΘ 

80]6 [[Π086 διποηρ γοὰ ὙΠῸ ΘΣΘΓΟΪΒΘ δῦ ΠΟΥ Ὑ], ΡμῸ ἀοτῃ ΙΓ 6, δη δοοῦβο {ἢ 18 
6 τδῃ, 1 [Π6γο 6 8}Υ Ὑ]ΟΚΘάΠ688 ἴῃ δἷπι [1 μ6 6 11}0]6 ὕο ΔΗΥ οματρθ]. ἘΑΠπά ππθη 

[6 μα ἐαγγῖθα διμοηρ' ὕμ 61) ΠΊΟΥΘ [ἤδη ὑθῃ ἀαγϑ [ποῦ τηογο ἔμδῃ οἱρἢῦ ΟΥ̓ ὕβῃ ἀλγ5], [6 
ποηΐ ἀονγῃ ἀηΐο δβασβϑα; δηὰ (ἢ ρ ποχῦ ἀδΥ βιυτπρ οὐ {Π6 ῥιἀρηιθηὺ βοδὲ δοιῃηπιδηάοά 

ἢ Ῥαὰὶ] ἰο θ6 Ῥτοῦρῃύ. ἈΑπὰ σπθὴ ᾿θ γγὙὰ8 οοπιθ, ἴῃ 6 96) τ μοῦ [0] οαπηθ ἄονη 
ἔγοτι “ Θγαβδίοιη βίοοά τουπὰ δρουῦ [βὑοοα δτουηα], δπὰ αἱ ἀ" ΤΏΔΗΥ͂ δηά στίονουβ οοιη- 

8 ρῥ]αἰπίβ δραϊηβὺ Ῥδὰ], πθοἢς (ΠΟΥ σου]ὰ ποῦ [ὙΠ6γ6 ποὺ δΐθ ἴ07 Ῥτονβ. ΤΥ Ή16 ἢα 
ΔηΒΟΓΘα [ὉΓ Β1π86]}, ΝΟ ΙΕΠ6Υ ἀραϊηβὺ ὉΠ6 Ἰὰνγ οὗ 0π6 «6078, ποῖ 6 ὺ ἀσαί μϑὺ (Π6 ὑε ρ]6, 
ΠΟΥ γθῦ ἀραίηδὺ Οοθαγ [ἀραίηδὺ [06 ΘΙΡΘΓΟΓ], ἢλγΘ 1 οβοηἀθὰ δὴν ὑμίηρ αἱ 4]1] [ἴὰ ΔῺΥ 

9 τοβρθοὶ]. ἘἜΒιυὼ Ἐδβύυβ, Πρ ὕο ἀο {8:6 6 }018 ἃ Ρ]δαβυγο [00 ΘΟ 8ῃ ΟΠ σαθίοη ἢ 
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[Π6 7608], δῃβγοσεα δα], δῃὰ βαϊὰ, ΠῚ ὑΠοὰ ΡῸ ἀρ ἰο «6γαβδίθ, δα ἔδογο 6 
10 ἡυάροὰ οὗἉ {[π686 Ππῖπρβ [ὑ|0ἢ τοβρθοῦ ἴο {818 δοουβαῦϊοη 7 Ὀοΐοτα τοῦ ἜΤ θα βαιϊὰ δὴ] 

[Βυὺ (δὲ) Ῥαι] 8814], 1 βία πα δὖ (ὑθβαγβ Ἰυάρτηθηΐ βοαΐῖ, Ὑπό 1 οὐρθξ ἰο Ὀ6 ῥυάσεάα: 
ἴο 1.6 Ψ6ν)ἷακδ δν 1 ἀοῆβθ πὸ ἩΤΟΏΡ, 88 ὕμοιι γ6ΥῪ Μ96]}] ἰζηονγοϑὺ [885 ὕμοῦ 4150 (χαὶ συ) 

11 Κηονοδὺ Ὀοίύον (χάλλιον)]. ἜΡΟΡ 1 1 [ΠΥ ὑβογοΐοσο," 1] Ὅθ δὴ οἴδπάοσ, οὐ [δηὰ, χαὶ] 
αν σουμτἰ64 ΔῊΥ͂ {ΠῚ πο ΠΥ οὗ ἀοδίῃ, 1 γο 86 ποῦ ἴο ἀϊδ: Βαϊ 1 Πότ 6 ποπθ 
οὗἁἨ [ποϊμὶηρ 18] ὕΠπ686 (Πρ Β ἩΒΟΓΘΟΥ͂ {Π|686 δοστι86 Ιη6, ΩῸ Τη8 ΙΩΔῪ 46] 1 6 7 τὰα πηΐο 

12 (θη [ὁπ ΒΌΆΓΓΘΠΔΘΥ 110 88 ἃ ΆΨΟΥ (0 {Π6π|}]. [ ἀρρθᾶὶ] υπίο ὑδβασ.0 Το Ἐδέμ, 
σι θοθη ᾽6 ἢδαὰ σοηξογτοα πιὰ ὑμ6 [18] ΘΟ 01}, ηβποτοᾶ, Ηδϑὺ ὑμποὰ δρροϑδϊθὰ υπΐο 
Οοδαυΐ [ΤὩοὰ μαϑὺ δρροδὶϑα ὑπίο (ὑ6βαγ;] αὐύο ὑθβὰγ 8[ια)ὺ δου ρο. 5 

1 νον. 2. ὁ ἀρχιερεύς [οἵ ἐεπέ. γος. ἰ6 ππαηθοῖ ΠΔΌΪΥ 1688 δίγΟη 
ἀρχιερεῖς. [1Ἐ9 οἴ πσ!δς ἰν (οαπὰ ἰη Ἦ., αὶ το ρ] υταὶ ἰη Α. Β. Ο. 

ποὰ {δὲ ὁ ἀρχ. 46 ὕθοῖῦ ἃ οοϊτϑοίδου ἴο διιῖῖ πὸ ΓΕΒ ρμαχὶ οὗ ἴδ 
Βυὲϊ ἰἰ 6 πιυσσἢ ΠΟΘ Ῥγοῦδθ]ο {μι οἱ ἄρχ. 48 Ὀδ0ὴ θυ ροι ἰθὰ ἴον 1ξ, ἴο δ ἴπ δοδογίοη οἵ Ἐδαΐτις, τεσ. 12." 

“0 γοϊα δ (Π6 οἰπιχῦϊαγ, σαγο: “Τὶ δ Ὀθθ ἐπ 
ὨΔΙΤΑΙ να. 

ἸῪ διιοϑίοἂ ὉΥ οχίοσηδλϊι, ουὐἱάδμοφ ἔδη [8.6 μἴτταϊ οἱ 
Ά. Οοά. βίη. ὅγγ. ΥυἹκς. (ρνίποίροε βαςεγ ὐπέπα). ΑἸ. 

Χ 
τη το ἴ 9 ορίπίου οχργοοθοά Ὦγ ἀθ Ῥϑέϊο πη δία ἰωδί οὐ ίοη. Μογεῦ καγὰ (3ἃ οὐξίίου, 1861): “ΤἸΏ6 Αἰ ΩΣ ἰδ ἃ ουετοῦ- 
δου ἴγοπι οἢ. χχίν. 1. δοὶ., Τί δεῖ. νὰ Βογι., δἀορὲ ἴΠ9 Ρ[υΓΑ].--Τὰ. 

Ξ ες. 4. ΤῊο γοδάϊηῃβ εἰς Καισάρειαν [6 δυπίδίποὰ ὈΥ̓͂ [Ππ|0 (ΟΌΓ οἱ ἀοοὲ τηδσιυδοτίρίδ [4,, Β. Ο. ΕΒ. δηὰ δἷϑοο Οοά. δἰ5.]: 
δῃου!ὰ να ρῥγοίεγγοά ἴο ἐν Καισαρείᾳφ. [116 ἰαίίεῖ, δΔὐορίοα ὮΥ [Π6 ἐεχέ. τεο., δαηὰ τοίαἰηοὰ ὮΥ ΞΟΒΟΙΣ, [8 Ἰσππά ἱη Ὁ. 
1δοῖ., Τ]ροῖ., Βογη., βοὰ ΑἸί. τομ εἰς Κὶ.--ΤῈ. 

8 γος. δ. ἄτοπον, ἰποιοδα οἵ τούτῳ [9 ἰπἀοοά διἰοαί θὰ ΌΥ ἴοι ἐτηρογίαπί τοδηυδοσζίρία [Α. Β. Ο. Ε. α)οο σά. 
εἶοδ5, ὕ0 ςδιοοὶ]οὰ πὶ} ΤΙδο βοπάοτζέ [ἰπ ἐπ οἀϊτίου οὗ 1840], δ 

Ὀὕδοϑῦ ἰηἰογροϊαῖθά 88 δὴ χρη δος [“ 86 ἃ κίοδα οὐ τι; 860 ἴκι.. χχὶϊὶ. 41 " (ΑἸτονὰ, 
φεἢ 6 1Π6 ΟΠ δίοη οὔ ἴπ6 νογὰ {{{{{ οτὶ κί 4}}γ Ὀοϊοη κοῦ ἴο [Π ἰ6χ1], πτοῦ ἃ ὃ6 ἐπι ρτγοῦΔΌ]6. 
δὰ ἰπ ἃ ἡσπἤνοσ οὗ πιπῦθοι δ; 1 ἰ5 ἀγορρϑὰ ΌΥ ἴδο ἐεα. γεῦ., δη ᾿ 

ἐπ Δ] οα, 'ἰ6 δυρρὶ ἰοά Ὁ τ[.6 ἸΓδοδιδίογα, θείης ἰοπἀὰ ποΐδοτ ἰδ 

ὈδΓ οὔ πιἰηυδουΐοα, Δαὰ ὕ]ς. (Οὐ ἐμε65}}}; ἰξ Φῃ ου  ἁ, ὩΘΥῪ 
δρουτίοπα; πὶ ἐΐ πιᾶν δυο οδϑὶ] 

ΟΥΟΣ 
ἐῃ ὦ. 
διὰ Βοτῃ.-- Τὸ νογά τοϊοκζεαάηεεε, ΔΙ που Κἢ ποΐ ρῥγίη 

8ϑέτι., ἃ πππ- 

6 ποσὰ ἐδ οαὐτεῖεὰ 
Υ ΑἸΏ, θπὶ [8 συνοιίτἶδα [ΟΣ τούτῳ Ὁν Γδοὲ 

186 εουιηοῦ ἴσχί ΠΟΥ ἴῃ ἴπο ογἰ [08] δα  τἰοηδ; Ὀπὶ βου γα] οἵ [86 ο᾽ἀδαὶ οορίϑα Ὠδνο ἃ ὅτεοῖς πογὰ (ἄτοπον) εἰδουεῆεσε γοῦ- 
δοτοὰ λατγνι (ςἢ. χχνῆ!. 6), απείεε (Ὁ. χχἕ . 41), ωπ 
ξεοϊεα οὐδ Ὀγ ἴΠ6 σα ΟΓΙΟΓ ΓΟΒΙΏρ, “ ἰ{ [Ποτὸ 

- ΥοΓ, 6. ΤΏο πιαί οΥ ΠΥ οὗ [89 ᾿Ἰοδηπδοτγίρίο [Α. 
δΒῃουά δ τοζαγάοα ὧδ κοπυΐηθ. πο πιαπβοσὶρίδ [Ὁ]. Η. 
ἴῃ οὔθ πιίητιδοι)θ [η0. 137], ιν δούθγαὶ υϑγπίοπο [ἢγτ. ὁ 

ΣΤ 

.} 

(2 Τθ666. ἰἰ. 2). Ἐπ [ἀ66 οὐ ἵβ0} οὐ σγίπιο '8 οὗ οοῦσθο σαὰς- 
δὴν πίη πη [816 (ΟΓ [Π6) τρδῃ.᾽᾽ (ΑἸαχδηάο:).--π. 

. Ο.. Ε.., δηὰ Ψη]κ.} ὀχ πί υἱὲ : οὗ πλείους ὀκτὼ ὃ γεϑάϊος 
οδ : πλείονς ἢ δέκα ἰδηά {π||8 ἰδ [Π:6 δαἀορῖδα ὈΥ ἐκζέ. γες.]; 

[η9 πογὰν οὐ πλείους ὙΟΓ ἀγορρεά. 

4, διηιὰ δι 

Ἐ. οὐλίία οὗ: Β. 
πλείονας.--ΤΠὸ πιαγαίη οἵ [86 Εηκ!. Βι 019 μα 80 Π]Ἱοπίηξ μοίῖϑ: “Μοζὸ [μὴ θη ἀδύσ: ΟΥ, 88 ϑοῖδο Ἷορέοα Γοδά, πὸ πεοσε 
ἐλαπ εἰρλὶ ον ἰεη ἀδγ8.""---οοϑηΐϊ οὐ ογο ΚΟ ΓΑΙ τοδά : οὐ σλ. ὁκ. ἢ δέκα. ΑἸ ογὰ, αυοΐὩρ ἥγοπι ΜΈΤΟΣ, δαγο: “ 17μὸ πηπ- 
ῬΟΓ οἵ ἀδγϑ ἰδ υγου δὴν τεϑὰ : σἰο ἢ δ6 ὈΓΟΌΦΌΙΥ δυίβοῃ ἴγοτῃ ἴῃ ἰαῖοῦ ΜϑΗ͂, ἢ ἢ ὨδΔΥΘ ἢ ΤὉΓ ἴπο ὀκτὼ οὗ ἴμο τοσεθ 
ἀπείοηϊ οὔδα: ἔπι ἡ ([Π0 ἸαἴοΓ οἵ (ἢρ Ογθοὶς δ ρπαῦοῖ γοργοδοῃεηρ εἰσλό πα6 ὈθΘὴ οἰ ἰδ ΟὉ δεσοιηΐ οὗ ἴδπο ἡ (δ ματ- 
«ἰε16 αἰκ᾽αποϊίνο, πιϑδηΐηᾷ ογ) τ οἷ ἐο ον." ---(οὐ. Βἰη. τοδάα : ου πλείους ἡμεράς οκτω ἢ 

ἐροντες [[οὐπὰ ἰη Α. Β. Ο., σοά, βίη. δὰ Ὑυ]κ. (οδ)ὲ ὅ Ψσ. Ἶ. κατ. 
α..-ἘῈ. 

οὐ)οϊεπίεε)), ἰ6 ἴὰγ πλογο Βίτου ΚῚΥ δἱξοθιοα ἐμῶν ἐπιφέρ. κ 
Ἐ.1], δὴ ὰ πὸ δἰ πιρῖ ἕογιπι φέροντες [6΄. δηὲ Η.), ὁΛοῖ οὐὗἨ Ὑ]ς ἢ [6 Του πὰ ΟΠἩἸῪΥ ἰῃ οπὲ ποδὶ] πιμπηϑοσίρί. [Βαὲ ἴ8ὸ Ἰδκτίοσς ἱ 
ουμαὰ ἰη ἔτοο --δοῖ., Τίνοη., δηά ΑἸί,, γοϑ κατ 
αἰτιώματα, σ“ἰτἢ Α. Β. Ο. Κι. Ὁ. Η. Οοά. 8!Ἰη.--Τὰ 

4 Ψογ. 1]. οὖν ἰθ ἀοοϊἀοάϊγ δἰἰοδιϑὰ 
ἀοΠΕΥ ἃ οογτοοίίοι. 
Ἀδοοπὲ οαἰΐοῦα ΚΘΏΘΓΔΙΥ δυ ρα {π|ο οὖν ἴοτ γάρ.-- Ἐκ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ͂ ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γε. 1--8, α. ῖονν νυ} Ε'δαῖτα νὰ ΘΟ θ 
ἰηῖο ὙΠ 86 ἰϑίζοπ οἴδῦρο οὔ] 86 ρσγεονίῃοο.--- 
᾿Επιβαίνω ἰΒ τοχαταθα ὈΥ͂ δοῆη0 28 Π6ΓΘ ΤΠ ΠΩ, 
ἐο εοπεέ ἵπίο ἰλε ὑγουίποῦ; Ὀυΐ ΒΟΥΘΓΆ] Ῥδδβαρ68 δβὰ- 
ἀυοοὰ ὉΥ Ῥοιδίοίῃ ϑβυδίδϊ {86 ἰῃἰοΥγοιδι ἴοι : 
ίο αδειπιὸ οὔἧςξε, ἰο ὠπαετίαζε ἰδέ αὐρεϊπέείγαίίοη. 
᾿ἜἘπαρχία ἰδ, ΒιΥ] ΟΕῪ Θροδἰκίη ς, 8 ἰθτ δΔΡΡΙ θα ΟΗ]Υ 
ἴο ῬΓΟΘΟΏΒΙΪΔΡ Ῥτονίποοϑδ, Ὀσὺ ΤΏΔῪ δἷϑο ὃὉ0 πθοὰ 
οὗ ἴποβὸ μουθσηῃδαὰ ὈΥ Ῥσχοσυγδίογβ  ἰῃ9 ΟΠ οἱ] 
ἰθνπὶ ἰὼ ἰπθ Ἰδιίον οδδθὸ ἮΔΘ ἐπιτροπή. Ἐσδδίαβ 
δυτίνοα οἰ μον ἰῃὰ (86 ΒυΠΏΟΥ ΟΥ ὑμ6 δυϊυπηη οὗ 
(86 γοδγ 60 αἵϊον Ομ τἰδὶ ( ΕΘΒ:.ΒΕ: 4. ΟἈτγοποῖ, 
Ῥ. 91] δ; ΑΝΘΞΒ: 7}. Καί. ». 106 .). Ηο δδὰ 
ΒΟΔΥΘΟΙΥ τοδομοὰ Οὐδασοα (Π0ΥῸ ἢ᾽9 ὙΔ8 (0 ΚῸ- 
β'46), σβϑῃ δ ργορδγϑὰ ἰο υἱϑὶὶ ουβδ] θη, τ 0 ἢ 
88, ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ δροδϊεῖηρ, (Π6 ΘΔ ρὶ 18] οὗ (86 ηδίϊοι. 

ὃ. 1ποὸ δοιϊηρ ἷμ Ῥγίοδὶ δἱ ὑπαὶ {ἰπ|6 Ὑ88 
ΙἸειδοῖ, (86 δοῃ οὗ Ῥμανὶ, το ΒΘΙΙΣ πδα 4δ]- 
ΤΟΒΑΥῪ δρροϊηϊθὰ ἱπ Ρ͵δοθ οὗ Απδηΐδβ (008. Απίϊ. 
ΣΧ., 8. ὃ πὰ 11). Βαυὶ οὐ {μα ρῬγοβϑηί οσοδδίοῃ 
81} (19 σμἱοῦ ρυϊθδίβ [866 ποῖϑ 1, δρροπαϑὰ ἰο {9 
ἰοχὶ δρονο.---Ὲ.} δηὰ {89 οἱ ο τηϑη οὗὨ [80 Ρθ0- 
Ῥἷὶο ἴπ ΖοΏΘΣαὶ, ρσχοδοηίϑα ἐποτηβοῖνοδ, δὰ δὰ δῇ 
δυάϊοηοα ψῖτ [06 ὩΘῊ ῬτοσΌΓδΙΟῦ. Τμ6 ΡὮΏΓΆδΘ 
οἱ πρῶτοι Βα ποὶ ἰάδηι σαὶ ἱπ τηϑδηΐης τυ (ἢ ““ οἷ- 
ἀογδ᾽" (ἀτοίϊυα, ἀ6 Ἦ οὐΐθ), Ὀαΐ, ᾿ΡΓοθρϑοί γοὶγ οὗ 
ΔΕΥ ΟἸἾοἶΔ] τϑηκ, ἀθῃοίθβ {86 τηοβὶ οτϊηοηί, ἐδ 6 
τοοδὺ ἱδυθη[:8) ταθι, οὐ ἐμδθ πδίϊοῃ. ὙοῪ ἀουδί- 

“ΞΞἜΟΥ αἰτιάματα, οἵ ἰεσί. γεῦ., τεϊ ἢ ΠΙΔΗΩΥ ΓΤ Πυδοῦ 68, Γοσοηξ οὐϊῖοτο τε 

(Ὁ Α. Β.. Ο. ΒΕ. αῃά Οοά. 8|π.]; γάρ [οἵ 6. Η. γαῖα. (εἰ ἐπέιπ), ἀπὰ ἐεσέ. τος]. 'α ενΐ- 
“ εἰ μὲν οὖν δΒοοπιοὰ (ο ἐπο ΤΗΣ ΕΝ ἴο Ἄσοπίγεαίςΐ οὐδὲν ἡδικησα ἰὰ (8 Ὀγοσοάϊηρ γεγϑο." ἡϑδεγοτν 

1088 δυδί] οὐ ἐπ οτηβοῖνοβ οὗ ἐπ ΘΟΟΑΒΊο. οἢ ὙΠ οὶ 
ὑπ0γ Ῥαϊὰ ἐποῖτ δγαὶ υἱδὶί ἰο Ἐδδβίῃβ, ἰο ἀὐτϑεὶ δὲν 
διιϑηϊίοη (0 [868 ὈΤΟϑοὴΐ πηδίίοσ, 88 ὁ56 ἔπ ποῖ 
ιὸ τῖι0160 πδίϊοη ν 88 ἱπίεγοδίθα. Τμε Ῥγοροδδὶ 
ἩΠΙΟΝ (ΠΥ τηϑάθ ἴο [ῃ6 ΠΟΥ ΖΟΥΘΥΏΟΣ, δὰ (9 
νοι ἸΠΟΥ͂ Ὀορχοα ΠΗἰπὶ ἰ0 δοεδάς, δ 6 βγϑὲ 
ΔΎΟ ὙΒΙΪσἢ μὸ που]Ἱὰ ρστδηί, τἰτὶ δ} οχρτεεβεοὰ 
οἱ τ 88 μὲ 86 νοῦ] ΟΥΟΥ 186 ὈΓΊΒΟΠΟΥ ἰο 6 
Ὀτγουχὶ ἂρ ἰο Φογυβδίετι δηὰ μἱδοοθὰ Ὀοΐοτο διἷ9 
ἡυάᾳπιοηι-5θδὲ, ἰδ δβιυθ 6} 88 Β6 ΗἸταβο νγα8 ΒΟῪ 
Ῥγοβοηὶ ἱῃ ἰδ οδρὶίδὶ, πο μασι οἰ ρ᾽ο ἐρέόραν 
ποιοῦντες, Ὀοϊοηρίης ἰο παρεκάλουν, γε γ΄. 2, ᾿τΡ ̓ 168 
ἰθὺ δ {μ6 ἰἰπι6 τῆθ ΠΟΥ τδᾶὰο {89 τοαυοσοί, 
(8677 σΟΣΟ ΒΙΤΟΒΑΥ ἰοτιΐηρ δοογοί δηὰ μιοείϊϊα 
Οΐδη5, δηὰ τοδκίηρ Ῥγορδγδίίοηβ ἰ0 ἀθϑίτου {86 
ΔΡΟΒΙΪ6. [“΄“ Ποιοῦντες, Ὡοὶ ΤῸΣ ποιήσοντες: [Β6Ὺ 
ἬΘΤΘ πιαχιησ, οοπίγίοίπο, [9 δι θυ δἰτοδάγ." 
(Α1..)--.-ΤἈ.] 

γκβ. 4-6. Τ8αῖ ῬἘὈΔῸ] βδϑου]ᾶ ὍὈ6 Κκορὶ αἱ 
Οϑαδσθα.--- ἢ πιοδηΐηρ οὗ Εεβίαϑ ᾽ἴ8. {μδὶ Ῥδυὶ 
Ἧ88 1Π 6 ἢ δὲ θβᾶγοῦ διὰ πνου]Ἱὰ γοπιδῖη ἰπογο, δπὰ 
(πὶ ἷβ ον δίδυ ἷἱπ Ζογύυβαϊεα πουϊὰ ὍΘ 80 
Ὀγίοῖ, ὑπ δὶ ἰ νγδ8 ποὶ πόθ πῈΐ]ο ἐο τίη ὉΡ [88 
Ῥτΐδοποσ ἔγοστα ὔοδαγοδ. [“"Τηρεῖσθαι. Ἶδε Βηρ δὰ 
γογβίοῃ "δῃουϊὰ Ὀ9 Κορί. 18 ΓΆΓ ΠΟΥ ἴ00 ῬΟΓΟΙΙΡΙΟΥΥ. 
Ἑοδίυβ ἀουδι]658 ΟσΡΥΘΒϑοΒ (818 ἀφοϊδίοη, Ὀσὲ ἰδ 
{86 πιοδί σοῃοὶ ἰδιϊης ἕοστω.᾿᾿ (Οοηνψὸ. απά Ἡ. 1. 
298, π. 7).---Ξ.]. Οἱ δυνατοὶ ἐν ὑμῖν, “(Βοδθ 
ΔΙΠΟΠ γοὺ ῬἘΠῸ Οχογοὶδο δας ΒΟΥ Υ,᾽" ἰ, 6., 1.056 
ὙΠῸ δὰ δι ΒΟΥ Υ͂ 9 δοὶ, οὰ δοοουμὶ οὗ ἐδμεὶν 
οἵδοοσ δὰ σχϑηὶς; ΖῸΣ δβοῖῶθ οὗ [89 720}07}8 ἔθ ὑζὸ- 



ΟΗΑΡ. 

Βαπί ΙΩΔῪ ἤδΥθ Ὀθθη ῥτγοιηΐηθηῦ ΟἿΪΥ͂ ὈΥ ὈΐϊΓΙΝ, 
ὙΓΘΟ]ΔΉ, οἱς., τ ΒΟΓΘ88, ἴῃ ΒΗΥ͂ 6886 οὗ [υϊοΐΔ] Ργο- 
οοοάϊηρβ, ἰη6 Βοπιλὴ ξΌΥΘΥΓΠΟΥ σχοραγάοα {Π 086 
ΔΊΟΠΘ 88 δοϊηροίθηϊ ἰο δοὶ, γῆο ΜΟΥ ἱπνυοδίοα 
Ὑ οὗὔοο. [Ιἐ 5 ΔῊ ΔΥΌ ΓΒΤΥ πιοᾶο ΟΥ̓ ᾿πίοΥΡΓΘ- 
ἰδίου, ἰ9 σργθϑϑηὶ δυνατοὶ 88 Τοίογυὶπρ ἴἰο {Π 086 
ὝΠΟ ὙὙ6Γ6 8]0 ἴ0 ῬΟΥΌΣΤα ἰδ) 6 ἸΟΌΓΠΘΥ (ΒΕΏμΕ]), 
ΟΥ ὙΠῸ ΨΘΙΘ 8Ό]6 ἰ0 Ῥγοάι68 ΔΩΥ ΟἰδΥμθ δραϊηδί 
Ῥαυ]. 

Ψεπ.7, 8. δ θυ" - - ιοοᾶ τοὰπῃ ἃ δρουϊ; 
ἐδ ὸγ ϑυγγουηαρα ἰμ9 ΔΡΟΒ(]6 ἴῃ ἃ τη ΒΟ ἢ Ρ' πη 8}- 
ΒΟΥ, δπα διιοπιρίοα (ἰο ἰπιϊτηϊἀδὲθ Βἶτα. [Αὐτὸν, 
δον περιέστ., 156 δΔἀορίοα ὉΥ 1,860}. δπὰ ΤΊΒ6ἢ., ἴῃ 
δοσογζάδποθ τὶ Α. Β. Ὁ. Ε. α., δ18ο Οοά. ϑϊἴη., 
ΤΩΘΌΥ πιϊηυθου]ο8, Κὅυγ. ΤῸ]. (ἐεωρ), οἷο. ς ἀΐ 18 
οτοϊτ (δὰ ὈΥ ἐεχί, τές. δπὰ ΑἸΖ., ἰῃ δσσογάδησο τ ἢ 
Η.---Εὁ.- τοοὰάβ αὐτῷ. ΜΟΥΘΙ κδΥ8: “ἼΏΘΥ βυτ- 
γχουηαοα δαί, 8659 Παραγ. δὲ αὐτοῦ, ((} 6 νγογὰϑ ἴπι- 
τα δον Ῥγοοοάϊηρς περιέστ.), Ὀ]αἰἾΥ Βδον; ἴΐ 
5 Δ ΟΥΤΟΥ [0 ΤΟΥ͂ῈΣ περιέστ. (45 ατοί 8 δηὰ Καὶ- 
ΠΟΘ] ἀο), ἰο τὸ βῆμα." --Τπ.. Τεὸ ἢγβὲ ἵνο 
οδδτροθ---ἰἢ 6 υἱοϊδιίοη οὗὁἨ (Π6 ἰδνν, δῃὰ {π6 ῥσο- 
δπαϊοι οὗ {πμ6 ἰθῃ1ρ]16--- ὍΣ 6 (086 ψ δῖοι πδὰ 
ΒΘΘῊ ὈΓΘΥΪΟΙΒΙΥ ᾿πδάδ: Ὀὰὺὶ ἰὐ ἰ8 ον ϑηΐ ἔγομι γον. 
ὃ [οὗτε εἰς Καίσαρα] ἱπαὶ ἃ (ϊγα οἴδτίο, τούοστίης 
ἰο 8 ροϊϊ 164] οδδηςο, τγὰ8 πον δ ἀρὰ. δι] νγ88 
Β᾽ δηἀθσουθὶν ἀοβουῖ θα 88 ἃ ἐγ ΟΥ, 88 1 ᾿6 6 ΓΘ 
κυΐ!ν οὗδῃ οἶϊδποο δαὶ ηδί πὸ Βουηβῆ βονογοΐ μην 
οΥ ἰμ6 ΘΙΡΘΟΙΟΥ ὨἐΒ6] ἢ: 16 δοσυβδίΐομ 18, Ρρο8- 
αἰ Ὁ], δηδϊοβουβ ἰο ἐμαὶ ᾿ Δ ΟὮ 8 πηϑηϊϊοημοα ἴῃ 
9. χυἱὶ. 6, 1. 

νχκβ. 9. Ῥθτ:τΘ ὍὈ6 ᾿πἀᾳκοᾶ - - ὈΘδίογχθ ζσ6.--- 
ΤΟ Θχρυθββίοη ἐπ᾽ ἐμοῦ ἷἰΒ ἀιηἰρυοιβ, δηα γγ88, 
ῬΟΓΒΔΡΒ, ἀοδί ση θα σμόϑθη. [1{ πιϊρἢί ΠΤ 6 ΔῊ: πιὲ 
7μαάϊοο (88 ἰὺ ον  ἀ μ 0} ἀο068 ἴῃ 6. χχαὶὶὶ, 80; χχγΥὶ. 
τ); δΒαὺ ἰξ τἰρὶ 8180 πιθδη: οογαπὶ πιὸ; ἴῃ {μὲ8 
ἸαςἴαΥ βοῆβο, ὑἰμ6 Φον 8} Βαπηραγίη ψουϊὰ ἢδνο 
οοπδιϊυἱοὰ {86 οουτὶ, δηὰ {86 ρχοσαγδίοσ που]ὰ 
ματὸ ὈΘΘη Ὀγοβοηὺ ΒΡ Υ [ὉΣ 86 Ῥυγροβο οὗ 
ψ αἰομίηρ (6 ὑγ]8]. [ηαἀθ94, 186 [Δροδβι]9᾽ 8] 7ουγ- 
ἸΘῪ ἰο Φογυβαίοα [γογ. 87, ἀπὰ [6 ἰγδηβίοσ οὗ 
πὸ ἰσῖδ] ἰο ἐμδὺ οἷἐγ [88 σϑαμοϑίθα ὉΥ ἰμ6 26.085], 
νγου]ὰ πατο ἢ 84] πο ΟὨ]Θοί, ἰἢ ἃ σβδηφο οἵ ἰδ ἰτὶ- 
1188] δὰ ποὶ 66 ἱπίθη δα: δηὰ ἰΐ ττῶβ ΟὨΪΥ ἴῃ 
186 Ἰδαῖον οδδοὸ ἐπδί δὴ δοίιιδὶ δηὰ βρϑοὶδὶ ἔδυον 
[χάρεν, γον. 87], νου] μᾶνθ Ὀδθη αταπίοα ἴο (86 
“ον. 

Με. 10, 11. Σ εἰδῃᾶ δ Οδκδασ β ἱπᾶκιηϑης 
αοεὶ “--Τὶ ἰ6 ουνἱάθηΐ ἐμδὶ, 88 Ῥϑυϊ υπηἀογδίοοά {8 
ᾳυδείίοη, Β6 88 δαοὰ ψῃϑίθοῦ ἢ6 γγδϑ ὙΠ] ς 
ἐο Ὅο ἰγϊοὰ Ὀοΐογο ὑἐ86 βαημοάτίη, 8ἃ8 ἐδὸ οουγί. 
Ἧς νι ῃο]5 ἢ͵5 σΘοηδοηΐ, ΤῸ ἔμ 680 γθϑβοῦδ: 1. 
Βϑοδῦδο Β6 ΒΙγοδαγ βίἰοοὰ Ὀοΐογο (6 ᾿τρογὶδὶ (νὶ- 
ὈΏΠΑΙ, δά, σοηϑοαυθηί)ν, Ἀΐ8 Βοίθῃοο του ]ὰ ἐλόγέ 
ὍΘ ΡΓΟΡΘΟΤῚΥ ΡῬτοηουποοᾶ. (Η 88γ8: βήμ. Καίσαρος, 
ἐπδδιθι ἢ 88 86 ῬτοουΓΑΙΟΥ γα {86 γοΡρΓΟΒΘΏ- 
ἰδιΐνο οὔ οδδγ, δα Ῥσοῃποιησθα βοπίθῃσο ἴῃ {86 
Β8Πὶ6 οὗ {Π9 ΘΙΏΡΘΓΟΥ.. ---2. Βοσδυδθ 6 γ͵β βρυ δ ν 
οὗ πο οἴεμιοο δρϑὶηβί 86 790718, 88 Εϑδίυβ ἱπά ϑοὰ 
Ὅ6}} Κπον, δῃηὰ Κηθν ὈοιίοΥ ἰμδὴ Ἦθ 88 τ] Πξἕἔὴρ 
ο δαἀπιὶί---κάλλεον, ὦ. 4., (π8ὰ (6 ΟΧΡΓΟΒβίοΏ 8 οὗ 
πὸ ΡΥοσυΓΘΙΟΥ βοοπιθὰ ἰὸ ἱρὶγ. [“Κ 
Βοῖ ἴον 6 Βυρονϊδιϊνο; (6 σοτηρδιύαίἑνο 18 61} }Ρ- 
ε1681, τοαυϊγίης ἸὮ ΔΗ - - ᾿ ἴο 6 δΌΡΡΙ 6 ὉΥ (8 
ΒΟΔΓΟΣ - - ; 1 ΙἸΘΘΔΏΒ: οι ίοΡ ἐδ ἰδοῦ σμοοβοϑί 
ἴο οουΐοθα᾽᾿ (Α]Ἰ{.). Τὶδβ 16 16 ᾿ἱπίογρυοίβιοῃ 
οὔ ἀς οῖίο, Παεοϊεοίέ, οἴο. 860 ἮΊΝΕΒ, Κὶ 86. 4. 
4ἨΗδφηοο, Βοδίυδ, 88 Ῥδαὶ ἐπ ρ 1168, θη ου] ἃ ποὶ ἰδγΥθ 
δαϊεϑὰ βΌσ ἃ αυοδίΐου (θέλεις, οἰ6., γ6γ. 9), 88 1ἰ 
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88 'π ΟΡΡΟΒίἐἰοη ἰο Ϊ8 οὐ Ὀοίίαν Ἰτηον]ορο 
δπαὰ σοπυϊοί! οη.᾽" ἡ ΕΣΘ ΤΕ ΤῊΙΒ. ἀςο]4- 
γϑιΐοι οὗἁὨ (ἢ 6 Δροβίϊθ 88 τηδὰθ σι} ἀ6]} δογαίί οι, 
ΔΠ ν88 βυ οὐ ἀοΒη].6θ. Ηθ Ῥτγοοθοϑάβ, ἴῃ 
γον. 11, ἰο ἀγδν 83η ἱπίργθηοο ἤγοιη ἰΐ. ““Ηδφησδθ 
(οὖν, ποὺ γάρ [ποίθ 6, ἀρροπάραὰ ἰο (δ (δχί.--- 
Τκ.}) --βᾶγβ Βο---ἰβ0766ὲ πιγϑ6ὶ ἰο (6 Ρᾳπίβῃ- 
τοὶ νΒὶοδ 86 ἰανν ἄθοσοοϑ, ἰἢ σ886 1 ατνο ἀο- 
βογσυρὰ 1; Ὀυΐ, Γ᾽ τη6 δοσυβαίΐοη 8 υπξουηδοά, 
οἰαίτη {μ6 Ῥγοϊθοίζου οὗ (ἢ ἸΔΝ (ΜΈ 761). με. 
Ῥδ0] ι868 [86 τγογὰ χαρίσασθαι, ἮὮ6 88γ8, Ἡϊϊπουὺΐ 
ῬΟΒΟΥΎΟ, ὑΠ8ὶ 88 (6 τδοῖῈ αὐοβίϊομ ἰυγηθα οο 8 
Ῥοϊπὶ οὗἉ ἰαῖο, πὸ δοὶ σσου]ὰ Ὀ6 1618], ὉΥῪ ψιὶοι μ9 
σου ὍΘ Βιισγθηάογοα ἴἰο ὑπ 2678, 8ἃ8 8 εῦοῦ 
ἰο (89 Ἰαίίοτ.---Ηο ἀνδὶ]β Ἀπ 8617, Δ 8}}γ, οὐἩ {89 
1οζ8] υἱεῖ οὐὗἨ δὴ δρρϑδϑὶ ἰὸ {Π|6 ΘΙ ΡΘΥΟΥ Εἰ τ80] ἢ, 
δηά, ἴῃ ἀοἱ πᾷ 80, ΘΙ ΡΊΟΥΒ {16 ΤΙηοδὲὶ ΘΟΠΟἾ86 ἰθΥΊ8. 
ει ἰδ οὐνίουβ ἰμδὺ 6 νγ88 ἱπἀπυσοα (ο δάορὶ (μΐ8 
ΘΟΌΣΘΘ ὉΥ {πὸ οἰτουταϑίαποο ἰπδὶ Εδβίαβ ἀἰὰ ηοὶ 
8θθ ἀϊβροβοά ἰο τιδἰ εἰ ἢ} ΠΥΙΩΠ 688 ἴμ6 ρο- 
δ᾽ ἐἴοη Ὁ] 9} 6 δα ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰδίκοι ἴῃ τϑίθσθιοθ 
ἴο ὑ86 ψ ]Β868 οὗ {πὸ 7608; ἢθΏ66 δ] Πδὰ γοδϑοὴ 
ἰο Δρρσγοδοῃὰ ἰμπδὲ, υἱεϊπιδίοϊγ, ἢ6 τϊχΐ ποῖ Ὀ0 
Ῥτοίοοίοα δραϊηβὶ (86 τοδὶ παι [0π8 οὗ 18 ἀθδά]γ 
Θηθηἶθ8. Ηδ Νϑ, Ὀθϑι ἀθβ, θῃσουταροα ἰοὸ ἰδκο 
(818 δίβρ, ὈΥ ὑμ:8 Ῥτοπΐβο 816 Πα δὰ σοοοϊνοὰ 
(οι. χχἰϊὶ, 11), ὑμδὶ ἢ6 βῃοιϊὰ ΘᾺ τ ϊίπθΕ8 οὗἁ 
Φο8δὺ8 ἰῃ Βοπιο, Ὀοΐογα δ ἀρὰ. ΑἹ] {Π686 οἷν- 
δαμπλδίδ 668, ἰῃ ἐποὶσ σοὶ δίΐοη, σομνἱησοα Ὠΐπ 
πδὺ ὁ γγὰ8 ποῖσ ἷβ ἀυγ ἴἰο γϑβοῦί ἰοὸ {6 χί σεὶ οὗὨ 
ΔΡΡΘΑΙ]; δῃὰ πὶ ρυγβυΐηρ {18 σΟΌΤΒΟ, 6 γγᾶβ ἰῃ- 
Βυοῃοοά ποὺ 80 τπιυοἷι ὈΥ̓͂ ΔΩῪ δοπδι ἀγα οπβ 6οἢ- 
ποοιρὰ ψΊ μἐπιβοὶΐ, 88 ὈΥ̓ ἃ Β6ὴ86 οὗἩ δἷβ ἀυ 88 
ἃ ἰοϊΐπο88. ΑΒ 8 Βοϊηδὴ Οἱἐἱζθη, Ὦ6 ῬοΟΒβοββϑα {89 
τὶ καὶ οὗἩἨ Βρρϑαϊϊηρς ἰο ὑπ6 ΘΙ ΡΟΓΟΥ; ᾿ξ ᾿γ88 δΒίγἹ Ἅ{}} 
Του ἀάθ ὈΥ (86 Ζέχ «υἷα (0 ΔΏΥ ᾿π ροαϊπιοηὶ 
8που]α 6 ρ]αοοα ἴῃ 86 ἮΔΥ οὗ 8 Βοιηδῃ οἰ σθη 
ψ0 δὰ δῤροαϊοὰ. Τμδὶ Δρρϑδὶ ᾿ἰϑοὶ ἢ υἰχΐ ὉΘ 
τηϑδὰθ ἴῃ ἩΓΙΐηρ, Ὀὰΐ 4180 ογα γ, ὙΒΘΏ, 88 ἴῃ [ἢ 
ῬΓΟδβοηΐ 6886, ἰὲὶ γὙγὯ8 ᾿ηδάθ ἀὐσίηρ 86 ΘΟΌΓΒΘ οὗ 
)υἀϊο141] ρτοοοοάϊηζα. (8.66 [0 ΔΡρσορσίδίθ Ρ88- 
88:1688 Οὗ Π0 Βοπιδῃ ἴδῃ ἰη ἮΝ οἰδίθἰ Η). 

νεβ.. 12. Ῥοη Ἐδῖυδ, ΒΘ ἢ6 88 
οομῃέοχεϑα υἱὲ [06 σου 0} [ν}} λὲν οἵση 
συμβούλιον, ποὶ τι (Π6 συνέδριον οὗ ἐπ Ψ678.--- 
ΤΕ.]. Τΐθ ΘΟΌΠΟΙ οοπεϊδιοα οὗ οοτίδιη οἵ - 
οΟΥΒ, οτὰ ϑυοίοπίυβ 6811} οοπδίδατγὶὶ (Τίδεν. 6. 
88), δὰ 4180 ἀδεέδδοτέδ (ἝἙἰαἰδα, ο. 190). ΤΟ σοη- 
βυϊ δίϊ οι τοϊζοσυοὰ ἰὸ {16 αὐοβίϊοη τ ΒοίποΣ ῬΔυ]}}8 
ΒΡΡΘΔΙ οὐραὺ ἴο Ὀ6 δαπιϊιλοα δηὰ οοπδτγιπηοά, [ἰη- 
ΔΒΙΏΠΟἾΝ 88 ἰΠ6γ0 ΤΟΙ 8 ΓΘ 68868, δι0 ἢ 85 086 
οὔ Ὀδηάϊία, ρῥἰγαΐθβ, οἷο, ἰῃ Ὑδὶοῦ ὑπὸ σὶ χα οἴ 
ὮΡΡΘΒΙ] ναϑ αἰβδ]ονοά; Ὀυΐ πὸ ἀουδί οου]ὰ 6 
οηἰογίδὶ θα ὁ ἐπὶ8 μοδὰ, ἰπ (Π 6 Ῥγοδϑηὶ ᾿πδίδῃοα, 
διὰ (Π6 ΔΡΡ68] γγϑ δἱ ὁη00 δυδίδἰποά. (Οὐπυδ. 
απά Η. 11. 80].).---Τὴ9 ἐαχί. τοο. ἰπίγοάυσοβ (6 
ατϑοὶς βοὶθ οὗ ἰμίοσσοζδίίου δέον Καίσαρα ἐπικέ-. 
κλησαι (Ηδοὶ ἰπου, οἰσ. ἢ). ““Θτίοβῦδοι δὰ κ]- 
ΤΟΥ τα]οοϊοα 86 0888] ποίο οὗὨ ἱπίοστοχδίίοη ἴῃ 
{μὴ8 Ρΐδοο, δ8 'ὑ ΟὨΪἹΥῪ θη ἐο ἀοδίσου [116 βοΐθι- 
ΝΥ διὰ μοὶ οὐὁἩἨ ἰ)0 ἀθοϊδίοι.᾽ (Μογοτ). 
“ΤῊ δβοῃίθηοο ἰβ Ὡοὺ ἱπίοσσομδίο, 88 ἰπ (86 
ϑδυϊποτίσοά (Ἐπ ρ}188} νευβίοη, δαὶ 1186 γογὰβ ὁχ- 
ῬΥΓΘΑΒ 8 δοϊουμῃ ἀθοϊδίοῃ οὗ (86 Ῥγοσυγδαίοσ δὰ 
18. Αββθδβοσβ." Οὐηνὸ. οἱο. 11. 80]. η. 8). Τα 
8 89 ΟΡ ΠΟ ΒΟ ΖΘΟΠΘΓΙΑΙΥ οπἰογίοϊηοα (Α16χΣ- 
δοάον; Ηδοϊοίς, οἱθ.) δπὰ χϑοθηΐ οἀϊίοτα βυρδιΐ- 
τα ἃ ΘΟΙΏΙΩΔ [Ὁ (Π6 ποὶθ οὗ ἱπίογγοκζαι οι. --- 
Β.1. 
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ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. μου ὑπ δροϑίϊθ ἰβ ρ᾽δοϑὰ Ὀοΐοσο (6 ἰγὶ- 
Ὁυμδ) οὗ 6 πον Ἰυᾶάροα, 6 ἄἀοθβ ποὺ 41} ἰο δα- 
ἄγοβϑ ἢἷβ σοηβοΐθῃοο 8180, τὶ} τοδρϑοί ἰο 8 ἀν 
δηὰ ἰο ᾿ιυμίϊςθ, ΗΘ Βρθ8}.8 οὗὨ (6 τηδίίθρ ὈΘΟΓΘ 
{π θ, τὴ 6. υἰπχοδὶ ὕγοϑάομι, τ ἢ11]160 ἢ6 ἰγοδίδ 
{(μ6 Ῥοσβοι οὗ (μὸ τηβρίβίγαὶθ τὶ ἀὰθ σομδίογὰ- 
ἰἰοη. Ηρτο δζαὶπ 6 Βοῖδη ἰδννβ δηὰ {6 οτα!ϊ- 
πϑησοϑ Οὗ [Π0 ζουοτημπθηΐ ΒΙΌΒΟΓΥΟΘ (80 ᾿πίογοδίδ 
οἴ 86 ἰηχάοιι οὗ αοά. 

2. Το μαΐὰῃ οὗ [886 δροβί]θ οοπάποίβ ᾿ἶτη, δο- 
οογάϊηρ ἴο {πΠθ ΘοιΠη86] οὗ ἀοά, ἔγοτῃ ΨοΓυΒ6] 6 πὶ ἰο 
Βοπιο, δηά, ἱπάθοά, δὲ ὑμδὶ ρμογὶοα, {86 Ῥδῖἢ οὗ 
6 Ομυγοῖ οὗ Ομγίδὶ 1Ἰοὰ ἔγοῃ ΖογυβδΊθ ἴἰο 
Ἐομθ. Βυΐ (Πὸ ἸΒ ΠΟΥ ἴῃ Ἡ ΒΙΟἢ ἐΠΐβ Θομ 86] οὗ 
Θοὰ γνδα8 ζ]6]16ὰ, 18 ΥΟΥΥῪ ΓΤΘΙΏΒΙ ΚΔ 016, ὙΒΘῈ 
γἱονοὰ 85 δὴ ἱπάοχ οὗ (})}6 ὙΔΥΒ οὗὨἨ του θη 66. 
ΤΏ ΓΔ᾽βοῃοοα δηὰ ἀδςοοὶί οὗἩ {8 οὯδ Ῥᾶτίυ, δπὰ 
186 ΘΠ 685 οὗ {Π6 οἴμοῦ, υἱ(ἱπιαίον ἰοῦ ἰμ6 
ἐπρτὶβοηθα δροβίϊα πὸ οἶμοσ σμοῖὶσο πῃ ἱ{μπδὶ οὗ 
Ῥδἰκἰπρ 8ῃ ΒΡΡΘΑὶ (0 ἴΠ6 ΘΙΙΡΟΤΟΣ δἰτηδ.}. [Ιἰ 
88 οὶ ἴῃ 8 σΑ]ουϊαι πρ ΒΡΙΤΙ, ΠΟΥ ὕγοτα σονναγὰ- 
ἦσθ. ΟΥ σαρτῖίοο, ἐμδὲ 06 δάἀορίθα {818 σϑϑοϊ υἰ1 08 ; 
Ἀὸ Τυυη ἃ ἰπι56}, οἢ (6 ΘΟΠΙΓΘΑΥΥ, σοτῃρο]]οὰ ἰο 
ἰδ .κθ διι6 ἢ 8 εἰθρ; δὶβ δοὶ ἴῃ δύδι ης ἰτηβοὶ οὗ 
{{π|8 τίμιε, το (06 Ἰᾶνγ οοποοράθά, δϑϑυμηθα 8 
Τὴ οΣ δὶ οἰδηιδοίθον.--- ΝΟΥ, δἱ ὑπ 8. τηοϊηθηΐ, τ ἢ ἢ (86 
Βοϊθδῃ ῬΓΟσΘΌΓΔΙΟΥ ΤΟΡΙΠΔΙΥ ἀδοϊαγεὰ δαὶ ἐπθ 
ΔΡΡ64] ᾿ν8 διἰτηἰ 64, ἀπά ὑπδὶ ῥδὰ! βουϊὰ Ῥγο- 
σοϑὰ οἢ 8 ἸΟΌΓΠΘΥ ἰ0 ἴΠ|6 ΘΙΏΡΕΟΓΟΣΙ, 8 ἀδοϊδὶυο 
τὰὐγηΐϊης ροϊπὲ ἱπ ἐπ 10 οὗὁἨ {μ9 δροβί]θ γγ88 
τοδοθβοά, Ηἱδ πδίοι γοσγά ποποοϊοτί ἢ 89: “ΟὨ, 
ἰο Βοιμο!" Τὸ ροὶπὶ ννυΐοῃ 6 δα [0 γ68 ΓΒ 
Ἰοηροᾶ ἰο γοδοῖὶ (χίχ. 21), δπὰ (ὁ Ὑβῖο ἃ αἰγ]ῃ6 
τουοϊδίΐοη δαβυσοά πὲπὶ ἐπὶ ἢ6 νγ͵πὶβ δρροϊηπίβα ἴὸ 
Ῥτοσαοὰ (χχιϊὶ. 11), νῶ8 ὨΟῪ δ᾽γοδυ Ὀγουρδι 
ἹπῸσἢ ΠΟΔΡΟΡ ἰοὸ δ'α Θγ6. Βυὶ ΠΊΔΩΥ Β᾽η8 ὟΘΙΘ 
σοπιπλἰτἐοα ὈΥ̓͂ το Ὀοίογο {86 ῬΤΟΙΙ86 88 δοὶῃ- 
ΔΙ ΓἸ]Π1οἱ. ΤῊ οἱ ψπῖο τλθῃ ἱπιοηαθα, 
(οά πιοαπί υπΐο σοοά, 66η. 1. 20. 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1, ον Ὧθ Ἐοδῖδ ττὙδαδ οἱ ἰπῖο 
πὸ ῥσγονίῃοο.---ἰι 15 σὰ τπαὺ Ῥδὺὶ πον διοοα 
ἐπ [6 ῬΓΘΒΟΠ6Θ οΥ̓͂ ΔΟΙΠΟΥ ᾿υάρο, ἤθη {π6 Βι6- 
ΘΟΒΘΟΥ οὗ οἸχ, {π6 ΤΌΥΠΙΟΥ ΠΖΟΥΘΥΠΟΥ, δβϑυπιϑὰ 
{)6 οἴἶοο; Ὀυὶ ΕδδίυΒ Πδα ἢ 6 Βατηθ νου αν ταϊπὰ, 
δηὰ νὰβ δοἰυαιοα ὮΥ ἴΠ|6 βατη6 ἀδδβίγο ἴο ραΐη [86 
Τἔδυοῦ οὗ τῆθῃ. ϊδιο, ἰμθη, ὁ8η οχροϑοὶ {μδὲ ΔΗΥ͂ 
δἀνδηίδροα Ψ1}} στ βυ] ὕγοτῃ βύσἢ σμδηρο8 ἴπ ἴΠ6 
οἰν} ρονθγηπιθηὶ, ἱΐ, τ Η1]]ὸ ἰπ9 ῬΘΥΒΟΩΒ 8ΓΘ 
σμδηροά, {πὸ ΒδΙὴ 0 ΟΒΓΏΔΙ βοηϊ θη 8 ΘΗ π.6 ἴ0 
τυϊο Βαϊί, νι ἢΐϊοὴ ΒΔΒ ογϑγοοπιο {μ6 του] ἴῃ 
11 ἰΐ5 ΤΟΥΙΏΒ, 18 ἃ ΤΙ ΘΊΘΥ ΒΟΏΓΟΟ οὗ δΟΠΒΟΪΔΙΊΟΉ. 
Απάὰ γοὶ αοά οἴρ]ογοὰ β6 ἢ} σμδηροΒ 88 ὑπὸ 
ΤΆΘΒΉΒ [ὉΓ ἱπιργοδβίηρ ἴἶπ6 χτοδί ἔσαϊ ἢ ὁπ {ἢ 6 60}- 
Βοΐθῃθθ οὗἁἩ {πΠ6 ΡῬϑορὶο οὗ {πὸ ποτ]ά, {παὶ 4]} }νὺ- 
ΤΏΔῊ ΔΌΓΒΟΥΪΥ ἰ8 ΓΒ ΒΙΓΟΥΥ δηὰ ναὶηθ. [0 ἰδ, Ὀ6- 
Βἰ468, 8 ΥΘΤῪ βουΐουβ ὑμπουγσηῖ, ἐμαὶ ἱπ ἃ ΘΟ ΤΥ͂ 
ὰ νησὶ (οὐ Ὠἰτηβοῖῦ δὰ, δ ἃ ΤὈσυπιοῦ ροτγὶοά, 
Ὀσοη δοκηον]οαροα 85 ἐμ βυργθηιθ ΒΌΪΘΥ, 016 
ΡΑζ8Δ}) ΠΟΥΘΥΓΠΟΥ ἰ8 Β66ῃ ΤΑΡΙΑΪΥ [ΟἸ]ονπρ {πῸ 
οἶμον. Τηΐβδ οἰτουμιβίϑποο βΒιουϊὰ ἰἰᾶῦο ἰδυρπί 
ἀη6 ῬΟΟΡΪΘ ον βδαάϊν ἱμοὶν δαϊγβ μα ἀθοαγϑαά. 
(Εἰ ομον).--- ἰὴ 8 πιαῪ ἀΐθ, ἀπ α ΤΊ] ΓΒ })}6 σμδηροα; 
“}6818 Οἰσγὶβί, (η6 βδπὶθὸ γοβίθσάαυ, δῃηὰ ἰο- δύ, 
δυά ἔογονογ᾽ [ΗφὈγ. χιὶὶ. 8.1. (ΑΡ. Ῥαβι.). 

γεε. 8. Διηᾶἃ ἀθαϊτοᾶ ἔανοσ δρεοΐμπδῖ δἷτγει. 
--'τ ὁ Ἰῖτοβ δηὰ Ὀοάϊθβ οὗ ΟΒ τ δι ϊδηβ ἃτὸ 50 111{}9 
γαϊυοσα, [δδὺ (ΠΟΥ ΤῸ σἰσοη ΔὟΎΔΥ, 86 ΟΝ ΟΣΒ 
ΔΆ 1ῸΓ Β00 ἢ} ἴδυοσδ, Μαίί. χὶν. ὁ--11; Μδτκ χτ. 
15. (ϑίαγκο). 

γεκ. 4,δ. Βαὶ Ἐδαῖυδ δηβυνοσϑᾶ, οἱἷς.--- 
αοά Βογο ῥτοιοοίδα δὰ} ἴῃ ἃ ΟΒἀΘΣ ΤῺ} τη πο. 
Τ8ο ΓΟΡΙΥ οὗ Εοδβίαβ, δπὰ ἰΠ6 βἰδἰοιηεπὶ ἷἱπ τοῦ. 9, 
ϑον ἰδδὶ 1{ ςοδὶ Βἶτὰ δὴ οὔοτγί, τ θη ἢς Τοδαβοί, 
ἴπ ἃ ἀϊγδοῖ ΣΒΠΠΟΡ, (0 ρτβηί {Π6 τοαθοδὶ οὗ 88 
ΦονΒ: δὰ τοῖϊσῆῖ, ὈΥ ΘΟΙΡΙ γἱηρ Ὑῖῖ 11, πδτα Ἠ6- 
ΟΙ6 ῬοΟρυΐδῦ διθοὴς ἰδοα, αὖ 16 ΥΟΥῪ δοσ- 
τηθηοοιηθηΐ οὗὁὨ 18 δασηϊηἰδισαϊϊΐοη. Βυὶ δὲ τῶ 
ποὺ ΘοΟμίγΟ]] θα ὈΥ μϑβαίοη, δῃὰ βυθσαϊ θὰ ἰο 6 
αυϊὰοὰ ὈΥ αοὰἂ ἱπ {πὸ δὶ}: οὗ ὈἤΤμυ5ι)ς6.---αΑμὰ 
Ῥϑὺ] δἰ 86} γὙὋ8 ποὶ ΔΥο οὗ ἰδὲ οσχίθηϊ οὗ ἐδς 
ἀδρου ἥἤγοιῃ ποῖ ἷ8 11 ᾺΒ δραῖ χοδευςεῦ, 
γον. 8. Ηον υμογοῦδ το (ἢ 6 οββδοβ, ἰἢ ΜὮΪΟΣΝ 
ἫΘ6 ΠαγΘ ὈΘ6Οη Ῥτοίθοϊθα δηὰ γχοβδουοά, δηὰ οἱ 
δ ῖο μὰ 588}1 ΤΟΔῚ 1 ἸσΠΟΥΒΏΘΘ, Ὁπὶ}} πὸ 
ΒΟΥΟΔΙΗ͂ΘΙ βίδα Ὀοΐοσε {86 ἴτοπο οὗ ἀοὰ! (ἘἼΕ- 
Ἰχ6 τ). . 
σας, 6. Οδοτητδηοα Ῥα0] ἴο 6 Ὀτουρῆξ. 

--Ἰὰ (86 Ὑδοῖο Πἰβίοσυ οὗὁὨ [686 }ι14]ς8] ρῥτοεεοᾶ- 
ἰηχβ, γὸ ἀο οὶ ἴῃ 8 5: αῖ6 ἱπβίδποθ οὔϑοσυθ 186 
δροβὲ!α {πγυθίέης Ηἰταβοὶ ἐοσγασαὰ Ὀθίοσε {86 ἰσ]- 
ῬυπΆ]. Ἦδ ἱΥΑΡΙΔΌΪΥ ΔΙ υπ1}} ἢ6 16 δοσξα- 
τηδηἀοὰ ἴ0 ΔΡΡΘΑΥ; δῃηὰ ὙΒΘΏΘΥΟΣ μ6 18 ΔΙ] ονοὰ 
ἰο βροϑὶς, "6 σοῃῆμποβ δἰ 86}} πὶ 1 [86 ᾿ἰτολὶβ οὗ 
᾿ἷ8 ἀοίδηοο, νἰϊμουΐ ἴῃ ἰῃς Ἰοδϑὶ ἀστὸς στοοάϊι- 
εἰς ταυθῦχο Οἢ δὶ Ὀ]οοα-  ΒΙΓΒΙΥ δοσυδοτα. Ηδ 
ῥα Γηΐδῃθ 5 ἃ ΠΟΌΪΘ ΘΧΒΙΏΏΪΘ ἰὼ ΟΥΟΣΤΥῪ Ββοσυδηΐ οὗ 
6οἀ, ἐσαοδίης {μαι 0 18 ΟΣ ἀπ (0 ἔογχοι Ρεσ- 
Β0η8] ἰπβυ]8, ἰο ἰοᾶυα υθσϑδπος ἴο οὐ, ἐἰο ΘΩ͂ 
οὐγβοῖτοβ ὙΠΟ ἯΡῸ ΒΌΠΟΡ ἴον ΟΠ σὶθϑὶ 5 δᾶ κο, διὰ 
ἰο ΟΥ̓ΘΓΘΟΠΙΘ ΟἿΤ ΘΕΘΙΩ6Β ὉΥ ῥδίΐθποθ δπὰ σϑηὶ}θ- 
688. (ΑΡ. Ῥαϑβι.). : 

γεε. Τ. δὴν διῃᾶ βιίον οῦδβ οοιϊρ]δὶτῖβ, 
-- σ ΒΙσοἢ 86. οου]ᾶ ποῖ Ῥχονο.-.--- ΗΗσοχο, ἰοο, 
(6 Ἰοὶ οὗἩΙμ6 δογνυδῃί 18 ᾿ἶϊο ἰμαὶ οἵ ἴδ Ἀδβίοσ. 
Εγνοθη 88 ζ4156 τί ῃηθαδβοβ ΔΡροδσεοὰ ἴῃ [0:6 ῬΤΌΒΈΣΙΟΘ 
οὗ (80 Ῥαρδῃ, Ρ᾿]δίθ, δραϊπδὶ ΟἸσίοὶ, θυ οουά 
ζυτηϊδὴ πὸ δἀοαυδίθ Βυρρογὶ ἴον ἐποὶν οΔ] τ πῖθβ, 
80 ἰμ6 δἰϊοωρὶ οἵ {πὸ 96.»}18 δρδϊπδὶ Ῥδῃ] πῃ [80 
Ῥγόβθθος οὗ Εοβίῃβ, 88 δ σοιηρ]οίο ἔα υσα. [ἢ 
ὈΟΐΒ 68.568 {Π|0 ζ8186 Βοουθα 1 0}8 ΟΤΘ (86 ΒΩΣΩΘ: 
υἱοϊαιἱοη οὗ (6 ἴδ'νν, ργοΐδῃδιΐοι οὗ {86 ἐδτωρ]6, 
ΤΌΘ. οἢ δρδὶηϑὺ {Ππ|6 ΘΙ ΡΟΓΟΥ. (ΘΟ. δπὰ 8μρ.} 

γεβ. 8. ΝΝοίῖμποΣ δκαΐμδὶ ἴδ6 ᾿ϑνν, εἰς.-- 
ΤῊ πΟΓῸ δὲ ρ]6 δπα ἀϊτοοῖ ἰμς6 ἀεΐίδποο 15, ἐπα 
ΤἸΏΟΡΟΘ ΟἸΟΒΟΙΥ ᾿ΐ ΓΟΒΟΙΩΌ]6Β (86 τηῖὶπαὰ δπὰ Ἤδοπάυοίξ. 
οὗ ΟὨγίβὲ, Φόοβὴ χυϊ τὶ. 20, 21, (διαυϊο). 

νει. 9. Βυϊς Ἐδοαϊιδ, τἱ Πἔἔὁὴὸὴὴς ἴο ἄο 186 
3ονυδ ἃ ὈΪΘαΒΌχΘ.--- ΑἸ ΠΟΌ ἢ πιθη, ῆο ἅΓὰ ποὲ 
ἰπδυδποοα ὉΥ (16 ἤοδν οὗ αοά, γι, [ὉΓ ἃ 56 508, 
ΡΌΓΒαΘ 186 τἱρμὶ δι, (Δ Υ ὁδὴ δὲ δΔῺΥ ἴἰτὴο, πε π 
ΘΆΓΊΒΙΥ πιοίγο8 ΔΙῸ Ῥγοδοηϊθα, ἀδνϊδὶθ ἔγοι ἷξ, 
διηἃ δοί ἀδοοὶ }}γ. Ηδησα νγγο βου] ρυὲ οσοπᾶ- 
ἄρφῃοσο, ποῖ ἴῃ θῶ, Ὀαΐ ἰῃ αοα. δ. οστῖῖ. 8, 9. 
(ΒιΑΡ ΚΟ). 
εκ. 10,11. ΤΏΘΩ πδαοϊᾶ Ῥ80]}, 1 αἰαδῃηῃᾶ 8ὲἱ 

Οοδασν α ἡπάρτησηϊ δοαῖ - - Τ ΡΡΘΑΙ] πῆῖϊο 
Οδ6858:.--- ρον] δηὰ Ἰοραὶ τίνι] ροι, Ἰεϊ ἰοτβ οὗ 
εδἰο-οοπααοί, οἰνὶϊ Υἰχθία, εἰο., το Ὀθδη οβιδὺ- 
Ἰἰδῃοά, ἴθ ογάορ ἐπα" ὑπ6 ἀσνουΐ τοῖσί 6 οοτω- 
ζοντο, δᾶ ὑπ Ρ]δῃβ οὗὨ ΟΥ̓] τθῃ σαϊρδὶ Ὀε ἀδ- 
[ραἰοὰ. (Μασὶκ 818, γ9 Βοοῦποσε !)ῆ. Ἠδποε ἀοὰ 
[88 ογἀαδϊποὰ 286 Ῥούσβ δαὶ 6, δπὰ δβυρρ]ϊοὰ 
αν 8 δηὰ ἀοσυϊηθηίδ, ἰ65.8] σἰ 8. δὰ Ῥερ δὶ δ, 
ἴῸΣ ἰὴ ΡῬύυσγροβα οἵ ουσθίης δ δηΐου βρί τς, δπὰ 
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Ῥτοίοοϊϊπρ ἀοίθησϑ οδα ἀπ ἀογυοιὲ θη. Ἐπὶ. 
χὶϊ!. 1--4. (ϑιδυῖκο).---Βοβίο5 ὑ16 ἔθγθο παιϊομ αὶ] 
ΘΙ οι οἢ5 οὗ γγᾶσ, ρϑδίλ θη ο δηὰ ἈΠ η6, ὑπο ΣῈ ἰδ 
8, ἴουτγί---Ὀτοϊγδοιοα Ἰανγ-ϑι 8, ἴῃ το δάνο- 
σδίοϑ ἀτὸ οἴἴϊοῃ (Π6 γϑργοβοηϊδίϊνοϑ οὗ ἃ Ὀοιπᾶ- 
1658 οἰδυηἶΐ γ. Ῥδυ}δ δι αἰά ποί γοί δοτὴθ ἰο δῈ 
δα, 1 Οογ. υἱ. 7. (14.).-- -ἶμθ δροϑὶ]ὶθ σπουἱά 
Ὡοὶ ΠΩΥΘ 8 δε) θα [0 (86 ΘΙΠΡΘΓΙΓΟΓ, ἱΥ δ9 Ὠδα ποὶ 
Κυονη ἰδδὺ ἐὲ γ88 {110 ἀϊνῖπθ Μ01}} ἰμδὲ πὸ Βῃου]ὰ 
6 δΡ ὙΣΕΠ688 4130 δἱ ομμθ [χχὶϊὶ. 11]. ΒΥ πηθδῃβ 
οὗ (ἷ8 ΔΡΡ64] ἰμ6 Τιοτὰ οροῃϑα 8ῃ δύ [ῸὉΓ 8 
Βοσνϑδηί, δ0 (δὲ {μ6 Ἰαϊίον σου]ὰ το πον ΕἷΒ 
ἐδ δι ΠΠΟΩΥ οἵ Ψ65118 Θνθῃ ἴπ {86 ΘΔ Ρ 118] οὔ (8:6 γνγοτ]ά. 
(ΑΡ. Ῥαβι.).---Η Δρρθαϊϑα ἴο {86 ΘΙΠΡΟΙΌΣ, ποῖ 
δὲ ἢ τοῖρεί οὈἰδίη αἱὰ ἔγοϊῃ 8 πῆδη ἰἰϊο ΝΟΤΟ, 
Ὀυὲ {πδὶ 6 τιϊρηΐ, ὈῪ δι ἢ} δὴ δυθῆι6, ΓΟΘΟ ἐδ 9 
οἷν οἵ Βοπιο. Ηϊδ8 ΔρΡροδὶ ἷβ, δύ ἐμι6 βῶτηθ {1π|6, 
8, αἰγὶ Κὶς ΤΟὈΌΚ6 οὔ ἐμαὶ [8180 βρ᾽ τυ] γ, τ 1 ἢ 
ΤΟρΆΤαΒ 1ἰ 85 ἢ ὑπο γι ΘΟΊΤΒΘ [0 ΔΡΡΘΑΪ ἰο 
Π6 οΟἾΥἹ] ἰδ δπὰ ἰο {πὸ οἷ] ] πιο ϑίγαίοβ [Ὁ δὰ 
ἴῃ τοδί ηἰ δἰ πρὶ οὐγ Υἱρηΐβ. (ϑοπῆ. δπὰ 8.). 

ψεκ. 12.-- Εἶαδι ἴβοῦ δρρϑαϊϑᾶ υπῖο Οο- 
δατ ὑπο Ο,Οδδὲ δ 61} ἴδοῦ δβο.--- 94, 
Ἐσείαθδβ, μου αὶ στ χζοῦ---Ρδὺ] πιδὲ χὸ ἰο ΒΌΙΏΘ, 
ποῖ, ΠΟΎΘΥΘΡ, ὈΘΟΘ.586 ἰδοὺ δηὰ [ΠΥ ΘΟΙ ΠΟΙ] ὨΔΥΘ 
8δο ἀδοϊάοα, θὰὺ Ὀθοδῦδβο ἰΐ γ88 80 δρροϊηίθα ὈΥῪ 
{πὸ σουπδοὶ οὕ 6οαά. Τἢυ8 οσοὰ {16 Εἰρσμοδβὶ δὺ- 
Ἐποτὶ 98 οὗ 86 Βοιηδῃ Ἐπιρίτο, (σὰ 88, ἴῃ 
118 ὙΟΥῪ πδίυγο, ΒΟΘΕ116 ἰο ἴπ6 Κη μάοπι οὗ δ68- 
γΘΗ), ΜΟΥΘ ΟΟΙὨΔΡΟ]]ο ἃ ἰο ΒυῦΒουυθ ἴΠ6 ῬΌΓΡΟΒΘΒ 
δηὰ νᾶγ8 οὗ ἰδ Κίηράομμλ οὗ {“068ι18."---1λο 
6616 οὗ αἀἰνῖπθ ὑῬγου ἄθησο ΟΔΥΥῪ Δ]Ϊ (δίῃ ρ8 ἴὉΓ- 
νγατα, Βηἀ πηθὴ 8.6 ΟὈἸ χοα ἰο οσοὔρογαϑίθ, δἰ που ρἢ 
ἐθογ ἀο ποὺ Κπον ἰ. ΤΈΉΘΥ ἱπηδῖηθ, ΒΟΙΨΘΥ͂ΘΓ, 
δαὶ λὲν ἀο (μ6 ποῦ." (888 67). 

ΟΥΧ ΤΗΒ ὙΉΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΥΕΒ. 1-12.---7λὲ ποδὶδ 
 γπιησδε ο7 (ἡς Οἠγίδίίαη ἑπυδαϊηίαϊπίησ λὼ τίσλίδ: ἴὶ 
αἰετβ, 1. Ετουι ἴμ 6 ΟΤοπίοΥΥ οὗ (8 6 Ὠγροοτίζα; [ῸΣ 
ἦς Σ6 1168 ὁἢ ἃ ἀεΐδποθ ὙΒῚΘΙ 18 βυδίαϊποα ὉΥ ἔδοίβ, 
γον 7,8: 1{. Ετοιῃ ἰμ6 ἀοδδηῖ Βρὶτἱξ οὗ {π9 ΟΥ̓ πιὶ- 
ὯΔ]; 00} ἰ( ἀοο68 ποΐ δἰἱδιηρὺ [ὁ ονδὰθ ἃ Ἰϑ χα] ἰῃ- 
γοπιϊ χαϊΐοη, νον. 9, 10: Π|. ἔτοπι [0 ΟὈΒΕΊΏΔΟΥ 
οἵ σοπιί που 8 ΠΘῊ ; ΓὉΓ 1ΐ Βτἶ 8 ἰο 4. δὲ ἀ6- 
αἰβίοῃ. (Βο}Ὀ6).---ὦἰ ἀρρθαὶ πηῖο Οθ88ι.---ΤῊ 8 
Ἰαπρχυᾶρο ΤΏ ὗΒΠ68 ἰπ6 οὐἱάθῃοο, 1. Οὗ 8 δοη- 
βΒοΐοῃσα τοϊὰ οὗ οἴθποσ ἰοιατὰ Θοά, δηᾶ ἰονγαχὰ 
ταδι [χχὶν. 16]; 11. Οὗ δῷ Βυπ)}]6 βυιδτιϊβαίοι ἰὸ 
πὸ ΡΟΎΘΓΒ ἰδὲ δΔτὸ οτἀδϊ ποὰ οὗ αἀοἀ ; 1Π1|. Οὗ δὴ 
οὐδ 6}168] ἀπ ΒΟΌΘΥ δυοϊάβδῃσο οὗ δὴ ὉΠΏΘΟΘ8Β- 
ΒΑΤΥ τιαγίγγάοι; ΙΥ. ΟΥ̓ δὴ υὑπνγοαυὶ θα :68] [ὉΓ 
πὸ οχιθηβίου οὗ {ἰμ6 Κίηράοπι οὗ ἀαοά. (160 }ι. 
διὰ 8}.).---Ππηραγίαϊείν απα 7γωδέϊοο, ἐλα ποὐϊεδί οτ- 
πατιεπίδ οὗ α πιασίδίγχαίε: 1. ἘφδδίθΒ ἀο68 ποὶ ἀθ- 
οἸΐπο ἰο ᾿ἰβδίθῃ ἴο [86 οοπιρδἰηϊθ δραϊηδὶ Ῥϑυὶ, 
Ὑ0». 1-4:; 11..Η γοσοῖνοβ (ἢ ΒβΒίαἰοιηθπί5 Ὀοί οὗ 
6 δοουβογβ πὰ οὗ πὸ δοοιιβοᾶ, γϑσ. θ--8; 11. 
ΗΘ δἱϊοννα (Π6 δοουβοὰ (0 ΔὃὀᾧᾧὈ66] ἰο {86 ΘΙΏΡΘΓΟΣ, 
γον. 9-12, (1,1860).---οῖν ἀοε5 α Οὐγίϑίταπ πιαΐπ- 
ἐαΐπ λὼ τἱσλίΔ 72 1. ΠΠΠ ΟουΪ ΔΡτόζβηοα, νου, δ-8: 
1. ὙΠΒοῦὶ ἔδασ, νοσ. 9-12, (14,).---Τῇ 6 οοπάμοί 
4 ἰλε Ολτνιδιϊαη τισῆέπ α ἐλαῆρε οὗ τμΐεγα οσσεν: 1. 
Τονατὰβ ἔμ ο80 ὯῸ ἀδραγῖ; (α) ΒΒ ἀ068 ποῖ υάσο 
ΒΩΓΡΒΏΪΥ, Τ0Υ 6 ΚΠΟΥΤΒ ἰΠαὶ (ΠΟΥ ΠΟῊ δβίδπα ὈΘΙΌΤΟ 
86 ϑύργοο Φυᾶχο; (δ) ποῦ ἀοθβ 86 Ῥγαΐβθ 1η)- 
τα ογβίοϊ Υ, ἴῸΣ ἢ ΠοΥν 5668 ἐπαὺ (Π6 ραἼΟΥΥ οἵἉ (ἢ 6 
τονἹὰ 16 υδηϊϊγ. [[{. Τ᾽ ουνασ δ (Π086 ἮΟ ΑΒϑΌϊη 
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ΠΟΡΟΘϑ, ἔον Βὸ Κπονϑ ἰδὲ ἐγ 18. ΠῸ ΠΟῪ {δ 1 
Ὁπᾶον {16 βὰπ (Ε66]68. 1. 9); (δ) ΠΟΥ ἀ068 6 γἱοϊά 
(ὁ δηχίοιιβ ἔδαγβ, 7Ὁ᾽Ὁ ἢθ δο]ίογοθ ἰ06 ποχάδ: 
7} 6805 Ογἶδί, [η6 ϑδῖὴ8 γοϑϑίοχαδυ, δῃηὰ ἰο-δυ, 
δὰ ἔογονου." [ΗΘὉ τ, χ᾿ϊὶ. 81.--- Ῥαιϊὼ δοίοτα ἤεδίμδ 
--αἢ ἱπείγιοίυε ἐἰωδίταίίοπ 97 λὲ ἐγ ἰλαί δοίλ 
ἐλε ολιϊαγεη οὗ ἐλὲ ωοτγα, απα ἰλὲ ολίάγεη, ο ἐλδ 
ἐσλί, τεβροοίυεἶψ, γοπιαῖη ἰδὲ “απιε: 1. ΤῊ9 οΟὨ] ΓΘ ἢ 
οἵ ἐμὰ μοχ]ᾶ: (α) Ῥδυ}] 8 δοοιβοῦβ, Υ6}. 2, 8, 7. 
ΤΌΘΥ δᾶγο “Ἰοδσηθα ποιῃΐηρ, δπὰ ζογροίθῃ πο- 
πΐηρ.᾽ Τὸν τορϑαὺ ἐμ οἹα ἐ᾽βομβοοάδβ, δὰ γϑ- 
δον ἰο {ΠΟΤ ΤΟΥΙΊΘΥ Ὀ886 δτίβ----ἰἢ 9 Βδιηο, ἰπηἀοοὰ, 
πβΐοἢ ὑπ 6 . Πα οιμρ]ογοα αμκζαϊηβὲὶ ΟὨσὶδί, ἐπὶ 186 
ῬΥΘΒΘηΟΘ6 οὗ ΡΙΪαίΘ; (ὁ) Ῥδυ}}Β ἡυᾶάροβ, Το ἔγῖνο- 
Ἰουβ δῃηὰ ὑπργὶ οὶ] οα Β ]χ ἰβ διισοοοα ρα Ὦγ 89 
Ῥτουπὰ Εοαΐϊυβ. Τα 6 Γ αἱ ἢγϑί ρυγϑιιθ8 ἃ ΠΟῸΪΘ 
ΘΟυΧχΒΟ, γον, 4, ὅδ, θὰὶ δοοὴ αἰΐζογυναγὰβ ΒΒ ἀ0Ὲ}8 
{80 οαι86 οὗ Ἰιι166, 1κ6 8 Ὀγοάθοθδβουῦ, ἰἢ 0Γ- 
ἀδν ἰο ρσαΐῃ {86 ΤΈΚΟΣ ΟΥ̓́ τθῃ, γε. 9; ἴῃ βΒδογί, 
{86 ἤδη 5 οσμπηροᾶ, Ὀὰΐ [86 βᾶιὴθ ΟΣ] αΪγ- 
τη ἀρα ΟΠΆΓΔΟΙΟΥ ΓΟΙΔΡΡΟΔΥΒ. 1, ΤΊι9 ΘΒ: γΘῈ 
οὗ ἀοά; (α) Ῥαχ] ἰδ 811}} ὑπὸ βϑιηθ, ΔΈ δ ἰτὰ- 
Ρυϊβοησηθῃὶ οὗ γὸ γ6878---ἷδ ὑπἀδυπίοα οΘουγαβα, 
ἢΪ8. ἸΟΥΣ βρὶγιῖ, ἷ8 δοιηροόδβυγθ δηᾶὰ Ῥγθβθῃοθ οὗ 
τη ἃ ἃγθ ὑποδβοηροᾶ; (16 δβίδίθιηθηΐβ τσ ἢΘ 
ΤΏ ΔΊΚΟΒ, ΒΓΘ 88 ἰιοἷα δηἀ 88 ἤγπὶ 85 {δπ086 οὗἨ ΒΩΥ͂ 
ΘΕΡΙΟΡ ἀδν, γον, 8-10; θὰὶ (ὁ) 6 ἰδ 4180 8{}}} 
186 ΒΆΙΩ16 πῃ ΤΙ. ΘΟΚΉΘ5Β 8πᾶ ρδίϊθποο. Ηδ ὀχ ἰ οὶ δα 
ὯΟ ΓΟΥΘΉ ΘΙ] 6] ς ον ΑΓΒ ἷ8 τὴ 8] σηδηΐ 066, 
ὯΟ αἰβροβι( οι ἴο τοβϑὺ μἷβ υπτὶρπίθουβ πᾶ μο8, 
Ὧ0 ἱτηραίΐθησο ἀυτίης {89 Ἰοὰρς Ροτϊοὰ οὗ εἷδ ὑσὶ 8}; 
οῃ ἴπ ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἢΘ ΘΔΙΠΆΪΥ ΒΟ ΠλΪ8 ἰοὸ {8 6 δυΐο- 
ΤΙ οὗἨ Βυπιδὴ αν, δηὰ ἰχυδὶβ τι} ἰτ Ρ] οἷν 6οἢ- 
δάθησθ ἰῃ (μ6 αἀἰνῖπο ῥτγοίοοίΐοι, νοῦ. 12.--- δ} 8 
ΔΡΡΘΆ] ἰο (86 ΘΙΏΡΟΙΌΥ, 1688 υὺ8 (0 δβὶς: Ἡγλίίλονρ 
δλαὶέ ἰλὲ Ολτίξίἑαη ἑατῆι, ισλεη ἀΐδ τίσλί8 αγὸ ιοἷςἢ- 
λεϊα3ῷ3 Ἠδθ τὴδῦ δρροϑὶ, 1. ΕὙοια 80 βϑηίθηῃσθ οἶ 
ὉΠΥΣ Ὠ ΘΟῸΒ ΙΏΘΠ, ἰο [Π6 ἡυπάρταρηΐ οὗ ἐμ τἰρὰ- 
θουβ: 11. Εγοιῃ ἰδ6 Ῥεδββίουϑ οὗ ὑπὸ τηϑιηοπῃῖ, ἰο 
{86 }υβίϊοο οὗ ἃ ζυΐαγο ρουϊοά; [1]. ἔσομαι (ἢ 6 
ΟΡ πὶ 0:8 οὗ {16 Θχίθγῃ δὶ νου], ἰο {86 (65. ΟῊΥ οὗ 
ἢ15 οὐγῃ σοῃδοίΐθποο; Υ. Ετοι [86 ἰΣΣ Ὀ.1Π8] ΟὗὁὨ ΙΩΘᾺ 
(ο πὸ )α χαιοπ -Βεδὶ οὗἩ 6οά.----Παεί ἰλοι; αρρεαϊεαᾶ 
ο ΟἾδαγ 3 τἰπίο ΟἴἼδαν δλαϊί λοι φσος ἭΒΘΩοΟ ἀἰὰ 
{815 ἀοοϊδίοη, οὐ ψ οὶ (ἢ 19 οὁΓΡ ἀοαί οὗ Ῥαυ]" 
ἀεροπάοά, Ρτοοοοᾶαῦ 1. ΕὙΟΠῚ Δ ΟΣ(ΘΥΠΆ] ΒΟΌΓΟΘ; 
ἐν 88 ρΡσοῃοιυηοθα ὈΥ̓͂ Εδδίῃθ, 88 (Π:6 τπηᾶρίβίσαίθ 
ἱηνοσίοα τὶν δυϊῃοτιίγ,, 11, ΕΤΌΙὰ δὰ ἱπίογμδὶ 
δοιχοο; Ρδὰ] Πρ, 1ΐ, 838 (Ἀ9 δροβίϊο οὗ (":ὸ αθῃ- 
1168; ΠΙ. Εγχοπι ἃ ΠΘΔΥΘΩΪΥ Βουχοο; 1 Ῥγἃ8 Β800-- 
ιἰοπδὰ Ὀγ (μ6 Ψοχά, δα [89 Κὶπρ οὗ Κίῃρβ. (ΑΡ- 
Ρ]οαιίοη ἰο ἱπιρογίδπί Θροομδ ἱπ {π6 119 οὗὨ (89 
ΒΥ ϑε1δ}.).---ἰ778γ. 8. ΤῊε γμασηιεηΐ τολϊοῖ τοῦ 7ογηι 
ΟΥ̓ οἷν οἱσὴὰ πιογαὶ οοπάμοί Σ 1. Τὴ6 ποοδδβϑιῖν οὗ 
ἕοσπιϊηρ δὰ δοσυγαίο ἡάριηοπὺ οὗ, οἰο.; (α) 6190 
0 σδηποῖ ΠΟΥ ὙΠΘΙΠΟΥ ͵ὸ δἃγ0 στον ἴῃ 
ἄτασο; (δ) τγθ ὉΠΟΟΙΒΟΙΟΙ ΒΥ γ]6]α ἰ0 ΙΠΔΩΥ ἐθσῃΡ- 
ἰΔιοη9: (6) γὰ οδπ Θηἰθσία! πη πῸ Μ6]}-ουπά οα 
ΟΡ οὗ θα. [1]. Τ 6 αἰ Βιου]ο 5 τυ ἰσῖν τγ9 
Ἰ6γθ ὁποουηΐοῦ; (4) {80 Ὡϑίυγαὶ ἱσπόσδῶοθο δὰ 
ΡΟΓΥΘΓΒΘΏ688 οὗ {86 ἢυμάδῃ Βοαγί; (6) δ δὺρ- 
κοβίϊο 8 οὗἨ ΥΔΗΠΥ; (6) ΟΣ δβρὶ γἰἐ8] β]οίῃ. 111. 
ΤῈ9 πιθδῃ8 ὙΙΘΝ ΤΠΔῪ ΒΘΟΌΓΘ Βιισο688; (4) 60η-. 
ιἱππιθα πιοάϊίαιῖοπ οα {86 ἀδν οὗ ᾿υᾶριηοπέ; (δ) 
ἀπ κοηὶ βίαν οὗ ἐΠ|9 ϑοτιρίυγοβ; (6) πδίοιῦ]}- 
ὯΘ88, 861 }[-οχδιηϊ δἰ οη, 8η ἃ ΡΓΑΥΘΣ.---ΤῈ.]. 

ΟἷἿοΘ; (α) Β6 ποίίμοσ θπίογίϑὶ ΒΒ ὈΠΥΘΆΒΟΠΔΌΪΘ ᾿ 28 ι 

“ 
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Ἑ.---λὴ ΤῊΒ ἈΕΒΟΒΒΈ ΟΥ ἨΝΕΟΡ ΔΟΈΙΡ̓ῬΑ, ΤῊΒ ὙΟΥΝΟΣΕ, ῬΕΒΊΌΒ ΟΟΝΧΑΝῸΞ ΤΗΑῚ ἘΠῈ ΔΡΟΞΤΊΩΣ 
ΒΉΟΙ Ὁ ΒΒ ΒΒΕΟΥΘΗΤ ΒΕΡΟΒΕ ΗΙΜ; ΤΗΌΞΡΑΌΙ, ΕἸΝΌΒ ΑΝ ΟΡΡΟΒΥΥΝΊΤΥ Τ0Ὰ ὈΕΥΕΝΌΙΧΟ ΗΙΜΒΕΙΡ [ΜῈ 
ῊΞ ῬΒΕΒΕΝΟΝΒ ΟΥ ΤῊΒ ΚΙΝΟ, ΙΝ Α ΡΌΒΙΠΟ ΑΝ ΒΟΙΕΜΝ ΜΑΝΝΕΒ, ΑΝῸ ΟΣ ΒΕΛΑΒΙΝΩ Α Τξκδτι- 
ΜΟΝῪ ΜΗΙΟΘΗ 18 ΝΟῚΤ ἩΠΥΒΟΟΥ ἘΡΓΕΟΤ. 

Ομπρέκε ΧΧΥ. 18--ΧΧΎΥ͂Ι, 82, 

ἃ 1. Ζεδίωε 'καΐεφ ἃ οοπιπην μα 05. ἴο δὲπρ Αστίρρα Ἤοοποεγπίησ Ῥαμῖΐ, ἀπά, αἱ ἐλε κὐπσ᾽ε τεσκεεί, εοπο- 
“παπαφ ἀέπι (0 σΡΆΘΦΑΥ, 707 ἐλὲ ρυγροδὸ ο7) δεῦιρ ἐχαγεῖπεά, ἐπ ἰλὲ ργέδεποε 977 απ αδεεπιδίν ὁ, αὐτέξι.- 
συίλεά ῬοΓδΟΉΖ. 

Οβάρταμ ΧΧΥ͂, 18-27. 

1: Απά οἷον οοτίδίῃ ἀδυ [Βαϊ ΔΓ Βοπ)9 ἀδύβ δα ρδεβοί, διαγενομένων] Κίηρ Αρτίρρα 
14 δυὰ Βουγηΐοθ σδ!θ αηΐο δβαγθα ἰ0 β] υῖϊα Εδϑῖαβ. ἘΔπὰ ποὺ ΠΥ Βαά Ὀδοη [88 ἰδσ- 

Τ]647 ὑΠ6Γ6 ΙΏΔΩΥ ἀΔΥ8, Εδβίυβ ἀφοἰαγεά [βοὺ ἔοι] 80} Β οσδυδβα απο [Ὀεΐοτο]} τς Κιηρ; 
ΒΑΥ Ωρ, ΤΏΘΓΘ 18. ἃ οογίδίη τηδῃ ἰϑϊ ἴῃ θομα8 Ὀγ Εο]χ [οἷν Ῥομιπα Ὀγ Εἰ ]1χ 'π οΘοπβηο- 

16 πιϑηι]: ἘΛθουΐ πο, ἤθη 1 ὙΔ8 αὖ [σδῖμο (0] « ογαβδίθω, (86 οἰ! ῥγιοϑίβ δὰ ἐδ 6 
οἰάοτβ οὗ ἴδ) 76}Ὅ}8 Ἰῃξογιηθά πες, ἀοβίτιησ ἐο λαῦε [οπι. ἴοὸ 8076] ἡυὰρηιοηϊ" δρδίηβε 

16 μἰπι. ΤῸ ὑυδοῖὰ 1 διβπνετγοά, [ὑ [(Παὺ 107 18 ἀοΐ ὑπ6 Τηδη!οῖ [ουδβίομῃ!] οὗ ἴμ οτϊηδη5 
ἰο ἀαἸἴν  Ὁ ΔΩΥ͂ τηδῃ ἰο ἀ16 [(0 ἀ6Ἰ 108 ἊΡ ΔΗΥ͂ τηΔηἾ], Ὀαΐοτε ὑπαὶ ἂς ΜῈ ]Οἢ [17}0] 18 86- 
ουδοᾶ Βαγο (6 ὩΟΟΌΒΟΙΒ δος (0 ἔδοθ, δηά ἤαγα ᾿οθῆβο [ἄνα ΟὈἰαϊποα Δ Ορρογέππηϊεγ, 
τόπον---λάβοι] ἴ0 ΔΌΣ ἴον ἢιἰπι86} δΘοποοσζηΐηρ ὑπ 6 οτίπιο ἰδιὰ ἀραϊῃδὺ εἴπ [σοηοοσβίησ 

17 τ86 δοουκαίο}. ἘΤογοΐογα, βθη ὉΠΟΥ͂ τόσα οοτθ ΒΙΓΠ6Γ [Αἰδοὺ ὑΠ6Υ Βαὰ ἤθη (οὖν) 
Δϑϑ6: 64 Π6Γ6], ΜΠ οὰὺ ΔῺΥ ἀ6]ΔΥ οἡ {Π6 ἸΩΟΥΤΟῊῪ [ [1 ἀϊὰ ποὺ ἀοίδγ πὸ σδββθ, Ὀπὶ ου 
[Π6 ποσί ἀ4}} βαῦ οἢ ὅθ ἠυαρτηθηΐ βοδῦ, δηὰ οοιημηδηαϑα {Π6 τηδὴ (0 Ὀ6 Ὀγουρσμὶ ἔοσι ἢ 

18 [γναγά]. ἕκλραϊοδὶ συ βοῖὴ τ θη (ἢ 6 δΔοοῦβογβ δίοοα ἀρ, [πο Υ Ὀτουσῃε ποόπα [0] δ6- 
19 ουδβαίϊίοη οὗὨ δυο ὑΒῚΏΡΒ 88 1 βυρροδοὰ [οὗ δισοὶ δ παίυγο δ 1 οοῃπ)θείασθα]: ἘΒ αῦ Βδὰ 

[00]}] οοτγίδίἢ απθβίοη8 δρδὶπδ ΐμη οὗὨ ὑμοὶγ ονῃ ἐδ οὐδεν ούνῳ [τοἰδίηρ, ἴο {86 1}. οὐ 
το] σἸοη], δπά οὗ [(0] ὁῃ6 Φ6δυ8, ΒΟ} [π}0] γ1͵ὲ8 ἀθδά, βοτὰ Ῥδὰὺ] αϑισηγθὰ ἰοὸ 6 

20 4]1γ6 β σ᾽ Ποηὶ Ῥδὺ] βαϊὰ ὑμπδὺ ἢθ γγῶϑ ἃ1}1γυ90].0 ῬΑληὰ Ὀθοδῦβο 1 ἀουδίοα οὗ δαοἢ τηδη- 
ΘΓ οὗ αυοδίίομδ [Βΐ 88 1 188 δὺ ἃ 1068 88 ὑ0 ὑδ18 Ἰηνοβο ρα], 1 δδκοὰ λύμη τ μοῖδμος 
Β6 που]ὰ σὸ [ποῦ] τ]8}} (0 ἸΟΌΓΠΘΥ] 0 6 Γυβυ θαι, δπὰ ὑπο γὸ Ρ6 Ἰυάρεὰ οὗ [οοποεσπῖηρ] 

21 8686 τηδίίογΒ. ἘΒαυῦ ἤθη δαὶ δὰ δρρϑαϊϑὰα ἰο ΡῈ γεβογυϑὰ ὑπο [Βὺὶ ῬδῈ] πον δρ- 
Ῥϑϑ]ϑὰ (0 ὅπ οἰτσυτηβίδηοο ἐμαί ἢ9 τιβῃϑα ὑο Ρ6 Καορί ὑπ 1886 Βοαγιηρ οὗ ἃ : 
οὗ 086 ΘΏΡ6ΓοΥῦ, 8δῃ4] 1 οομπημηδηἀθα Ἀΐπὶ ὑο ὃ6 Κορῦ {1]}} 1 ταϊσῃὺ [8 0]4] δαπα τη ἴο 

22 (εβαυ. ἜΤΒοη Αρτῖρρᾶ βδά υπίο Ἐδβίυβ, 1 πουἹά ἂἷδο [1 πουϊὰ 41" ψψιβὶὶ 10] Βθδσγ 
{6 πιδη ταγβοὶ. Το-ἸΔΟΓΤΟΥ,, δαϊὰ ἢ6, [Βαὐ Π6 βαϊὰ, Το-ὩΟΣΓΤΟῪ] (ποὺ δὶς θα Βἷτα. 

23. ἘἘΑπάοη (86 ΙΟΥΤῸῊ [Αοοοτάϊηρ)Υ (οὖν), οἡ ὑπ ποχὺ ἀΔΥ], ἡ ἤθη Αρστίρρα νγδβ [628] 
οοτηθ, δηὰ Βογηΐοο, τὶ στοῦ ροηρ, δῃὰ ναβ [184] δηϊογοά ἴηἴο {Π6 μΪδοθ οὗ μεατῖην 
[86 δυάϊθησ6- δ Ὀ67], πιὸ (86 ΟΠ ΟΥ̓ σαρίδιηβ [(ἢ 8 Θοτηπηδη ἀ6Γ8], ἃ ἃ ̓ σΠοΙΡ8] τηθα 

21 οὗἉἩ ἰδο οἰνγ, δὲ Εδδβίαβ᾽ οοιῃηπηδηδηηοηὺ ῥδαὶ γγδβ Ὀγουρλί ἔοσί [[γπατὰ]. ῬΑπὰ Εδ8- 
ἰυ8 δβαϊά, Κίηρ Αἰστῖρρδ, δῃὰ 4]} πιϑὴ τ οἷ [γ8 τηϑθὰ Ἧ10] δ΄Θ ἤθγθ [οπι. Βογθ, συρρέϊεα 
ὃν (ἰλε ἱνραπδίαίον 8] ργοδοηῦ ΜΓ Ὁ8, γ6 866 (ἢ 18 τηδη, δοουῦ ὙΠΟ 81} (Π6 τηυ]εϊαάο οὗἉ 
100 79ν28 Βαυὸ ἀϑδὶῦὺ πιῶ [ἀρρὶϊοἃ [0] πιθ, Ὀοΐδ δὖ Φογαβαίομπι, δὰ αἶδο Πετθ, οσγίῃρ 

26 ὑμπαὺ Βα ουρβῦ ποῖ ἴο ᾿|γ6 ΔῺΥ Ἰρυζον, ἘΒυῦ ποθὴ 1 ἰουπα [Βυΐ 1 ρογοοϊνγοἀδ) ἐμδὲ Β6 
μιαὰ οομμτὑδὰ ποίη που οὗ ἀοδίῃ, δηὰ (δαὺ [; δυὰ, "ε 6 ἈΣη861} δ ἃ 

20 ροδ]οὰ ἐο Απρυπβίῃβ [0 86 ΘΙ ρΘΓΟΣ] 1 μανὸ ἀοίοτταϊποθα [1 τοβοϊνϑαὰ] ἰο βοηὰ ᾿ἰπι. 5 “οἱ , 
πο [ΠΟΥ Θ.] 1 ἢδνο Ὧ0 οοτίδίη ὑδίηρ [ποίην ἀδβηϊ 6} (0 πτυτὶίθ πΐο τὴν ἰοτὰ 
[0 ἴδ βογογοΐρζῃ, τῷ Πρ ὙΒοτγοΐοσο 1 αν Ὀσουρδῦ πἴτι ἔτ [[ογπατὰ] Ὀοῖοτο 
γοα, δηὰ ΘΒρϑοίδ!!Υ Ὀεΐογο ἴδθ6, Ο Κίηρ Αρτίρρα, ὑμαῦ, δἴνον [18] ὀχδιηϊπδίίοη Βα [1125 
(θη Ρ]Δ06], 1 τηὶργῃῦ ΠδΥΘ Βοιλοτ δῦ (0 τγιύθ [1 ΙὩΔΥ ἵκηον Ἡδδί 1 βμουϊὰ τὶ]. 

21 Ἐὸοτ ἰῦ βϑοιβϑί ἢ (0 [26 ὉΏΓΘΑΒΟΠδΌΪο ὑο βοηὰ 8 ὈΥΙ ΒΟΥ, δῃαὰ ποὺ τὶς Π8] ἴο δἰ μη (ἢ 6 
οσίτμ68 ἰαϊα ἀραϊηδὺ Εἶτα [ργίβϑοποσ, τ] ποτ δίδύϊορ ὑπ ΟΠ ΔΥρΡΘΒ δρδὶπδὺ Ἐϊπ}]. 

ἃ γετ. 16. ΕΠ ὠμμέ, κα, δολδο δίκην; ΜΙ} ΒΟ. Η., πίβοτϑοα Δ. 5. Οι, δά. δία. (Υαὶς, ἀσειναίίοκσαι) φα Ὀδὴε καταδύεην. 
4 ὟοΓ. 16. 1 ΘΟΌ;Ὁ τοδοθδοτίρί [6. Η.], διά τοῖο γι. οἱο.Ἶ, ἄνθρωπον [6 1011Ὀὁγϑὰ ὉΥ εἰς ἀπώλειαν [4 ἴῃ ἐεξέ. τες. ἢ οι (Β 

1) το πογάφ δγὸ ΟὈΥΟυδῚν δὲ οσ ρέδῃδίογυ δ δ ἐΐοη. ἀν ἃτο ποῖ ἰουμπὰ ἰη Δ. Β. Ο. ΚΕ. Οοὰ. 8΄:., δριὰ ὅγὸ οεβ θὰ ΝῪ 
ΤΩΘΔῸΥ τοοσπὶ οὐϊοεα..--ἘἘ.} 
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δ'ΨοΥν. 20. 
γψοκγαίοῦ : 7 τοῦ 

ἐετί. γες., αἰἰι8 Η., 6 ὉΒδηρο ἴο τούτων ὉΥ [ΔΟΒ., 

γον. 2ῖ. [ον λεαγίπρ, ἴπ τηδυ κί Ῥγοροδοδ ἡ 
ἐποίίδας ᾿υὐρτηος δηὰ ἀοϑοίδίο.᾽ 
παψα πῖ Α. Β. Ὁ. ΕΒ. . Βίη.-- 

Λ΄ “ὙΤὴ9 πδγκίη8] υϑγοίο - - " ΓΙΗΚΗΙΣ ὭΘΑΓΟΥ ἴο 86 Β6Ώδ0 οΥ̓͂ ἴΠο οεἰκὶ 
1 ἴδο ἰοχῖ, (Βουσῃ ὈΟΪῺ ΓΟ ΡΑΓΔΡΏΓΑΔΟΒ ΓΑΙΠΟΡ ΓΠΔῺ ἐγ δι] ἢ 8.᾽ 

ἘΠΡΟἘΡΑΥ ΕἸΤΡῚ ΘΒ ΣΟΘΈΡΕ ΕἼΘΕ ἀγροῖς το ΑἹ, ἴα ἀροογάκῃοο πῇ Δ. Β, δ. . ἃ. σα. Βα, ἦγτι ρον 
ταῦδίδείου ἰμάϊςαίοθο ἰδῇ ἣθ6 τοΐδιμδ ἴπ9 δἰπαυΐαγ.-- 

μὰ ὙΠ δ μα γνόνε ΤῊο στοοῖκ πογὰ [Ἕδ - - “ ΔρρΠοὰ ἴῃ ἴδο οἰδδαίοδ ἕο ΔῺΥ ἀϊδοσί τ," 
Α10Χ.).-ἼὍον τέμψω, οΥ ἐδσέ. γεο., «ἰτὰ α. Ης Ιδβοῖι., ΤΊδϑοΣ., Βογη., δὰ Αἰζ γοδὰ ἀνα- 

[Πποϊοδὰ οἴ ἀσωδίεα 4 τιολ, εἴα. (!ςϊ., Τγηά., ΟΥβηπιοῦ), ἔμο πιδυκίη οὗὨ ἰπὸ Ἐηρ]. Β[0]9 οὕἴΐοσο {πὸ 0] ον 
ἀοιδ(μιξ λοι ἰο ἐπφμῖγα ἈΕΤἐΟ τα 

(Α16Χ.).-- ούτον, Ὀοΐίογο ζήτησιν, 

γοτ. 2δ. ἃ. καταλαβόμενος ἰβ ἰῃἀοεά συοίαί θα ὈΥ 1665 ἀδοίδ γο ὀσχίγῃηδιὶ ουϊάϑηοθ ἤδη κατελαβόμην, Ὀπὲ 1 ἰηΐογπαὶ 
ονΐάοηοο ἰδ {δι ὅδ ἄορτθο δυδίαί δ [Π|9 ΓΟΓΏΛΕΣ, ΓΑῖΠο (δὴ ἐμ ἰαϊῦογ; 17 πὸ βηἰϊο γὸῦρ μρὰ Ὀθοη οτἰ κί 8 }}} δζαρ)ογοά, 
ἴς που]Ἱάὰ, τπαυοϑί! ὩὨΔΌΪΥ, ποὶ ἤγθ Ὀθ0Ὼ ΟἸδης 

ΦΥον. 26. ". [αὑτόν αἴϊον πέμπειν, οἵ ἰεπέ. γεο., Ὑ1ΠῈ ΚΕ. 
Α.ἕ Β.6. Οοά. 8[η., Τ}ᾳ.--Τὰ.] 

ἼΨαν. 26. 

ἰηῖο ΕῊΡ ΒΑΓ ΟΕΙΟΣ 
ἐ 6. Η-, απὰ ἰο γοϊδι ποὰ Ὁ ΑἸζ.; θαΐ [δοὶ.. Τίδοι., δηὰ Βογὰ., τὰ Α. Β. 6. 
«-Οὐσά. δία. (οτὶ κί; 81) τοδὰ καταλαβο μενος, ὙΠΟ ἃ ἰαἴοῦ χ 

Το τρβονᾷ 19, 88 δἀορίοάὰ δ 89 ἐεσέ. γες., ἰ6 ἰουὰ 
σ τοὶ κατελαβόμην. Ὑαυϊς., ἐρο ὑεγοὸ σοπερεγί. 

δἰϊογοά ἴο κα μην.--- 
. ΤΊδο., δηὰ ΑἸ. ἰἢ δοοογάδηοθ ὙΠῸ 

ι] 

. ἰδ ἀγορν»ϑὰ ὮΥ 

[1}ιο Ἰδδὲ ποτὰ οἵ {πο γοσϑὸ ἴῃ ἐδο ἐξέ. τες. 16 γράψαι, 6 (ουπὰ πη Β. α. Η-, πὰ (ἰδ τοδάϊηρς ἰδ τοίδιποὰ ὉῪ 
Θάόνογαὶ οἀϊίοτο (ΚΠΑρΡ, β΄. ΒΟ ]Σ., οἵσ.). [Δ0Β., Τίδοι., δΔαὰ ΑἸΐ, τοδὰ γράψω Ὑὑ10} Α. Β. Ο., Οοἀά. δίη.--Τ.] 

ἘΧΈΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

κε. 18. Ἐίηπρ Απκιρρα δῇ Βοσηΐοθ 
ΟΘΙΏ6.---ΤὨ ἷθ ἤχει υἱοὶὶ οὔ ΗἩοσγοὰ, γᾷοὸ σδηθ ἴἰὸ 

οὗον ἶ8 σοηρταίυ διῖοηβ ἰ0ὸ (86 ΠΘῪ ΦΟΥΘΙΏΟΥ, 
85, 00 ἀουδί, τηδὰθ δοοῦ δἱἵοσς {86 ουὐϑῃίϑ οο- 
συττοὰ, νὨΐο ᾶγο 7081 Ὀθοη τοϊδίοα; Β6ΏΟΘ, 
ἐμ6 ὀχργοδϑίοῃ ἡμερῶν---τινῶν, ἴα ἴο Ὀ6 ἰδίκοη ἴῃ 
ἀϊδ Ἰιίοταὶ βοθη86θ. Ἑξοστοᾶ Δασίρρα 11. [δοιὰθ- 
ἐἶπιο8 οδ]16ὰ Αστίῖρρα (6 ϑϑοοπὰ οὐ Ὑουηροσ, ἰὸ 
αἰεί ρα θα αἰπὶ ὕγοτα ἷβ ἔδίμοσ, Αρτὶρρα {δμ9 
Εἰτοὶ (Α16χ.) γγδο ἰ8 τηϑῃπιἰοπϑὰ ἰπ οἰ. χἰϊΐ.---«ΤῈ.] 
ὙΠ5 (6 Ἰδϑὶ οὔ ὑπ Ηογοάβ; μ6 ψὙὯ2δ ὑπ6 δοὴ οὗ 
Ακτὶρρα [., [πὰ δα ρτοαῦ ρταπάδοῃ οὗ Βογοά, 
εἰγιοα ιμ16 αἀτοδί, Μδίι. 11. 1.1. [Ιπ (86 Ὑγλγ Α. 
Ὁ. 48, β γγχὰ5 ρἰδοϑὰ [ὈΥ δ ΘΏΡοτον ΟἸδυάϊυβ 
ἷπ ροββοϑϑίου οὗ [86 ὑσὶ ποῖ ρδ! ἐν οἵ ΟΠ δ]οῖβ, δὴ 
ἴουν γοδσβ δοσγαγαάβ, γοοοῖνϑα, ἱπ ρἷδοο οὗ ἰΐ, 
ἐδ ΤΟΥΊΔΟΥ ἐθίΓ ΤΟ ῊΥ οὗἩ ΒΡ, ἱπ [816 πογί-θϑβί, 
Ὀογοπὰ 7Ζοτάδῃ, ᾿οκοί μον τ τ (πὸ {1110 οὗὅἁ ““ἰπ ν᾽ 
Ηδ νῶβ 4180 ἰεἰϊσγυδίοα το (86 συδγαϊηϑἷΡ οὗἁ 
86 ὑδτωρ]θ, διὰ οδίδιποὰ ὑπ τυ! ] 6 οὗ ΔΡροϊῃηϊ- 
πα ἴπὸ ἷσῃ ρῥτγὶοδί. Βϑσῃΐοθ τγᾶϑ (ιἷβ ΟΥ̓͂ΤΩ 518- 
ἰογ. [Πὸῦ πδπιο, Βερνίκη (Βερενίκη, Βερονίκη) ἰδ, 
ῬΤΟΌΔΌΪΥ, (86 Μαοοαοπίδη ἴοστα οὗ Φερενίκη (Ῥ85- 
80Ν).--Τπ.}]. 58:0 δὰ ῥὈυϑυ!ουβ] Υ ὈΘθΘῃ πιδττὶϑα 
ἴο ΒΟΥ ὑπο]6 Βοτγοὰ, ἐμ ρῥτὶπος οὗ ΟΠ δ)]οἷβ; δ 
186 ἀθδὶλ οὗ ἰδ Ἰαϊίον (Α. Ὦ. 48), 5886 ᾿ϊνϑὰ τι} 
Ποῦ ὈΤΟΙΉΘΥ, δη, 88 ἰὶ νγν88 υο᾽ονοά, ἴῃ ᾿ποθδίαᾳουβ 
ἱπίθγοουτδβο τὶ πὶ ἀρ Αηὶ. ΧΧ. Ἵ. 8.1. 
γε. 14-17. «ἅ. Διπὰ τ ϑ ἴθ69 ν᾽ Βα Ὅδ66. 

ἘΒΘΙΘ ΏΔΩΥ ὅδ γ8.---Τ)6 0886 οὗ δὰ] ἀϊὰ ποὶί 
ΔΡΡρϑδγ ἰοὸ ἐΐὸ ργοουσγδίου ἰὸ Ὀ0 80 Ὀγρβθοηῖΐ, 88 ἴο 
τοαυΐτο ἐμαὶ ἰΐ δῃουϊά 6 δὲ ὁπ69 πιδὰθ Κη ἴο 
Ακτῖρρα; ἰὰ νγαβ ΟἿΪΥ δϊον ἔπ Ἰδαίου δα δ γοδν 
δρθηῖΐ 8οῖη8 ἰΐτη6 ἱπ ὕθβδγοδ, ἰμδὶ δία ἰοοὶς δὴ 
ΟΡΡρογί ΠΥ ἰο δἰδίθ ἐμ βυγθοὶ ἰο δἰπι. Ἦθ ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ εχροϑοίοά ἐμαί, 88 δ ΝΒ 8.1}}} ἃ βίγϑη βου ἴῃ 
86 οουπίτυ, 6 που]ὰ 8Βὸ ϑῃβθ]οὰ ἰο ἴογπι ἃ 
οἴδασον λυ σιηιοπὶ τοδρϑοϊϊηρς Ῥδὺ] δηὰ ͵8 ὁϑυιδθ, 
ΌΥ σοπβυϊίηρ Αρτίρρδ, Μίνοβθ δχαρουΐθποθ διὰ 
Κκηπον]οὰρο οὗ ον δὴ δαὶ που]ὰ 6η80]9 Ηἷπὶ (0 
εἶνε δάνῖοθ, ραγιϊσ ] ΓΙ 88 ἷβ τυ ὶ  σίομ δπὰ ἐμαὶ 
οὗ {10 96.5.8 ὙΔ8 [1:6 ΒΆΙΏΘ. 

ὁ. ῬΆΘΙΟ ἰδ ἃ οοζῖδίῃ τδὴ 1671 ἐπ Ὀοσμ ὅδ ὉΥ 
Τ611Σ.---ἰὶ κψὶ}} δ ομοα δ δβοε ἐμαὶ Ἐδβίυδ 18 
ἀοβίτοιυϑ οὗἩἨ ἀοτηοηπβίγδαιηρ ἴἰο (μ6 κί πα, ὁπ ὑπ Οῃ0 
μδηά, ἷβ οὐγῃ ἱπίοατῖ οὗ στα οῖοῦ δηα ἢ18 ὁ0Π- 
βοΐϊθηπι οὔδη 688 δα 268] ἰπ αἀἰβοβανγχίης (μ6 ἀυ 68 
οἴ μἷϑ οδῖοο, διὰ οὗ ὀχ εἰ δἰ ιΐπα, οὐ [86 οὐδόν, (86 
ἔτϑδιὶ ὀχ 6 ῃ06 οὗὨ ἐμ Βοπιδῃ βυβίθη οὗ ἴδνβ ἰο 
Ακτίὶρρα, το, διίδουρι, αἷ8 δυρογίοῦ ἰῃὰ σϑηϊο, 
ὙΔ8 ΥἹΤ ΌΔΙΪΥ ἷ5 γ88881, ΑἹ] ἰδ}8 ΔΡΡΘΩΓΒ, [ὉΓ 
ἐηδβίδπος, ἰὰ ἷβ σϑροσί, υϑν. 16, οὗἩ ἰ8: 6 ΔΏΒΟΣ, 
ὙΠΟ, 88 ἢ6 8]16ζ68, μΒ Βδὰ ρίσϑθη ἰ0 {86 7978, 
ΔιΒουκὰ ἰδὲ ΔΏΒΤΟΣ αἰ. ΓΒ ν 6} ἴῃ ἰΐ8 ΤΌΣΠι 

ἔγοτῃ {86 οὔθ τ Β1ΘΒ ΒΘ Τ0Α}}γ χανθ ἐβθτη, γοσ. 4, 
ὅ.---Τ8ὸ οοπίοχὶ ΒΟΥΘ δϑϑίχῃβ ἰὁῸ χαρίζεσϑαι ἰδ 6 
ΤΩΘΘΠΪΠρ: (0 οοπάδεπι 056 πιαπ ἴπ οΟΥ̓δΓ [0 οδἰΐσα 
αποίδεγ. Ἰόπον ἀπολ. λάβ., ἴΒ α 1,μαἰλαϊχοὰ Ρῃγα86, 
ΥἱΣ., ἴοσπι τεδροπάεπαϊ αεσοίρετε. 
γε. 18, 19. Ῥθ ον Ὁτοῦρδῖ που βοουδβα- 

το οὗ ΒθοΒ ᾿δΐηκδ 86 1 δυρροεπϑοᾶ..---} 9 
ὈεΟΣΏΘ85. οὗ Τϑοϊἑηρ τὶϊ τ ίο ἴῃ9 Φονγ8 δαὰ 
δϑβδὶ]ϊοὰ Ῥδὰ}, ἰοὰ Εδδίιβ ἰο ἱπηιδαίὶπθ ἐμαὶ {μοῦ 
Ὑου ἃ ἀσοῦδο Εἷπι οὗ ΒοΙη 6 ὙΘΙῪ δουίουβ στίπηο Ὀπὲ 
ἢθ ΒΟ0}} δϑοουίδί ποὰ (ῃδὶ {86 οἷο οδβδο ἰυσηθὰ ὁ 
οογίδίη τοϊϊχίουβ αποϑιΐοηβ.Ό Τμ6 Βοηδῃ ἢθΓΤΘ 
ἀοδ θα ν ΘΙ ΡΊ ΟΥ̓́Θ (86 ποτὰ δεισιδαιμονία, τ ἰοὰ 
Αρτῖρρα τηΐϊκὶ ἰδ κὸ ἱπ δ ζοοὰ οΥ ἃ θδὰ 86η86: 
Β06 Οἢ. χΥϊ!. 22 [Εχκα. ποία, Ὁ.]. Ηθ βδγϑ, 
ἸΠΟΣΘΟΥ͂ΘΙ, τ. ἰδιάς δεισιδ., Δ8 'ἢ Βο γτοχατάἀθὰ ἰῃ9 
Ῥτΐῃοθο ἰπιβο] 7 88 ἃ ραβϑῃ, οἵ, δἱ ᾿ϑδϑί, 88 8 
ἸΏΔ ἯὯἼΟ ἮΔ8 ἴἰ00 ΘΕ] ρδίοποα ἰο 6 ΒΟΣΙΟΌΒΙΥ͂ 
ἰηδυοποοὰ ὈΥ ἐἰμ0 ϑυρογθι ἰἰοα οὗ ἐπῆὸ 726γ8. 
“Δεισιδ. τοϊσίοη, ποὶ εὡρεγοιἐοπ. Ακτὶρρα να8β 
ον ἰο ὍΘ ἃ Σοδίουβ (9607, δὰ Βοδίυβ πουϊὰ 

ποὺ Βανο ὈΘΘΏ 80 υπσουχίοουβ 88 ἰο ἀδβοσὶ 6 ἷ8 
ἔλ ἢ Ὁ δὰ οδοηδῖνα ἰθγπι.᾽" ἘἸ ΠΕΘΕΈ ΙΕ) ΤΕ: 
ΤῈ σϑηδτκ Ὑ βίοι Εδϑίαβ τπδᾶθ δοποοσπὶηρ 79- 
Βι.8, ΟἸΘΑΣΙΥ δθονδ, ἐδβαὶ, ἴῃ (9 δουγδβο οὗἩ (Ἀ 9 
ἴοσιθν ρχοσοθαΐῃκθ, τη 6ἢ} δὰ Ὀθοῃ βαϊὰ, τ ὶοἢ 
ἴλυκο Β88 ποῖ γοοογσάθὰ. ΤῈ Κϑῆθγαὶ (0π6, ἸΠΟΓΥ0- 
ΟΥ̓ΘΡ, οὗ (89 γοιμρδυΐβ οὗ (86 Βοχγηδῃ ἰδ ἐδαὶ ψηϊοὶ 
ΟΠΔΥΘΔΟΙΟΥΙΣΟΒ (0 ΘΟΠΥΘΙΒΘΙΪΟΙ οὗὁ 056 ὙδῸ ἰδ ἃ 
ΤΏΘΓΘ τη88} οὗ 86 νου]; δοὸ αἰἰἀθ8 οὐδὸν ἐδ τηοβὲ 
᾿πιροτγίδηί δηα ΒΟΙΥῪ δυ ̓ θοίδ, τὶ βοαὶ τηαη Γοβεϊης 
ΔΗΥ͂ ἱπίαγοδίὶ πῃ, ΟΥ ΔΩΥ͂ τοϑροοὺ ζογ, ἐβοτη, 6806- 
οἶον τ ῆθη 6 χοΐοσγα ἰ0 9 ῬΌσβοῃ οὗἩ 79 68085, δὰ 
ἰο {μ6 ὑθβιϊ ποῦ οὗ Ῥδὺ]; {86 Ἰαίίοτν, (πδιροὶν, 
ἰδδὺ 5688 ἮΔ8 611}76,} ΒΘ ἀΐδργωροθ ὈΥ σοργοβϑηῦ- 
ἴηρς ἴὰ Ὀ6 8 ΠΙ6Γ6 δϑβουίΐοῃ (φάσκειν). 

Κεβ. 20-22. Απᾶ Ὀθοδῦδο Σ ἀουθιοᾶ, οἱα. 
--δὸ ῬΓΟΘΌΓΔΙΟΥ ΓΟΡΓΘβοηΐδ (88 ὈΥΟΡρΟΒβΑὶ τ ἰοἢ 
6 Βαα τωηωδὰθ ἰο Ῥϑα], πδιηογ, ἐμαὶ ἐμὸ Ἰδίϊον 
δβθου]ὰ ρῥχοοοϑὰ ἰο 99 γΊΒ8] τα δηὰ ἰμόγο 6 λυ κοὰ, 
88 056 ὑδαὶ νγγ}8 Μ6]} τηϑδιῖ; δ6 οχῃ]δίῃβ ἰδ δ 
Βανὶπς ῥγοσθοάθὰ ἤγοιη 8 τῖβῃ ἰὸ βυ τηΐξ δὰ 
ἱηγοδιϊκαιίοι, τ βίο μ6 ἀϊὰ ηοὶ Ηἰτα 861} 766] δοτὰ-. 
Ῥαίθπὶ ἰο οοπάυοϊ, ἰο ἃ ΠΙΟΓΘ δρργοργίδιθ ἐχὶ- 
Ὀσπμδ)]. [““Τηρηϑῆναι, γον. 21, ἀοθα ποὲ δβίδηὰ οἷ- 
ἸΡυλοΔΙΥ ἴον εἰς τὸ τηρηϑ. (ατοιτυβ, ΤΟΙ, Η ον. 
δὰ οἰ6:8); μΐ8 ἱπβηϊἶνο, ου ἰ8!6 ΘΟΠίσΑΥΥ, 
οοπίδίπϑ Π6 οὐ͵θοὶ οὗ ἐπικαλεσαμένου, οὐ {86 τιδὶ- 
10 οὗὨ {80 δΡρθ8] ἰβαὶ νγδϑ πιδὰθ.᾽" (Μογου).-- 
Εον ἐβουλόμην, σἰϊμουϊ ἄν, 5Βο06 ἮΊΝΕΒ: Ογαῖε, 
41. 8. 2.--Τ͵Ἴ᾿β.]. Ὁ Σεβαστος, Αυρυδίαα. [“Τὲθ 
1110 τδϑ ὅσϑι οσοῃίογσγοα ὉῚ ἐδ βοηδίθ οὐ Οοίβ- 
Υἱλπυδ---δῪηἃ ὈΟΓΠΘ ὈΥ͂ 8}} δυαοοοοάϊΐηρ ἴα ρϑτοτβ.᾽" 
(Α1.).-τὰ. 

Υεᾷ. 28-ώ8. Απᾶ οἱ ἴδο σροϊτοῦν, οἰἱο.--- 
Τποὸ πογὰ φαντασία δοαυϊγοὰ δίηρηρ (6 ᾿δίδρ 
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Θεφοῖς ττίϊουβ, 85. Ῥὶυίδγοι, Ὀιοάογυβ, οἷα., (86 
δἱχηϊδοδίϊοη οὗ ρομιρ, ἀϊρίαν, εχλιδιίίοπ, ργοσδῖ- 
δίοη. Σαπίαεϊα εἰστιϊ 65 ουθη γαῖ, ἰῃ 411} (Π0 γγ08- 
ἴοτπ ΤΥ Ἶ ἰὴ 6 ΤΕΙΟῺΒ οὗ ΤΌΣΚΟΥ, ἱμσδίσε οὐ ερίφη- 
ον (Ζεϊίδελτ. (εν ἀεμίδελοπιογρεπίπά. Οες. ΧΙ. 8. 
Ῥ. 484). [Χιωδιάρχοις, 89 ἐγ θυ 68 οὗ ἅτε σομοσίβ 
βΒιδιοηοὰ δὲ ὐδβδγοδ, 0908. ει ραν. 111. 4. 2. 
να μὰ στε β ἢ νασ οὶ ΔΒ 8 ὨΌΠΊΘΓΟΙΒ δηἃ 8ρ]6η- 
ἰᾳ ΔΒΒΟΙΩΌΙΥ Ὀοΐοτα τ μῖο Ῥδι] Δρροαγοα. θδ8- 
8, Ὑ8Ὸ ργοβοηϊθα δἷτῃ ἴῃ 8. ΒΟ] ΘΠ ΤΏΔΏΠΟΙ, ἰῃ- 
ἰθηςἰ ὁΠ 8}}γ ξητε δὰ αι ἰοηαὶ ἱπιροτίδηοθ ἴο {δ9 
οσολϑίουῦ, δη6, η0 ἀοιδί, 4]8ο ἰο αἰ πημοϊ, ΌὉΥ 6]- 
Ἰερίηρ, ἴῃ ἐγ οὗ οχαρχοσγαδίίοη, ὑπαὶ ὑπ9 τ 80]6 
δεν δ ΘΟΠΏΤΩ ΠΥ μδὰ ΔρΡρΡΙ ρα ἰο κἷπλ ἰὼ Τοΐο- 
666 ἴο ἐμΐ8 πιδῆ. 

Υκβ. 26,221. Ὅπῖο ΣῺΥ Τιοσᾶ, τῷ κυρίῳ.--- 
Το Οοπιπαπάεν,  οριίπμδ, 88 ἃ {1.}6 νν ΐοἢ ποὶ 
ΟἾΪΥ Αὐχυπίαδ, Ὀυϊ ὄγδ ΤΊ θογῖυ8, δὰ Ρορὶ εν ον 
ἀφοϊπεὰ ἰο δοσορί, 88 ἐξ Ὀεϊοῃκοὰ ἰο {π6 μοὰβ 
8ΊΟΏΘ6, ἐ. Ν., ἴλο. Αππαὶ. 11. 87; βδσετ. ἄυρ. δ8; 
72δὲ᾽. 21. Βυὶ [86 ΟΙΏΡΟΤΟΥΒ ΝὮΟ δΒυσοσοαοὰ 
δεῖ, πὶ] } τοσοῖϊνοα ἐμΐβ8 ΠΟΒΟΓΔΌΪΘ ΔΡΡ6]]68- 
ἐἴοῃ, δηὰ, δἱ 86 ἰΐτηθ ψβοη (86 ρῥγοβοηὶ ἐνυθηΐβ 
οσσυττεα, ἰξΐ τὸϑ Τγοαιη}γ οηρὶογοὰ, [Ὁ Δ]}- 
Ευ}ὰ ἀοοορίοα {δ6 ({{16--- τοὶ Αστρρα μαὰ 8Ρ- 
Ῥ᾽Ἰοἀ ἰι το ΟἸδιάϊιι8---Ὀυ1 1 85 ποὶ ἃ γεοοσηϊζεα 
4119 οὗὁ ΔΏΥ ΟΙΏΡΟΓΟΥ Ὀοΐογα οι (ἰδῆ. Ξὥσπτ. 
ον. 18." (Α11.).- κ.. ᾿Ασφαλές τι, {. 8.,), ἃ 
ΟΒΔΡΚΟ πιδὰθ ἴῃ ῥγοοΐδα δηὰ ἀοδηὶΐο ὑθυπιδ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΣΙ, 

1, ΑἸΙΒοῦσῃ [πὸ ἤγϑδιδ οὗ τεἱπα οὗὨ ἰμ18 βδαζδῃ 
οἴἶ͵οοΥ ἀϊὰ ποὶ αυΔ}} 7. Εἶτα 705 υπάογειδηάϊηρ γὸ- 
Ἰἰσίουϑ ἰγυΐϊ, Β6 πουθυίμο 1688. ΣΙ ΠΥ Ῥογοοϊγοα 
(δὶ ἰδ τηδὶη αἰ δου} γ Ὀοίποοη Ῥδυΐ δηὰ ἷδ 
δον δ ΟΡροηθηίβ, γοΐοσσϑὰ ἰο {π6 Ῥέεγεοη ο7 “ζει, 
δηα, δροοΐίδ!ν, ἰο {πη 9 αποδίΐοι ὙΒούμΒοΡ Ηο νγ88, 
ΟΥ̓ ΜΔ8 ποὶ, γτίδβεαθ. Τμδὶ 9}66ὺ8 δὰ ἀἱοαὰ οὐ {6 
ΟΥΟΒΒ, ἯΔ8 ἃ ἴδοὶ ἩΒΪο ὈοΓ ἢ ΡὈΑΓΙΪ6 5 δαμπ 64. 
Βυὶ Ῥαὰὶ πιαϊηπἰδὶποὰ ἐπὶ Ηδ πον ἰ᾿ἰνοὰ, ᾿ἢ85- 
τ00}} 88 Β6 ΒδΔά σίβοη ἥγοπι {86 βτᾶυθ; ἰδα ἰγυϊι 
οὗ {μὶ58 δίδιοπιθηῖ ἴπ6 56 »)7Ὼκ ἰῃ (9 πιοδί ροβίἷνο 
[ΓΒ ἀοηἰοά. Τμ οοπνοσδίος, ἱηάοοι, οὗἩ Ῥδιυϊ, 
ὈΥ ὙΒΐοῖν ἢ6 ὈδοΔΏ16 ΔΠΟΙ ΠΟΥ ΙΔ, ὙΔ8 ΟΥΙΠΔΪΥ 
6βἰ δ Ὁ} 89 ου ἷ5 ὅτγπι σοηυϊοιίοη οὗἩ (ἰΒ6 συ: 
(1ὸ Οτυοϊδοὰ Οπο ᾿ἶνοβ' [ὑ μδὰ Ὀδθθῃ ἀοπιοι- 
δἰγαιθα ἰο ἷτῃ ὈΥ (ἢ 8 ΔρῬθδσδηῆοθ οὗ 7688. Ηθποθ 
ἱα βἰδίεπιοὶ οὗ ἐμαὶ στοαὶ ἴδοί, γδϑ ἴπὸ βίδίϑ- 
τοθηὶ οὗ 8 ογο-ανἐπ688---ἰἶϊ Ὅτ͵δ8, ΠΟΥ ΒΡΘδΙΪε- 
ἐπ, ἐδείίπιοαν, δ  ΟΤΟ88 Βδίμδ δυρροδοά ἱμδὶ ἰἰ 
ΔΒ Ὁ ΤΏΘΤΘ δδογίΐου Του παϑὰ οἢ ἃ ἀο]υδίοη. Τ}0 
ΤοΒυτστοοιϊΐοη οὗ “Ψ26818 ἰ8, δῃὰ τοδὶ οοπίϊπυο (0 
6, 18:0 ΘΘΠΙΓΑ] Γδοὶ οὗἩ χεἀοτηρίϊου του ρ ἢ ΟἸτὶδὶ 
---ἰΑΟΛῚ ἴπ ἃ δκἰβίουϊ δὶ ροϊηῖϊ οὗ τίον,, βίπϑϑ, Ὑϊιπουὶ 
ἧι, 16 σπυτοι οὗ Οσὶδὶ που] ἢοἱ Βανο οδίδἰ ποά 
8 Βίἰϑίοτίοαὶ οχίδίθηῃσο δῃὰ Ὀθδὴ ρογροιυδίοα ; 
(δ) ἱπ ἃ ἀοοίγϊπαὶ ροϊπὶ οὗ τίον, ἴῃ χϑίογθησθ 
Ὀοΐὰ ἰο ὑἐδθ Ῥοτγβου δηὰ ἰο {86 ον Κ οὗ Ο γίβὲ ; 
(9) 88. (86 ϑοῦγοθ οὗ 18 δηὰ βοῦν οῦ, β'ποο Ηθ 80 
Ὀο᾽ΐονοϑ ἰη (86 ΕἾβθη Οηο, ᾿ἶνϑα δηα γοοϑῖνοϑ αἰγὶ 6 
Βίγθηρί ἢ ὑβτου ἢ Ηἰΐπι; (4) ἴῃ υἱϑυν οὗἁ {πΠ6 ζυζιγ, 
δίησο αἱ ὑἐμὸ ΟΠ γί βιΐδα ΠΟρΡ65 οὗ πὸ ἱπαϊγί ἀυ 4] 
δηα οὗ πιδηϊκίηα, ἀδροπὰ οἢ ἰδ) γοβυγτοοίϊ οἢ-}} 6 
οὗ 9 Βοάδοιιοῦ, δη ὦ δ. δβιιίαἰ πο δηα 608}- 
Δτταθὰ Ὁγ ἰἱ. 

2. Τὰ ἰ5 ἰγυθ ἰδαὶ Εδδίυβ ἀἰὰ τοὶ δἰδίθ δϊ8 σϑδὶ 
παοίΐνο, ΒΘ ὃς ΑἸ]οροὰ ἐπαὶ δἷδ οὐσῃῃ ἱπσΟρ6- 
(6840 ἰο ἱπγοκίϊ καὶθ (6 6880 οὗ Ρδυϊ, δὰ 16 ἴα 

ἰὸ ῬγοΡροδο ἐμδὲ ἰὺ ϑουϊὰ 6 ἰγδηβίεστοα ἰο 3 οστ- 
δδίοω. Β..11}1, 18 Ἰδηρύδξο, δβ κίνυοη ἴῃ υοσ. 20, 
ΒΌΟΝΒ ἰδδὶ Βὸ Τοσιηϑὰ ἃ οοττοςί ορἱπίου οὗ ἰδ 
2886. [πδἰοδὰ οἵὨ οἷδίτοϊπρς παῖ, ἰῃ υἱὸν οὗ Β15 
ἸοΟΙΙΥ δοοῦϊδσ ροδί(ΐου, Βα γδβ αυδ᾽βοὰ ἰο υπάοτ- 
δίδῃα δηὰ ἀδοΐϊὰδ αὐξ πιᾶπποσ οὗ σοπίχογοσαίθδ, Ὠ6 
4068 ποὺ τορδσζα ἰΐ δα ἱποοιρδίὶ ]θ τ 86 ἐξς- 
ὩΪΥ οὗἁὨ ᾿Ϊ8 βίδί 9 ἰο οοῃἔοθδϑ ψὶτ 4}} σδπάοσ, {μαὶ 
ἷπ ἰδὲα Ῥδγίϊουϊασ οᾶδ6, Β6 88 σοι] οίο Υ δὶ ἃ 
1ο88 (ἀπορία), !θπ ἃ ἀοοϊβίοι νγὋ8 δϑοικοὰ οὗ μίση. 
Απά, ἔδσ ἴγοιῃ ἀϊοίδιου δ} δηὰ ρμογοιρίοσιν ἀδ- 
ἰοιθξ ἷῃ ἃ 6886 ἱμγοϊυϊηρ ἃ ρΡοϊπί οὗἨὨ ἔδι ἢ, Ὠὸ 
σου ῥγοΐεν ἰο δυδηέ ὑμ6 ἀδοϊδίοι 9 ἐμέέαδές 
»εγεοπῶ. 1818 δὴ ἰῃείδποο ἴῃ Ὑ ῖς ἢ ἐπ τα ρὶο- 
ἰγϑίϑ τηοδὶ ΒΟΠΟΥΘΌΪΥ ΘΟ δΠ 685 Εἰ πιδο} νεἱἐμῖτι ΘΟ Γ- 
ἰδίῃ ἸΣπιὶίϑ, τη οσῖπρ ἴο Οοδδὺ ἰδ ο {(πίπρα ἐμαὶ δύο 
Οοβαγ β, δηὰ ἰο Θοἀ ἰδ6 Ἴδίηρ5β (μδὺ αοὸ Θοά᾽ 5. 
Βε ἰβ ἃ τηοᾶὰοὶ [Ὁ ΦΥΟΥΥ ΟΝ ΥΙϑιΐδη χονοσησαθπί, 
ΠῚ τοχασὰ ἰο ἰη6 σου Ὑ ΒὶοΒ δῃου]ὰ ὕὉ9 οὗ- 
δεγυεὰ ἰῇ πιδίξοσϑ ἱμπδὺ οοόπόόση ἰδο δὶ δὰ 
186 ΟΒΌγοΟΒ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ͂,. 

γκξκᾷε. 14. Δπηὰἃ στ 8οΣι ᾿Π6Υ Βαᾶ Ὀδθ "ΒΘ τὸ 
ΤΏΔΏΥ ἄκγα.--ΤῊο ὅτι ἀδῪβ τόσο ἀου 1685 ἀ6- 
γοϊρὰ ἰο διῃηυδοιηδηίβ, βιιοῖ 88 ΔσΘ Ὁ8ΒΌ4.]Υγ ὑτο- 
Ῥαγθὰ ἰο ἀο ΒΟΒΟΣ ἰο ἀϊδιϊη χυΐϊδμοα δίγδοσοσα. 
Βυὶ ὙΒ θη, ΟΣ ΔῊΥ ἀδγδ, ἰπ 680 ΝΟΣ χ Βδυπίοα, 
ὑπὸν ἰυγποα ὑμοῖν διίθπίΐοη ἰοὸ 186 6886 οὗ Ῥδῃ). 
(Β εκογ). 

γππ. 16. Το ὝΒοΣΩ ΣΦ ἀπαυσοσϑᾶ, Τὶ ἰα σιοῖ 
80 ΣΏΔΏΠΘΙ Οὗ [Π0 Ἐοτηδῃδ, εἰο.---ἰἰ ποτ ἰο 
Ὀ6 πίδιιϑὰ ἰμδὲὶ {818 θαυ 1419 ΣΌ]Ὸ ΟΥ Ῥγϊ:οἰρὶο οὗ 
189 Βοϊιδη ΔῪ πογὸ δηρτδυοὰ οἢ δβίομο δηὰ 
ὌΓΥΆΔ5, δηὰ ρῥ]δοοὰ ἰῃ ἃ δοπβρίουοιδβ ρἶδοθ ἴῃ 189 
Ῥδίδοθδ οὗ χγοδὶ Ἰογβ, δῃὰ ἰπ 4]}] δουγί- οι) 568, 
Ὀυϊ 5(1}} πιο, ὑπαὶ 1 Το σο ἱπϑοσὶ δὰ ου 186 Ὠοαχίς 
οὗ Δ}} ᾿υάκοδβ δῃὰ 'τηδα βιγαίοδ, 900 χῖχ. 28, 24. 
ΤΉΘΥ δΓΘ ΤΟΥ ΟΙΥ ΒδΏροΣ, δᾶ ποὶ ᾿υάμεδ, στὸ 
Ὀακίη τῖϊἢ ἐμ 6 οχοουϊϊοη, δηὰ οοπάδπῃ δὲ δο- 
συδοα ΡΟΣβοη, ὙΒοί ΠΡ Ὦ6 6 ἱπῃοσθηῖΐί Οὐ βΈΪ]γ, 
πὶ δου σίνίηρ Εἰ ἃ ὨΘΑΤΙῚ ΟΥ ἃ [δὲν ἐσ]. Τδὸ 
αομεἾ]685 ῬΘΓΘ ΠΟΤΘ Γαι 0η8] διά 7υ8ὲ, διὰ ἐμὸν 
ὙΠΪΠ}ΕΠΡῃΓ 6 ὑ8η6 υάψχοδ οὗἉ βυ σὰ θη; Μαίί. χχτυὶ. ὁ6. 
(Βιίδυκο).--- Εοδίυβ ἀθβουῖῦθθ, ἰπ δὶ5Β δά άγοεβ ἴὸ 
Αατίρρϑ, μἷβ ΟὟ 86η86 οὗ }υδίϊ69 δηὰ διὶ8 ἔτ ρᾶσ- 
εἶ81 ργοσράυτο, νυν ἱἢ τυ οἷ οϑἰθηϊδίῖϊοη. Βυὶ γ Βεπ 
ΜΘ ΟἸΟΒΟΙΥ ΟΧΘΙΪΠ9 ἐδ6 ψ11010 ἰσδῃηβδοιίΐίοη, ἰὰ 
Ῥ᾽ δἰ ΕἸ ΔΡΡΘΔΓΒ ἐμαὶ μ6 ἀἰά ποῖ Οχρσοδδ Βἷ8 σϑδὶ 
δου τηοπί8. ὁ ἃγὸ ἰοἱὰ ἱπ τοῦ. 9, ἰδδὶ 6 τὶϑοὰ 
ἴο σοΟΠΐΟΡ ἃ ΤΔΥΟΥ ὁἢ 1:6 Φο.χ8. δ ὙΠ2 αἱ 
(0 ΘΙΙΡΙΟΥ πα ῖγϑοὶ τΏ98η8 ΤὉΓ ἀοἰἑγουϊηρ ὉρΡ Ῥδυὶ 
ἴο ἰδθῖι πὰ ΦθγυβδΊοσω, δὰ γδ8 ργουεηί θα ἔσγοτη 
οχϑουίίης Εἷδ ΡΌΓΡΟΒΟ 5016} ὉΥ {Π9 ΔΡΡΘΔΙ τοδὰϑ 
ἴο {τ δἸΡΕΣΤΟΡ. Ηθ ΜΡ ἃ 66 τη8ὴ οὗ ἐμ 
ποῦ], ἘΒο γ͵Ὃβ δηχίουβ ἴο ὍΘ ῬΟΡΌΪΔΙ διηοὰς 8]} 
οἰδβδθθ, δη Βο ἰγὶτητηοθὰ ἰῃ6 841}18 δοοοσάϊωρ ἰο 
(πς ἀϊτοοιΐοη Οὗ ἐμ ψὶμὰ. Τ}8 18 ὉῚ πείῃσα 186 
ΟΥ̓] ἰδ ἀθηὸν οὗ υ8 4]}. 6 Δ’Θ ὙὉΥῪ ΓΟΔΑῪ ἰ0 δοὶ 
Του ἢ ΟὟΓ ΟὟ ΤΠΟΥΪ(8, δὰ ἴοὸ υδ0} γ 4}} ΟΣ δἊο- 
ἰἰοηβ, δἰ που κι ΟΌΓΡ ΘΟΠΒΟΐΘΠ66 ΙΩΔῪ σΟΩΥΪΟὶ 0.8 οὗ 
ἸΏΔΏΥ Βυδῃ ᾿πδγὶἷο5. (ΑΡ. Ῥϑαί.). 

γεβ. 19.ϑ.ὡ. Βυῖϊ μπδὰ οοσϊδίῃ αποδιίοιμβ 
δεαϊηδῖὶ Βίτ οὗ ᾿Βοὶσ οὐγῇ ΒΌρΘιδι ΟΣ (86- 
οογαάϊης ἴο τ μ γ᾽ Β τ γβῖ 0). [πὰ (δ Επα]. νοῦ- 
δἷοι.---ΤᾺ.1.---Εοδίαβ ἀο68 ὩὨοὲ ΒΟΤΘ δρεδῖ οὔ 189 
Φον 158} σοὶ κοι τ ἐπδὶ τοβροοῖ πο ἢ πὸ που]ὰ 
δχροσί, βίῃσο Αχτῖρρδ, υδοῦλ "ὸ δή ἀγοβδεὰ, τϑδ 
ὐγΒ6 17 ἃ 6᾿νν. Βαὶ 85 στοαὶ ἰοσὰδ δῖὸ οὔἴθῃ βΌρ- 
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Ῥοθοὰ ἰο ϑηϊογίαϊη ἴῃ πεῖν μοατὶβ Ὑ ΥῪ {16 τα- 
ξατὰ ἴον πο τοὶ σίου τ ΠΙΘῺ (ΠΟΥ ΘΧΙΘΥΠΑΙΙΥ Ῥγο- 
688, 80. ἱῃβοϊ θη ἰοη στο ἀο065 ποί μαϑἰταίο [0 Βροϑαὶς 
δουίοιρί ΟΕ} οὗ ἰύ ἰπ ὑμῖν ργθβθισο. (ΒΊ ρου). 
--ΑΟΑᾶ οἵ οὨθ ὕοδυδβ, ΒΊΟΝ τγδ8 ἀϑαᾶ, 
ὙΒοΣ Ῥδ0] δἰθτιηϑᾶ ἴο ὍΘ αἰΐνθ. Τμβ τὸ- 
Ῥοτὶ οὗὁἨ Ἐεβίυβ ἀοδπιοηπβίγαϊοαι ἐμαὶ πῆθη Ῥδυὶ 
ΒΡΟΚΟ ἰη ἀοΐδησο οὗἁ Ἀἰπι86}} Ὀοίογο ἴῃ 6 οἰϊοΥ 
σουποὲ! δ Ψογυβ]θπι, δηὰ, Βα ὈΒθαυ θη ]γ, Ὀθῆογθ 
Ἑεδβίυβ, Β6 ἀϊὰ ποῦ σοῃδηθ ἰτη 561} (ο (Π 6 σΘΏΘΓΑΙ 
εβυ)]οοὶ οὗἩἨ {86 γοβυτγγοοίΐοη, Ὀὰὺ 4180 ἰδυραὺ δὰ 
σοδϊδιαϊηοὰ ἰμΐ8 ἀοοίγίηθ ἴῃ 1.8 σοπηθοίΐοη τὶ 
ἐπ τοβυτγγοοίίοη οὗ ο8υ8. ΕῸΥ ἰΐ Ἃ3Ὶ)8 8. τοϑὶῃ 
Ῥοϊηΐ ἰῃ ἷθ σορ ΓΟΥΘΤΒΥ τὶ ὑπὸ 6 18 ἐμαὶ, δο- 
σοταϊηρ ἰο ἷβ ἰδδεϊτ ον, ἐλαί 7} 6808 Βοταὰ ΒΟΥ 
Ἠδὰ βἱ δῖ, "δὰ τίβϑῃ δραΐῃ, δηὰ νγ88 Α]|ϊῖγτθ. Ββίῃβ 
τοραγάθα ἰμ8 βυδ͵]εοὶ οὗἩἨ (πὸ αἀΐδραϊο 1.861} 88 8 
ΤΏΘΤΟ τιδίίον οὗ βυρογβίϊιϊοι, ἐμαὶ τγῶᾶβ ἰοο ἰγῖν α] 
ἐο οἸδῖπι δἰἰθςοῦ. πὰ γοὶ ἰΐ 88 (πὰ 8{1}} 18) 
ἐπ σοηίσαὶ (συ οὗ 86 ὙΒΟΙ6 ΟΠ ΓΙ ϑι18ΔῈ ἔα (ἢ ---- 
ἐἰϊο ῥῬγοιπιίῃοηὶ ᾿δπάπηατῖς Ἡ ΪΟ. Βοραγαιθὰ {π6 
7 ον δ (Δ πὰ ταοάογη) πη 46} 1 ἤγοτα ἐμ 91Ὧ8 10} οὗ 
ἐμ τ 8016 ὁματοῦ οὐ ΟἸ γέ, (Αρ. Ῥαβί.). 
γε. 20. Δμᾶἃ Ὀθϑοθῦβο 1 ἀουριθᾶ [ν͵88 αἱ 

8. 1083] οἰο.---ἾὟ ὁ οδπποί ᾿ἰϑίθη Ψἱ μοὰ 8 760] 1 ῃ 
οὗ ΔΌΒοΣΤΘΠΟΘ ἰο ἰδ 6 αἰ Βρατγαρίηρ Ἰαηρύαρο τ 16 ἢ 
Ἑεδίυβ, 8 Ῥᾶᾷαϑι, δηἃ ἃ τηϑδῇ οὗ (86 Ψψοσ] α, ἴῃ ἈΪ8 
Κτοαῖὶ ἱβθοῦδπμσθο, ΘΙ ΡΊΟΥΒ σοϑροοίϊπς ὑπ 6 σοπίτο- 
γεονγίοα ροϊηὶ οὗ ὑμὸ ὑγυ ἢ οὗὁἨ [86 γδΒυΣΥ 9 ἢ οἴ 
42ι888: δῃὰ γοὶ τὖὖὸ σδπηοὶ Ὀυΐ οοἴηπιοπὰ ἰδ6 
τροἀογαιΐοη δηαὰ δα ΒΟ. Π6, αὖ (Π6 Βδπ|θ 
{ἶπι6, ΒΒ ον 8; ἴον Β6 πού ΟΠΪΥ ἀο68 ποὶ ἀϊοίδίον 8}}} 
Ῥγοποόῦῃοθ ᾿υἀγιηδηὶ τ θη Ββυοἢ αὐοδίϊοηβ οὗ 11 ἢ 
οΥ σοὶ χζίου ἀγὸ ργοβοηίθα; Ὀὰΐ ἰδ ποὺὶ ούθη ὙΠ; 
ἰο βαιτηϊὺ {6 ΘΟΒΙΓΟΥΟΥΒΥ Ὀοίογο 818 λυἀριηοηί- 
βοαί. Τηὶβ ραζδῃ 18 σουθσποὰ 'π ἐπ ρῥτγεβοηὺ ἴῃ- 
δίδῃσο ὈΥ͂ ὈοίΟΥ ῬΥΪΠοΐ Ρ᾽ 68 [δὴ ἸὩΔΗΥ͂ ΟἸτἰβίΐδη 
ΤΌΪΟΥΒ το, ΠΟ ἀο ποὶ ΒΟΓΌΡΪΟ ἰοὸ ὑἱγοαὺ το] ἰοι8 
ΦΟΒΙΓΡΟΥΘΙΕΙΘΒ 88 ἰἴ ἰΠῸῈ} ὝΘΙΟ ΟἷνΣ] τηλίΐογβ, ἰὸ 
ζοτΌϊα {89 Ῥτοτηιυϊραίϊου οὗὨ ἀοοί 68 πὰ σας, 
ὉΠῸΟΣ ἰΠ)0 ῬΘΏΔΙΥ οὗ δχοοτηπιυπίοαίίοη, ἦτο, δηὰ 
ἐη0 βινοσγάὰ, δῃὰ ἴο δσοῃβίϊἑαϊο ὑπ πη 86 1γ 98 ἡ ρ68 
οὗ 6 δοηβοΐθῃοοβ οὗ θη. (ἌΡ. Ῥαβὶί.). 
γε. 22. ΤΏ ΔρΙρρε βεαἰἃ υπἴο Ἐἰ'Θδῖαδ, 

οἰο.---Ἰο τγᾶϑ ἀουῖ]655 ποὺ δ᾽ ΠΡ ΟΥ̓ ουγ οβὶ(Υ 
ὑπαὶ Αγεῖρρα γδβ ἰηϑδυοποοᾶ; βυοῖὶ ἃ ἴδον 
Ῥεδίαβ δα ποῖ τηϑδάβθ βρϑοΐδὶ οδοτσίβ ἰὁ δ οῃ ἴῃ 
Βα. Α Βαβὴ οἵἉ Ἰἱζμῃίηΐη, ΟΥ, δὲ Ἰθαβί, α κἸ θδπὶ 
ΟΥ Ἰῖρδὶ, δὰ οηΐοσοα ἢἷβ 8βοι]; μΒ δὰ 84 ργοβοηιὶ- 
τοϑηῦ ἐμαΐ, ἴῃ {π6 Ῥγοβοηΐ 6Ά86, ΒΘΑΥΘΏΪΥ ὑπ 9.8 
6 γα ἰηγοϊγοα. (1167). 

ψεε. 28. θη Δρεῖρρα 8. ΟΟΙΏ6, δηἃ 
Ἐοσχηΐοθ, ἢ σιϑαῖ ΡΟΣΏΡ, εἰο.---Ηονν 8οοὴ 
ἐμαὶ οΊΟΥΥ ἴδαθὰ δΌΔΥ Ὀοΐογτο ἴπ6 βαρ τοσὰβ8 
οἵ {πὸ πηδὴ οὗ αοα! (1156 Σ).---Ηθγο δζαῖῃ αοά 
Ῥτουϊάϑὰ ἔοσς. ΗΒ βοσυδῃΐ δ ΠΟΙΠΏΘΤΟΊΒ δυάΐθησθ, 
σοπϑίβιίηρ οὗὨ δῃηΐϊηοηῦ δηᾶὰ ἰηϑυθη 41} τὰθπ, ἴο 
θοῦ ἰδ πον Ὀοοδὴθ Ῥ80}᾽ 8 ἀν (0 Ῥύθϑοὶ [86 
(ο8ρ6]. (Α1} 18 ψγδβ ἴῃ δοσογάβποο σἱζὰ (86 
Ὑογὰβ: “ἢ ἰΒ 8 ΘΟ γυθ886] τἰπίο 6, ἰο ὉΘῸΡ 
ΤΟΥ πϑῖη6 Ὀσΐογο ἰδ Θ΄ 6η 1168, δπὰ Κίηργϑ, ἀπά {6 
οὨΙΙάσοα οἵ βγ86],᾽" οἷ. χ. 1δ). Ῥϑὺυ] δὰ το- 
ΘΟΏΠΥ ουηᾶ 8 Β68808} οὗ σϑροβο, δπὰ μα ΌὈδοη 
Διο ἰο Βαῦο ἱπίθσοουσδο τνἱΐ 18 ἔγίθπαβ 
(χχίν. 28). ϑοοῦ αὐϊογσαγὰβ ἢ6 νγὰ8 Ὀγου ρα Ὁ6- 
ἴοτο Βοβίυβ, δ (ἢ 6 Βο50}16 60 ὉὙ8 ΘΓ Ῥσοβοηΐ, 
δηὰ οὐ ἐδπαΐ οσσδβίου ἰοβι βοὰ ὑπαὶ “6518, (ἢ6 
Ογιςοϊδοά Οπο, τν85᾽ αἰῖϊνγο. Ηρ ον ὈΘΔΙΞ τὶ ἢ 688 
ἴῃ (86 Ῥγϑβοποθ οὗ Κίηζθ, ὈΓΪΠ668, δπα Α ἴαῦζα 88- 
ΒΟΙΘΌΪΥ.---Ηογθ γὸ δάογο ἰμ6 ζδιἰ αὐ] }}058 ΟΥ̓ ΟΣ 

Θοά, τβο σοί 4}}γ Ἰοδιὰν Ηἰ8 βουνυδηΐβ ἤου νασὰ 
8ηα ΘΙΏΡΙΟΥΒ ὑπ πὶ, Οὐ ὙΠ Θ6Ὼ (ΠΟΥ͂ ΔΥΘ τηοδὶ ἀθ- 
ΒΡ 864 ΠΥ 1η6 ψνοῦϊὰ; Ηδ ΟΡΘἢΒ 8 ἀοοΥ ἴον ἐδ θὰ, 
Ὑ Ἀθη ἰῃ 9 ΜΟΥ] ἃ ὈΓΟΡΟΒ68 ἰοὸ Το [6 δηὰ ἱποδγοοσγδὶθ 
ἴθ. Βυ γῪω αἶ80 ΥῦθγΘ ΒΟ ἢ 8 Βογυϑηΐ οἴ 
Φοβια8, σῇ οτῃ αοα σου]ὰ ΘΙ ΡΙΟΥ ἴῃ ΘΥΟΣῪ σΔρδοί(Υ 
-τ 8 8 ὶΠ688 οὗ μἷβ Γοτά 8 βυ  ρ8--- 8 δὴ 
ΟΧΒΟΤΟΡ οὗ ὑμ0 Ῥθορ]θ---ῶθβ ἃ ῬγΌΔΟΝΟΣ οὗ Ηἰἷβ 
Γοβυτσγθοίϊ 0η---ἃ8 (06 Βοταϊὰ οὗ Ηΐβ ζτδδο ὈθίΟΥΘ 
ΘΙΠΡΘΙΟΙΤΒ δηα κίηρβ. Τμ6 Τογὰ ρσγϑηΐ 8, ἰοο, Η 8 
ἔτδοθ, 80 ἐμαὶ ὙΩΘ ΤΔΥῪ βΒοῦυθ Ηϊΐπι 'π 4]}1 ὑπ ρ8, 
8η6, ἐπδὲ, θη Ηρδ ΘΠΙΡΙΟΥΒ υ8, ΘΟ ΤΊΔΥῪ ΔΡΡΘΆΣ 
88 7 111} βοσυδηίβ' (Αρ. Ῥαβί.). 
γε. 24. ἴθ 696 τῆϊΐδ Π18}..---- ΒοΒοΪὰ ἐδθ 

τη8} 1᾽᾽ Φοδη χὶχ. δ. (ΠΟΥ). 
γε. 26. Ὁ) οσοίοσθ 1 παν Ὁσουρδῖ Ηἶτα 

ἔοχτἢ - - Ὀϑέοσθ ἴ866, Ο Ἰεὶπρ ΔΑρτίὶρρδᾶ.----ὅο, 
ἰοο, ῬΙδία βοΐ 9688 ἰο Ηοστγοα, [κὸ χχιϊὶ. 7. 
(ὙΠ 6ν). 
γε, 27. Εοσ ἐϊ βϑϑιηϑῖῃ ἴο 16 ἘΠΙΘΆ80Σ- 

8 Ό]Θ, οἰἱο.--- διαί πιο στ δ ἢν ΘΟ ργομοπὰ ἐμπδι 
ἰξ 15 Δ ὉΠΥΓΘΆΒΟΠΔΌΪ6 σΟΌΓΒΟ ἰο0 ἱτ ΡΥ ΒΟ ΙΏΘΗ, ΟΥ̓ 
ἰη δῖοι ΔῺΥ ΟΠ Ρυπὶβῃτηθηΐ ροὰ ἰδ θη, Οἢ 86- 
οοιπὺ οὗἉ {Ποῖσ τοὶ χίοπ; δυὶ ὑποὶν οοηἀποὶ 15 ποῖ 
ΔΙΝΎΔΥΒ ἴῃ ΔΟΟΟΓΔΏΟΘ ἩΪΒ {μος ορὶ ποῦ. ΤῊΘ 
ΒΌΡΡΟΒΘα ἱπίογοδίβ οὗὨ (86 βίδίθ ἸΏ ΔΥ Ῥγουδὶ ον ῃ 
ΟΥ̓́ΘΣ Τοῦβοι, Μαδΐ. χχὶϊ. 8. (ϑίαγκο).--- 6 
86 ἱσιοδὶ οἷν} δι ον 68 δηα ἰτὶ 418, δὐζον 
γϑοοὶ υἱηρ 80 ΔΡΡΘΑΙ, δὶ (ἰπι|68 σεαβροπὰ ὉΥ ἰββυΐϊης 
απ ͵ υδὶ ΓΟΒΟσΙ ΡΒ ΟΥ ἄθοσθοϑδ, οη6 οὗὉ {86 σθ 0868 ΤΠ ΒΥ 
Ὀ6 ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ἰουπὰ ἴῃ {16 αἰΒμομοβίν οὗὨ {Π6 ο81014] 
Το ροσγίβ ἐπαὺ δα Ὀδοη ἰσδηβιηϊ θὰ ; ὕοσ [8:6 ἀθοὶ- 
βίου δοπίοττηϑ ἰο 86 γοροτί. Ο ἐδδὶ ὑγΐηδοϑ, δηὰ 
ἸΏ ΘῈ ἴῃ ΔΌΣ Υ, νου] 866 0} ἐμοὶ" ΟὟ ΘΥΘΒ, 
᾿Ἰἰβίβῃ ἴο {8 δοπιρ᾿αἰπίβ οὗὨ [86 τ] ΓΔ Ὁ]Ϊ6 δπα ὁρΡ- 
ῬΓΘΒβοα, δηά ποῖ ἱπυδν δ Ὁ} Υ ἀσρομα οἡ ἐμο δβίδἰο- 
Ἰηθηΐ8 οὗἩ ὑπ] ΘΟ Ώ86]]ῸΣ 5 δηὰ οἤἴἶοοσγαὶ (14.), 

ΟΝ ΤῈ ΜΗΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ, ΕΒ. 18--27.--- Τῆς Τμαᾶσ- 
πιοηΐ Ο7 {λὲ »εορίε ὁ ἰδλε τοογϊαἱ σοποεγηῖης πιαίίεγα οὗ 
"7]}αὐἰλ: 1. Το Εἰρσοϑὲ δβιδπμάαγαὰ ὈΥ ψὨϊσῖ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ 
ουου θα, ἰβ (ἢ οἱγ᾽] Ἰανγ, 88 ἰὰ ὑδὸ οδδὸ οὗ 
Ἐφδίυβ, γον. 18-18; 11. Τη εν Ἰυαάρπιοηὶ τοδβρθϑοί- 
ἵης {80 οΟὈ]δοίβ οὗἁὨ ἔδιι ἢ ἴθ ἀδργθοίΐδίογυ ; ὑπ Ὸ  88- 
βίῃ 8686 ἰο {π6 ἀοτηδίῃ οὗἉ βιυροτβίϊ οι, δη ον θη 
ῬτΪά6 {πο πιβοῖνοβ οα ὑἐμοῖν ᾿ΠΒ ὈΠ|Ι (ὁ υπἀογείδπα 
Β.ΘΝ αὐοδίϊοι8, τον. 19-21]. 1Π1. ΤΙΣ ἰηίοταβὶ ἴῃ 
ΒΌΘὮ ΒΟ ῬγοΟΘΘα8, 88 ἰῃ {Π6 6886 οὗ Αρτὶρρϑ, 
ἔγοια ΘΌΡΟΒΙΥ, οὐ 18 δ Κοη θα ὉΥ οχίθγ 8] οἷτ- 
ουϊηδίδῃ 68, νον. 22. (1, 1800)..--- .άν δλοιϊαᾶ ἰλοδα 
δὲ αοσοοιμηί6α δίεδεεα, τοῖο αγὸ ρεγεεοιεα 7ζογ (λα ἰγωίλ᾽ 
δακε3 1. Βοσδυβο ἰΐ 8 Ῥτϑοΐβοὶυ ὈΓ βυσι Ῥ6ΣΒ6- 
οσαἰΐου μι ἐμ ῖν ἰὩΠΟΟΘΠ66 8 πχοβὺ ρ᾽ αἰ ΪΥ Ρτονοᾶ, 
γον. 18 Πἔ; 11. Βεοδυβο ρογβοουίζίου αὔόογαβ ὑπ οτὰ 
Δ ΟΡΡΟΥίυδΙ ΤΥ ἰο ὈΘΑΣ τ Ϊ 688 ἰο (86 ἰγυΐῃ, τοῦ. 
22 Β΄. (ἰ4.).----Τὰε ρ»νιποίρίεθε 977 απ ἐπιρατίἑαὶ σἀπιΐπ- 
ἐίταίίοη οὗ )μδίἑξα, α8 δίαίεα ὃν  εδίμδ. τον. 14-27: 
ΤΙ. ΑἹΊ βῃουϊὰ 6 ἄοῃθ ἐμαὶ Ῥγορεῦϊν ὈΘ]ο 8 ἴἰὸ 
ΒΌΆΘΒ δὴ δαπιηϊβίγαίου οὗἁἨ ιβίϊοο; (α) ψἱτ το- 
Βροοί (ο {πὴ δοσυβογβ---ίἰο γϑοοῖνγο δὰ ἤθᾶρ (ἢ 6. 
δ ομ γ, τον. 10, 17,18; (δ) τ ῖτ τοβρϑοὺ ἐο (ἢ 6 
δοσυδ86α---ἰο ᾿ἰϑίαπ τ τα ρδτ  Δ}} το ἰποὶν ἀὁ6- 
ἴδπος, δπα φῬχοίθοί ἐμ 6 ἷν ῬΟΥΒΟΠΒ δραὶηδὶ {86 ὁγατῖιὶ 
δηα νυἱοϊαμοθ οὗ ἐδμοὶν δποιηΐθβ, τσαρ. 16, 18, 21]. 
ΤΠ. ΑἸΊ ββου]ᾶ 6 δνοϊ δὰ ἐμαὶ ἀοδ8 ποὶ θοϊοῃς ἰο 
ἴδ; (α) ποί ἰο οαῖτα ἴδ γἱ καὶ οὗ ἡυάρστηηοηΐ ἴῃ πιαὶ- 
ἰοτβ οὗἁ δι, τον. 19, 20, 26; (ὁ) ποὺ δυθΊ ΓΑΙ ΪΥ 
ἰο δηιοἱραὶο (μα ἀρφοϊδίοη οὗ 4 δ θον ἤυἀρο, γον. 
20, Ὀυὲ γα 6 Ὁ σοηβοϊθη οὐ δὶ ν᾽ ἰο ῬΥΌΡδσο (ἢ 6 ΥΥΔΥ͂ 
ἴον ἴ, γον, 26, 27.--- Πἥεγε ἐπ εἰ δοιαὶ εἰἰίωγε, ἀπ 
ἐποοτιρείεπέ σωϊδ ἥπ πιαίίετα οὐ Οὐ γίδίίαη ἰσλς 1. 



488 ΤΗΒ ΑΟΤΒ ΟΥ' ΤῊ ΑΡΟΞΤΊ ΕΒ. 

τ γτοζαγὰβ {πὸ πιοδὲ ργϑοΐϊουϑ δυύί1ο166 οὔ ἰμ:6 Ο"γὶδ- 
εἰδὴ δῖ} δὲ {06 οὔερτίπα οὗἨ δβυρογβιϊ το, δηὰ 
ΘΟΩΒΘαΌΘΔΩΙΙ 88 Βοὶ Ὀοΐπρ ἩΟΣΙΩΥ οὗ αἰεδηιΐοι, 

“τοῦ. 10, 20; ΠΙ. ἰ τοχδρὰβ {80 ἐνίης Ηοδα οἵ ἰῃ 9 
ΟΒυγοῖι 85 “Ὅη6 9}6δ06 ΒΟ τῶ8 ἀραα,᾽ διὰ ἱΐ 
ἐδ ποὶ οοπδοίϊουβ οΥ Ηἰδ8 νἱ 8] ΡΟΟΣ πὰ κγϑοϊουδ 
Ῥτόδβοησο, τοῦ. 10; 111. 1 τοχαγὰβ {89 σἸΟΒΘΩ 80Ὁ- 
υδηίβ οὔ ἀοἀ .κ8 δοδσοηίσίο δῃηὰ ἱποοιι ΘΒ ΘΏΒ᾽ ὉΪ0 
ξθη, τὶ ποῖ ἰΐ ον 8 ποὶ ΒΟ ἰοὸ ἀθ4], τοσ. 
234..27.--- εείμα απὰ Ῥαμῖ, οΥ, ΤΤε »ίαΐη πιαη οὗ Οοά, 
εἰεναίεα αν αδους ἰλε ἀϊϊπισωϊλοα πιά ο7 (λα τοοτἱ ἀ. 
Ἧς ἰ8 ὀϊοναιοά [Ὁ δῦουϑ εἶτ, 1. ΒΥ (αἱ ᾿ὨΓ6ΓΠΔ] 
ὩΟΝΙγ τ ιϊοῦ δ18 δἀορίϊοι 88 ἃ οὶ ϊὰ οὗ αοά, 
δουΐοσβ, δὰ Ὀοΐογο ὙΔΐοἢ Δ}} ὑ8ὸ γυὶὰθ οὗ στϑηῖ 
ἔολοδ ΔΎΔΥ, γον. 28; 11. ΒΥ ἰδο νἱάο δε οὗἁ 
γίονν ἩΔΙΟΣ ζα ἢ Οροηδ, τ ϊ1} τόθροοὶ ἰο ὙἈἘ]16Ὲ 
Δ}} ΙΓ ΒΘΟΌΪΔΥ ουἰίτο ἰδ σοι Ρ6]]θἃ ἰο δΟὨ 688 
ἰΐϊο ἱκηοσγδῆοθ, γον. 19, 20, 26: 11. ΒΥ [86 ἤττω 
Ὀοδιηρς ΝΕϊΘὮ ἷ8 ὈΠΌ]ΔΙΩΔΌ]9 γα ]Ἐὦκς Ὀφίοτο αοὐ 
ΘΒ δε 5 ἷπὶ ἰο τοδί πίδίη, τ 8119 {ἢ} 0086 ΤΟΥΔῚ Ὺ 
οὗ ἐμ6 ποιὰ δυοίιδίοδ Ὀοίνοοι σὶὶ δηὰ γος, 
συ δπὰ οὐτοσ, τοῦ. 9, 20, 20.---7λ)ὲ ωοτάξ οἵ 

᾿ ησ Ῥαμῖ: 7] τοοιιϊά αἶδο ὅεαγ ἰλε 
“πάη πιψοοὶ," (τον. 22), ἀεεοταϊπσ ἰο (λὲ υατίοι 
Ἰπεαπίπσε υλίοὺλ λαῦς δδεη ἀεδείσπεά (ὁ ἰλέπι: 1. ΑΒ 
(86 τ ῖϑῆ ἱπαρίγοὰ ὈΥ͂ ὩὉΤῸ ΟΡ ΟΝ γ, ἩΒῚΘὮ 
ΒΙΣΑΡΙΥ δϑοὶςβ δηἰοσί ἰ πθηςξ [07 ἔπ 6 Ραδβίηρ ΒΟΌΓ; 

Π. 4.8 ἐπὸ υῖβδὶι ὑσοιβρί θα ὮὈΥ͂ ἃ ΒοοΌΪΩΣ ἀδδβῖτο 705 
Ἰωχο ν]οᾶχο, οχροϑοίϊηκ ἰη ογοδίϊῃ ρα ταδίίους οὗ Σο Σ- 
τοδίΐου 11. 45 (μὸ νυ ϊδἢ τὶ ἢ 4 ἀστουὶ ἀοξῖσο Τὸ Σ 
88 υ δῖοι ἱπβργϑα, δηϊπιδί θὰ ὈὉγ ἐμ σοι βοϊου πη 658 
(δδὶ δρί για] ἱπδίγασίοηϑ ότὸ ποοάρθὰ (ἀρρ[οα 
ἴο ΟἿΓ ῥγδοίϊοο οὗ διἰδηϊηρ Ρυ Ὁ] 16 ογβδὶρ. μθδσ- 
ἱπῷ ΒΟΡΓΊΟΠδ, Γοβαϊηρ Ὀοοΐκα οὗ ἀθγνοίδον, οἱο.).---- 
Ῥαωΐ, ἐἰλε δεγυαπί ο7 Οοά, σι ἰλὲ Ἀγέβεποε 97 Ὡτίμεαδ 
απὰᾶ 8 αἱ Οἴξαγέεα; τῷ ΟΌδοῖτα ἴῃ ἰδ βοὴ 
Ὀείοτθ υ5,1. ΚΤ ΊΟΥΥ οὔ Β6 [οτὰ, ψο (4) ορεβ 
8 ἀοον ΤΣ ἷδ βοσυδηίβ θύθὴ ὙΠῸ Π ΒΟΥ δτὸ ἔεῖ- 
ἰοχϑὰ οὐ ππργϊδοηϑὰ; (ὁ) δηὰ πβοβα ποτὰ ἰκποοῖκα 
ΔΙΙΚκὸ δὲ {η0 ἸΟΣΥ ρδῖδοας δηὰ ἐμ ἰονὶγ δαὶ: 11, 
Τὴο δάο] γ οὗ Ηΐδ βοσυδηῖ, γὯο ούοσγ ποτ ἀ6- 
᾿ένοτβ μἷ8 ὑββιϊ ὩΟΗΥ͂ ζὸ {86 [ογά, (α) ποὶ ἀδτιϊεά 
ὈΥ͂ (880 ΒρΡΊΘμαοΥ οὗ πυτϊίδὴ ξτοδίμοβο: (δ) ΠΟΥ δ Ὡ»- 
76 Ὁ]ο ἃ ὉΥ {Π6 ὁ81}8 οὗἩ ἷθ ΡΟΥΒΟΏ δ] δή οι 0 -- 
Τλὲ αμάϊεποε-ολαπιδεν ὁ (λ6 φουξγῆοῦ αὐ (σε εαγεα: 
Ι. Α τοδρηϊδοοηὶ δρασγίπιοηί, ὀχ δἱιΐϊπσ ΘΑΓΊΒΊΥῪ 
ξἰονγ---ἰμὸ ἀἰδρίαν πιδάϑθ ὈΥ͂ ἰδ δϑϑει θὰ πο- 
ὈΣΗΥ, οἰο., ΥΟΥ. 28; δοοὺὴὺ δογπναγάβ, 11. Απ 
Δραγοηῦ ἴῃ ἩΠ1ΟΣ ΒΟΥ ἀοοίγίῃο5 τ ὑτο- 
οἰδἰπηϑᾶὰ, ψμθπ (ἢ 6 Δροβὶ] οδοσοὰ ᾿ἷβ ἐδδι τον, 
οἷ,. ΧΧΥΪ. 1--28; 8δηά, υἱεἱπιαίοϊγ, Π1. Α υάστοοπε- 
ἢ)81} οὗἩ {8 αἰγὶ πο τηδ)οδίγ--- οι (86 δροπίο θαι 
ἀϊβοουτδο οχροδϑὰ ἐμθ δοοζοὶβ οὗ ἰμ6 ποασγί, ὁἈ. 
χχυὶ, 24-82. 

ὁ 11. Ῥαιὶ ρωδίἑοῖν ἀείεπαν Αἰπιϑεῖ δείογτε Ἐείμα απα Αστίρρα, απὰ, ἐπάεεα, 80 ἐτμοοεξεζεϊαῳ, ἐλαὶ ἀΐ αὐ- 
ἄγεδι πιαχεδ α ὅδε» ἐπιρτεδοίοη, απ »γοάμοει α φεπεγαΐ οοπυϊοίξοη 07 ἀΐδ ἱπποοεηοε. 
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ὕβαρτεβ ΧΧΥ͂Ι. 1-82. 

ΤΉθη [Βα] Αρτίρρϑ βαϊὰ ππίο Ραμ], Του ατὺ ροτταϊ θα ἰο βροδῖς ἴ0. [οοποοσπῖηρ 1] 
ὑΠγ80}1. ΤΒθη δὰ] βίγοϊοβεὰ ἔοσ (6 απ, δῃά δηβινοεγοά ἴογ δϊτ56} ὅ: ἘῚ ὉΒΙΩΚ 
[οδύθϑπι] του βο ἢ ΠΒΡΡΥ, Κίηρς Αὐγῖρρδ, θθοδῦβθ 1 88}8}} [ὑπὺ 1 οδῃ, μέλλων] ΔΏΒΊΤΟΙ ἴῸΤ 
ΤΩΥ͂ΒΟΙ ΕΓ 0}}}86 ἀδὺ Ὀοίογ (8690 ἑοπολιίηρ 81} {π6 ὑπίησβ Ἡμογοοῦ 1 σὰ δοουδοὰ οὗὨ [86 [Ὁγ] 
ψονδ: ἘΕΙΒΡΘΟΙΔΙΙΥ δεσαμδε 7 ἔποιο ἴὮ660 ἰο 06 οχροτὺ ἴῃ [ΕἸΞρΘΟΙΑΙΪΥ δ ὑμοὰ ἃσὶ δο- 
χυδίηίοά πι0}}} 4}} ουβίοπιβ δη ἃ αποδίϊομβ ἡ} 16 ἢ ἃγθ δῃοηρ [ποδύϊοπβ ο[] (δ 6 ον: 
ὙΠΘΓΘΙΌΓΟ 1 ὈΟΒΘΘΟἢ {δο66᾽ 0 ὮΘΔΣ πι|6 ῥϑίϊθηἝ ] γ. ἘΜΥ πιδπηον οὗ ᾿Πἴ6 [0 ΛΓΠ6ὺ, (μὲν 
οὖν)} ἔτγοτα ἸῃγΥ γοῦί, τ Ὠ1οἷι 88 αὖ (86 βγβῦ διιοηρ τηΐηα οὐσῃ πδύϊοη δ ΨΘΓΌΒΔ] αι, 
ΚΟΥ 8]} (Π6 ὅονδ; ἘὟ ΒΙοἃ [Ὁ ΒΟ] ΚΗΘ τὴ ἔγοτω ἐ: Ὀασϊππίησ, ΕΓ ΒΟΥ που]ὰ [ὑπ ΓΘ 
ὙΠ] [0] ὑοϑυ} γ, (μδὺ δῖον ὑμ6 τηοβῦ βύγαϊ οϑὺ [1110 βιγοἴθβι] βοοὺ [αἵρεσιν] ΟΥ̓ ΟὟΓ το}}- 
ἴοῃ 1 Ἰ᾿Ινϑὰ [88] ἃ Ῥῇιδγίβοθο. ἘΑπα ΠΟῪ 1 βἰδηά δηὰ διὰ Ἰυάροά ἴοτ ΓΟΡΟ ΚΘ [2.0 
ΟΡ9 οὗἉ {Π6 Ργοιαἶδθ τηδᾶθ οὗ [07] αοἀ υπίοῦ οὐγ ἔδύϊατ: ἘΠ ΐο πϊοὰ ργοπιῖδε [πηῖὸ 

ὙΠ0}} ΟἿΓ ὑσοῖνο ὑὙἱδθ8 [{Π0ὺ ὕπσοῖνθ ὑσὶ θ68 Οὗ ΟἿΣ ΒΑΙΠ], 1ηΒύΔ ΠΟΥ [Ἰπ θ π0}}Υγ} βασυΐη 
Οαοἄ ἀδγ διὰ εἰρηύ,, ἢοΡ6 ο ὁο!θ. ΕὉΓ Ὑοἢ [{8} 18] ΔΟρΘ᾿Β βαΐίκβ, κἰπς Αρτῖρρδ, 
δ δοσιδοά οὗ (6 [07] ὅονγα. ἘΥΌΥ ββουϊὰ 10 Ὀ6 ὑπουρῦ ἃ (ἰηρς ΓΥΓᾺΥ ἰ8 1 Ἰυαροὰ 
δι Ο; γοὰ 0 6] ἰμοτοά!θ]θ τις γοὰ [λάγα οι. πὰς γου], (μδὺ ἀοἀ Βιου]α γαῖϑα 6 
[ποὐπον (εἶ) αοἀ ταἶδοβ (ἐγείρει) ὑΆθτα ὑμδῦ 8.7] ἀοδά ἵὀ Ὅν γὴν ὑβοῦρῃὺ [Π ἰδουσδὲ 
ἱπάοοα (μὲν οὖν)] ΙΓ ταγβοὶ ἢ, ὑΠδὺ 1 ουρθῦ ἴο ἀο πιΔηγῪ ὑΐ ΡΒ ΘΟΠΙΓΑΓΥ [1π ΟΡ οΒβιοἸοη] 
(ὁ ὑἢ8 Π81:10 οὗ «6808 οὗἩἨἯ Ναζαγοίῃ, ἘΝ ΒΙο ἢ (Βιης 16} 1 δἷϑο ἀϊὰ ἴῃ “ογυβαίϑι : 
δηἃ ΤΩΔῊΥ οὗἉ {Π6 Βδίη(8 ἀϊὰ 1 βμαύί ρ ἰη" ῥγίβοῃ, [Ὀ.ΊΒοη8 (φυλαχαῖς), αἴ 7] Βανίησ τὸ- 
οοἰγοα [βπ6}ι, τὴν] δῦ οΥ ΟΥ̓ ἔγοτα {16 οὨ 6 ἢ ῥυΐοβίθ, δὰ πθη (ΠΟῪ τ γα ρὰΐ ἴὸ ἀθδίι, 
1 ξζάνγϑ ΤΥ σοΐοθ δραϊηδὺ ἐΐδηι [1 δββοηίθα (ο 1]. ἘΛΔμπὰ 1 ρῥαπἰβηθα (Βοπὶ οἷς ἴῃ ΘΥΟΣΥ͂ 
ΒΥηΔρΌραΘ [8}] ὑπ 6 Βγπαροριοδ, πάσας τ. σ.Ἷ, δη ἃ οοταρ6}]6α ἑδενι ἴο Ὀ]Αβρθθιθ; δοὰ 
Ὀοΐηρ; ΘΧΘΟΘαΙὨΡῚΥ πιδὰ [{ΓῚΟῸΒ] δραϊηδύὺ ἔμθαι, 1 ρμογϑοοαίθα ἐΐσην ὀυθὰ πηίο δίγδηζθ 



ν ΟἽΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 1-32, 439 

12 [(ογοὶβῃ] οἰθῖθβ. ἜΤ ΒΘγθαροι 88 [Αὐτηϊά τ Β]ΟὮ (ἐν οἷς χαὶ ἴ) 4180] Γ πϑηῦ [ ἼΈΠΙΟΟ} 
18 τὸ Πλατηαβοῦβ Ὑ1ΓῺ δας ΒΟΥῚ ΓΟ ἀπ σοτϊητηϊβδίου ἔγοτῃ " ὑπ6 οὔ θ᾽ ῥγ]οβίϑ, ῬΑὺ οἱ 8Υ, 

Κίηρ, 1 Β8 07 ἰὼ ὑπ ψὯγ [. Απὰ οὔ (Π6 ΜἈΥ, 1 βδνῦ, Ὁ Κίηρ, δὖ πη ἀ4γ} ἃ ᾿ἰσὶνὺ ἔγομα 
βϑάνθη, ἀρονθ {Π6 ὈτΙ ἢ ὔπ688 οὗ (πὸ Βα, Βῃϊηΐπρ' τουπαὰ δρουῦ [Δτουῃ } πη6 δηὰ ἔθ 

14 ποῖοι [8086 Ὑ80] ουγηογοα 1} 6. ἘΔπα πθ τὸ σόγὸ [Π8ἀ] 8}1 [4116 ἐο ἐἢ9 
ΘΑ, 1 Ὠθαγὰ 8 γοὶοθ βρθδκίηρ αΐο τη6, 8πα βαγίηρ" ἴῃ ὑ86 ΗΘΌΓΘΥ ὑοριο [ἀϊ4]66Ὲ], 
Ξ'δ}, 888], ὙὮΥ Ῥογβοουίθδὺ (μοὰ τηϑῖ ἐξ ἐδ ματα ΤῸΥ {66 ἰο Κῖοῖς δραίϊηϑυ 16 ῥγίοῖκα 

15 [ἀραϊηβῦ ροδά8]. Ἐλπὰ [Βα] 1 βεϊὰ, ἯΒο τύ μου, οσά ἢ Απᾶμο [Βαϊ {86 1,οτὰ 19] 
10ὃ βαϊὶά, 1 δὰ “6808 σι ἤοτα ἴπου ρογβοουϊοϑύ. ἘΒαΐ στβο [Ἀ1|886], δπὰ βίδπα ὑροὴ (ὨγῪ ἔδοῦ: 

ἴου 1 Πᾶν δρροατϑὰ ὑπίο (866 ἔοτ ὑ}}18 ρΌΓΡΟΒα, ὕο τηδῖα [61 }Ρ0]00} ὑμ66 [88] 8 τηϊη βία 
[βογυδηὺ, ὑπηρέτην], δῃὰ ἃ τϊΐηο88 ὈΟΐΒ οὗὁἨ [686 Ὁ] η. 5 πο ὑποὰ ᾿ιδδύ βθθῃ, δῃὰ οὗ 

17 τἴιο86 ὑπίηρ8 ἴῃ 086 ὙΈ1ΟὮ [δηἀ οὗἉ {πΠο86 1ὰ ἩΠ16 1 1 π}}} [γ607 ΔΡῬΘΑΣ υαπΐο {ἰπ66; ἘΠ 6- 
᾿ϊνοτῖπρ [πᾶ 1 τϑβοι6] ὑΠ66 ἔτοτηι [π6 ρϑορῖίθ, δπὰ γζγοην ὕ86 (ἸΘὨ[1168, ᾿τπίο [Δγοηρ] 

18 ὙΠ οπ ὨΟΥ͂ [ βοπὰ {66,1} ἘἜΓΠῚ οτάθγ] Τὸ ορϑθη {πι6]γ δυβθ8, απά {0 ὑπτη ἐλόηι [6 Υ68, ΒΟ 
{μδὺ {ΠΟΥ ΠΙΔΥ (ὉΥ}7 ἔγομλ ἀΥ 688 0 Πρ δ, ἀηὰ Ξοπι 086 ρότον οὗ ϑαίδῃ αὐηίο αοἁ, 
{πδὺ ὑΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΤΘΟΘΙΥΘ Τρ 6689 οὗ Βίη8, δηα [8 ᾿ΠΒΘΓΙ Δ 66 Δταοηρ; {8 6πὶ π ΐοἢ [ὑ80] 

19 δτθ βαῃουῆρα Ὁγ ἔἈ108 (Πδύ 1 1ὰ τὴθ [{Ἀ108 ἴῃ 6]. ἘῊ Βογθυροι [Υ Βοτοίογο], Ο Κἰηρ 
20 Αρτῖρρα, 1 γὰβ ποὺ ἀϊβοδϑάϊθηῦ πίο ὑμ6 θαυ η]Υ νἱβίου : ἘΒαῦ βιοναα [ρτοο]αἰ τη 6] 

ἤγβὺ υηΐο ὑμθχὴ οὗ Π)διμδβοῦβ, δηὰ δὺ ὁ Θγυβα] θη, ἀπ ΓΠτουρΒουΐύ [18] 4}1 {Π}6 οοαβίβ [τὸ- 
εἴοη, χώραν] οὗ πἀθ8, δηὰ ἐλέη [Δηἀ 4]807 ἴο (6 (6 η61]68, ὑπαῦ (ΒΟΥ Βῃου]ά τορϑηῦ δπὰ 

21 ἰατη [ὉΔ6Κ7 ἰο αοα, δὰ ἀο ψοτΚΒ τηϑοὶ ἔοσ [τ ΠΥ οὗ] Γορθηίδποο. ἘΒῸΥ {ἢ.688 οδυδοδ 
[0ὁχα 818 δοοουμπί] {86 “6 )ἷὃὲ οδαρῃῦ {566} τὸ 8 086 θη ρ]θ, δὰ πϑηΐῦ δρουῦ [αὐ- 

22 ἘΠ ἴο Κ|]} γι6. - ἘΒαυΐηρ Ὁπογοΐοσο ᾿[Ἡοσθνοῦ (οὖν), μανίηΡ] οδίαϊποα Β6]ρ οὗ 
[1Ἶτο] οὐ, 1 οοπύϊηαθ πηΐο ὑ}}18 ἀδΥ, [πηῦο 0818 ἀδγ [ βίϑῃ4} πὶ ποϑϑίηνρ ᾿5 θΟ(Ν ὕο 518]} 
δηᾷ στοῦ, Βαγίρ; ΠΟῺΘ [Π0]7 Οὗασ ὑἱἢρΒ ὑμδη ὑπ056 [07 Ὑ ΔΙΘὮ 86 Ῥτορμοίβ δηὰ Μοβϑβ 

28 ἀϊὰ βὰν βῃουϊά οοτῃθ [δα] ἃ ὑπαῦ ὑΠ6Ὺ τγου]ὰ δομηΘ (0 ΡΆ888, μελλόντων γίνεσθαι: ἘἜΤδὲ 
ΟἸγῖϑὺ βῃου)ὰ [ΥΥ̓ μού γ (εἰ) [π6 Μαεββίδῃ (6 Χριστός) νᾶ 10] Βαβῖοτ, απὰ {πᾶὐ ἢ Βῃου]ὰ 
6 [86 ἤγβύ ὑμαῦ βου ὰ γὶβθ ἔγοτῃ ὕ}9 ἀθϑᾶ, ἀπὰ βῆοι)ὰ ΒΠ6 Ὲ [ϑυ εν, βού 6, 88 
086 ἤτεῦ οἵ ὑ86 τοβαγτοούίοη οὗ ὕπ6 ἀδαα, τὴ 88 ἴο ῥγοοϊδί αι 8] ᾿ἰρθῦ πηΐο {86 ρ60}]6,}2 ἀπά 
ἴο ἐδ (θη 1168. | 

24 βΑπὰ [Β01]7 45 Βο ὑΠ08 Βραῖκθ ἴοσ Β1π]86] ἢ, Εἰ Θβί 8 βα] ἃ ψ 1 ἢ ἃ ἰουα γοὶοθ, Ραυ], ἴοι δτὲ 
μαβϑιἀθ ὑμγβοῖ; πυποῖ Ἰοατηΐϊηρ ἀούς πᾶ {866 τηδὰ [18 Ἰαδάϊηρ ἔμ66 ἴο πηΔά Π 688, εἰς 

28 μανίαν] ἘΒαῦ 6" βαϊα, 1 δῖὴὰ πού τηδὰ [1 8πὶ ηοὺ Ὀ658146 τηγ86]], τηοϑὺ ποῦ ]6 Εϑέῃβ,; 
20 Ὀαύ δροᾶκ [067] ἔΟτυ} {86 [οηι. 0Π6] στοτὰβ οὗ ὑγαῦ δῃ ἃ ΒΟ ΘΓ 688 [ΒΔ 6688]. ἘΡῸΓ 

(86 Κίηρ Καονοῦῖ οὗ ἐμι686 ὑπίηρβ, βϑΐογθ [ἴο, πρὸς] πΈΟΠΙ 480 1 βρϑὰξκ ἔγοοὶγ [δα ]γ 
Δ ἀγ688 ἸΏγ86117 : ἴογ 1 δι ρογβυδά θα [σοην]π 664} ὑπΠαὺ Ὠοη6 Οὗ [8686 ὑΒίηρβ ἀγτ διάάβθῃ 

21 ἴτοτα ἴα; ἔον {118 (Ὠΐηρ 88 Ὠοῦ ἋΟη6 ἴῃ ἃ ΘΟΤΏΘΓΙ. ἘΚΙηρ Αρτῖρρα, 6] ονοβὲ ἴῃοα 
28 (Π6 ρῥτορμοίβῖ 1 Κηον ὑμαὺ ὕπου ᾿αἰονοϑῦ. ἘΤΒοη [Β00}] Αρτίρρα βαϊ "δ αηίο δαὶ, 

ΑἸπιοδὺ [ὙΠ 1100}0 (οΒοτ.}} ἕο ρογβαδα δῦ τὴθ ὑο 0615 [Ὀδοοτηθ (γενέσϑαι)] ἃ ΟἾγῖΒ- 
29 ἰἰδη. [1] ἘΛΔπὰ [ΒΒ] Ρδὺ] ἐδ: α", 1 πουἹά ἰοὸ αοὰ, ὑπαῦ μοὺ ομ]γ ἴποα, Ὀαΐ αἶβο 4]} 

{Βαῦ [Ὑ3Π0] ΒΘδΣ πι6 {818 ἀδΥ, 6 γα θοΐἢ δἰ πλοβϑῦ, δηα δἱζορθίμογ [ἀδγ, που]ά, {πτουρ ἢ 
30 [1018 οὐ στϑδῦδ (πλ68}8), ὈΘ60116] βι6ἢι 88 1 8π|, Θχοθρὺ 680 θοπάβ. ῬἘλπὰ πβθῃ ἢθ 

Βαδά ὑπὺ8 Βροΐζοῃ, ὑπ6 [ογπι. Αηὰ θὲ ἢ 6 δὰ {808 Βροϊκ6η}3] Κίπρ [ἤθη ὑΠ6 Κίηρ 7 ΤΟΗΘ 
81 ὋΡ, δπὰ {86 ρΌΨΘσποσ, δηὰ Βϑγηοθ, δηα ὑμ6 0 ὑπαὶ βαὺ πι} ὑμο: ἘΑηὰ τ βδη (ΠΥ 

ὝΘΙΘ ρΌΠΘ 8149 [Πα πὶ άγανγη]. ὑμΘῪ (Δ ] κοα Ὀαίτθθη ὑμθηιβοῖγθθ [Θοη γογβθά διηοηρ 
ὉΠΟΙΏΒΟΪν 681, βυίηρ, ΤῊ8 τῆλα ἀοσίς πουμῖηρ [πδὺ μ} που ἢ οὗἨ ἀδδαὺῃ οσ οἵ Ὀομπάβ. 

82 ἜΤΒοΩ βαιὰ Αρτίρρα [Βαϊ Αρτῖρρϑ β814] αηΐο Εἰθϑύυβ, ΤῊΒ τηδὴ τηῖρῦ [οου]ά, ἐδύνατο] 
Βαγο Ὀθδῃ βοὺ δὖ ρου, 1 ΒΘ μδὰ ποὺ Δρρϑαϊϑά υηΐο θβαγ [10 [Π16 ΘΙ: ρΟΥΟΓΊ. 

Ἅ Ψον. 1. περί ἰ6 ἴλτ ὈοϊίοΣ δυρροτίοα [νἷκ., ὉῪ Α. Ὁ. Ε. Η. απὰ Οοά, 8[:.] [μδΔ ὑπέρ. [ΤἘ9 ἐεπί, γεο. δορὶ ὑπέρ πὶὶὰ Β 
(6 οἴ). διὰ 6.---[(Δολ. ΤΊθοΙι,, Βογῃ., δῃὰ ΑἸΖ, πὶ σερί.--Τὰ. 

 γογ. 8. [ ἰ6 ἐποοτίοί ἰῃ ἐεχέ. γεο. αἴτον δέομαί πὶῖῃ Ὁ. α. Ἡ. ὅγε. πὶ ἰο οπυ!ὐοὰ Ὁγ Α, Β. Ἐ.., Οοὰ. 5[π., Υα]ᾳ., ἀπά 
Ἑσδησο θὰ ὉΥ ἧι., ΤἘΙΒΟΉ., Βοτη., δὰ Α11.--ΤᾺ.] 

8 Ὅεῖ. 6. Τμο τοδάϊης εἰς τοὺς πατέρας [[οὐυπηᾷ ἰη Α. Β. ΒΕ. Οοἄ. Β΄Ὡ., αηᾷ ορἀορίοα Ὦγ Τ,Δοῆ., ΤΊδοΣ., Βοτπ., πᾶ ΑἸ] δου 
ὍδῸ ῥτγοίογγοα ἴο πρὸς τ. π. (οὗ ἐδπί. γεο. Ὑϊ Ο. 6. Η.).-- Ἡμῶν, ππΐοῖι ἐπιπιοα κίοσι! Υ Ὅ] ον [ηοὲ ἰη ἐεϑέ. γες., τ  οἢ, ὙΠ Ὁ. 
Ἡ. οπἰία ἐ{], ἰν δυϑίαί ποὰ, 11 16 ἔγυ δ, ΌῪῚ [6 ὩΔΑΙ ΟΡ οὗ ἐΠ9 πποίαϊ τληυδοτίρίδ [ὈΥ Α. Β. Ο. Ε. σά. δίπ., συ ]ς. (πιοείγο6), 
δΒυὶ νου] ΒΟΔΙΟΘΙΥ παΥθ Ὀθοη ἀτγορροά, 17. ἰξ δὰ θ6Θ οτἰ ΚΙ ΠΑΙΥ̓ οπιρὶ ογοά, ἩἘΠ1|81 1ὲ τα ΘΑΔΠΥ παν Ὀθθὴ [πβογί θα ὮΥ 
ἃ ἰδῖεν βαπἃ, [Ἡμῶν [8 ἰηδογίοα 86 σϑητο ὉΥ ἴδο. δηά ΑἸή. ; Νέου ῦ τοχαγάβ [ἴ 88 δη ἰπίογροϊδιίοη.---ΤῈ. 

4 νος. 7. α. [1.9 πιδεκίη οἵ 19 Ἐπ 8} ΒΙ0]6 τοτράγκο παῖ (6 Οτγϑοὶς ὁΧ} 18 ἐπ 6 (ΟΠ ον ίπρ ογάθγ οὗ 9 τσογάδ : πέρλἧ 
απὰ ἀαγ.--Οὐταρ. ΏῈΚο 11. 87; Αοἷδ ἰχ. 24: οἷς. --αϑ πο Θἐἶγ6 ἀλΥ οὗ 24 πουγα, ψ{{}ὶ} [η0 ὅσον, θοραπ αἱ διιμδοῖ, {6 πίρλέ 
ΔΒ ὈΒῈΔΙΠ ἐερ ῥά λας Ὀσίοτο [86 ἀαγ. Τγῃὰ., ὔγϑηση., δὰ ϑηθνὰ ΒΙ016, οχι ἱἘ “ ἀμν δηὰ πίρῃϊ;᾽" Ὑ71ς]. ἀδὰ Βα πι: 
“ πἰχῆϊ κηὰ ἀ6γ.;-- 

γος. ἢ. πμ ὑπὸ Ἰονδ., π! οι (Ὧ6 ἀτεοῖο [Δ5 ἴῃ γον. Αἰ λρψνρν 16 πδηϊίης ἴῃ αἷξ ἐπ πηοίδὶ τη πυδοτὶ μίδ [οἱ δίῃ Οοά. 
ΒΙη.], (6 [6 οτἱ καὶ τοδέϊης. [Τῶν ἰδ οπι εἴοὰ Ὁ τϑοϑῃὲ οἀϊΐοτα ΚΘΏΘΓΑΙΥ.---Ἴ 9 ΡΓΟΡΘΟΣ πδγο ἴ [9 ΒΔΙΏΘ Υ6Γ80, ᾿Αγρίκπα, 



440 ΤΗΕ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΕΒ ΑΡΟΞΤΊΕΒ. 

ἴν ᾿πδογίο [ἢ ἔθζέ. νοῦ. πὴ Ο. Η., ὕπι ἰό οπ ἐδ ἰη Α. Β. Ο. Ε. Υυ]ς., δπὰ ἐφ ξΌΠΟΓΘΙΥ ςΑϑοο]] ὦ ὉΥ τοοοπὲ οὐίοτξα, οΣ 
διομοῖΣ.---(οα. Βίη. τοδν : ἐγκαλουμας υπο Ἰουδαίων βασιλεν᾽ τι - - - --Ἶκ. ἜΝ 

4 ὕεγ. 10. ἐν φυλακαῖς ἰδ [π9 Γοράϊῃκ δία  πϑὰ ὈΥ δὶ} [Π6 ΏςΪΑ] πηδηυδοτιρία [4. Β. Ο. Ε. α. Δηὰ Οοά, Βέη.] ἐχοερὶ οὔϑϑ 
(π|}, 

1δεῖ. Δοὰ Βοτγη. 1} Α. Β. Ο. Ε. διὰ (οά. Βίη.--Τκ. 
8 γεν, 12. υ. [10 τορηης τῆς παρὰ 

οἰ ἰδὲ ὑὕὉν !ΓΔΕἢ. ἀπθὰ Βογῇ. τὶ τ Ἢ 
γεν. 14. Τηὸ πογάβ φωνὴν λαλοῦσαν πρός με καὶ 

Ἰ. 
ΤἸδοῖ πιδῇῃ ργεσίβο! Υ δρτοοα αἰ τ {πῶ ον Του πὰ ἰη Οοά. δίη., ἘΜΡΉΕΙΣ: 

ὙΠ ἢ οὐ 8 [Π6 μγοροσίοη. [ὋἜν, οἵη! 6ἀ π ἑεσέ. τας. ἰδ ἰποογίδα ὈΥ γοοδης δαϊτοτα ζοῦντα!]γ.--- ἴὰ.] 
ἕογ. 12. ἃ. καί [οἵ ἐφχέ. τος.) αἴξετ ἐν οἷς, ἰ6α ἀοεί6α]γ δυσίδπο, [11 ἰο τοϊαϊποὰ Ὁ. ΑἸ, νῖτπ Ο. Η. θαὲ συ ιοὰ ὃν 

(ἐχί. τὸς.) ὑυοίογο τῶν ἀρχ., Ἡ ὮΙ ΘΟ ἰδ ἰοη πὰ ἱπ Ὁ. 6. Ἡ. [6 τεϊδίοοὰ ὃγ ΑἸΖ, ναὶ ἰ5 
--Β. διὰ Οοά. Βίπ. οπιί ΟὨ]Ὺ παρὰ, ὕτπὲὶ γοίδίη τῆς.-- Τὰ. 

ὶ λέγουσαν, δεοπὶ ἴο ὕθ ἐδ οεἰκίηδ) τοδὶ 
τοί πα, ν᾿ ἰοῖι οπιΐίο λαλ. - - - καὶ [[Ὁπηἀ ἰη Α. Β. Ο. Ε., ἀνὰ νυ]ᾳ.) ναὸ πηδϑ ἴο δυὶξ (ἢ μαγαϊ οὶ 

Το (0}} τοδαίηςρ οἵ ἰεζέ. γα. (οὐπὰ ἐπ Ο. Η. δηὰ πιοαὶ οὗ ἴ8ο πιηυθο!]εα, ἱα Τοϊαϊποά ὮὉγ ΑἸΖ. 

᾿ ἩὮεκοαΣ ἐδο αρυτονϊδιοά 
οἴ. ἐσ. 4: χχίς. 

δἀοριεὰ ΒΤ 
[Ὠ[2 μἷδοθ 

6 
φωνὴν λέγονσαν πρός με τῷ - --- 

Οὐά. Ά!η. ὀχ ἰυἱ 18 πὸ ἔγασοο οἵ ΔΩΥ σοΓτ οί οη ὉΥ͂ ἃ ἰδῖοσ μδῃά.--- 
10 γογ. 16, κύριος αἴτεον ὁ δὲ [ηοὲ δἀορίφα ὉΥ ἐφχί. τες.Ἶ, ἰα δυδίδί ποιὰ ὈΥ 41} [π ἀποἷα]ὶ πιαπαεοτίρι [Ἁ. Β. . Β. Οοὐ. Βὶα., 

διὰ Υα]ρ. (Δ ϑοπείπμ)}), πεῖ ἐμὸ ὀχοορτίου οἵ οὔθ {1]., δὰ δούογαὶ συ γοῖ (ΔΈ Ποτε.---ΑἸ. οσα ἴδ κύριος ναὶ [δοὶ., Τίσο., κοὰ 
Βοτη. μἰορί ἰ(.---ΤΆ. 

1 Υογ. 17. [76 ἐεζέ. τες. τοωᾶὰε: νῦν σε ἀποστέλλω «Ἰ ϑοτῃ Το Πυδοῦοα; ΤῸ] ς. παπὸ αρὸ πεΐίο ἐε.--- Ἐγω ἰα καδεϊταξοᾶ 
ἴον νγὺν ἰὰ Α. Β. Ο. Ε. α. Η. 10 Α. Β. Ὁ. σε οἴ] ον ἀποσ., Ῥαΐ ρῥγεσθάο ἰὴ Ο. Ἡ. ---ΑἹὦ φὐἀομία (μὸ Ἰαζίες ογάας, ναὶ Ιδεὰ, 
διυά ΤΊ ἢ. γοδά ἐγω ἀποσ. σε, απιὶ [4 ἰ6 ἴμο γος ὀχ ἰδ τ οα Ὁγ Οοά. Β'η.--Τὰ. 

γον, Σ). 
δηὰ α͵δὸ (σά. δίη.]). 
Υ Ε.). Ηδηοο Οτίοδυδοῖ μὰ μἰγόθαγ αἡορῖοα μαρτυρόμ. 

] 
μενος [μ]ορῖοα ὈΥῪ [ἢ., ΤΙ. ., Βογη., δά ΑἸ6] ἰ6 συδά [ἢ ΤΟΣ πποίδὶ τηδηπδετίρις [Α. Β.Ο. Ξ., 
Ὧο τοδάϊημ οὔ ἰσαί. τες. : μαρτυρούμενος, ρῬαϑαῖγο, ἰθ διιδίδί ηϑἃ Ὁ ΟὨΪΥ οὨΘ τηδηθοοτίρι οὗ ἴἶπο τοί γαϑῖκ 

ας Ὠππηδηη δηὲ Τί ο οπάογί οοπουγτος πίε εἶτα ; Μεγοσ δἷοδθ 
ΓΟΟΘΏΓΥ ἀοίοηι δι τὸ μαρμείνο, ἘΠ πους, πον οτοτ, ζυγηίδηίηᾳκ δαιίαίδοϊουυ τοαδοῦβ. πο ὨΘῊΪγ ἀϊκοογογεοῖ Βίοδίτς 

Οσάοχ α]δϑυ ὑυεδσ νυἱϑϑα ἰῃ ἰαᾶνοῖ οἵ μαρτυρόμενος. [ἢ ἴ)0 ΒἈΠῚ6 ΥΟΓ86, (ὉΣ παρὰ. τ. 9., οἵ ἰεζί. τες. πίτ Ο. Η.-, δολ. Τρελ,, 
Βοτη., δηὰ ΑἸ, τ Α. Β. Κ΄. δηὰ (οά. βίη. τοδὰ ἀπὸ. τ. ὑπηθμι 

δδ᾽νονῦ. 23, [116 ἐσσί. τος. ὁμΐ τὰ ὑεΐογο λαῷ πίι α.; ναὶ ἰὶ ἰδ ἑοσπὰ ἰῃ Α. Β. ΒΕ. Η. δὰ Οοά. Βίη,, δινὰ ἐδ ἑπδογίοα Ὁγ 
ἔοι. Τίοεϊ., ΔΠ4 ΑἸί.--Ταὰ.] 

γος. 2δ. Παῦλος κἴϊοῦ ὁ δέ ἰδ απ πα ἰἢ δονογ] ππδηπδογ ρίο [6. ΝΗ, οἷς.Ἶ, δῃᾶ ἴθ ἃ Ἰαῖογ δὰ ἴοι. 
Β. Ἐ. Οοά. Βίη., διὰ Υυ]κ. (Σὲ Ῥω); [1 ἰα ομλ! ἶθά ἢ ἐεχέ. τοῦ. δὰ ὉΥ 

Τει ἢ δουπᾶ ἴὸ Δ. 
ναΐ δάοριοὰ ὮὈΥ ἴΔ0Β.. “ δὰ ΒΟ. 

ον. 28. ἃ. ἔφη αἴϊοι πρὸς τ. Παῦλ., ἰ6 ἩΑπτΐ, ἢ ΒΟΥΘΓΑΙ τοδπηδογίρίδ {{ἴπ Α. Β. Οοά. 81". τοϊπαθοι]οο, ΤῸΪς Ἶ δοὰ 
Δ ΘΓΓΟΠΟΌΘΒΙΥ ἱποογίοα ἰπ (πὸ ἐσσί. γες. [1| ἰ5 ἰυ ἰὼ ΒΕ. Ο. Η., νξ ἰο ἀτορροὰ ὉΥ ἴδοῖ., Το... πὰ Αἴΐ.-- Τὕἕὰ.] 

16 γον, 28. Ὁ. [ον γενέσθαι, αἴτοτ Χρισ. οἵἉ ἐεσί. τες. “ἢ Β. α. Η., 1Δοὰ. Δα Βογη. τοδὰ ποιῆσαι, πἰἰτΏ Α. Β. διὰ (οῤ. 
Βιη.---ογοῖ βαγαὰ ἰμαΐ ᾿βεβυάφον ἰβ ἀροίἀθὰ]γ διἱοκιοὰ, δπὰ {παι ἴΠ9 τοαάΐηρ ποιῆσαι ἰ6 ἴο Ὀ6 πὸ οχρ]αϊποα: ποιήσῃ ὑιᾶ 
οὐδοί δὲ ἃ ρἰοδε ἴ0 πείθεις - " - 
δ οἴδδκο οἱ πείθεις ἰπὶο ΠΕΙΘΗΪ, ἩὨΠΟΒ Το πιη. ΤΥ 

γενέσθαι. Ἦστ δά ἢ ἃ ποῖο: “ΖὍδὸ τοδαίης ποιῆσαι τ οΝ 88 δάορίοα, οσσδδίοιοα ἰῃ Α. 
᾿Ρ. Χ.) γτοχαγάβ δὲ οογγοοῖ : “ῬὌἝΥΤα Ὅροσὰ δροξδδ [ὍΣΟ οἱ 9 ΟἩ το- 

Ὀδηαπι ἔμλοίλθ." ΑἸίογ, Ὑπὸ γοΐδί ἢ5 γέν. δα Ὺβ ἴῃδιὶ ποιῆσαι “ ΔΡΡΕΓΘΏΤΥ ργοοοθάϑα Ὅτ, ἃ οοπέσαίου οὗ ἔπο τοδιΐπρα, ὁπ 
οἔ ν ῃἰοἢ Μᾶα μα , ποιησεις.""--- ΤΊ ἢ. τοίαἰ δ γεν. τῷ. {{10 ἐἴοη οἵ 1849.--Τ.] 

Ἰ γον, 29. ἃ. εἶπεν [οἵ ἐρχὲ. γες.} αἴτον ὁ δέ 11. [5 αἷδο {Π{|Ξπὸ ἔφη, ἰὼ τοῦ. 28] δ [ΒΕΓ ΒΈΝΕ: [ει ἴα Ἰσυππὰ ἱπ Ο. Η.-., πὶ 
εἰ ἴοὰ ἰη Α. Β. Οοά, ῃ. Ὑυ}ᾳ., Δῃά ἰπ σπηςο]]οᾶ Ὀν ἴδοῆ., Τίφοἢ., δὰ Α10}.--- 

18 γον. 29. ". Τηὸ δυϊπογί τε ἐπ ἴανοσ, γοιρμοοιίνοῖν, οὗ μεγάλῳ [Ὀοΐογο οὗ μόνον) δΔηὰ οἵ πολλῷ [οἵ ἐεχέ, γες.} πδὰ Βῖπος- 
ἄο Ὀδοι οἵ 6Θη14] νοϊσιῖ (μέγ. είης Τοππιὶ ἰη Α. Β. απ. (πεαρηο), πὰ πολ. ἴῃ ,. Ἡ. [οιοτυ, οἷς... Ιηϊογηδι,ὶ οτίθδοθ 
δίομο μδ 16 ετί εἰς "|κὸ [σμδπῃ δπιὶ Τιδβεμβουάογί []9ὺ Βοτμθίδη δὰ ΑἸτογὰ} ἴο ῥγοίοσ [86 ἰόσωθσ. ἸὙἘποῖγ ορί πίσα 
δ ὕδοὴ οδϑίμ ὉΠ 1916 ὦ δ οογτοοῖ, Ὀγ {πὸ Βίημκιἰς Οοάοχ, δὸ {μδἴ δὲ ργοϑεηΐξ ἴμο πεΐχμὲ οὗ {πὸ ὀχίθσῃδι ουὐϊάθῃςο ἰϑ δῖδο ἀδ- 
αἰάοά᾽γ ἴῃ ἔλνοσ οἵ μεγάλφ. 

Δ γον, 80. Τὴ πνογάϑ καὶ ταῦτα εἰπόντος αντοῦ, Ὀοίοτο ἀνέστη, ἈΓΟ ποί Ἰοσαπὰ οαἰζος ἰη Οοά. ΑΙοχ. [Α.]. οὐ ἐπ σοά. ἴαξ. 

Ὠδβογίοἐ ἔγομι Α. 
βάσιλ. ----- Τὰ. 

ΙΕῊῸΝ πογοὸ πη ουθῖθα! γΥ ἱπίγροϊ αἰ ο. ΡΟ, ΑΙ Τοιπὰ ἰμ Ο. Η. Ὀυσϊ δῖὸ ποῖ τορσγοὐυσοὰ ἱπ {56 
6. ὈΥ τοορθηΐ ογιἰςα ΚΘΏΘΓΑΙΥ, τε Ὀοίηκ 
Ῥτοοοοσάα, δἵϊοσς τοῦ 29 (8: ἀνέστη Τὰ ὁ 

ἘΧΈῈΘΑΣΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεκε.1. Τοῦ αὶ ροιτη θᾶ. ---Ἰἰ 5 Αχτίρρϑ, 
ποί Βοβίυβ, γδ0 στδηῖβ ΡῈ] ροτταἰβδίου ἴο θρ68Κ 
π ἀοίδποο οὗ ἰπιβοῖζ, 85 4 Κίηγ, [6 Βοϊὰ {δμ6 
δὲ κι ϑδί σδηῖς ἴῃ (Π0 ΒΒΒΟΙΔΌΪΝΥ, διὰ, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 88 
186 συοπὶ οὗἩ {π6 Ῥγοσυγδίονυ, δη)ογθὰ [ἢ6 ΒΟΠΟΥ 
οὗ δοιΐϊης 88 (86 ρῥγοβίαϊηρ οἴἥοοσ, Ηθῃοθ 6 
ὈΡΘΏΒ {116 ῬΓοσΟΘα 25, Ρυθοΐβ ΙῪ δΆ, δοσογαΐηρ ἴο 
γον. 80, ἱζ ἢ ἀοεβ ποῖ ζογῃι δ} οἷοδο, 6 δὶ ἰϑαϑδί 
ΒΌΓΟΡΟΥ δυσγοδίβ ἰμο. Αἱ (9 βδιῃθ ἰΐτηθ, ἢθ 
ΒΩΥΒ, ἢ στοαὶ οοπδί δγαίίοπ, ηοὶ : ἐπιτρόπω σοι, 
Ὀυϊ: ἐπιτρέπεται., ἴῃ οτὰονῦ ποὶ ἰο ἀογορχαῖθ ὕγομι 
186 Βοποῦ ἀπ ἴ0 ἴΠ6 βογογῆοτ. Ῥδῃ] ἱπιπιο δῖ οἷ Υ 
Ὀεχὶπβ μἷβ δα άτοββ, βιγοι σης Τοτῖ ἰ8. ἃτπὶ (ἰ0 
ὙΠ ΐοἢ ἃ ομαΐη 88 δἰϊδομ θά, νοῦ. 29): ἰΐὶ 8 8 

; ἔρεῖυτς γα ΌΘΠΙΪΥ τηδάδ Ὁ (Πο86 ψγπὸ ἀοϊἑνογοὰ 
ὉΥΤΏ8] ΒΔ αΓΟΒΒ65 ὈΘΙΌΤΘ οουτίβ οὗὨ ἠι18[166. 
γκβ. 2-ὃ. α. 1 τὶς Σο Υ 5017 ΒΔΡΡΥ.---Ῥδὺ] 

ὙΔ8 ἰὩΠυσησοα ἴἰο0 ΘΙΙΡΙΟΥ͂ ΒΌῈΟἢ σουγίθοιϑ ἰΘΥΤΩΒ 
ΚΟΒΙΟΗΥ ὉΥ (μ6 ἰδοὶ (παὶ Αχτίρρα 88 ν6}1] δο- 
ἐἰκάρι ἢ αἱ ἢ 5 ον 158}} ουβίοτῃδ δηὰ αὐοδίϊοπδ; (86 
δθ, ᾿πἀοοά, τηοηιΐοη 8 βευοσαὶ ουθηίβ ἰῃ ἢΪ8 

116, τ ἷσἢ πυτη δ οα ᾿ἶπὶ ἢ Τρροτί απ (168 (0 
ΘΧ ἰδ. εἶθ Κπον]θάρο οὗἩ 86 Μοβαὶο ἴα: (566 

, ΒΟΒΗΟΞΤΤΟΕΚΝ: ἤοτα Πεῦν. οὰ Οἢ, χχυ.). Μάλιστα 
ὁ8Δη βοδιοοῖν, νἱἢ Μογον, Ὀ6 δοπηοροίοα ν ἢ 
γνώστην, ἴῃ {86 8686 οὔ: ““ Ὀ658ι οὗ Δ1}} (Ὀο ον ἐΒδῃ 
8}} οἰ ογβ) δοαυδίηἰοα Ὑἱ} 5 ἰΐ Ῥσορουν ὈοΙοη 8 
ἴο {Π|6 πηΔ1]} Ῥτοροδί(ἰοη: ἥγημαι ἐμ. μακ., 88 88- 
εἰκηΐηρ ἰλ6 οἰτοῦ σοϑδου ἴον ψ  ϊοῖ Ῥ8Ὲ] δβίθθιῃβ 

ὉΠ δίο, δηἃ ἀγὸ Γὸ- 
Β. δίϊιον ἀνέστη. Ἐηο ἩΟΓὰδ διὸ οσὐηἱ οὰ ἐπ Ουά. ϑέπι., δὶς 

ἰδοῦ ΠΡΡΥ ἴῃ Ὀοὶπρ Ρεστηϊ δα ἰ0 ΒΡΟΔΙ ἰῃ δὶ5 
ΟὟ ἀοΐθησο Ὀγθοϊβοῖυ Ὀοίοτο Ασγίρρα. Τὶ νδϑ 
8η Δα ἀἰ(Ἰ0η4] ρἰοαβυγο ἰο 86 δροβί]6 πδί μα δὰ 
ἰουπὰ δὴ ΟρροτίυΕ{γ (0 ἀοϊἑ γεν δὶβ ἐθβιϊση ον ἰα 
80 Ῥγϑβθῆοϑο οὗ δ ἀίπσ (οοπιρ. ὁἈ. ἰχ. 1δ); μδῃοθ 
6 κῖνεβ (86 ἰδίί συ δἷ8δ ῬΧΟΡΟΥ {1{|6, ἀπά γοροδίδ 
ἰϊ (τον. 7, 19, 26, 27), ἰᾷ ογάδσς ἰο δῇον ἐδαὶ ἢ 
Δϑουῖ 65 δροϑοΐδὶ ἱτρογίδησα ἰο (δ 6 αἰΓουτηπίδηοο. 
--, ῥ:ἢὸ ραγιοὶρ᾽ 8] οἴδιβο ἴῃ (6 δοουβδίἑνα, γρώσ- 
τὴν ἄντα, ἰ8 οσοδδίοποα ὍΥ ἸΟΟΒΟΏ6Ε5 ἴῃ ἐδ 60Σ- 
διγυοίίοῃ, 85 δὕνου σοῦ ἰῃ γο Ὁ. 2, [η6 σοιῃϊ να ΒΒου]ά, 
διγοἰἶγ δροακίηρ, αν γοδρρεασοὰ. [“ΤΒῈ δο- 
δυπδαίϊνο, γν. ὄντα ἰδ ἀπαοιυθίοαἷγ ἰο Ὀ6 τοφατὰ- 
οἃ 25 δηδοοϊυϊῃΐϊο - - ἃ 6886 βίοι οἴϊοπ οσοΌΓΒ 
ψ ΠΟ ἢ ΡΥ ΟἿ 0168 ΔΓ 6180 ἱηἰγοάυοσοα,." (ΓΊΧΕΒ: 
ἐ 82. 1, δῃὰ ἢ 68. 2. ἀ.).---ΕΟΥ ᾿;ϑίδησοδ ἴπ 61Δ5510 
Δυΐδογε, 566 10 κπ. (οἀ. οτγτα.). ὁδΡ. 6. δοοί. 1. 
ἃ 12.---Τπ.] 

ὁ. ΜΥ τλδθποσ οὗ 116 [, ἰμ6η,].---Οὖν 6χ- 
εἰ Ὀ᾽185. ἸΏ ΟΡ Δ} ἰδ6 ΚΘῶδΟΠ8 [ὉΡ ὙἙΝΟδ {88 
ΒΡΟΒΚΟΥ δὺ 0066 ΘΟΙΙΤΏΘΏΟΘΘΒ 8 ἀδίδῃοθ, πϑιροΐυ, 
{9 οοηδάοποο ΜΒΐοι 6 ἀοΥῖνθδ Το ΑρτὶρρΑ᾽ 8 
δοαυδίηίδποο τὶ [Π6 ΚΘΏΘΙΔΙ δι Ὀ]εοί, ἀνὰ ἐδ 
δορ6 Ὑγδὶοῖι 6 οπίοτγίδ 8 ἐμαὶ Β6 νὉ1}} 6 Βεοτὰ 
ΜΙ ΤἴΔΥΟΡ δηὰ ραϊϊομποθ.- - -αὐἢ ἴ86 Εσαῖ, ἀτ' 
ἀρχῆς: ι͵8 Ἔχρτγοβδίοη ἰ8 ΘΥΘ ΣΟΓῸ ΟΡ δι16 
(8ῃ: “ἿΤΓΟΙΣ ΤΩΥ̓ σου. Ῥαυ] βἰδίϑδ, ὅγεί, λον 
ἰοησ ἰδ σον δὰ ΚΟΥ δὲπι: δϑοοηάΐν, ἐκλαγέ 
(ΠΘΥ ἰεαγμῃθὰ ἰὁο ΚΠΟῊῪ πὶ; δὰ, ὑμι γα γ, τιλαΐ 
1Π6Υ ποῦν οὗ Ηἶπι, Πα ΟΪΥ, 85 ἃ ῬΒδγΐ566, τοῦ. ὅ. 
ΤΊ νον δ ἀπ’ ἀρχῆς γεν. - - ἐν Ἵερ., (Υ Ἀ}6ἢκ ΔῴΤΘΘ 
ψὶθ ἀνατεϑρ. ἐν τ. πόλει τ. ἴῃ ὁ. χχὶϊ. 8), ἱΡ}Ὺ 



ΟΗΑΡ ΧΧΥ͂Ι. 1.82. 44] 
ππΞ σον οὐδ σαυτόν το ξανθοῦ τὰσασσν ἐν, 

ἐδαὶ 520] δὰ θδθη Ὁγουρδί δὺ ἃ Ὑ ΣῪ ἰθοημ ον 860 
ἴο 76 ιβ θη, πὰ δα Ὀδοπ τοαγοα ἴῃ (μα οἱΐγ. 
Ἡδπςο---ϑαγ8 ῬΔῈ]---ἰ 6 } Δἰσολαν ΚΩΟ τη6, οὐ θῇ 
Ὀοίοσο 1 ἀϑβοῦῖδο τ βοὶζ, παυιοῖυ, ἰδὲ [δα ᾿ἰνοα 
88 ἃ ῬΒδσγῖβοο, δοσοσάϊηρ ἴο [86 συ]θ8 οὗ {16 
διγϊοίεδὲ βοοίύ. Οορ. οἢ. χχὶϊὶ. 8. [““Μοεί 
εἰγαϊί(εδί ἷδ8 Δ Δηοτηδὶοιβ Ρ]Θο δ ϑιη, ποὺ ἔουπα ἴῃ 
86 οΥἱἰχίηδὶ, δαὶ Βαπάοὰ ἄοννῃ ἔσγουι ΤὙΠπΠ4416 
(δγουχὰὰ ἰδ 6 ̓ δίον ΕἸ 118} γοσϑίουϑ. δέγαϊ(εδί, 
ἐ. 6... Βιγ οἱ ϑϑί, βίο. ΠἘΑβαρο πρὸ ΤΊΡΗ φῦ Ἔτι ΓΕΘΥ͂ 
τνουἹὰ [νΜόγὸ Πρ, ἐὰν ϑέλωσι, 10] ἴδ. ἔν, 
ἐθαὲ 6: ΠΥ σοῦ], ρου ρ5, ποὺ δ βυ βή οἰ ΘΉΕῪ 
οδηἀϊὰ δὰ ΒΟΠΟσΘΌΪΘ ἰοὸ ἀο 8οθ. ΤΟΥ πιϊχυῦ Δ Ρ- 
Ῥγοδοπά ὑπαὶ βαοἢ δῷ δατηΐββίοα οἡ {πον ῥϑνί 
ὍΟΌ]ὰ σΟΠΥ͂ΟΣ δ αἰ οηαὶ ὨΟΠΟΥ οἡ Ῥαμὰ]. 

γεπ. 6-8.. Δηᾶἃ ποῦ ΣΦ κἰαῃᾶ δ: 818} 
ἡιαᾶροά.---Ηοτο (6 ἀροβί]α τα ρί αἸΥ ρ85808 ἔγοπι 
ἐπ οαυ οὶ ρμογὶοα οἵὨ ἷβ 16 ἴα ν ϊο 6 δὰ 
τοΐοσγοα, ἰοὸ {π6 ῥχοβοηΐ τηοπηοηΐ; π6 ἰ68018.68 ἰλιαΐ, 
βουνοῦ νι ἀοἷνγ ἷἶ8 ρσγοβοηΐ ροβίϊϊου δηὰ βοηϊϊ- 
τηθηΐβ τη δέέπὶ ἰο Αἰ ΠΥ ἔγοτα ἰθο8θ οὗ ἱπδὶ 
οαυϊϊον Ῥοσὶοα, 6 νγαϑ, πουθυί 6 1655, δΔοσυβοα δά 
Βιι Ὀ)εοἰοὰ ἰο 8 ἰγί4), ποὺ ου. δοοουηὶ οὗ δροϑίβϑυ 
ἔτοπι 186 [[βγδοὶϊἶοὸ σοὶ ρίου, Ὀὺπΐ, οα ἐμ δοῃ- 
ἰταγγ, οα δοοοιυηῖ οὗ μ18 δάβοσθησθ (0 186 60π)- 
τοῦ δηὰὲ ρσοηπΐηθ [δἰ δηὰ πορθ οὐ [ϑβγϑεὶ. 
Αμὰ ιμϊβ8 Πορθ--ἂθ σοπίϊπι108---Γ88 ΟἹ ἰδ6 
ΟΧΡΥΘΒ5 ῬΓΟΙ δ δηὰ {πὸ τογυοϊαίΐου ποι αοα 
δὰ ρσνγδηιοὰ ἰο ἐμ 72 ΥΠΟΓΙΒ; ἰὐ 18 ἃ ΠΟρ6 τ} 1 ἢ 
(809 ψοῖθ πδιΐοη ὩἰΠΟΟΣΟΙΪΥ πὰ ΘΑΥΠΘΘ ΪΥ 6η- 
ἰεσίαϊ 8. Ῥδὺ] πτιοηἰϊΐϊοηβ (0 ἴνσϑϊνϑ ἔσὶρ68 
δωδεκάφυλον----α ἱπδοσγαίία ΠΒοΠοΥΘΌΪ6 ἀδδβίρηδ- 

ἄοῃ οἵ {6 ἰοὐδ)}} οὗἩ τὲ 6 Ῥ6ορ]6; οορ. 94π|. ἷ. 
1.-. Το νογὰ 15 δηδίοξουβ ἱπ ἔοσιῃ ἰο δεκάφυλος, 
Ἠδοτγοαοὶ. Υ. 66. (Μεγον:).---π., νοῦ τοίον- 
τίη ἴο ΔΏΥ ἸοσΔ] 1168 πὰ τ 16 ἢ αὐ ὑλαὺ ἐἶτλο ἰπαϊ- 
νἱάυ418 Ὀοϊοησίης ἰο 186 ἠκίΐϊοι ταϊχὶ αν ο]]:; 
Βϑπσο ἐμ 6 ἀοβοοπμάδηίβ οὗὨ {πὸ θη ὑσὶ Ὁ68, ῬΟΒΒΙ ὈΪΥ͂ 
8{}}} ἴῃ 186 τορίοηβ οὗ ἰμοὶσ Ἵσχὶϊο, τὸ ἱποϊἀρα, 
Νον (18 ΒΟΡΘ οἂπ ὉΘ πο Οἶδα ἰδ ἰδ δ{ε8δ]- 
απὶς ΟΡ; ἤθησθα Ρδυϊ μοτὸ ἰπίθηἀβ ἴο 8840 {18 
Δἷὶ ἀονοαὶ [6τγϑοὶ 95 Βοροά ἴον ἰμ6 Μοβϑίαι ΒΟ Πὶ 
ἀοά μαὰ ρΡτοπιίβοά, δὰ ἐμαὶ πὸ ἰπιβο], πιοτο- 
ΟΥ̓́ΘΡ, Ὀοϊϊονοά ἰπαΐ 86 ἀϊνίης Ῥγοιηΐβο μβδὰ Ὀδθη 
{18}1οἃ ἴπ 726515 οὗ Νασασοίῃ, ν}Ὸ δὰ ΔρΡρΘαγοϑα, 
ἈΠ ἢδὰ τἱϑοι ἔσο ἰδ9 ἀθοδα. Τ}}18 ἰαϊῖον ἐπουρῃί 
Ἰοδὰβ Ἰιτὰ ἰο 8858Κ 6 αυσϑβίϊοη, νοῦ, 8, τυ βίοὶι αΪ- 
ΤΘΟΙΪΥ 88841}158 ἀου δὶ δπὰ υπὈο]1ο΄. Ηδ δΔάάγ65868 
ἐξ τὸ 81} γῆο ὅσο ργοβοηΐ (ὑμὶν), ἱποϊαάϊηρ ἀκτίρρα 
δὰ Ἐοβίυβ, δηαὰ βδϑβυπ,οβ {παὶ, νι τοβροοὶ ἰοὸ 
1818 ροϊπί, {ΠπΠ0 7 8.6 Ὁῃθο]ονοσβ. [“Τί ἄπιστον 
κρίνεται---α ααοδίΐοη ᾿πιτοἀπσοα τὴϊὰ τσοὶ δῃϊ- 
τηδίΐοη. Ομία 2 ἐπογεαίδιία γμαϊσαί" αρμᾶὰ υοῦ 3 
8ο Βοχα, ἀτσῖοθθῦ., Κυϊΐη., δηὰ οἴμοσβ. βΒιῖΐὶ ἰδθ 
ατοοκ ποίο οὗ ἱπίογσορϑίϊοη (:) διῖϊοσ τί 18. οτηϊί- 
ἰ6α, οἡ ἰδ σΟΠΙΓΔΤΥ, ὈΥ ατοίϊα8, Οαϊον 8, 
ΚΏΔΡΡ, Μεαιιηδοῖ, ἵδοδτα., ΜΟΥ οΣ, Ὑπὸ ροΐπὶ δπὰ 
ἰηἰοτρσοῖ ; Ομ ἱπογράϊθ116, εἱς." (ἀ0 Ἤεἰ(6). 
ΑἸΟχδη ὁ 866 18 10 ΡΓΟΟΥ (9 ἔοττ ΟΣ Ρυποίυοιου, 
ἑ. 6., “μαι! [811 υάᾳοά ἱποτοάϊ 16, οἵο.᾽" δηὰ 
Ηονβου (ΟοπΥ Ὁ. δπὰ Η. 11. 803) δἀορίβ {μ6 Ββαπιὸ 
γον. Ηδοζκοῖῖ, κὸ θοῦ ον ἰπ ἢἷ8 ἰτδπβὶἰΐοη, 
Ῥγοΐδτβ (6 Ἰαίίον, δὰ ἀρτθοθ νι ΜΟΥ, 80 
ΒΑΥΒ (δαὶ τι βδίδη ἀἰηρ αίοπο, ἰ8 ὭΘΥ͂ΟΡ 80 ΘΙΠΡ ΟΥ̓ δὲ 
(48 ἃ φυφβ8ι108)}, δηὰ ὑπαὶ ἱ{ Ῥαὰὶ Βαὰ ἰηἰγοἀποοὰ 
[6 ῬΣΟΏΟΙ 88 8 ΘΧΟΪΑπηδίΐοη ΟΥ ἱπίοτσγοχαιίοη, 
6 του Ἱὰ δυο βαίά, τί γαρ, ΟΥ τί οὖν, οΥ τί δέ.---- 
Τκ.]. ΤῆΘ δχργθϑδίοη ἐΐ - - - ἐγείρει τοῖοτβ ἐπ- 
ἱεγτοσαίοεῖψ ἰο 16 οΟὈ͵θοὶ, 'ὰ 80 1733. δὲ 6 ὙΠῸ 
ἀθθιλα ἰΐ ἱμογοά  Ὁ]9, ἀθηΐθα 8 τοδϊῖγ, ΒΒ ηο9 εἰ 
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8 θγα θαυϊναϊθῃὺ ἰο ““ὙΒΟΙΒΟΤ,᾽ Ῥτϑοΐβο Υ 88 ἴῃ 
γον, 28. [ὑ σαπποὶ τθᾶῃ “ ἰμαὶ,᾽᾽ ΐο που]ᾶ 
Ό6 υπρταιημπδίϊοαὶ. ΤῊ 8 οὈ͵θοίίου ἀο68 Ὡοΐ δΡ- 
ῬΙΥ ἴο (19 ἰχϑῃηϑ]αίϊοι “1{᾽᾿ (ΜΟΥ ον, ἴῃ Δοοοσ Δ 66 
8 (μ6 Ψ α ζαῖο δὰ Εγαβιηυ8), ψ ΐο ἢ, ΒΟΎΨΘΥΘΡ, 
ἀοο68 ποὺ β8θθῖλ ἰ0 ΘΟΥΓΒΡΟΔα ἴο {86 ὕγαϊῃα οὗ ταϊπὰᾶ 
οἰ πον οἵ Ῥδὺ], ὋΣ οὗ ἰἤοβο Ὑῆο ἀουδὶοι.---} 9 
ἰ6η89 οὗὨ ἐγείρει 'ἴΒ Βἰκιιϊβοδηὶ---ηοἱ ργείεγίίε, γοῖρυ- 
της ἰο {86 τοϑδυγγθοίϊοῃ οὗ 768018, ΠΟΥ ἡιείωγο, ἃ 8 
τοίου γί ἴο (ἢ. 6 ΚΘΉΘΓΑ] τοβαγγθοίιο---Ὀυί ργόδοηί, 
ἴῃ οτάθσ ἰο ἱπάϊοάϊο ἐμδὺ {π6 ᾳασϑίϊοι ἀο68 ποὺ Γ6- 
ἴον ἴο ἃ ϑρθοΐδὶ μἰϑίογ οὶ δυϑῃΐ, Ὀυ ἴο 8. σοηθορ- 
(Ἰοη οὗἩ ἃ ζϑῆθταὶ Ομ υβοίου, Οὐ, 1 ΟἶῸΣ γογάβ, ἰῸ 
80. ΔΌΪΑϊηρ; αἰἰγϊ δαϊ6 ον ρόνοσ οὗ αοα. 
γε. 9-11. Σ νυϑυὴγ τδουρδι.-- στο Ῥδὺ] 

ῬΘΒΙΠ)68Β (86 8076 σὲ ΠΙΟΩ ἢ6 πδὰ ἔογ ἃ πιοῃηδηΐ 
ἀγορρϑα (ἰπ νον. 6--8), δηὰ δρδίῃ σοΐθσβ ἰοὸ εἷθ 
ῬΘΥΒΟΙΑΪ ΠἰΒίΟΥΥ ; οὖν ἀο68 ποὺ σοπποοὶ ἰδ Ββίαἰ6- 
τηϑπὶ (δαὶ [0] οΟτν8, ἃ8 83 ἰπΐθοτγοησο, τὶ ἐδ 9 υἢ- 
Ὀ6] 16 ἰο ΒΟ Ῥδὺ] δὶ δαἀνογίοὰ ἰὴ στοῦ. 8 
(γον) [80 ἰηἰογργοῖβ ἐμὰ8: “ἸῺ ΘΟΠΒΘαΌΘΠ6Θ 
οὗ {μ18 Ἀπ 6] 16 Γ (μὲν οὗν), 1 τιν 6] τνγὰ8 ὁ866 8ὰ 
δυο ἃ ΘΠΘΙΏΥ οὗἁ {(Π6 δ π|6 οὗἩ 2688. ΑἸοχϑη- 
ἀον ἰθὰ8 ἱπίθυρτοὶβ οὖν: “ΘΙ, (μοπ, 88 1 νγᾶβ 
βαγίης, Ὀοΐηρ βυοἢ 8 Ῥμαγίβοο, 1 ἱμουχαὶ, οἴο.᾽ 
--ΤᾺ.].- -Β8ἘῈ}1 οὐρῆϊ ἴο ἄο. ἑ. ε., 41 σοηϑὶά- 
Θγοὰ ἰἰ ἰο Ὅ6 ΟἸΘΑΙῚΥ ΤΩΥ ἀυγ (0 ΟΡΡοβ86 [86 ΠδΙηΘ 
οἵ 6805, δηἃ ργονϑηί (Π 6. σοηΐοβϑίοη οὗ ἰϊ.᾽ Ηογο 
Ῥαὰ] ρίνοδ ἰο ἰδ 6 ΟΠ Υ 8.18η85 {86 παπιο οὗ ϑαὶῃ δ, 
ψ ΒΟ ἢ Π6 δὰ ανοϊάδα ἴῃ ἷ8β δά ἀγοβϑ8 ἴο ὑπ ρθο- 
ὈΪΘ δἱ Φοσγαβαίοι, οἷν. χχὶ!. 4; Ὀυΐ ὁπ 16 Ῥγδβϑοηΐ 
οσσεϑίοη 6 ἀρβί σ ΘαΪΥ ΘΙΡΙΟΥΒ ἰδ6 ἰογὰ ἴῃ 89 
ῬΥΘΒΘΏΟΘ οὗ ΒΘΑΥΘΓΒ ὙΠῸ ἯΟΓΘ ἀπ ὈἰαΒβοα, πα ἰΐ 
8 18 ΟοὈ͵δοὶ αὐ ἰδ βΆπιθ {ἴτη0, Ὀοΐἢ ἰο ὉΘΔΓ τὶΐ- 
695 [ὉΓ Οτῖϑι δῃὰ ΗΒ ΘυτοΙ ὉΥ υϑίπρ ἰἰ, δηά 
ἰο σοῃῦθαβ 818 οὐ συ. [0Ὸ ἢοιϊο, οὐ ἰδ6 
ΘΟΠΙΓΑΓΣΥ͂, ΒΩΥ8: “ἢ|6 Ὁποοηβοὶ ΟῚ ΘΙΏΡΙΟΥΒ 8 ἢ 
ΟΧΡΓΟΒΒΙοη ψὨϊσὰ σου]ὰ ὃ6 ἱπιο}} Ἐκ] Ὁ]6 ἐο ΠΟΠΘ 
δυΐ ΟΠ Υἰβι ἢ β.᾽" [Ιἐ 18 οὗ γοΥῪ ἔγοαθσδηΐ οσσὺν- 
ΤΟΠ66 ἱπ ἐμ6 Ῥϑυ]ΐπο 60 ]8{168.---ΤῊ.].-- 6 5 
ΓΆΘΥ σσϑῖθ ραϊ ἴο ἄδθδιη, 1 ρανθ τὰν νοΐοθ 
αϑαϊπδῖ ἴμθ1ὰ [1 δββϑηίϑα ἰο ἰ1].-- -θποο ἰὐ πηϑΥ͂ 
Ὀθ ἰπΐογσγοα δι Κ᾽ ΡΠ ἢ τγ88, ἴῃ σαί, ποὺ ἐἢ9 
ΟὨΪΥ οὴ6 ΨἘο βυϊεγοα τηαγίγτάοπι ἀυγὶπς (δ6 
Ρογβοουϊοη ἰο πιο ΤΘίΌΓοησα ἰ8β ὮΘΤΘ τη866. 
ΤῈ6 Ρῆγαβθ ψῆφον καταφέρειν, Βιτὶ οὐ Υ Βρϑαϊίης, 
ΤΏ6ΒΠ5; 20 ἀδροδίί (ἦλδ οσαἰσεζμδ ΟΥ ῬΘΌ]6 υδοὰ 83 
8 ὈΔΙ]οΐ ; Π6ΥΘ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 1 ὁ 88 ᾿{{{10 ἀδδὶ χῃαίθ 
ΕἸ ΟΓΑΠΥ (Π0 δοὶ οὗ ἃ ᾿υάρο δηᾶ Ἰδν 1] ΔΑΒΟΒ50Ὁ 
ἷῃ 8 δουγί, ἃΒ Οὐγ ον [αοττη8ὴ} πψοτὰ “Ὀοὶ- 
δὲ τη },᾽᾽ δἰ σἢ οΥἱ κί Δ }}Υ δὰ {μ 6 Βδῖὴθ τηϑδηϊης 
[ὕαὰι 18 ΠΟΥ υἱϑραἃ ἴῃ [ὴ6 Β6η86: [0 αὐὟόΦ ΟΥΣ ΘΟΠΟῸΓ 
0, ἐο ἀδδεηΐ οὐ Θομδοηί.---Τ.. Ῥαὺ] ἰπαϊοαίοβ 
ὉΥ 16 τΟΤα ΟἿΪΥ 8. πιοσϑὶ δβϑϑϑηὺ δηἋ δρρσουαὶ. 

γεε. 12-14.-. ὙΨῚ δυϊδουσῖν δηᾶἃ οοσὰ- 
ταϊβδῖοι ; ἐμαὶ ἰδ, ἢ6 Ὑοηὶ 88 ἐδ6 δυϊμογισοὰ 
ἀροηὺ δηάὰ σορζοβοηίαίίυ οὗ (ἴὸ οἰίοῦ ῥγίϑϑδϑίϑ. 
Ἐὰν ροου  ]Ρ (168 ΤΩΔΥ θ6 ΟὈβοστθὰ ἴῃ ἰδ ΠΔΓ- 
ταῖϊγο δ ῖο ἢ} ζο] ον, δπὰ τοὶ χοΐοσϑ ἰὸ ἰδ 
ΡΡῬθδγδποο οὗ 968ὺ8 ἴῃ ὑπὸ υἱοϊηῖϊν οὗ δγηδ8- 
688:---Ἰ, βοίηθ ἰτγδὶίβ ψ ἱοῖι σῖνο ργοιίμθηοθ ἰ0 
186 ΟΥ̓ΟΓΡον σης οὔοοί οὗὨ ἰπαῦ ΔΡΡΕΓΔΠπΟΘ; ἴον 
ἰηβέδησο, 86 Ἰσῃι το ΒΒ 6 δτουπά, οχοθεδοὰ 
(6 Ὀνγ χίμοββ οὗ ἐμθ δ, γον. 18,  ΠΘΓΘΩΒ ἴδ 6 
Ἰαηκύαχο ἴῃ οἷ. ἰχ. 8 ἰβ βἰπηρὶγ, φῶς ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ, ἀπὰ 'ἰπ ο᾿. χχὶϊ. 6, φῶς ἱκανόν; πιογο- 
ΟΥ̓́ΘΡ, 811 116 αἰἱοπάδηίβ οὗ δι] [6}} ἰο {π6 δα γί, 
γον. 14,  μοσθδ5 {π 8 οἰγουτηπίδησο 5 πο τη 6}- 
ἰϊοποα ἰῃ οἰ. χχὶϊ. 7, διὰ {π6 βἰδίοιηθηΐ 15, δρρδ- 
ΓΘ Υ͂, ουθῃ σοπἰχϑἀϊοιοα ἰῃ οἰ. ἰχ. 7, (ὁπ ὙΔΙΟΒ 



442 ΤῊΒ ΑΟἸΗ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΙΈΕΒ,. 

ὝΟΓΒΘ, 806 ἰδ ἔχεκο. ποίο, δὈΟΥΘο).---2. Τὴ Γο- 

τοδτῖ ἐμαὶ πὸ τοΐοθ βρόκθ ἴῃ 1:0 ΗΘΌΓΟΥ, {μαὶ 
ἦδ, (6 Αταϊηφδη αἱδ]ϑοῖ, το 8 ποὶ τη8ὴ6 ἱπ 
1886 ὑπὸ Ῥδγδὶ οὶ ρδδβϑαρϑδ: ἰῃ οἷν. χχὶϊ, 7, 11 γγ88 
ἀπ 1655 ποοάρά, 848 Ῥδὺ πἰπηβοὶΓ βροῖ οἡ ἐἰιδὶ 
οοσαβίοη ἴῃ ἰμ6 Ατδιγθθδῃ [οἷ. χχὶ. 40)].---ὃ. ΤῈΘ 
δααϊιΐοπ ἰῃ νοῦ. 14, ΠαΠΊΟΙΥ, σκληρόν - - - λακτί- 
ζειν, Ὑϊσἢ, ἰὼ οἷ. ἰχ. ὅ, ἰδ ἰο ὃθ ταὐδοιοἃ ἴοτ 
ογἰεἰσαὶ γθλβοηβ, δηάὰ, ἴῃ οὗ. χχὶϊ. 7 15. οχῃῖϊοὶ θα 

ΟὨΪΥ ἴῃ αὶ βίη ψια υποῖδὶ πιδηυδογὶρὶ [Ε], δυὰ ἴῃ 
8 ἴον υϑουβίουβ [θυ ποὶ ἴῃ ἴμο ὕυ]ς.---ΤᾺ.]. ΤῈΘ 
τ ἰ(86}} 16. ἀονίνοὰ ἤγομη ὑμ86 ρθουν τποᾶθ 
ἴῃ ἩὩϊσῖ (6 οχ γδ8 οὐρ᾿ογοὰ. Τηὸ ογἱοηίαὶ 
ἕατταον (οἰ ουσοὰ (δ6 ρ᾽ουχὰ [{πτηΐβθ θα τὶ ῖ} ΟἹ] 
οη9 Β4η416], δπὰ ἐ ΜΕ ΣῚ ει ν᾿ ἷ8 Ἰοῦῖν Βδπά. 
ἴῃ δἰβ τἱὰὶ 6 Βοϊὰ ἃ σοὰ πῃ ϊοῖι νγ88 δὶχ οὐ οἱρεὶ 
ἴοοὶ Ἰοηρς, ἰο ἰ6 οηὰᾶ οὗ ψμΐϊο ἃ κολδὰ νγὲ8 δἱ- 
ἰδοβοὰ. ὙΒθη {Π6 δηΐτ8ὶ ψῺῶ28 τοΐγδβοίϊοῦυ δῃὰ 
κὶοκοά, {89 ἀγίνονρ δρρ] θὰ {86 ροκά, νϊοῖι, ἴῃ 
ΘΟΏΒΘα]Π6ΠΟ66 οὗ (ἢ γἱο]οηΐ πιογοτηοθπί οὗ 9 δηϊ- 
1Ω8], ἸηΒ]οιοἀὰ οἡ 1ἰ δἀάϊιϊοπαὶ ραΐη. ΤῸ ἔρυ- 
Ταϊΐνο οσργθδδίοῃ ἱπιρ θα ἐπαὶ Ῥϑυϊ 5 ον ν]]], 
δὶς οδεγοὰ Γοβὶβίδμοο, σου] ὰ πΘΟΟΒΒΆΥΣΥ Ὀ6 
δυθάυοὰ ὉΥ ἰδ ΟΧΡΓΕΒΒ οομμηδηὰ οὗὁἩ 6 Ἐο- 
ἀθοπιοῦ, ἡγ0 δρρεδγοὰ ἰο Ὠἷπὶ ἴῃ οὐΡῊ Βα ιὶῃ σ᾽ 
κἴοσγ. [Τὸ ργονθῦὴ πρὸς κέντρα λακτίζειν νγᾺ8 
ἴδιο ἰδ Υὶ οι ρ᾽ογοα ὉΥ ἐδ9 ΗἩοῦτον, (6 ασο 8 
διὰ ἐπ οβη8. ΕῸΥ ΒΌΙΔΘΓΟΙΒ ρῬΘδΒΔ 68 ἴῃ (80 
1ιαἰὶη δηὰ Οτοϑοὶς ο]αϑϑὶοβ, 8006 Κυΐηοοὶ ὁπ οι. ἰχ. 
δ, ὁ, δὰ Οτοιΐυ8 οὐ οἷ. χχυὶϊ. 14.---Ἴπ.].---. 
Ἐμὸ αἱγουπιδίδοθ (δὶ {8.6 του] ἱο ΘΟ Ογπί ἢ 
ῬΟΙῺ (δ οαἸἸπς οὗ Ῥαὺ] 88 {Π0 δροβίὶο οὗ ἐδὸ 
αφμι)ο5, δηὰ δἷβο σοποουπίης (6 Ῥτοϊθοιΐ 0ῃ 
πο 6 ἡγοῦ ὦ ΘΏ͵ΟΥ διὰ ἀλη ροῦδ [Π8. Ἰῃ χοαὺ- 
ϑποα εἰμι (4 τονοϊδιΐοι γθοοϊνοὰ Ὁ. Ῥδὺ] ἴῃ 96- 
τηϑδοῖ8 ἰΠγου ἢ Απδηΐδϑ, δοοογάϊηρ ἰο οἰ. ἶχ. 10 
ΒΞ, δπὰ οἷ. χχὶΐϊ. 8.), 156 Βεῦθ σοργοβθηθα 88. δὴ 
ἰτηπιοάϊαία δὰ ἀϊτγοοὶ τουοϊδιΐοη γοοοϊνϑὰ ἔγοπι 
Φοδυδ οὐ ἰδ: ΥὙὙ87---88 8ῃ ἰπίορτγαὶ ρμδατὶ οὗ {86 
ἘἈδάθϑιμοΥ Β ῬΟγβοηδὶ γουοϊδίϊοθ. ΤΏΘΓΘ ὙὙ6ΓΘ 
ἔνγο ΓΘΒΒΟΉΒ, ἃ ποραίϊνο δὰ δ ροβί(ἷγε, ὙἩΝ1ΘΒ 
ἑμδυοηοοά Ῥδὺ] ἰῃὰ πλδιεϊης (818 δἰδίθιηθηῖ. [ἱ 
ΑΒ, Οὐ (6 ομ9 ᾿δπά, ἱπιρογίδηϊ, ἤθη ἢθ 8ἀ- 
ἀτοβαοὰ ον δ Ὠθάγοσβ, 0 ΧἾΥΘ ῬΤΟΙΙΪπΘΩσΘ [0 
86 ὕβοὶ (οἷν. χχίϊ! 12 4.) (αὶ ἃ Ψενν, νῆο νγ88 
“4, ἀονουίΐί τηΔη, δοοοτάϊηκ ἴο (6 ἴδνν.᾽ δὰ Ὀ66Ὼ 
ἐπ6 τπηοάϊατῃ οὗ σοιητηιηϊσαὶΐϊοη; ἩδΟγΘαΒ ἐἰεὶδ 
οἰγσαυπιδίαησο σοιϊὰ αν δαὰ πὸ ψοῖ χοῦ ἰπ [89 
)υάδριιοπί οὗ Ακτίρρα δπὰ {6 οἴβεῖ ἈΘΘΓΟΥΒ 
ΜΒ ῬΔᾺ] ΠΟῪ δά άγοδβοδ. (Βαυπιρεγίθῃ ὙϑγῪ 
ὁυάίοοιαὶν ἀϊτοοῖβ δἰϊθηιίοι ἰο (818 ἔδοὶ). Ομ 
ἀπὸ οἶμοῦ δῃά, Ῥδιυὶ τὰ ἰοὰ ἰο δ ῖκο δΪ8 βἰδίθ- 
ταθηΐ ἴῃ ἰδ 8 ἔογι, ὈδΟΔΌδ86 1 νγῶϑ ᾿προτγίδηϊ [Ὸ 
πὰ ἰθδὶ (18 τογο]αϊΐοη, τ ιϊοῖ, ἐὲ 18 ἔσιιθ, Βὸ 
τοοοὶνϑα ἰβτουχὰ ἰδ τηράϊυ οὗ Απδηΐδβ, βιου]ὰ 
4180 0Ὀ6 ἀἰδι! ΠΟΙ υπάογβίοοά ἰο ὃ6 Ομ ψ ΐοΐ Β6 
δα τοοοϊγοὰ ἤγουν ΟἸτὶδὶ εἰ τ86 1]. Ηρησο ἢθ 
Βογο ἰδ κοδ {16 ἸΙΌΘΥΙΥ ἴο0 Ττηδ|κο ἃ βίδίϑιηδηΐ ἴῃ ἃ 
ἔοσι δος ἀο68 ποῖ, ἴῃ ἃ ΒΟΣΥΪ6 ΤΔΏΠΟΡ, Οὔ- 
ΒΟΙΥΘ (88 τηθγὰ ᾿οίίον δπὰ ἰδ βρθοὶΐδὶ οἱτουτι- 
Βίδῆοθβ. Αμὰ ἰΐ ἰβ ὈΥ ΠΟ πιθδὴβ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ, [ῸΓ 
80 Ῥύγροϑο οὗἁ σϑιηου!ῃ! ΔΗΥ͂ ΘρΡρδϑοηὶ ἀΐβοτο- 
ῬΔΏΟΥ͂, ἰ0 δδϑύμμο ἰμδἱ 7 6805 δὰ δοίυ}}γ, δἱ .ιῖ8 
ἤἢγϑθξ δρρεΆγδησο. ρσίυθῃ 80] ἃ βζθΏΘΓΑ) Υἱον οὗ 
᾿εἷὶδ ϑυδοαυθηὶ ἸΔΌΟΓΒ, νυ ἰοἢ Βαιππιρατγίθη (11. 2. 
Ῥ.- 290) Τοργοβθηίθ 88 μϑυΐϊης ὈΘῸΠμ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἐδ86 
0886, ΔΙποιυρὰ ᾿6 ἀοθβ ποῖ ροβιεϊ νον δηὰ οχ- 
ῬΙ ΘΙ δάορὶ ἐμὲ γροί ἢ 6818.---ὶὶ 8 υδὲ 88 
110116 ὨΘΟΘΒΘΆΤΥ [ῸΓ δῖον “10 ἀοδρδὶν, ἴῃ ΥἹ Ὁ οὗ 
ἰδ τηϊδοομάιοὶ οὗ ἰδ Ἰοαγηθαὰ ἱΒ 60] ορ δ 85,᾽" δηὰ 

ἴο Ἔχ ΒΙ ὉΠ {86 τϑυτοὺμ οὗ ὕϑοϊς τσ ΔΡΡΟΔΥΣ 
ἴῃ 8 ρῬσγοίοοὶ δραΐηβὶ οὔσὐ ἱπίουργοϊδίϊου οὗ (86 
ῬΆΒΒαβο ὈΘίΌΓΟ 08 (ἴῃ δἷ5 εάεη α. ΑΡ. 1]. 801 
Ε1.---[Ὀ᾿ιδοουτδοδ οὗ ἰῃς Αροβί]θ5, 2 οϑάὰ.---ϑεἷεῖ 
ἰηἰγοάμσο5 (686 τνογβ ἴῃ ἃ ποίΐο, ἢ. 802, 85 βεσγθ 
φυοοαά ὈΥ ΘΟ 6, βοτὰ 6 τη ΠΣ 0η 5 ὉΥ͂ πδιηδ. 
Ηδς ἀϊδβοηῖβ ἔγοπι ΓΘ Ὠ]οτ, πὰ σεχαγὰβ {86 δἰδἰο- 
ΤΠΘΩΐΒ 88 ΒΑΥΪΏΡ ΘΟ δοίΌΔΙΥ πιδὰθ ὉΥ {Π6 86- 
ΥἹΟΌΣ πο η Β6 δρρϑαγεὰ ἴὸ Ῥδυὶ].---ϑ:1ε γ᾽ 5 τροσῖδ 
88 ἃ ᾿ἰοαζγῃηδά, οὐ βδούοχ, ἀδνουΐ, δπαὰ 811} ὁχ- 
Ῥοβῖϊοσς οὗ (μὲ ἀϊνίπο ποτὰ, δ σοῃοοάφα ὮΚΥ 8]]}-: 
Ὀυὶ δἰ ΤΏΔΠΠΘΙ οὗ προεοκίηρ οὗἨ δ᾽5 σοῃίοιροσα- 
σὶοϑ, δϑοπὴϑ δ᾽ ὑἴτὴ08 ἴ0 Ὀ6 δγτοζαηηῖ δηὰ Ἵοοῦ- 
ἰοτηρίυοι, δὰ 845 σίγθῃ οἴοφῃσθ ἴο σωϑηῦ οὗ 
{86π|.---Τὰ.].---ΕΟΥ τὸ δυὸ ὈΥ͂ ΠΟ ΤΟΙ 88- 
διατηθα ἐπδῖ, ἰὴ τὸν. 16-18, Βὸ τοργοβοηῖδ “ἢ19 
ον ἱμβοῦρὶ8 85 δυΐης Ὀδ6η Ἔχργοπβοὰ ἴῃ πογὰβ 
ΌΥ ἰδς Ἰογὰ;᾽ νυ τοδιηἰδίη, οὐ (86 ΘΟὨΙΓΒΓΥ͂, 
ἰδὲ Ῥϑὺ] Βογὸ αὐυοίο8 Ὑοτὰβ αοίμαίϊν ΒΡροκοῃ ἰὸ 
χη ὉΥ {δὰ Ἰοτὰ ἐπγουσ Απδηΐαβ. ἔοσ ἰδ 
ΜοΣδβ ἰη οἷι. ἰχ. 1δ, 16, ἀοπιοπδίγδαίο (δ δὶ ἐδ ς 6χ- 
δἰιεὰ Ιογὰ ἀϊὰ γε] σοῦθὶ Ῥγθοΐβοὶγ ἰῤδε 
(πουρθῖθ ἰο Απδηΐδβ.Ό Απὰ ὑδὸ ΟὨΪΥ αηποβίϊοα 
{πδὶ σδὴ Ποτθ διΐδο, ἰδ 8: Ὀῖὰ Απδοΐδα δἱ 
οὁ568 Γεροδί ίο Ῥϑὺ] 8}1 (δ 16 Ἰνοτὰ δα 5βαϊὰ ἰὸ 
εἰ ΗΌΜΟΥΘΣ ῬΓΟΌΔΌΪΘ ἐΐ ἰβ μέγ δὲ ἰμπδὲ δὰ 
ΔΙ Υτηα γα ΔΗΒΉΎΘΙ ψου]ὰ δοοογὰ νεῖ ἢ 86 σαι, 
{86 Ἰαῆρυδρο ἴῃ οὨ. ἰχ. 17, που οΐθδβ, δυγα ἢ 
ἃ ἀουδι: αι (Π6 ἰοδΕ!Ὡ ΟῊΥ οΥ̓͂ [ἢ δροβί]6 Ἀΐπ)- 
86]7, ἴῃ ἢ χχὶϊ. 18, ἀδοϊὰοβ {ῃ9 μοϊῃὶ ἴῃ (86 
δἰδτιηδίϊνο, δἰ Βουσ 86 ΒΟΙΘ ΥΟΤΙΎ ΒΌΙΩΤΩΔΙΥ 
ΤΟΡΘϑία ἰδ πτογὰδβ οὗ Απδηΐϊδβ. Ηδποο γα ἀ0 ποὲ 
Θοπδίἀο Υ οὖσ ορίπῖο [βἰδίβα ἴπ 1,6 Β 16 τ᾽ 5 Αγαὶ 
οαἀξιίοη, ἰο τ δῖοι δῖον γοΐεσγοα.---- Ἑ.ὔ δ ποθ ϑθ- 
ΤᾺ] σοξαιϊεά, (παι, ἰπ οἷ. χχυὶϊ. 16-18, {86 δροϑ- 
116 σοι δἶποβ οσὰβ οὗ Ομ τοὶ πο Ηας δροῖκθ 
πσοῦσ ὑπ6 που οὗ Απδηΐαβ, τὴ ἢ (Βοβο πίον 
(0 ΒοάΘΟΙΟΥ ῬΟΓΒΟΠΔΙΙΥ δηὰ αἀἰσοοὶγ δἀὐ ἀγοεδοὰ 
ἴἰο πη ἔῃ ἰμ6 υἱοϊῖ ιν οὗὨ Πδιδβδοῦβ. Απῃὰ Βοῖο 
γὸ (ῸΚ ἰμαὶ τὸ 8ΓΘ 88 11 0]|6 χΣν οὗ “ Ἰελτηοὰ 
τοϊβοοπάποι᾽ 88 δία σ Ηἰση 6] 5, τ θΏ, ἐπ Θοτῃ- 
τη οηἰ πα οὁἢ {μ86 πτοτὰβ 'ῃ Μαίίἢ. χὶσχ. δ, Βα ορϑῆ- 
Ἰγ ἃυονβ ἱπδὶ {πΠ6 πογὰβ ὙΒΊΟΒ (ηοὶ δὴ δροβίὶο 
οὔ {πὸ Ἰογά, Ὀὰ1) 186 Βοάδομμο ΗΣ πιο αὐοίε8 
88 ΜΟΥ 8 οὗ Οοα, ποτθ ποὶ βροῖϑθῃ αἴσγϑοι!]γ ὉΥ 
αοά, Ὀυΐϊ γεγο βροόκϑὴ ὉΥ αοἀ "Τγοῦ σι Αἄδπι." 
(ΒΕνεν, οἷο. [Ὀ᾿βοουγβοβ οὗ 1τ80 1οσγὰ Ψ65ι8, 
δοοογτάϊης ἰο Μαίμ6 7]. 11. 266. 2ὰ 6οἀ.). [ΑἈ 
ἴοτὰ {0}}}7 βυπίαϊ πβ 1} ον, πὶϊουΐί, Ποσονοσ, 
Βδιρΐη πἶπ), δὰ δά α8: “1|ι που]Ἱὰ 6 ποὶ ΟὨΪγ 
ἱγγονογοηί, Ὀυὺ ζλ͵]86, ἴο ἱπιαρίπϑ μδὶ 6 (Ρδῃ]})} 
Ρυὶ λὲδ οἵση ἰλουσλίε ἰπίο {πΠ6 τοῦ ἢ οὗ οὔτ [οτὰ; 
Ὀυῤ 1 ἀο ποὶ 860, ψἱὰ ϑδίιλον, {86 ΠποΟΘΒΒΙΥ οἵ 
ταδὶ ηἰδιπὶης ἐμαὶ ἃ] ὑμ680 ΟΡ σσοτὸ δοιΌ Δ 
δροζεπ ἴο ἷπι αἱ δοπιε {πιὸ Ὁ (86 Κογά. Το τηο5- 
Βᾶρο ἀοἰἰνεγοὰ ὈΓῚ ΑΠΔΠ1848 σΟΓΔΙΉΪΥ Γατη ΒΒ οὰ 
ΒΟ16 ΟΥ̓ ἰμοῃὶ - - - [0 σοπιηϊββίου γΐο Ἀ6 
Τοοοϊνοαὰ ἰβ ποὶ [0] ονοὰ ἰηὶο 18 ἀεί ]5, Ὀαὶ 
Βυιηπιο ὉΡ αΦ οοπεκιἰεα ἰο ἦα ὃν ἰλε  ,οταὰ λία- 
“εἴ, ποι πΤΕῚ 

γκβ. 1δ-17. 1 ὅτὰ ὅϑβυδ τ Βοσα ἔθοτι Ῥ6Ὶ- 
βΒοουὺῖθεδῖ.--- 988 ᾿πίοΓ 8 Ῥδῃ] οὗ (δ Ρ 
ἴον ὙΒ1ο ΗΘ ἀρροαγοᾶ, πδιιον, ἐμὲ πὸ βῃου]ὰ 
ὈΘΟΟΙΏΘ 8 ΤῊΐη ΒΊΟΥ δηὰ ἩΪΠΏ6088 οὗ ζ96818, ε8ρ6- 
οἰ! πῖι ἃ υἱον ἰο {Π 0 δοῃνογβίοη οὗ ΘΟ δ 166; 
{86 δροβίϊο σϑοϑῖνϑϑδ 8ἢ ΒΒΌΣΔησΘ οὗ ἐπ Ἀοάρειο- 
ΟΥἾΒ Ῥτοίθοιίΐοη, ἩΒΘΏΘΥΘΥ 18 τηϊβδίοη Ἔχροθοῦ 
Ηἰπὶ ἰο ἄδῆζοσ. Προχειρίσασθαι ὈτὶταΥ Υ τηοδῆδ: 
0 αρροϊπέ, ἰο οἶδεί; Βι ἢ, ἘΟΎΘΟΥΘΓ, εαηποί Ὦδτο ὃ6 
(86 8686 οὗἩ 6 νψοσγὰ; ἔἐμθ ΟὨΪΥ͂ ταοδηϊηρς ΠΟ Ὁ 
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ἦδβ ρργορυϊηίο, 8πὰ ἴῃ ὙΒΊσἢ, τηουϑόυϑῦ, {π6 ττοτὰ 
ὁσουγ5 ἷμ ῬοΙΥὈΐμΒ, 18: ἰο ἑαζε πὶ λαπά, (0 ἐπιρίον 
7ονγ α εεγίαϊπ »εγροϑδο. Ῥαιὶ 88 ἴο ὉΘ 8 Ἡ 1Π688 
οὗ ἰδαὺ ψ ῃῖο 6 δἰγοδὰν λαά δεεη, απὰ οὗὨ {πδὶ 
ψ 1Οἢ δ τσομαὶ γεί 8εε. Τὶς Δι [6 Ὁ 18 80 Οσρυοϑβοα 
(ὧν ὀφθήσομαι), 88 ἰο ἱτπρῖὶγ μὲ 7οβ8 δἰταβ6 
πουϊὰ ῬΘΥΒΟΙΔΙΪΥ 6 6 8016 ΟΥ Ιηδὶῃ ΟὈ͵οοί οἴ 
ἴποϑο Τὰαϊυγα ν βίοηϑ, 85 δ6 τν88 (δοοοταϊηρ (0 
ὠφθην)ὴ οὗ 411 {πῶὶ Ῥδὰ] 80 Δ. βαὰνν (ὧν εἶδες). 
ΕῪῚῸν 16 οομππίγυοίίου, οἰο., 8.066 ἬΙΝΕΒ: ΘΟ ταπι. 

. 7Ζ᾿., ἃ 89. 8, οδ8. ἘΝ τπίς ον ς ΤΊ Ῥδυ οὶ] 
ἐξαιρούμενος φστδταγηδί 8}}}γ Ὀοϊοη 5 0 ὀφθήσομαι, 
Ὀαυὶ ἴῃ Ῥοϊπὶ οὗ δοὶ ἰο προχειρίσασθαι. ᾿Ἐξαιρεῖσθαι 
σϑδηποῖ ἤΘΥΘ ΠΙ68}: ἰο σῪλοοδϑα ΟἹ εἰεοί (Καυϊποοὶ 
[Ὑιο86 ννογα ἰδ οἰΐσεγε.----Ἴ.}), θδσδαβο 58] νὰ 8 
ποῖ σθοΒβοη ἔσγοτῃ ἴδ Οοπ 1165, θὰ ἴσοι ϑτϑοὶ, 
δηὰ Ὀοσδῦδο (δ6 Ῥαυίοὶ ]6 τοΐθυβ, 88 ἢ: 6 60ῃ- 
Βιτυοίΐου ΒΠΟΥΒ, ἰο ἃ οαἱἰτουτηβϑίδηος ὙὮ16Ι 70]- 
Ἰονοθά, ποῖ ἴο ὁπ6 ψΐοῖ ρῥτοοοάοά, (Π6 τὰ ΐβδίοῃ 
ἴο ἰλὸ ΘΟ δη 1108: 666 (η6 ψογὰ σλ ἢ ἤδΥο ΠΟ ΟἾΝΟΣ 
ΤΟ ἸῺ Ποτο, ὀχοσρὶ δαὶ οὗὨ ,ογοῖίδιψ οχίγίοαίίπρ, 
γεδομῖτι 5 ἵγοτε ἀαησέγβ. ΤΠ6 τη ββῖ 0} οὐἁ Ῥβὰ] Το- 
ἴοτβ, ῬΥΪΤΩΔΥΣγ, ἰο ϑγϑοὶ (ὁ λαός, τον. 17): {86 
αομ.1165 τὰ τοϑηιἱοηδαᾶ ΟΠΪῪ ἴῃ ἐπ 6 Βοοοηὰ ὉΪΔ06: 
ἦι 8 Ῥυϑοΐβοὶυ ἴπ {818 ΠΆΠΠΟΥ ἐμὲ Ῥϑὰϊ ᾿ἸἸκον 186 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ Εἰ Β6ΙΓ 1π ἷ8 ἘΡ 81168. 
εκ. 18. Βυΐ 86 ΡΌγΡΟΒΟ οὗ "15 πεςδίοη ἰβ βιδί δα 

ἴῃ ΒΌΘΙ 8 ΤΩΔΠΠΟΥ, δαὶ ἰῦ σδη Ὀ6 ὑπάογβίοοα οπῖν 
85 τοίογτϊηρ ἰο ἰδ. 11686. Ῥδὰ] νὰ τοαυϊγοὰ ἴο 
οΡϑῃ τοὲσ ουϑᾶ, (δαὶ 18, ἰο Ορϑὴ ἰ6 χυϊπὰ δηδ 
ΔΥΔΚΘΩ ἰἰ [ὉΓ [80 τοοσορίϊοη οὗ ἴδ ἱσαῃ; δπα {89 
ΟὈ͵οοὶ οὗὁὨ (8 γγᾶβ, ἐπὶ ογαάεν ἰλαέ ἰὮΟΥ ταῖρι ἰΓη, 
Θίο., (τοῦ ἐπιστρέψαι 8 ΒδΤΘ υϑοὰ ἱη ΓΑ Ώ ΒΥ ΟΙΥῪ 
ἕοσυ ἩΒΊοΝ 86 Οὗ ἰδ δοίϊνϑ, 866 ΟΒΙΝΒΟΝ: ζέχ. 

. Ζ΄., Ρ. 28, ἀπὰ, ἱδοτοίοσο, ποὶ μέ σοπυεγίαξ.---- 
Ἐπ., διὰ ἱπαάϊοαίθϑ ὑμὸ οὐ͵θοὶ οὐ ρύγροδθ οἵ 
ἀνοῖξαι. Τῃδ σμϑηᾷο ἰ8 ἀεβογτί υθ ἃ ὈΥ τηθδ}8 οὗ 
ἐν ο δη 6 164] Ῥγοροϑί(ἑομβ, (6 τβί γοΐοσυϊηῦ 
ἰο Ἰέρμθ δηὰ ἄδυϊκ 688, δὰ ἰδ βοοοπά (ο (6 
οοπίσο πη ρ Ρόνον οἵ βῥαῖδῃ δηὰ ἴμ6 (ἸἸθ ται ἢ Ζ) 
σοτητηιπΐοη 1} Θοᾶ. [“2ατζηεδ δὰ ἰἰσλί δΥ6 
ΘΟΙΏΤΏΟΙ ἤρΌΤΟΒ ἰπ ἰδ0 Ναὸν Τ᾿ οϑίδιηθηΐ, μοὶ ΟὨΪΥ 
ἴον ἱσπόγϑηςσο δηὰ Κηον]οᾶρο, 68 ρ6614}}γ οὗ βρὶ τὶ ἱ- 
4] (Πϊ 55, Ὀυϊ [ῸΥ ἐμι6 Β6Υ 18] βίαι 68 ΟΥ Ομ διδοίθιβ, 
οὔ ψ ῖο {Π 686 ΔΓΘ ΠΟΟΟΒΒΑΤΎ ἱποϊΘη(8, ἃ Ββέδὶο οὗ 
δῖη δῃ ἃ ομὸ οὗ πο] π688.᾽" (ΑἸεχ.).-- - ΤᾺ... ΕἸΠΔΙΥ, 
189 Ἰαβϑὺ σγασοΐουβ ρΡΌΓΡΟΒΟ οὗ αοἂ ἴῃ ἐμ οὶν σΟΥΘΓ- 
ΒΊ0η (τοῦ λαβεῖν), 18 τοργοβθηιοα 88 χοίοσσίϊης ἰὸ 
186 ΤΟΥ ΚΙ ΤΟΠ 685 οὗ {μοὶν δ᾽η8 διὰ ἰῃ6 ρἰὔὶ οὗ δὴ 
ἱπμογϊἈη66, ἐ, 6., οὗ 8 ΒΒΔΓΘ ἴῃ {80 ἸΟῪ οὗἁἉ ἰ86 
δδλιιοί δοὰ, Βαὶ Ὀοὶἢ οὗὨ {11689,----ἰοΥαίνθηθδβ, δὰ 
Βαϊ ναι οη---οϑὴ ὍΘ ΟὈϊδ πο 50] Υ ὈΥ δι} ἱπ 
7εδὺ8 (τοῦ λαβεῖν - - - πίστει τῇ εἰς ἐμέ). [“1Ὲὴ6 
ὙΟγἀβ. πίστει - - ἐμέ Ὀοϊοπρς ἰο λαβεῖν." (ΜΟΥΘΓ). 
--ἰτόυγΣ Ἐπ Ρ] 188 ἐγ ϑ]δίουβ δα βοῖμο οἴ 6.8 οἱ ἢ 
πίστει - - ἐμέ σἰτἢ ἡγιασμένοις ; Ὀαὶ {89 τοτὰβ 5ρΡ6- 
οἷν οὐ} {π6 σομαϊἰοη ὈΥ͂ 16 ἢ ὈΘΙΙΘΎΘΓΒ 
οδιδίπ (80 ΡῬΔΓΡάΟῊ οὗ δ'ὶῃ δηἃ δῃ ἰηἰοτοδὺ ἴῃ ἐ}6 
ἘΘΔΥΘΏΪΥ ἱπδουϊ απο; ἡγεασμ. ἰ8 Δἀ ἀδὰ τη ΡΟΪΥ ἰο 
ἱπάϊοδίο ὑπ δβρί τί] παίυσο οὗ ἰδ κλῆρον. 
(Ηδοκεοεί!).---ΤῈ.] 
γε. 19-28,. αἅ. ΜΏοσΣΘΌροΙΣ--Σ στα ὑοϊ 

ἃϊδοθθάᾶϊθεϊ.--- ΡΑ1}} ΠΟῪ ΒΡΘΔΙΚ5 οὗἨ 8. Γ6580]0- 
εἴθ ἰο ΟΌΘΥ Ἴδ6 ἀϊνίπα 68]1, δὰ οὗ 86 ἸΑΔΌΟΣΒ ἴῃ 
ἩΔΙΟΝ 9 ΒΒΘΑΌΘΗΙΠΥ Θηδαροα, γον. 10,206. ΑΒ8 
ἐμδὲ 68}}---ἶθ 88 Υ8---Ὑ88 Βοσοιηρδηΐοα ὉΥ 8 Β68- 
ΥΘΏΪΥ ΘΡΡΌΘΔΥΔΠΟΘ ἩΒῚΘΝ τὶ ἢ στοαὶ ῬΡΟΥΤΘΥ ΟΟΏ- 
γὶποϑὰ πἶπῃ, Β6 ἀἸὰ ποὶ τοῦτο ἴο οΌ6 Ἷ 86 9 }7}8 
ὯὩ0 ἀουδὶ (βουγπὶ (δαὶ ἢθ βου) ἤἢανθ ἀοπο). 
06 ψοσὰ 8 οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς ἰπαϊοαὶθ {μδΐ, 'π 

ἰτυϊῃ, (86 Ῥοΐπὶ ἴῃ αὐοδίϊοῃ ψαΒ, τοῖον Β9 
που ΟΌΘΥ ΟΥ ΓΤοβὶϑὺ ὑμ6 ν1}} οὐὁἨἩὨ αοά. Βυὶ ὅθεν 
8 ποὶ (0 θ6 υπἀογβίοοα 85 σϑζουτίηρ θχοὶ αΒΙ γο ῦ 
ἴο 119 ῬγΟΙΩἾἷδ6 οὗ Βθοἢ ἃ δοϊὰ οὗἩ Δ ΌΟΥ, 85 ἰδ ἀ6- 
βου δ6ἃ ἴῃ [09 Ῥογὰβ τὰ ἃἰσἢ ἰτωτη αὐταί  ργθοθάθ 
(ΜεγοΣ) [88 Ὀοὶπρ 180 στουπά οὗἩ Ῥπ0}᾽8 Ῥγοιρὶ 
οΟὈϑάϊοησο], Ὀυὺ γτοίοσβ ἰο ἰὴ9 γ80]6 ΟΠ δτδοίοσ οὗ 
186 ΔΡΌΘΑΥΒΠΘΘ, 88 ἀοβουὶ θα ἰῃ γον. 1ὃ 4, ΑἹ] 
[89 τοῦ κ 1 οἢ ΤῸ] Ῥογίοτιβοά, ἤγοιι ἰῃ 6 {9 
οὗ Ἀ18 σοηυοσβίοη ἰο {86 Ῥγδβοηὶ ἀδύ, 86 ΘΟ ΡΓΟ- 
Βοδϑιν οἷν ἀοβοσῖθο8 ἴῃ τοῦ. 20 88 ἃ Ῥτοοϊπηδιϊοι, 
ἴῃ ὙΒΊΟΝ ἢ6 δεδά ᾿ηδβ᾽ϑίοἃ οὐ ἃ οβδηρο οἵ τηϊδὰ 
(4180 οῃ [868 ρατὶ οὗ (6 7968) πὰ 8 τϑίυσῃ ἰοὸ 
αοἀ (οη ἐμθ ραγί οἵ ἴμ6 ἀἰθῃ11]68), δὰ "δὰ τθ- 
αυϊγεὰ 848 δὴ ουὐϊάθδπος οὗ β᾽ ΠΟΥ Βυ 0 ἢ δοῖδβ 88 
Ῥτοσθαὰ ἤγοιῃ ἃ οὔδηο οὗ μβοατί. Απα 6 δβροοϊδοδ 
85 ΗΪΒ ἔοι ο]ἃ δο]α οὗὨ ἸΔΌΟΣ, γϑι, {86 ἔνγο 1108 
οΟΥ͂ ὈΔΙΠΑΒΟῸΒ δΔηὰ 76 Υ0δ6Ίοτη, ὑπὸ π ἀπὸ τ 016 ΓΘ- 
σίου οὕ Ζυάο68, Δηά, ἸΔ5ι}γ, {Π6 Ὠθαί θη ποτ]α. 

ὃ. Αἱ Ἰοηχί Ῥ40} ΤΟ 68, ὈῪ ἃ ταρί ἃ ἰσϑῃβὶ- 
ἰἴοπ, 186 ῥγοβθηΐ τποιηϑηΐ, ΣΦ ΘΟ μπ6 πῖο 
1815 ὅδν, ἱ. 6., 7 βίδῃαὰ (ἔστηκα) ὈΠΒαττλθα, δηὰ 
οομίΐπυθ ἰο ἀἰδοδαγρο (86 ἀυἰ:68 οὗὨ Τὴῦ ΟΠοΘ, 88 
1 ν͵ὰβ τοβουοὰ ὉΥ αἰνῖπο διὰ ἤσοπι 86 άπαβ οὗ 
ΤΌΤ ΟΤΟΣΒ. Μαρτυρόμενος [ἴτοτῃ ἴπ6 ἀθοροῃ. τοῦ 
μαρτύρομαι! (ποῖ μαρτυρούμενος) [ἴγοτῃ μαρτυρέω; 
866 ποίρ 12, ΔρΡροηα δα ἰο [86 ἰοχῖ, ΔΌΟΥΟ.---ΤᾺ.7, 
ΤΟΙΈΣΒ ἰο μάρτυς ἴῃ γὰρ. 16. ΤῊ Β6η86 18: “1 
ὍΘΔΡ ἩΣ(Π 688 ὈΘΙΟΥΘ 5108]}] δὰ ρτοαί,᾽" ἡ. ε., ὈΘΙΌΓΘ 
ΤῊ6} οὗἩἨ Βἷχἢ δπὰ οὔἹοὸν σδῆῖ. Τδ [Δ ΟΥΡΓοι αἰ οῺ 
δοσογαϊΐηρ ἰο ὙΒΙΟΒ ἐπθ Ῥαβδῖτο ρδυί οἷ] μαρτυ- 
ρούμενος τΑ68}}8: ““Ὑ6]}-Τορογίοα οὗ ὈΥ 81}8]} δπᾶ 
στεοαι᾽ (ΜοΥ67), 4068 ηοὶ Βαϊ 186 σοπηθοίΐοι [Ὁ 
σου]ὰ τοργοϑοηὶ Ῥϑυὶ 88 τη βδί δι ΐης ν᾽ 6}1- ΚΠ Ὲ, 
ἴχλοίΒ, 88 ΟἸαἰταΐης ἰμαἱ 8]} (6518 θα ἴῃ δὶ8 ΥΆΥΟΣ] ; 
ἴῸΣ ἐδ ΥΟΥῪ οἰγουϊηβίδηοο ὑπαὶ Π6 18 δὺ {Π 6 120- 
ταθηΐ ἀο] γο ἢ 8η δ ἄγ 688 ἰῃ ἀοίδποσ οὗ Ὠἰτηβο] , 
δον ἰῃΠδὺ ΟΡρομοῃὶβ δη ΒΟΘΌΒΕΥΒ ΒΘ ΠΕΡῚ Εἶπὶ; 
ἸΛΟΡΘΟΥ͂ΘΣ, {μ0 οοπίοχί ἰηἀϊοαίοϑ ἰηδὶ μαρτυρόμενος, 
1|κὸ λέγων ἴῃ ἰμ6 8816 ὙΘΙΊΒΟ, ἰδ ἀδβοσίρίΐνο οὗ 
Ῥδυ]᾽ Β ῬΟΣΒΟΏΔ] δοίβ. 16 ρασι οἱ ρὶὶ Ῥσοροβί 108 
(Π6 ἜΧΡ Δ ἴπ8 ὑπαὶ {80 ἐθβιϊ τ ὮΥ ἩΒΙοΝ ἢ ἀθ- 
Ἰἱνοσοὰ ἴπ ἐμ 6 Ῥσϑβθῆοθ οὗ 8}1} ῬΘΥΒΟΠΒ, τἸγὰᾶδ ποίἱπςς 
6186 {π8ὴ 84 Ῥγοοϊδιηδίϊου οὗὨ {6 δοίι8] Δ] δ] πχοπὲ 
οΟΥ̓́Ί 6 ῬΤΟΣΙἾΒ68 τη846 ὉΥ͂ ἐδ 6 ΡΓΟΡδοῖβ δὰ Μοβοθ 
τοδροοίίηρ ὑπ κ8 ἐμαὶ Βοι] ἃ δοσηθ ἰ0 888. ΤῈ6 
οὈ͵οοὶ οΥ̓ ἐπ βοσί ρέῃ Γ]} Ῥσοιϊηἶβο δπᾶ οὗ πὸ 1 8}- 
τηθηΐ, οΥ̓͂ ν Βΐσι Ῥϑὺὶ ὈΟΣο ἩΣΓΠ6885, 18 ἰπἰχοὰἀυσοα 
ὉΥ δἷπι ᾿πιοστ δ 0} ἴῃ τοῦ. 28, 88 10 γγ88 60Ώ- 
ἰγονυθγίθα ὈῪ {π0 76 »)288 [80 ἰμδἰ εἰ Βῃου]ἃ Ὀ6 ἰΓδῺ8- 
Ἰαὶοα, ποί, αἰ τιμαί νον, “{Π δι, δ 1 (ἢ 6 ΕΠ αἸ 58 
γοσβίου, δαὶ “Ποὺ ΠΟΥ "ἢ ΟΣ “1 (ΜΟγοΣ, ἀθ 
είί6, ΑἸίοτὰ, ΑἸοχδηάον, Ηδοϊκοί!, οἱο.-- - ΤῈ. 7. 
Το αὐοδίϊ 0:8 ΔΓ6 υἱσίι δ} ἰΠΓΘΘ 1π ἩΌΤΩΌΘΥ: 
ὙΒΟΙ͂ΠΟΣ [86 Μοβδῖδ 88 παθητός, ἱ. 6., πιοὶ ΟΠΪΥ͂ 
σΘΡΘΌΪο οὗ βυδοτίπς [80 86 Ψυϊξαῖο ἐγ π 5] 98, 
»αεεῖδιϊα, Τπ.7, Ὀαὶ δἷβο δυ᾽θοί οὐ ἰδ Ὁ] ἴο βιυιῖ- 
ζοσῖη, πεοοδδιίαίὶ ρμαϊϊεπἀΐ οὐποχίωδ; ἰμἷδ ἰδ (9 
οοπδίδηϊ 080 οὗ 86 ποτὰ ἴῃ {Π6 οἰδβϑῖοβ [ἬΠΙΝΕΕ: 
ὲ 16. 8, ο. 4.--ΤῈ.. 2. ἩΒΟΙΒΟΥ [86 Μοβδῖδὴ 
νου] γχἶβο, δὰ Ὅο ἐδ σϑδι ἱὰ 1:60 ἀοτηδὶη οἔ 
{86 ΤαθυΡΓοοιΐοη [σοτρ. “86 δγβίθοτη ὕγοτα [89 
ἀο684α,᾽" 6ο]. ἱ. 18, δἀηὰ 8180 1 Οοσ. χυ. 28 (Μεγ ῦ). 
--Τπ.}. 8. ὙΒοΙΒοΥ {10 ΜεβδῖδΒ νου] Ῥτ οἰ δὶ πὰ 
5 (Βα ] γα 0) ποὶ ΟἹΪΥ ἰο 186 Ρ6ΟΡΪ9 οὗ [βγδοὶ, 
Ὀαυϊ 4180 ἐο {86 Θθη.1168, Τὸ Ἰδδί ἵνο (πουρσμία 
ΔΘ ρστδιηταδίϊ  }}} ὈϊΪοπἀοα ἰοσείῃ ον, δη ἃ ΔΡῬΘδΡ 
88 8 δίπσίε αὐοϑίίοη, Ὀαὶ (ἢ6 ὑνχο Ροΐπίβ ἰπ ἰΐ 8.9 
ἰο 6 σΔΡΘΙΥ ἀϊδεϊη συ βοα. 

γκβ. 24, Ῥϑυϊ, ἴδοῦ ατὶ Ὀοδὲᾶο 18 γ866]:.--- 
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Τῆΐδ Ἔχοϊδιμδίϊοι οὗ Εδϑίυβ ἰηϊογγυρίοα ἐμ δά- 
ἄγεββ οὔ Ῥδὺυ]. [{Ὑ]᾽1 ἀεὶ Εθϑίυβ, πϑίιγαπιὶ ΠῚ 
δ ζογο πη Ῥδυΐο: σγαίέαπι ποπ υἱαϊέ ; ἀιδη6 ΤΌΣΟΓΘτα 
Ῥυίΐαι 6886 Ζυάδίουαι, εἰο. (Βοιρο]).---Β.]. Η6 
ἄοδβ ποὶ, ΒοΟΘΥΟΡ, Τοῖοσ Χο ΒΊ νΟἷν ἰο [86 60ῃ- 
ουάϊης νοτάβ οὗ ἰΐΐ6 δροβίϊθ, Ὀυὺ ΓαῖμοΡ ἴο ἐμ6 
σοῖο οὐάγοδα, ΘΒ οὶ ἢ] ἰο ὑπδὺ ρανὶ τ 16 ἀ6- 
δοτὶ υ6ἃ {π6 Δρρδδγδηοϑθ οὗ 2688. ϑποῖ 8 βίδαίθ- 
τηθηὶ βοοιηθὰ ἰο (6 Βοιηδὴ ἰο Ὧθ ρΡεγίοοϊ [01]. 
Ηδ υπαᾳυοϑιϊ οὨ ΔΌΪΥ δροῖτο δουϊουϑυ, δηὰ ἀϊὰ ποὶ 
ταδϑῃ ἰο δ Ὁ Ἰθεμπεῖς: “«1ηοαυ ατί 8 δ μιι81681} 
ον, ἰπ ἰμδι οσα860, δ6 γου]ὰ ποὶ Δ} 79 Βρόκθη ν᾽ ἢ 
δαῖ “Ἰουὰ νοΐσα,᾽" πΐοὴ ἰἱπάϊοαϊοα οσηοϊΐοηῃ. Ηδθ 
ἱπηδαὶποὰ (πὶ (ἢ 6 τιδὰ Ὀοΐοτο εἶπὶ 88 ἰηυτοὰ 
ἷα πιϊηὰ ὈΥ ΒΈΎ το δἰθαγ. (ΤῊ νογὰ γράμματα, 
ἴῃ δοσοτάδησο νὰ ἴΔ6 ϑὺ8] ἱπίογργοίδι ὁΏ, 
ΤΏΘΒῺ8 ἱεαγπίησ, ποὶ ““Ὀοοκ8,᾽ 88 Κυΐποοὶ δπὰ 
οἰ ογδ υηἀογβίδηα ἱἰΐ [ἴον, ἱῃ {παὺ 6880, 6 νου]ὰ 
μανο δαϊὰ βιβλία ον βιβλοι. (Δ 6γ0:).--Τ Β.} 
γε. 20-27. Σ ὅτὰ Ὡρῖὶ ταβᾶ [ποὶ Ὀδδὶἀθ τὰγ- 

861{1.---ἰ “Μοδί ποδίε, Θὁχοο]]εηΐ, ΟΥ ΒΟΠΟΤΔΌΪὁ6--- 
δ. οἴ οἶδ] 1116, ποὶ 8 ρϑγβορδὶ ἀθδβογί ρίϊου ; σἂ. 
χχὶν. 8.᾽ (Α16Χ.).--ΤᾺ.1. ΤΘ ἀροβί]θ ἀθῃΐεδ, 
ὙΓΠῊ ροτγίδοϊ σ8]πηη 685 Δηἀ ἀυθ ταβροοί, Ὀυὶΐ πῃ {6 
τηοβί ροβίἐἶνϑ δῦ, (δὶ Βυ ἢ Δ ΓΟΡΤΡΟΔΟΝ 18 ἀ6- 
δβαγυοᾶ, δηὰ ἀθοΐαγοβ (δὶ ἷβ ἰδηριιδίο ν 88 (ο0766- 
εἰν οῖγ) [86 Ιδῆσυδρο οἵ ἰγσυτ, δηὰ σλῳδννι 
ἐμαὶ οὗἨ Ββοῦθυηοββ [86][-σοῃηδοϊουβῆθ8β, ΒΔ ΪΥ 
Σωφροσύνη 6ΡΘ Ιῃ6ΔΏ8, »γέδεποε οὗ τεϊπά, α δοιπά 
“πἰπά, ἩΒΪΘῊ ἰδ δβ6] -ροβδοδϑοὰ, δ5 σοῃ γδ 1βιϊ- 
ευϊθι6ὰ ἔγομι 8 ἀϊδογἀογοα πιΐῃὰ.---Αϑ δὴ δου ἄθμοο 
(μηδὲ ἷ8 βίδίϑπιθηίβ δτὸ οὐ͵θοι γ ὶῦ ἰσαθ (γάρ), 
Ῥδὺ] ΡΡοδῖβ πῃ τον. 260 ἰο Αργῖρρδ, γῆῸ νγ͵ἃ8 πΠ6- 
ΟΘΒΒΔΥΪ δοαυδίηἰοα νἱ 1} (810 δοὶΒ. ΤἘπὸ τγογὰβ: 
ΠΟΩΘ οὗ ἴπθ60 τδίηρδ [τι τούτων οὐ] ΤΟΙῈΣ 
ῬΥΪΠΟΙΡΔΙΥ ἰο ἰΒοδ86 ἔδοῖβ σοπηϑοίθα Ὑ 1} {1} 116 
οἴ 9 6818 δπὰ {86 Βἰδίοτυ οὗὨ {πὸ Ομτἰδιΐδη σμΌΤΟΙ, 
ὙΠ16ἢ Ῥδὺ] μδά τηρπϊϊοποὰ ἰῃὰ πὶβ αἰβοοιγβα. 
ὙῈ (8}656---ο 88 γ8---ἰ 6 ἰκΐπς 8 ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΥ δ6- 
αυδίπιρά, 48 (6. ογ δίἰδηἀοὰ τὶ ἢ ὑπ6 αἰτηοϑὶ 
Ῥυδ] εἶν. [Ἐν γωνίᾳ, δι ἀπφωΐο, ἱ. ε., εἶαπι, οο- 
σμς, ἰᾷά. αυοᾶ ἐν κρυπτῷ, οι. χτυῆ!. 20; ΜῈ. χ. 
27: [μι. χὶϊ. 8. (Καϊποο]).---1 8.1. ΗονοΎου, δ 
ΘΠἀθαΎογβ ἰὸ Νὶπ Αρτῖρρα ἔον {86 σϑ86 οὗ 88 
συ, μοὶ ΟὨἹῪ ὉΥ͂ Δρρεδιίϊης ἰο 8 Κηον]οαμο, 
ὙἘ 6 ἢ γ͵δ8 ἀογί νὰ ὕσγοτῃα Ῥ Ὁ]16 σοροτί, Ὀυαΐ 4160 
ὈΥ͂ ΔρΡΡοδΙΐπς ἰο ἷ8 οΘοηδοΐθποθ δηὰ δοδτὶ, Υοσ. 
27; ὃ ἰΔκ658 Βοϊὰ, οὗ Αφτίὶρρδ᾽ 5 δ᾽ ἢ πὶ [ἢ 6 Ῥγο- 
Ῥθοῖθ ἢ δυοῖὶ ἰθηδοὶγ, ἰμαὺ (06 Ἰδίίου οδῃ 
ΒΟΔΤΟΟΙΪΥ 6868 06. 

Υκβ. 28, 29. ἴὲ ἰβ ἰηδοοὰ ροδδί δῖ9 ἐμαΐ 70. δ 
τιοϊηθηΐ 8 δουίουιιβ ἱτυ ρτοδαί ἢ Ὑἷὲδϑ τπδὰθ οπ (86 
κῃ; 8.1}, πα ἱπιτηοαϊαί οἷν το ρ] 98 ἰὼ ἀΟΥ δῖνθ 
ἰεγπηδ: ἩΡΙ(δ {ι{|6 ἐβοτί (νοὶϊ ἢ 6616 τ 688) ἕλοι 
Ῥεγδμαεδί πιὸ 0 δεοοπιε [γενέσϑαι α Ολτιδίίαπ] 
[Το Κι κ᾿ Β ΧΟΡ να8: “Του ἩΪῈ ΒΟ0ἢ Ρ6Γ- 
δι 86 τὴηὝα ἰο Ὁ0 ἃ ΟἈγΙβιΐδη.᾽ Τὸ νοτὰβ ΨΟΓΘ 
ἀουὈ.1685 βΒροΐίζθη ΡΟ; ΔΙΥ πὰ ἷπ οοπίομμρί.᾽᾽ 
(ΟοπΥβ. οἱο. 11. 80θ0.)---ΤἙ.1. Ἔν ολίγῳ ἀρθ85 ποὶ 
ΙΏΘΔῺ: κἷῃ ὁ βδοῦτῖ ἰἰπι6᾽" (Οαϊνίη; Ὑ εἰβίοίη ; 
ἀς οιίο [Κυΐη.; ΟἿ6.; Νοδῃάογ; ἘΕΡΕΣ νὰ, ΟΤ 
Μϊϊβουΐ, χρόνῳ (Μογ61).--Τκ.]. ΟΓ ἀο68 ἰΐ 
ἸΔῈ; “ΔΙ ποδὶ (Ομγγβοβίοῃ ΓΙ οΡ; ατο- 
(ἴυ8: [Επρ]. τότβ.; Βοζα; ἱ. ε., »γορεπιοάμπι, »α- 
γεπὶ αδεεί, φμΐπ.Ἴ. Ιὶ οδπηοί τ 8 (86 ΤὈΤΤΩΘΙ, ΟὉ 
δοοουπὲὶ οὗ ἐν μεγάλῳ, Βίησο ἐν μεγάλῳ Βδοιυ!ά, ἴοΥ 
ΟΥΑ168] ΤΟΘΔΒΟΠΒ, Ὀ6 Ῥτοΐοσττοα [0 ἐν πολλῷ οἴ 
ἐεχί. τες.; 866 ποία 18, δρροπάοά ἰο 186 ἰοχί ΔΌΟΥΘ. 
--Τκ.]. ὙΠ Ἰδίζον Β6η86 [“"8[]πηοδὶ᾽᾽] που] πο- 
ΘΟΒΒΔΡΙΠΥ δαγθ Ὀ66 ΟΧΡΓΘδδοα τ 6 χΘΕΪ γο 

ὀλίγου, οὐ ὙΙᾺ παρ᾽ ὀλίγον [οτ ὀλίγου δει.. Ἔξμο οὐν- 
τοοί ταθδηΐηρ ἰδ κἴνϑη ὉΥ Οεουταδηῖσδ: [ἐν ὀλίγῳ. 
τουτέστι] δὲ Ολίγων ῥημάτων [, ἐν βρα χέσε λόγαις, ἐν 
ὀλίγῃ διδασκαλίᾳ] χωρὶς πολλοῦ πόνου [καὶ συνε χοῖς 
διαλέξεως.). 866 Μογοῖ: [ὅοπι. σά, ἔος.].---{51| 
ὧβ Βε]ὰ δὺ ργοδοπὶ ἰο Ὀ6 Ὁ ἰϊοϊορὶςδὶ ἴο (ΓΆπ5- 
Ἰαὶθ ἐν ὀλίγῳ, αἰπιοεί.᾽" (Ηδοϊκοιί).---- 1 υπάογϑίδηὰ 
1860 πνογὰβ οὗ Αγτῖρρδ {μι8:---ἰ δαὶ οὶ 80 δ δ}}γ 
ἰο 6 τη846 ἃ Ομγ βίΐδη οἵ, 85 ἔοι δβυρροβεδὶ." 
Μορὶ οἵ (86 δηοϊθηΐ οοτηπιοηἰδίοτα ἰΔΚὸ ἐδ ποσὰ 
88 ᾿Ρ᾿ γἱηρς βοῖηο εἴἶοοὶ οὐ Αστὶρρ δ᾽ 5 τοϊηὰ, δὰ 
88 ϑρΟΚθη ἴῃ οδγηθδὲ; Ὀυΐ {πὶ8 1 ΠΙῺΝ 15 Βαραγ 
ῬΟΒΒ10]6, ΡΒ] 681} ν ΟΥ ὀχοχοί σα! γ.᾽" (ΑἸέοτά). 
ΤΓ ἃ ποίο οὗ ἰπἰογγοχδίϊου ἰβ ρ]δοθὰ διίϊεσ γενρέ- 
σϑαι, ἰἢ 6 8686, ἴῃ δοοογάάδηοο ἩϊῸ Το] Γ᾽ δὰ 
ΑἸοτ Β ἐπίογργοίδιϊοη οὐ ἐν ὀλίγῳ, Μ}} ὕο: 
“Οδῃδὺ ἔδοὺ ἔπη δι 0 ΒίΓΟΙ ΟΣ αρυτησηΐ {88 
{818 ΔΡΡΘΑΆΙ ἰοὸ ΤΥ δια, ἰο ἱπάποθ τηθ ἰο δ6- 
οοῦια 8 Ομ τ βιΐδῃ 3΄ ---Τπ.. Τα ἰα [86 δοοοπὰ 
Ῥδββαβο ἴῃ 86 Αοἰβ (566 6ἢ. χὶ. 26), ἰπ δῖος (δ 6 
Ὥδιη6 ΟἸσί δείδη οοοῦγα; ᾿ὲ 8 ΒΕσο οοπίειρίε- 
ΟΥΒΙΥ Ῥγοπουῃσοά ὈΥ͂ οὴ6 ΝΟ ἰδ ποί ἃ ΟΠ τὶ διϊδα. 
Βυὶ Ῥαι] γορ 168 τ ἢ στοδί οασηοδϑίμ δα δα δοΪ 
ΑΥάοΓ: εὐξαίμην ἂν τῷ ϑεῷ κ. τ. λ., ΟΣ Δ,}}γ: εἶ 
αου]ὰ ἱπάοθα ὈΓΔΥ ἰο αοἀ (πδηλου, 1 1 βουὴ 
ἔο!]ονν (16 ἱτρυΐδο οὗ τῦ Βοατί.). [8ο κκα: 
σταπι. Ν. Τ. ἃ 42. 1. Ὁ.--Τν.].---ΞἘἝαὶ ἐν ὁλ. καὶ ἐν 

ἄλῳ, ἰμαὶ 15: “Βτγουχὶν 1110 ΟΣ χγοδὶ τη θδῃ5.᾽ 
ΜΟΥΟΣ δά δ 86 ζο] ον Ωρ ποῖθ, οπ ᾿ς. 488 οἵ δε 
οὔ. “ἼΒΟΒ6 ἱπίουρροίοβ ὙΠῸ ἰδῖκο ἐν ὀλίγῳ ἴὰ 

86 δ0η86 οὗ ὀγευὶ ἐεπίροτε, ἈΘτΘ ἐἰγϑιβὶδίθ, ἴἢ δοὸ- 
ὁὀογάδῃοο Ὑἱ (μ6 τοδαΐϊης πολλῷ: "ΒΟΟΣ ὃ ὃ 
ἴῃ 8 ΒΟΣΘΡ ΟΥ 8 ἰἴόοηρος ἰἰπ8᾽ (ἀθ  εἰ16). ΤΊοΒο 
10 ἰδ κα ἐν ὁλ. ἴῃ {}16 8686 οὗ πε, [Γ8Π.- 
Ἰαῖθ: πο φγοροπιοάμπι ἰαπίμτα, δε »ίαπε (τοι... 
Αοοοταϊηρ ἰο ΟΌΓ ἰπίοτρσγοίδίϊος (ἑ. 6.., “ Τοῦ ρετ- 
βυδ(ἀοδβὶ πὴ ἢ 11{{|6 οὔοτὶ (ἐν ἐπδέγειμε.) ἰο Β6- 
Θοπι6 ἃ Ογἰβἰΐδη 1), (ἢ9 86η80 8 ποὶ δϑοοῖοά, 
ὙΠ οΐΠΟΡ τὸ Τοδα ἐν πολλῷ ΟΥ ἐν μεγάλῳ."".-- - ΤᾺ]. 
---ἮΕΒΠχοορὶ [8966 Ῥοπ δ, 58 γ5 Ῥδα], ροϊπίΐης τὸ 
86 σμαΐη ΌΥ̓ νοὶ ΒΘ δαὰ Ὀδοῃ διἰἰδομβοὰ ἴοὸ ἐμὲ 
Β0] αἷοῦ Ὲὸ συδτγάοα δἷπι, Ὀὰϊ πο πον Βυῆζ 
ἔτοιι ἰ8 ΔΓΙΩΏ. 

γεκ. 380-82. α«. ΤῈ: Κὶ πρὶ τοδο ὑΡ .----Ατῖρρε 
οἱοβοὰ 86 Ῥγοοθοάϊηρβ ὉΥ δυϊβίηρ ἤγοτα ἢ 5 βοδὲ; 
{86 Ῥγοσυγδίοῦ δηὰ (ἢ 6 οἰβογβ, ὶ ἸΑῪ ογάονῦ, 
[0] ον οα δἷβ ὀχδιυρὶθ. ΑἾἶΟΣ (ΒΟΥ τι πάγονῃ 
(ο δηοίμοῦ δρδυμηθηί, ([ὸγ ἄνα χωρ. ἀο65 ποῖ πιεδπ 
8. ΠΟΥ͂ δἰ ΡΙῪ ποπὶ δϑίὰθ ἴῃ {86 βδτὴθ “"9]5.ς οἵ 
Βοδσῖηρ,᾽" οἷν. Χχυ. 28), ἐμ 0Υ ἀἰδουπβοά μος οδβε οἵ 
Ῥαϑυὶ, δα δδθ ἰο {86 οοποϊπδίοηῃ ἐμδὲ ἐδ τηϑὴ 
ὁ ἄνϑρωπος οὗτος, ἩΝΟἢ Δροὶπ ἰδ οσοπίοτηρίαους 
ΤΑ απὰ ἤοωεοπ, οἰο. Π. 807, π. 2.).--Τὰ ] νἊ 
ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ ποὺ οπρεαροὰ ἴῃ ΔῺΥ ΟΥ̓ ΓΩΪ 4) ἀθδὶ χη. 
(Πράσσει ἷκ ποὶ ἰο Ὀ6 ἰδκοῃ ἷἰπ [86 δθῆδα οὗ (δ 
δογὶδὶ ΟΥὁ ρογίροί, 85 Κυϊποοὶ βυρροδεοά, Ὀυύὶ 6σ- 
ῬΤΟ88608 δ ᾿υἀὐσπιοηΐ Γοδρϑοϊζης δὲ8 ζΟΏΘΤΆΙ οἶδε- 
δοίοσ δῃὰ Ὑ8οὶθ 1176, ἱποϊυάτηρς (89 ὑγοδϑεηὶ μὲ- 
το.) . Αμτὶρρα ἀθοϊαγοὰ, ἱπ βυθδβίδπος, ἰμδὲ 
Ῥδὺ] οουϊὰ νὶῖ ῬΤΟΡΥΙΘΙΥ Βατὸ Ὀθο δοηυϊεδά 
δὰ ἀἰδομαῦυροὰ (άπολελ.), παι οἷ  δί δὴ δυο ῦ 
δίδρο οὗ {6 Ῥτοοθοάΐηρ, ἱἢ 6 μαὰ ποὶ δρροαδϊδὰ 
ἰο ἴ.6 ΘΙΏΡΟΓΟΥ ; 835 δῦσῃι. 8 ΒΔΡΡΟΔΙ δὲ ποθ δι- 
τοβϑίοἀ 4}1 7γυἀϊοἶΔ)] ργοοοθάϊΐημε, ἀπὰ χσοϑιπουθὰ ὃ 
6886 ἤγοιῃ ὑπ λυγϑαϊοιίοη οὗ 8 ἱπίοσίου οουγί- 

ὁ. Τὸ δἀάγοϑαε οὗ Ῥδὺϊ ἰπ (86 ῥγϑβϑῶοο οὗ 
Αξτῖρρα 8 ὁπ6 οὗ {δ Ἰοηροθὶ νι ὶο 1κ6 8485 τὸ- 
ρΡογίοά; ἐξ ἴδ, κὸ ἐμαὶ πϑῖοιὶ μ6 τοδὰθ οἱ (δ 
βίδι γα οὗ 9 ἰονον οὗ Απίοπὶδ ἴῃ “6Γ58, 61, ἃ 
ἀοΐομοθ οὗ δἰτηδοὶῦ δχδίηϑὲὶ Ὁπ͵υδὲὶ δοουδβειϊοια. 
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θὰ ἐμ19 οοοαβίοη, ΒΟ ΘΥΟΥ, ἢθ ἀο68 ποί δα Γ088 8 
Βίφγ οχοϊίοὰ Ζ26 188 δαάΐοποο, Ὀαΐϊ [86 πηοβί 
διαὶ ποηΐ ΡΟΥΒΟῚΒ οὗ 16 οουπίγυ---Κίης Αρτίρρα, 
δηὰ (π6 ᾿πι ρου} Ῥγοουγδίοσ, ᾿οροίμου τὶ νασὶ- 
οἱ οἴοοσα. Ηδρπορ, ἔλθ οἰχουτηϑίδησοϑ ἀο ποί, 
ἰη Ῥαυ] Ὲ υἱοῦ, γοαυΐγο ἢἶτὰ ἰο ἀθιμομϑίγαϊο 818 
Ῥετεοπαὶ Ἰππόοσθηοθ; ᾽6 ΔΟΟΟΥ ἸΏ ΚΙΥ ῬΓοΟΟΘΟᾶΒ ἰοὸ 
γίἱηάϊοαὶο ἢἷ8 τη βϑίοη δηαὰ ΔΌΟΥΒ ἃ8 8δῃ ἀροξίΐε, 
δὰ, δὲ {86 δϑῖπδ (ἴθ, ἰο ἀοΐοηαὰ ΟἸΥΙβ Δ ΒΥ 10- 
80]{.---Τὴθ. Ῥγοδοηὶ αἀἰβοοῦσβο 8 ἀἰδβιϊηρυ βηοα, 
ἴγτοσι Ὀορί πηΐης ἰ0ὼ οπὰ, ὉΥ 8 ρῬϑου  αΥΥ Ἰουἕα] 
Βρίτίὶ, ἃ ἸΟΙ͂Υ ἰοῶθ, δῃὰ ἃ ὈοϊΪάπο88 ὙΠΟ τΥ88 
σογίδίη οὗἩἨ ἱἐἰταδίοϊγΥ οοίαἰπῖης (89 νἱοίοσυ. ΑἹἸ- 
(βου ἰὺ δδβυσλθϑ ὑπ όσα σΐ 6 ἀδίθῃοο, ἰΐ ἰ8, 
πον 6988, Θβϑοη 18 Εν ἀρ στοβδῖνο ἴῃ {16 ΠΟὈ]Θϑ5ἱ 
Β6η86 οὗ (δαὶ ἰ6γὰ; ὙΠ ΟγοαΒ (06 δ άγο88 ἴῃ ὁἢ. 
χσὶϊ, ψ88, βιυἰ οἱ βροδκῖη, ἀοἴθπϑὶν ἴῃ 118 ΟΠ ΔΥ- 
δοῖου. 6 Οοβίβδ, ψὶϊ στοαί [ο]ϊοὶ ἐγ, ἀθθοῦὶ θ68 
(86 Ῥτοβοηΐ ἀϊβοουτβο 88 δ ἰγῸ}Υ σου] ψοσγὰ οὗἁ 
16 Δροϑι16, Ῥγομουποθα ἴῃ ἐπ 6 ῬΤΌΒΘΠ6Θ οὗἨ Β6ΔΥ- 
οΥ5 ἴο σῆοπὶ ἐμ νοῦ] αϑϑίσηθαὰ 4 στογαὶ γλῃκ, 
τ ΠΟΓ685 (ἢ 6 ἀοίθηοθ τη866 αὖ Φ6ΓΌΒΑ] 6 ᾿γὰ8 [ἢ 6 
ποτὰ οὗ δὴ Ὠυτἷο Βἰ πη Σ, 056 ἴοτο ατχοᾶ Εἷτὰ 
ἰο Ἄχβοσγί ἢΐ8 {6]} ονγ- ϑί ΠΟΥ ἴ0 Ῥσ οί 86 ὑπ6 ἀμ Υ 
οὔ Ἰον6---(ἣο ποτὰ οὗἩἨΟΘἢ6 ὙΠῸ δὰ ἔοΤΘΥΪΥ ὈΘΘΩ 
ἃ ξουϊοὶ, αὐ ἀτοββοά ἴο ὑἐβοϑὸ 0 8.1}}} σοπιδϊη θα 
ὈΠΠπ4 τϑα]οὶβ (“4εἰϑ, 1. Ρ. 281.).-- Ἠῃαὶ οα Ὀοΐῃ οο- 
Ο8510η8 Βα Θχ Βι Ὀἱῖ8 ΟΠ τ βδη ἴῃ (8 υπὶίγ τὶ! ἢ 
{86 οἷά σογοηδηῃῖ: δπα οὐ Ὀοί, ἰοο, ἷ8 οὐ 600- 
υογβίοη ἴο ΟἿ σ βὲ δηὰ (6 ΔΡῬΘΔσ ΠΟΘ οὗ 6818 08 
86 ψὙΑΥ ἰο δεαιηδβουδ, νοὶ Ἰο ἰο {πᾶὲ ΘΟΏγΟΥ- 
ΒΊΟΏ, ἅτ ἰῃ6 ῬΤΟΠιΐποηὺ ἰορὶοβ οὗὨ ἢ18 ἀϊβοοῦγβθ. 
Τ86 οἷν αἰ όυθηοο 15 ἑουπὰ ἰῃ (Π6 οἰΓΟαι πηϑίθϑ Π 06 
ἐμδὲ ἴῃ οἰ. χχὶϊ. 89 δϑϑί χῃ8 8 βροσίβὶ γϑ]ὰο ἰὸ {116 
δου ηϊοδίϊ 5 Ἡ 816}.] ἢΘ τασοϊνο αἱ θαπιαθοῦβ 
ἴγοπι Απϑδηΐβϑ, 4 ἀϑνουῦ τη Δοσοτϊπρς ἴο (δθ 
ἶανν, τον. 12, συ 1]6, ἰπ 186 ργοϑϑηὶ σλ86, Βα ἀοο8 
ποὶ ᾿Ἰπδηςου {818 τηϑπ, Ὀι δρθαῖκ5 οὔ [πὸ τλοϑβδρθ 
τοοοῖγοα ἤγοτῃ (86 [οτὰ ἐΠτοῦρἢ Ηΐπι, 845 ΒΠΠΡῚΥ ἃ 
τονοϊαδίϊ ου οὗἩ ΟἸ γὶβϑί.--ὖν᾽  α αν ΒΟΥ ἐλ 1650 ΡῈ 110 
ἐδδι ΠΟΥ τυ Βΐοι {μ6 Δροβί)9 ἀοἰἑνοσϑὰ οὐ {Π6 80] 
οὗ Ῥᾳαϊοϑεῖπο: ἰΐ γ88, ᾿Πσθόύου, ἀοἰἑνογοὰ ὈΟΌΓΘ 
(8:6 πιοδὲ ἀϊδίϊ συ ϑῃο ΔΒΒΟΙΔΌΪΥ, ἰπ 8. 8600} 
Ῥοΐπί οὗ υἱϑνγ, ἰῃ 186 Ῥσόβϑθποο οὔ το δ6 πδὰ 
ΘΥΟΡ δρροαγοά---ἰῃς Κίηρ, γιὸ [65 τιυϊθὰ ΟΥ̓ ἃ 
Ῥδρὶ οὐ Οδηδλη, 86 φσχγοουγαίον οὗ 86 Βοϊθδῃ 
ΘΙΏΡΟΓΟΣΙ, ἈΠ ΤΩΔῺΥ τ  ΑΥΤΎ ΟἸΟΟΥΒ δηὰ οἷν] 
Ἰηϑρὶδίγαίοβ, ἩΒο“ΟσουρὶΘα [6 ΕἸ θὲ ῬΟΒΙ 10 ἢ 8 
ἴῃ βοοίαὶ ᾿ἴ78. . 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ, 

1. Τηὸ δροβίϊθ δβϑιιπιθθ ἐπ 6 οὔϑηβῖνο, 1 ὙΟΓ. 
8, δραϊηβὲ ἀουδὶ δῃηὰ υὑπθοϊϊ οἴ, [Ιπβιοδὰ οὗὨ χο- 
διτὶ οι, εἰ τη 86}7 0 4 ἀοἴοπορ οὗ μἷβ Ῥϑύβοῃδὶ δοίϑ, 
οὗ (ἵἴπ δοοοσάδποθ τὴ }} ἰδ αϑι18] οσυδίομῃ, τὶ ο, 
ΤῸ πῖβθ σϑᾶδοῦϑ, 86 οὈὐβογγϑα), οἵ ἰοϑιγίημ 
Ῥοϑινοῖν ἰο {86 ὑγαΐδ, πὰ βδαἀγοϑδίηρ ἷδ δΘοη- 
ζοθϑίοῃ ἐο {89 δοηβοίθῃοο οὗἩ δ'8 ὨΘΆΓΘΓΤΒ, Β6 βυά- 
ἀθΗ]Υ Ομ δηκοδ πἷβ τπϑᾶθ, δηἃ 885581}8 ἐλεὶγ ἁπάοτ- 
διδηάϊηρ δηὰ 4}} ἐμοῖσ ἀομδίδ. ΗΘ ὑγδηβϑίδυβ {Π0 
ΑΓ ἴ0 (ἢ6 ΘΏΘΙΩΥ Β ΘΟΌΠΙΓΥ͂, δηὰ ἀοιηδηᾶβ (δ δ 
ἀοιδὲ ΟΡ Ὁ ο]1οὕ μου ϊὰ ̓ ι 501 Ὺ 86} οα σαϊ:οπαῖ 
ὅτουπάπ, 1 ἰὶ οἰδί πη τοχζασὰ. 10 8 ἐγὰθ ἐμδὶ ἢ6 
ἄοεδ ποὶ τηϊπυϊοὶν ἰηνθιϊχαίθ [86 βυθ᾽οοὶ, δαὶ 
σοηἰθη(5 Εἰτη86}7 τὶν} ἃ αι οϑίϊοη (0 τυ] 6 ἢ ΠΟ 8ῃ}- 
ΒΉΘΥ ἰ6 τοϊυγηοα, Βυΐ ἢθ, ΠΟΥΟΙΙ61658, ΒΟΥ 8 
1886 ῬΓΟΡΟΣ πιοὰθ ἐπ νη ϊσι, γμοπ (μ6 οἰτουτη- 
Βίδη068 ΔΓῸ ΔΎΟ ΣΔΌ]6, ΟΕ τ δι ΔΤ τηδΥ υἱηάϊσδίθ 

ἰι861. ΕῸὸΣ ἀουδὶ δηὰ ἰδ ἀθηΐδὶ οὗὨἩ ἰμ6 ἐγαῃ 
οὗτοι Ῥγοοθϑαὰ τηογοὶν ἔγομῃ Ῥσχοπΐσοβ δηὰ ῥστο- 
ἰοπἰϊουβ αχίουϑ,  ΐοΒ, ΒΘ πα ΟἸΟΒΟΙΥ οχϑδιηνίηρά,, 
ΔΙῸ ἴουῃὰ ἰο Ὀ6 Δ] οχοί μοῦ νγοσί 1685. 

2. Ῥδὰ] χἶνοβ 8, ἴῃ τον. 18, δὰ δ]. ἀθ- 
ΒΟΥΙΡ Ϊοη ΟΥ̓ 1.6 ορογαίίοηφ ὁ αἰυΐπε σταςο. ἨΗΐϊβ8 
τα 5810) δὰ ἃ ὑνγοΐο]ά οὈ͵δοῖ: 1. ΠῚ απ μα ἰ οἢ, ΟΣ 
[6 ηρανίϊης οὗ Κπον]οᾶχο τοϑροοίίης Ὀοίἢ βίη 
δηα βαϊναϊϊοη ; 2. ΟΠ ΥΘΥΒΙΟΩ, ἵ, 6.,) ἃ ἰαγηΐηρ οὗ 
{86 ΜΥ1}1 ἔγοτι πιίβογυ (ο ἀϊνὶ πα αἱὰ, ἴσοι ἀμ υῖκ 6858 
ἴο Ἰίριιῦ, ἔγοια {16 ἀοπιϊηΐοι οὗἩ ϑαίδπ ἰο αοά. 
ΤῊ γοϑυ]ὶ οὗ Θοπυουβίοι, ἰμθη, ἰδ: 1. ΕὈΥ ΊΥΘΉΘΑΒ 
οὗ βἴῃβ, οὐ Ζυϑιϊβοκαίίοι; 2. Το ἱτπηραγίϊη, ὮΥ 
ξτδοθ, οὗἉ ἃ {1110 ἰο βαϊναίΐοη. Τ116 ῬΡΘΥΒΟΠᾺ] 6818 
ὈΥ ψ Βὶοῖ Του αἰ θ 688 δηὰ ἴ86 ἐπ μοσὶίδμοοθ 8.6 σὸ- 
οοἶνοα, {Π6 ὄργανον ληπτικὸν (τοῦ λαβεῖν αὑτοὺς) 18, 
“αἰ ἰὼ ΟΠ γ δ ---τποί ἴτ᾽ ΟΓΘ, Ὀαὺ 4180, ποι εἰς 
1.955. [ΤΉ ΘΓ ἰβ Β6σθ δὴ ἰδίου ἕο [86 ἀοοίγϊηθ 
ὑππ8 βίαι θα ἴῃ ἰδ ΕὉγπλΐα οὗἩἨὨ Οοποοτὰ, Ρ. 087 
αἱί. : “.Αα ᾿υδβιϊβοκλίἑοηδθαι δπΐὰ ἰδηίατα 866 Γ6- 
αυϊγαηίαν δἴασθ ποοδβϑασῖα βυηῖϊ; στοαί οὶ, 
τηστϊτπτὴ ΟἾτΙΒι}, οἱ 4685, οἰς.᾽) Το ἄγϑι ἰβ σδ]]Ἱοὰ 
οαμ8α (7 51 8 σαι 0018) οὐ οίοτιδ (ἰπιρ !]οπΒ ἐπί ὁτὨ δ); 
ἴΠ6 Βθοοῃα: σαυδα πιογίίογία (ἸταΡ 6 116 })8 Θχίογ "Δ)}, 
ἧ, δ.., ῬΙαμαγα ΟὨ τ ϑεὶ βαιἰβίβοιίο; [86 (εἶτα : σαυδα 
ἀρρτελεπάεηβ (ληπτικὴ, οὐσϑη σα), ὦ, 6., ὅ.68 84]- 
Υἱῆοδ.---ΤῊᾺ.]. Απᾶ νη νγὸ Υἱον ὑμ86 ζοτρίνοθ- 
Ὧ6585 οὗ δἷηδ ἴῃ 6 Ἰίχαί ἴῃ τυ ἰσῖ 1 15 6 γο δχ- 
1064, ψὸ Ῥογοοῖγθ ὑμαὺ Ῥαιὶὶ αἰ βιϊ ποῖ] Βοῖ8 
ἔοντῖ (86 ἀοοιγίπο οὗἉ 81 βοδίΐοα ὈΥ ἑαϊϊ. 1ὶ 
Βθοι ], Ὀα51 465, Ὀ6 ποιἱοθα {Ππ8{ 1ἰ 18. ΟὨῪ {π6 δοὶ 
Ὁ ΘηἸ  ἰοηΐης ποῖ ἰ8. ἈΘΥΘ ἀϑουϊ θα ἴο (16 
ΒΡΟΒ51})0 (ἀποστέλλω, ἀνοῖξαι ὀφ. αὐτ.), ὙΆΘΤΟΑΒ {πῸ 
οοηγοσβίοῃ ἰἰ86 1} ἷβ {86 δοὶ οὗἁἨ ὑπῃ9 ἈθΔΓΘΥΒ (ἐπε- 
στρέψαι, ἱπίταηβὶιΐν 6). ΒΒ ὀυθῃ ἴῃ (μ18 αϑρϑοὶ 8 
τοδὶ ψοσκ 18 ἀββίρηϑα ἴο {μ6 πιιπηδὴ δοίΐϊοι οὗ ἃ 
ἰθΔΟΒ ΘΓ; δ 18 {8 οΥβδῃ οὗ ἰδ γοἀθϑιΐηρ ᾳ,δοθ 
οὗ αοά. 

8. ΤΊ|ιΘ δροβίϊθ, ἴθ {18 ἀἰβοουγβο, ἀο᾽ γοσβ ἢ ἷ8 
(68. ΠΟΥ ἴῃ δὴ ἱπαϊγθοῦ τρπῆθσ, ἰὺ ἰδ ἔσαθ, Ἀεὶ, 
ὩΘΥΘΡΓΉ 61688, ΟἸΘΑΓΤῚΥ δη ἃ ΘΒ δὲς Δ}, Γοβροοίΐπς 
μ6 “γεοάοπι 9 δε λπιπιαη «οὐδὲ, οὐ, ἴῃ οὐμοσ νοσάβ, 
τοβρθοίΐης {Π6 ΤοΒΙΒι Ὀ1Π1Π γ οὗὅὨἨ [9 Οροσδίϊοηβ οὗἉ 
αἰνὶπο στδθθ.0 ΤῊΪΒ ἰβουρῆϊ ΠΙΔΥ ΔΙγΟδαΥ 6 
Τουπὰ ἴῃ π Ῥάββασο ἴο τ οἷν δ᾽ βίο Βα8 18. 
66} τηλᾶ6, Υ6 Ὁ. 18 (πὰ δομρ. το. 20), ἰῇ 80 ΓᾺΡ 
88 σΟΠΥΟΥΒίοΟη πὶ ΠΘΠΘΙΆ] 18 χοργαβθηίθα 88 ἃ Ῥθῦ- 
8008] δοί---ὩΒ ὕΠ6 ὑπσοπδίγαϊ ποα δοῖ οὗ ἔδπο νν1]}]} 
οΥ̓͂ ἐῆο ἱπάϊνί 8]. ΤῊ8 ἐσαΐὶ 18, ον ύον, 801 
ἸΠΟΥῸ ἀἰβι πον δοὺ Τοσὶ ἐπ Ῥδι}᾽8 Χο ΓΒ (ΥΟΣ. 
19, δοτρ. τνῖ ἢ γον, 18 8.) οἡ ἈΪ8 οἴῃ σον ΓΒίοῃ. 
116 6 ἀδοΐαγοβ ἐμαὶ ἢθ νγϑ ποί αἀἰδβοροάϊοπς 
(οὐκ ἀπειθὴς) ἴο {16 ΒοάδοΙμον ἘΏῸ δρροαγοὰ ἔγοιῃ 
Βοάύθῃ, μ6 ἐπα γϑοίΥ ἰπάϊσαίοα ἰμαὲ ἐξ ψουϊὰ παγο 
Ὀθοη »οδείδίε ἰο τοῖγαϊη ὕγομι οοογίης ἰδ 6 αἰνίηθ 
Ὑ11, δὰ ἰο τοβϑὶϑὺ ἱΐ, Τἷθ ροββὶ Ὀ111ῈΥ 18 ου ἢ ἰῃ- 
ουά οα ἴῃ {6 ποσὰ δἀ ἀγοββεὰ (ὁ ἷτῃ Ὦγ ἰμ6 Κ6- 
ἀθοπιθῦ, γοῦ. 14, Δ] βου σὰ ἰμοῦ Βανθ ἰῃ Δρρϑδγ- 
ΒΘ 80 ΟΡΡΟΒὶΐΘ τηοδηΐηρ: “1 18 ατὰ ἴον {868 
ἴο ΚὶςΚ δζζαϊπμβί ροδὰβ!)" ΕῸνΣ {118 ργονθυ οἷα) 18η- 
ἄυλζο ἰθ8 ΟΥ̓ ΠΟ Τηθ8:8 ἰηἰθηἀρὰ ἰο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἐδ 9 
τα δῆς ὑπαὶ ὁ μδὰ ὈθθῺ τιδὰθ δοβοϊυ οὶ ἱπὰ- 
ῬΟΒΒΙΌΪ6 ἴον 54] ἰο ΟῚ σοδ βία ηοο ἰο (6 ἴογά, 
αι ΟὨΪΥ {πὲ ΥΘΥΥ ῥα} ὀχ ροσίθηοοϑ πνου]Ἱὰ ᾿πη- 
ΘΥΠΔΌΪΥ Τοϑα]} ἔγοαι ΔΗΥ δοὲ οὗ τϑϑἰβίδποο τὰ ἢ 
᾽θ τνου]ὰ σοχηηλϊ. ΤΠδὺὶ Ποανθην Ἰρὴϊ τᾶ Β 
᾿πο ]Υ ὈγΙΠαπῦ; ἐμαὶ ἀϊνίηθ ἸΟῪ παπι 16 
δαπιαη ᾿υΐάθς ἴδιο ΤᾺ] Π 688 ΟΥὗἨ ΡΟΥΘΙ ἱπ τ ἰδ 1} 
Θχα]ιοα ϑανίουσ ἀρροαγοὶ ἰοὸ ϑὅδυ], νγαὰ8 ἀθορὶῪ 
ἴθ]; 4}1 ἐμ686 οἰγουϊαβίϑηοοβ πδίυτα!ν δἀάρὰ ἴο 



4460 ΤΗΕ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΙ ΕΗ. 

ἐο αἴουυ οὗ ἰδς ζγδοο οἵ ἀοἀ νψῇῖο δουρί ἰο 
ψὶῃ 8 πυϊηλη 800] ΜὶιΒουὶ γοδί γι οἰϊηρ 18 ΡΟ ΒοΟΠ ἃ) 
Ἰἰθογγ, πνιιμοαὶ ἃ δἰηκὶο ἰγαοθ οὗ οοπδίσαϊηϊ διὰ 
Υἱοϊοποθὶ ἴὸ ἢ ὑμδὲ ἀϊνί πο ζγαοο δϑίγθαὰ ἴοσ ποι ῖος 
Ὀύὶ 86 το] υθίδ ΡΥ ἰουθ, 8Πη αποοῃϑίγαϊη θα ΟὈοαΐ 666, 
διὰ ἃ νἱ ἔς βυγτοπάον οὗ ἰδο δου]. 

4, Α {πτοοίοϊὰ αυοδιΐοι οσσυγβ ἢ νοῦ. 28, τν ΕΟ ἢ 
ἐβ οΥ̓ ἀδορ ἰπιδγεδί ἰὴ 18 γοϊδίϊοη ἰο ἐμ Ὁ τ᾿ βίο ΟἹΎῪ 
οὔ (μ9 ΟἹ]ὰ Τοδίδιηθοι. ΤῸ αυδδίΐοι 18 ἄγβι ῥσο- 
νοδβαὰ:  Ββοίδοσς ἱμ9 Μοβδϑίδηϊο Ῥσορ ΘΟΥ γϑοορ- 
πἶΖΟΒ ἃ ἐμβεγίησ [88 Μ6}} 88. ἃ (γυ ρ ἢΔη1 Μ68- 
ΒΔ ; ἴ. 6., ὙΒΟΙΠοΡ, ἰῃ δοσογάβπορ τ 1 ἰδ 9 ᾿Γο- 
Σαΐδοα οὕ (6 ΟΙὰ Τοβιδιλδηὶ, (6 Μοβδὶδ πᾶ ποὶ 
ΟἿΪΥ ΘΑΡΔΌ]6 οὗ βυδεγίηρ, Ὀυϊ αἷδο νγβ δοίῃ 41} 
δι Ὀ)οοίοἃ ἰο βυδενίης ἴῃ δὶδ γ}}ς δῃὰ Ἰα ὈΟΓΒ---ΟΓΣ 
ὙΠ ΘΙΠ ΘΓ [δ 6 ΟΘΟΠΙΓΘΔΙΥ ὙῺ8 (ἢ ο4886ό. ΤᾺ ᾿δίίο.--- 
1λ6 περειϊνο---Δοοογάδα τ }1}} [Π6 ἰγδα ἱοη δὶ ορίη- 
ἑοπβ οὗ (9 δονγβ. Βυΐ ἰδ6 ἔογιοοῦ---ἰἢ ὁ ΔΙ γτοδ- 
ἰνω---γδϑ δεδβδογίοα ἔγοῃῃ (6 Ὀορίπηϊορ ἰδ (86 
Ῥτγοϊοιίομδ οὗὁἨ Δ468ὺ8 σοῃδογῃίηρ δ᾽8 βου ρ5 
(Μδι, χυὶ. 21, δὶ εἰδονίβογο, ὅτε δεὶ---παθεῖν), 
δηὰ ἰῃ ἷβ ἀἰδοουγβοβ δῇμοσ ἰδ 6 ΓΒ γγθοί 0} (6. 9.» 
ἐόει παθεῖν τὸν Χριστόν, ἴκὸ χχὶν. 26, Δῃ ΘΟΙΡ. 
γος. 406).---βξδοοηάϊν : Ἡ Βοίμον (μ6 Μοαβίδι νν ουἹὰ 
ὯΘ {πὸ τί οὔ {86 τοβυγτοοίϊου οὗ (6 ἀδδὰ ; σοπιρ. 
Κυΐκο χχίν. 4. 76 πογὰ πρῶτος ἢδΓΘ οἷδίτηβ 
Βροοΐδὶ δι ἰϑηιίου ; ἰξ οδπποὶ ὃ6 υπάεγβίοοα ἴπ (8 
7.11 πιϑδη πη Ὁ81688 ψγὸ οοπηθοὶ τὶ} ἰὐ (86 Υἱὸν 
Ὑϊοῖ Ῥδαὶ δ᾽ πηβ6 ̓ Υ τηογα {011} ἀθνοὶορβ ἰπ 1 Οογ. 
χνυ. 20 δ΄. ; νοῦ. 4δ δ΄. Βοπι. υ. 117, 18, παι ὶν, 
ἐμαὶ Ομ γί, (π6 βοοοπὰ Αἄδιῃ. Ὀθαῖη8 8 86.168 οὗ 
ἀονθορταθηί8 οὗ 1176 δηὰ τοϑυγγθοϊίος ἴον ἴπ 6 ὃ6- 
Ὠθῆϊ οὔ πιδυκὶπὰ. Ἐμ18 οἰγουμπιδίϑῃοθ 18 δῦ ΠΥ 
ἱπαϊςαιίοι οὗ ἰμὸ Ῥδυϊ θα ζοπυ ΠΘΏ 688 οὗ (6 αἷδ- 
δοῦγδεϑ δϑουϊ υοὰ ἱπ ΤῊΞ ΛΟΤΒ ἰὁ0 ἴΠ6 δΔροϑί]θ, δ]- 
ἐδβουχσὰ ἰε 088 Εἰ πογίο Ὀδθη δόδγοον ποίϊο6ά.--- 
ταίταϊὶγ: ΒΟΟΣ (9 Μοβδίδ, δ π|6 βυδοτλὶπς 
δὰ γίϑοῃ ΟὩθ, νου]ὰ φῬχοοϊδί τι βαϊναίί ο Ὁ ἰο 
Ιοτδεὶ απ ἰο (86 ἀϑηΐ]68. Τἷ8 (πουρμὺ ὙΟΣῪ [ὉΓ- 
οἱ ὈΪΥ σοι ἷπὰϑ υ8 οὗ (066 τ οι (6 Υ͵86ὴ ϑδιαυϊοὺῦ 
ΟΧΡΥοδβδοὰ ἱπ [υκο χχίν. 47, οσοτηραγοὰ ψῖ ἢ (89 
Ῥτοοθαΐϊπα γοσβο. ΤΌΘΡΟ οδῃ ὉΘ 80 ἀουδί (δαὶ ἐμ 
ὈΒ γ Βα ιν οὗὨ ΟἸ ἰδ δηΐγ 18 ΒΟΓΘ ῬΤΙΠΙΔΡΙΥ δοὶ 
ἡοτί, δῃὰ {μδὲ, 88 ἔδσ 85 (9 Μοδβδίδιΐο ργορῃ θοΐθθ 
ΔΙῸ σοποογποά, ἰδ ἱβ δυρρογίθα ὈΓΥ ἃ ὨυΣΙΡΟΣ οὗ 

658 ἰῃ ἐδ Ῥτορβοίβ. 
δ. ἴο [)6 ΣΕργοδοὺ ἐμπδὶ δ9 τοδηΐοαὶβ ὀχίγανυδ- 

ἔϑηοεα δηὰ πιδάποββ, Ρδὺ] σορὶϊο5 τἰἱ (0 8δ580ὺ- 
Τῦσο ἰδ δί Πο ἐδ δροδκίης ποσὰβ του κα ὈΥ συ ἢ 
δῃὰ 80]1{-οσοηδοϊουδηοαδ. Τὴ6 ἰγαί οὗ ἀἰνῖηθ᾽ γ6- 
γοϊοϊϊοη ἰδ ἀδιποηδιταίθα, ἱὰ δαἀάϊιΐοα ἰ0ὸ ΟΥΒΟΥ 
ουϊάθηοοϑ, ὈΥ ὑπ ἡπδί Ῥγορογίίομδ δηὰ (9 βδουηᾶ 
υάχπιοπί τ οι 189 ἔογτα πὶ τ ἢ ἰὶ ἰ8 οοηνογοὰ, 
δεβυτηο8---ἰγυ ἢ, τοί τὶϊου! ΒΟΌΘΓΏ 655 [οὗἩ )υὰρ- 
τὴ ῃι], Ὀυὶ 4180, ΒΟΌΘΓΠΘΒΒ, ποὶ νἱϊπουΐ ἰσυ ἢ. 
ΤΠ νὸ ββουϊὰ γτορασγὰ βουτὶ θυ οὗ ῥυάκτηοηὶ δὰ 
ἄυο οὐ ταϊϊομδὶ ρυοροσζίΐοῃδ 88 {μ6 δος δπὰ υη- 
σομάϊιὶοη αὶ οΥγἰίοσὶα οὗὁὨ ἰσυΐϊῃ, τὸ πουϊὰ δοοῃ, ἴῃ 
8ὴ ΔΥΌΙ ΣΒΥΥ ἸΏΔΏΠΟΡ, ουτί Δὲ δηὰ ἀϊ]αΐο ὑπο ἰσυΐῃ 
ἐιθοῖί, 

ἩἨἩΟΜΙΓΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὑπ. 1. Του ατὶ ροτσηϊτἰ6 ἴο δρϑαϑῖὶε ἴοσ 
[οοποογηΐη 5] ΒΥ δ56]11.---ΑἸΒουσΒ (π6 δροβί]ο 
ΝΒ ροτγιιϊ θὰ ἰο Βρδδῖ ἰπ δ΄᾽8 οτῃ ἀοίδποθ, ΒΘ 
δυαὶοὰ ᾿ἰτη86}7 οὗἉἨ [86 ορροσίυη! υ (ὁ ἀοίοηά ἐδ6 
ΒοποΥ οὗ 7688 Ομ γτὶβὲ δοπθ. Ηδθ ἢογθ {ὈΓΏ 8865 
δ ἱτωροτίδηϊ οτἰϊοσῖσιι Ὁ ὙΒΙΘὮ (μ6 Βοευδηίδ οὗ 
Ομ σίϑὶ πῆδὺ ὈῸ ἀἰδιϊηκυϊεοὐ ἔγοτι [8180 ὑθδοθ ΣΕ. 

1 ἰδ (8 8016 οὈἶθσὶ οἴ (μὸ ἸδιίεΥ, ἴῃ 84]} ἰοῖν Ῥυδ- 
Ἰὶο ἀἰβοοῦγβοβ, ἰο δροδὶς ἔοῦ ὑἐδποιιδεῖνεσ, ἰο ἀἰβρὶδγ 
{6 ἿΣ 8.}}}, ἰο χαΐῃ Ῥορυὶὰσ ἕαυσοσ. Βαϊ {πὸ βοπιὶ- 
ταθΐβ οὗἩ δὴ ὈρτὶρὨί τ8πη, δυο ἢ 85 708 νι88, δσὸ 
ἐμὰ οχργοββοὰ: “"γῖβὶ τηυπὶ ἔποσθαβο, ὃαιὶ 1 
τουδὶ ἀφοτοδδο." [ς9όΒη 11]. 80]. (ΑΡ. Ραει.).--- 
ΤΌΘ δ] εἰτοϊομβοᾶ ἔοσῖῃ δία Βεπᾶ, δπὰἃ 
δΔιιΒυΘΙΘἃ ἴοσ Βἰτη8690]11.--Μὰγ Ῥδὺϊ, τἘδο, στὰ 
(π6 σμαῖπ δῆ σίης ἴγοιῃ μὲὶ8 ἀσπ, βίσοίομ οϑ (011} 
δἷ8 βαηὰ, διὰ Ὀθᾶτβ τϊίπ685 οὗὔ 1η0 στδοὺ πεδίον 
Πο δὰ γοοοϊνϑα, ορϑῶ ἔμ τυ ου ΒΟ ΘΥΘΕΥ Ἀσεδοδου, 
διὰ {Π6 ΘΔΣ οὗὁὨ ΘΟΥΘΓῪ Βεδσορ! (ἩΠΠΠΪ ΚΟ τ).---ὙΠ}16 
Ῥδαυϊ βἰγοίσβοα ἔογί δἷ8 δη ἃ, 9 δρυσυοδοβϑά ἰὴ 
Κὶηρ, δὰ βουρδί ἰ0 γοδοῖὶ δ18 μβοατί, (Βεδϑει). 

γεβ. 2. Σ δὲς σγδοὶῖ ΒΔΡΡΥ, 
Δετίρρα, οἱο.---δὺ} ρίαν ἀνα]οὰ δἰ ϑοὶ οὗ 
(8ῖ8. ορροτγίυηὶϊίγ, ἀπὰ σου άοη ἷγ Βορεὰ ἱπαὶ ἃ 
ἔδυ οΥ Ὁ]6 ΤοδῈ}} νουἹὰ 6 ρτοἀμοοᾶ. ἘΤ86 Ομ χὶδ- 
εἶδπ ἀοο8 ποί 50] 6γ Ἰοοῖὶς ἰο ἐς δοίῃδὶ δπὰ ἔυίυτο 
Τοδι}, Ὀὰὶ στιν δυδὶ]5 ΒΪτ 56} ΟΥ̓ ἜΥΟΥῪ οὁΡ- 
Ῥογίμη! 7 τ ῖο αοὰ αὔοτάη, ἴὸθΣ Ῥοσζοσεηϊηξ 8 
Ῥγοδοῃί ἀυίΐγ. (ΒΊερβετ).---Τ Ὡς ΔΡροδβί]θ νγδβ τεσῦ 
ὈΔΡΡΥ σὮΘΩ πὸ γοοεϊνθα ρϑστωϊββίου ἴὸ ἴῃ 
(86 ΡΓΘΒθΌΟΘ οὗ ἰῖῃρ Αφτίρρα; Ὀαΐ {πε τεββοῦ ἰδ 
ΑΪ80 αἰδι ποι βἰαίθά. Ηδ σχοὐοϊοθα, οὶ ὁπ δὸ- 
οουμπί οἵ (88 Βοποῦ οὗ δ ἀσοϑδίης ὁ ἴω, πος ὕὲ- 
68.180 ΔῸῺ ΟΡΡροΥίιηϊν ττῶ8 αἰοταφα Ζ0ΓΣ διϑδὶϊης 
δὲ οηθεηΐθ8 δὰ ἰδεῖς τόυθοᾷο, Ὀυὶ Ὀδοδῦϑε Β9 
88 8 ΘὨΔΌΪΘα ἰο Ῥτοοϊδῖτα [86 ἰσυ οὗὨ “εδυε 
ἴῃ ἃ Ρ0δ)1]6 ΤΙΩΒΏΘΙ, Δηὰ ΒΟΙΘΙΠΏΪΝΥ ὈΘΔΥ τ πεδα 
ἰο ἰὰ ἰδ {88 ΡΓοβρῆσοο οὗ Αφτῖρρο, ἰο ποῖ ἰ89 
οἰγουϊηβίϑοοβ οὗ ἴδ 76 188} πδίϊ οι, {1:6 ῬΤΌΤΩΙΒοΒ 
τοδὴς (ο [6 ἔδίμοσβ, δηὰ {ἰμὸ Ὠϊδβίοσυ οἵ ΟΝ τοὶ 
ὝΟΓΟ πο ὈΠΚΠπονη. ΒθῃοΘ ἰΐ ΔΡΡΘΔΣΒ ποί ΟΕ]Υ 
{δὶ Ῥδ8}}8 ΒΔΡρίπθδ5 οοπβίβϑίθα ἴπ Ῥχθδοβίης 
ΟἈσ δὲ οἢ. ΘΥΘΥῪ οσοδβίοῃ, διὰ ἐμδὲ {πὶ8 ρα ϊν]εζο 
Ἰιδὰθ οὐδ Ὀοπάδρχο ΟΥ ἱπΡΥΪΒοΏσοθ:ι τνεϊοοξης, 
Ὀυΐ 4150 ἐπαὶ 6 υδῦὺ αἰ ροητν δὰ λη ἀϊοϊουὶν 
δυο Εἰ π]86}7 οὗἨ ΘΥΕΓῪ Ορροτίυηϊι γ πε τᾶς 
οδοτγοα [ὉΓ ῥτγοοϊδιτοΐηρ δὰ ρἰουιγιης ἰδ 6 ποῖὸ 
οὔ 72ε608. (ΑΡ. Ῥαδί.]. 

γεβ. 8. ὉΒοσοίοσο ΣΦ Ὀθβοοοξβ δπϑο ἴο 
Ἦθῶσ σῇῶρ Ρδιίοπεν.--Τ}Ὸ Ἰηϊσοαποίΐου, κε 
{86 τ 016 ἀΐϊβοουγβα, 18 σμασδοίοσι σοῦ ὉΥ δ Ξριτὶϊ 
οΥ̓͂ Βυμγ ποῖ Ἔχ 115 πὸ ἰγβδο οὗὨ βοσυ γ, 
ὉΥ͂ 8 ὕβωτ οβϑῆθδα ὙΠΟ 18 τὶς βοῦν δυτόραβοα, ἘΚ 
γίρον ν]ουὶ ραβδίου δηὰ σοβϑοησηθηΐ, Ὀν ρϑηὶϊε- 
π688 νι ουΐ Κη ο88, ὉῪ Ρτυάθῃσο νεϊ που οὐπ- 
ὨΐΏΖ, δηὰ ὉΥ δ᾽ Ρ ἰ ἢ τὶ πουὶ δτνὴλκ πα τάτοα. 

γεκ. 4, ὅ. ΜΥ 8 ηοι οὗ 1ἐΐθ - - -Ι νοάᾶ 
δ ῬΒασίδϑο.---ἰἰ τ οὐβοσυθὰ δϑονε, οἱ εἰ. 
χχίϊ. 8 ἘΊΡΡῈΥ ἢ; ἰδαὶ ἃ τῶν τοϊρῆξ ἀο ἐδ 
τον οἵ (86 ἴατη, δηἃ βυρροϑθο ἰδδὶ 6 γῊ8δϑ 568]- 
οὐδ ἰονγατὰ Οαοά, δὰ, που 6955, ταϊχϑέ οοα- 
ἐἰπῦθ ἰο ὍΘ δὴ ΘΏΘΙΩΥ͂ οὗ ΟἸγίδε. Βυΐ τὰ ΙραΥ͂ 
ὩΟῪ ΓΟΙΏΔΙΙ, οὐ ἐπ6 οὐδασ δδηᾶ, ἴὰ σίνος ἰο 
(δοβα τψῶο ἱτηδρὶπο {μαι (86 Ὀοδβὲ σοξη βίου 8ΤῸ 
δοτηθίξιηθβ 8986 Ὑἢο ΟὯδο ͵Ἔ͵Ὸ ἀϊβκολαέα βευά οειές, 
ἰπδὶ Ῥδυ}᾽ 8 σ886 ὮΥ͂ ΠΟ ΤΏ ΘΝ ΒδῃΘ 0}}5 ἐδὶβ Υἱόν. 
Εγνϑῃ ἰἔ ἢ ν͵δϑ Δ δΏΘΩΥ οὗ ΟἸγῖδὲ ἀπγίπᾷ ἐδ9 
γῬονὶοὰ οΥ̓͂ ἷθ πηδο]ϊεῦ, πὸ πδϑ, πουδσίμβοῖθας, 8 
ρϊοπὰ οἵ τἱγίυ 8, Δ ἴδτ 88 δῖ8 Κηονθᾶρο εχίεβάοα, 
ἃ ἸΩΘΙΩΌΟΣ οὗ [Π6 δἰγιοἰοδὶ 7658 ἢ Βοοί, δ, δο- 
οογαϊπηρ ἰο ἐπ ἰανν, Ὁ] 618 58 [ῬἘ1]. 111. 6]. Εο 
αἱὰ ποὶ βου δοθ δἷ8 γου 86} γδδγ8 δπὰ βἰσεδρτῃ, 
ἷπ ΘΆΤπ 4] ̓υδὲδ, ἰ0 Βαίδη, 60 Βδυθ πὸ δι οσ 
ἴοΥ δδδυτϊηϊης ἐμδὶ ῬΟΓΒΟῺδ οὗ (Πϊ8 ἀοδοτίρίϊοε ἃ τὸ 
ΥΘΤΥ ΤΟΛΪ οοηγνοσίοα. πο τἱὶα οὗ οτάϊπαίτου 
ἀοοδ ποῖ οὔδηρθ, ΠΟΥ ἀοθ8 8 ὈΪδοῖκ οοδὲ δοδνεσί, 
(86 Βοασὶ. (Αρ. Ῥαβί.). 
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πε. 6, 7. 80 Βορο οὗ ΤΒΘΡΧΟΣΗΪΕΘ, οἰἱο.--- 
ὝΜΒοΣ ἴῃ6 ΔΡΟΒΙ]6 ΒρΡΘΑΙ 5 οὗἨ 8158 ἴΌΓΙΔΟΣ τηοᾶθ οὗ 
δογυΐης αοὰ, 8ἃ8 6 ῬΒαγῖβοο, 6 ἀοο8 ποί πα θοά 
ΦΟπ 608] (Π6 ὉΒΒΟΪΥ Σ6Ά] ὈΥ τδίοῆ πὸ δὰ [ἢ 6 
Ὅσθδῃ σοΟη ΓΟ] ἀ ; 811}}, ἢ 4͵80 αἰ. ΟΕ}Ὺ τη θητἶοπ 8 
8 Ῥύγο οἰθπιοπί ΒΟ ἢ6 ψλῸ 80]0 (ο Γοίδίῃ, 
πιδιροῖν, {πῸ ἔμ ἢ δα Βορο οὗὅὨ (Π 86 γαβυγγεοίίοη. 
ΤῺ6 ονδ, οα πὸ οἶον παπᾶ, ὉΥ 6 ταροὸ ψἱἢ 
ἩὮΊΘΝ (ΠΟΥ͂ ΠΟῪ δϑβδὶ] δα {π6 608ρ6] οὗ Ο τί, ἀ6- 
εἰγσγογοὰ {μον οὐ τεϊϊ σίου τοοοϊνοα ἔγοτα ἐπ 8 
ἔδι οῦβ, δπὰ, ἴῃ τα] γ, τοὐθοίοα 8411 (Π 6 Δα αἰ οη 8] 
εἰἶα ψ Ὡο (πὸ 6αοἀ οὗἩ ἐποῖν ἔδίμ σϑ γγὰ8 τ 1} τὴς 
ο Ὀεβίον. (Β΄θ κου). 

Κκα. 8. ὮΥ - - ἰποτοᾶϊ]9 - - ἴαὶ Θοὔ 
ΒΒΟοιΙᾶ ταΐδο ἴμΠ0 θΘ88 7---Τ 18. 15. ἃ αἰοβίϊοπ 
δαατοββοὰ ἰὸ ἐπ οοπδβοΐθποο οὗὨ 841} ψῇο ἄθϑῃηγν {δ6 
τοδαυγγοοίίοι, δηὰ ἰδ ᾿᾿Ἰπίοπάοὰ ἰο ἀγρο ἰπθπὶ ἰοὸ 
Θχϑιπιΐηα ἴπ6 Τουπαδίϊοη, ΟΥ, ΓΑΙΒΟΙ, ἰἢ6 τγαᾶπὲ οὗ 
8, Τουπαδιΐοῃ, οὗὨ ὑπο ῖν ἀη6] 167. 

ΨΕβ. 9-12. Σ ΟΣ ἸπουρΒϊ - - ΤἴΒ8ῈΣ 
οἾΒ ἴο ἅο ΤΏ: τίη κα ΟΟὨΤΊΤΣΕΣΥ ἴο, οἰο. 
---δὺὶ πιυβὺ δυὸ ρογοοϊνϑα ἐμαὶ ἃ Βρϑοὶα] Ὁ]688- 
ἴηρ διϊοπαϑὰ μἷ8 ργδοίϊοο οὗ τοΐοσσίηρ ἴο 8ὶβ ΟὟΏ 
6886, 88 ἰμδὶ οὗ 8 στίθυουβ Β' ΠΟΥ, Οἡ ΤΏ Οηι, Ὠ6- 
γουί 6 1658, ἀοα μδἀεσοηΐοεγτεύ δουπάληϊ Ζτδ096--- 
διὰ 68 ἰμδὶ οὗ ἃ ὈΪοοα Εἰ γϑίγ ρογϑϑουίοσ, ν 80 δὰ 
ΠΟΥ ὈδΟΟτΤῊΘ Δ ἸΟΥ} σου ἤθϑ8ου οὗ 18 δαυίουν. Ηθ 
μϑὰ ΔἸγοΔαν γοίογσϑα τὸ ἐὺ πὶ οἢ. χχὶϊ. 4 δ, ; δρδίῃ 
Βα τηρϑῃςοπβ ἰὑ ΒΟΓΟ, ἔῃ (06 Ῥγϑβθῆοθ οὗ Αχτίρρα, 
δηᾶ ἃ ἰμ|σγὰ {ἰπι6 ΒρΘδ ΚΒ οὗὨ 1ἴ ἴπ 1 Τί. ἱ. 12--4, 
1μλ.116 8285 ἢ6 νγδϑ8 δοοιβίοτηρα ἴ0 δροδῖ οὗ δηὰ [ὉΣ 
ΠἰταΒο ὗ, ἢ6 ὈΘΟΟΙ65 σΟΡΙΟΌΒ νη κ6 ΓΘΟΌΓΒ (0 
816 ϑυῦΐοοι. Τῆι Ὀϊοββοὰ οὔδηρο δῖοι 796808 
πιδὰ οθοροίοα ἴῃ δὶβ 800], νυ88, ἰο ἶτῃ, ἃ Ῥογροίιδὶ 
ΣΩΐτ8016:; ἢθ οουἹὰ ποὶ ἡοτροῦ ἢ 6 σγδοθ τ Βῖο ἢ Βαὰ 
Ὅδου ατληἰϊοὰ ἴο εἴη. Ηα ἰἐ6}}8 ἰο ὁ γ8 δπὰ 6θη- 
Ὁ1166, ἰο ΚίηρΒ δῃὰ ῥχίῃμοοθ, 84}} (παῖ αοἂ μδὰ 
πτουρδὶ ἰπ δίῃ. Ηθδ αϑδίρῃβ ἱπ 1 Τίμι. ἱ. 16 πἷβ 
ῬΘΑΒΟῺ ἴογ βροβκίηρ οἵ 1ἰ ἰο 4}1} πη : ““ ΕΟΥ 8 μαϊ- 
ἰοση ἰο ἔπϑῖὰ τυ ΐοῖι δου] ἃ ὨΘΙΘΑΙΟΣ ὈΘ]ογ6 ΟὉ 
Βίι ἰο Σὲ νου ϑιΐηρ,᾽ Β] οδββϑὰ ἰ8 ἐμπδὺ ἰδεῖ Σ, 
ὙΠῸ ποῖ ΟΠῪΥ ὉΥ δἰ τογάβ, Ὀιὶ 4180 ὉΥ [.]8 ὁχ- 
Δ.ΙΉ}]6, ἰἜΔό 68 δηὰ Ργ δ Ο 685, σκυΐά 68 δὰ 6018.68 δ15 
ἨδΆΓΟΥΒ. (ΑΡ. Ραϑϑί.). 

γεβ. 18, Αἱ σωϊδᾶδνυν - - ᾿ καὺνὺῪὸ7ὸὦ ἃ ᾿ἰκῆϊ ἴτοσα 
ἈθαΥυθΏ, δεῦονο ἴδ86 ὈσχὶρΒῖσθδα οὗ ἴ86 δΌῃ. 
--Ἰῦο ἤγεί τὰν οἵ Ἰἱρϊ, 1} τ ΒΙΟ ΟἿὟΤ σοηγοῦ- 
δἷοι Ὀθροπ, 8 πΟΡῚὮῪ οὗἁὨ δἰθγ 8] ΤΟΙΠΘΙΩΌΣΒΠΟΘ 
δὰ σται πᾶ, 2 Οοτ. ἱν. 6. (ϑίΔΓ ΚΟ).---ἼΓ {86 ἔδοθ 
οὗ Ομ σεὶ .ἀἰὰ βἶπο 85 πὸ δβυῃ᾽, ουϑὴ ψὮ116 ἢθ 
δ᾽ΌοασΘ οὨ δϑσίῃ ἴῃ {Π9 δίϑδίο οὗ Βυ}}16ἰἰοι, Μαἰ ἢ. 
χυὶ!, 2, ΒΟ τησοἢ τηοτο ὈΥΒΪγ ἰξ τουϊὰ πῃ ΐη6, 
6 86 Δϑβυτηρα 8}} ΡΟΟΣ διὰ δι Βουὶ ἐν ἴῃ δ68- 
γε. Βον. ἱ. 16. (14... 

Υκββ. 14, 1δ. [1 τὰ 6688, οἰο.---σΤ] 16 Βασᾶ 
ὅοσ 1166, οἰο.---Ουἱ (8086 οΓ 5 866 (δε ΗΌΜ. διὰ 
ῬΒΑΟΤ. ΓΟΙΔΔΓΚα Ὁ ΟοΥΟΚ, δΌουοθ, οα 6ἢ. ἰΧ, ὅ.--- 
ἘΠῚ 

κε. 16, 17.---Βπῖϊ τἰδ6, οεἰο.--- ΤῊ Ι,οτὰ Κὶ]}- 
οἱβ διὰ χρδίζοι ἢ δ] νϑ--- τὸ Ὀγίη κοί Ἰο, δά 
ὩΠΘΙΒ ὑν.--- Ηοὁ ταϊβοι ἢ πο ἱἐπαὶ τὸ Ὀονσοὰ 
ἄονη. 1 ὅδπι. ἰἱ. 6, 7; Ῥβ. οχὶνὶ. 8. (βιίδσγιεθ). 
--ΤῊ ὁ δδῦο ὀυδηροὶ σαὶ ποτὰ νν85 δ ἀσοβαοὰ ἴοὸ 
ἘΠ6 (τος αἰ 5οῖ 0168 οἢ {116 ΒΟΙΥ ταουηΐ, ὙΒδπ {ΠΟΥ 
Βοδγά {πὸ νοΐοο ουῦ οΥ̓͂ {πο οἱουά, δΔηὰ ἴδ} οη ὑμποὶσ 
ἔασο, Μιὶ. χυὶϊἹ. 7. Απὰ 8,48], ἰοο, ᾶσοδο, ἰῃ οὁσάοσ 
(0 δβίδπά, ὃν ὑδὸ βρόγχον οὗ ψϑϑὺβ Ογὶβί, απο (818 
ἄγ, γεν. 22. (Β68867).--- Ὁ τα ῖκο [866 ἃ ταΐῃ- 
ἑαοῖοι απ ἅ υυνὲἦτπ6856, οἱο.---ΤῊ}}5 18. ἃ σἱοτίουβ Γ6- 
Ῥτοδοηίδίϊου οἵ δ ὑσὶ ἀϊνίπο οταἀϊληδί]οι ἰο {μ6 

ταϊηἰδίσγ. Ηδρτγο οΌβεστο: ἴ. Α σοηυῖίπο ογαϊπδ- 
(ἴοῃ 18 ἃ αἰνὶπο τνοῦῖς. ῬΧΆΥΘΙ, δηά {06 ἱπιροβῖ- 
ἐἴοη οὗἩἨἁ Βαπάβ δγϑ ποὶ οὗ ὑππϑιλβοῖνοϑ βυ Ποῖ οηΐ ἰὸ 
Θἤ Βα Δὴ τπποοηγοτίοα δηὰ τνου]Ϊγ- τὶ πἀοα πιδὴ 
ἰηῖο δ (δἰ  1}} τυ 658 οὗ Ψ9681:8. [{ 18, δσβῖ, Ὠ6- 
ΘΟΟΒΒΆΤΥ {Παὺ ἰλ6 [οτὰ βιουϊὰ μ6α] Ηἷπὶ ἐπί ΓΏΔΠΥ, 
Ἀποίηϊ, δῆ οτἀδῖη Εἶτα ; 768118 Δ] 6 δδὴ ᾿πηραχὶ 
(86 ποραρα 6ΔΌΪ ΠΥ ἰο δβίδπᾶ, ἴοὸ τυνῖπ688, πὰ ἰο 
Ταἰπἰβίοσ. 11. 9688 ἀο068 ποῖ Δρροϊπί Ρϑὺ] ἰο Ὀ6 
8 δηλ ησηὐ Ὀἶθηορ ἃπὰ δὴ θοοϊθβὶδϑίϊο οὐ πἱρὰ 
ΓΔῺΚ, θυΐί, θη Ηδ δββὶ ῃβϑ (0 Ἰιΐὰ ἐμ ἰρσιθϑὶ 
βρί σὰ] αἰ κη! Οὗ (μῸ δροϑιο]ο ΟΠ σ6, ταλ ῖκ 68 
᾽πὶ ἃ ἩΪΓ 655 δπὰ ἃ δεγυαπὲ [ΠΣ Πἰϑίο ον, ὑπηρέ- 
την.]. Το Ἰωοτὰ Ῥγοπιΐβθ8 αἰπὶ ΠῸ ΘΟΙΟ ΟΥ8, ΠῸ 
{1168 οὗἨ ὨΟΠΟΣ, 80 Το 68; δι, ἴο ὉΘΑΙ τυ 988 
οὔ Ηΐπῃ, ἰο Ὀ6 Ηἰἷθ Ββογυϑηί, διῃϊὰ ἰ01}8. δηά 
Ἰδθουα, ρογβοουϊζίουβ δηὰ ἰογίγοβ---διιοὶ 18. ὑῃ 9 
δΡοβίο]ο οἶοο, ἰπ6 Βἰριιοϑὶ ἀϊσηϊν οὐὗἩ {Π6 ἀΐδ- 
οἷρὶοβ οὔ Ψ46βυ8. Ηον ἘΠΙΪΚ6 οοοϊοβίδβίϊοβ οὗ 
ΤΆΩΚ ἰἢ ΟἿΡ ΟΔΥ͂ 816, ἰῃ ἸΩΔΩΥ͂ 68868, ἴ0 ἰ}}}8 
ογακϊποὰ ᾿ϊέη688 67 Φοθυ8581 111. ΟἸΣὶϑὶ τηδῖζθδ 
Ῥδὺ] 4 τ ϊίπ685, Ὠοὺ ΟὨΪν οὗὨ ἰπο86 ἐδ ρ8 τ ῖσ ἢ ἢ 6 
᾿δὰ ποῦν δἰ γοδὰγ βϑϑη, Ὀυΐ αἷβὸ οὗ ο86 ἱπ ὙΠ} 16 ἢ 
Ης ψου]Ἱὰ γοῖ ΔΡρϑαῦ ἴἰο μδἷπ. Τδυβ ἃ 7811} 1] 
βουυδηὶ οὗἩ 2 6805 βῃουϊ ἃ δἰ αγ8 ΤῈ ὈΓΟΖΓΘΒΒ. 
Ουτ ΘΑ ΟΣ ΟΧροσΐθμο6 οὗ {16 7866 οὗ “6808 
τί 6 ΑΔ γοηθνγοὰ πα ΓΘ- Δ ηδί οα ΟΥ̓ ΠΟῪ 
ΟΧΡΟΥΊΘΠ668 οὗ ΗΒ βαυΐηρ ᾳτ866, 8ὸ [δὶ ΟΌΥ νὶΐ- 
ΠΘΒΒ ΙΏΔῪ ΟΥ̓ΟΣ δ6 δοίΐνθ 8ηἀ Υἱβογοῦβ. ΡΥ. ΤῊ 
Γμοτὰ Ζ268608, δὲ (6 δδῖηθ ἰἶτηθ, ὈΘδίοΟΒ ἃ 8876- 
σοπάποί ΟΓ Ῥαβεροτσί δἱ (λ 6 ογαϊμδίϊοη, ὈΥ Ῥυοσωΐδ- 
ἷης (πὲ ννὰ]]6 Ῥϑὺ] ἸΔΌΟΥΒ 88 ἃ ὙΪΠ088 δα β0γ- 
γαπί, Ηαδ νἹ}} θδῸὸ 8 ῥγοίθαίου δῃὰ “ἀθινοσογ," 
ΥΟΣ. 17..0ΧΑΔ. ΤΊ ΓΒ [Ὁ] τί η688 οὗ 680}8 ΤΩᾺΥ ΔΙΉΎΘΔΥΕΒ 
δηξογί δι [Π6 δδβύγδησα ἰπαὶ σ θη ὑπο ],ογὰ 6ῃ- 
Ῥίογβ δἴτω, δ ΑἸ ΑΥ8 δ88 (0.6 ΔΌΪΙ( πὰ {86 νν}}} 
ἴο ὃΘ ἃ Ῥγοίθοίον. (ἀρ. Ῥαβι).-- -Ἶὴὸ Τοσὰ ζδ11}- 
ΤΥ στο θι Ὀοτοα ἴῃ 6 ῥΧοσαΐδο τ ΐοῖ ἢ6 σ8Υ0 ἰ0ὸ 
δῖβ δροβίῖϊθ. Τὸ νουὶς ἰοὸ νοῦ Ηθ οΥἱρίπΔΠ}Υ 
σΔ]]οα ῬΔυ], δὰ ἐπ 6 ψοτὰβ ψ ηΐο Ηρ δά γοϑβοα 
ἰο δἷτῃ δὺ (9 θορίππίηρ, αν ΠΟΥ͂, δὕϊοσ ὑϑηίν- 
ΤΟῸΣ ΥΘΔΓΒ οὗ δροβίο δὶ ἰδΌοτβ. Ὀθ6Θη δΔουπαδηΐ- 
ἸΥ οβἰ δ Ὀ] 86, ὈοΙΌΓΘ ΏΔΠΥ ἱμουβδη δ οὗ Ῥδσ- 
ΒΟΏΒ ὙΠῸ ὝΟΓΟ βαυϑθά, διὰ ὈοΌσο 811}} ΤΏΟΥΘ 
ὨΌΤΠΘΓΟΙΒ ΘΠ ΘΤΩἾ68 ὙΠῸ 6 γ6 Βυθαποα. (6886). 

γεκ. 18. Το ΟΡΘὩ τδοϑὲσ ΘΥγ68, οἰο.---ΒΟΒοΙΪὰ 
ΒΘΓΘ 8 ΘοΟΙΡ] οἴ 6 ὈΪΔΏ ΟΥ δοίοι οὗὕ ἰ! 5 Νοὸνν Τ68- 
ἰδιηοπὶ οΠοΘ οὗἩ ὑμ6 τη δίυγ. [(8 οὈ͵θοίδ ἃσὸ: 
Ι. ΤῊ ἱπδ γιιοίϊοη οὗ πλ16Π}---- ἴ0 ΟΡΘῚ ἐπ οἷν ΘΥγ68᾽"; 
11. ΤΒοῖν σομνο δὶ 0ῃ----  ἰο ἰγ 1 6ῃι,᾽ οἰα.: 111. 
Τμοἷτ ΤΟΣ ΘΏ 688---- ἰπδί (ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ΤΟΟοΙνΘ ἴοΥ- 
εἰνθθ 88 οὗ βἷμηβ;" [Υ. ἘΠ Ι͂Ρ 86] τ [101 .----“ πμαγὶ- 
ἰδῆσθ διβοῆρ, οἰο.᾽, διὰ, Υ. δ} 18 ὑΠ}6 ἸηΘ8Ὲ8 
ὈΥ ὙΔΙΟΣ δυο ΓΟ80}18 ἃτὸ ρῥγοαποοάᾶ---  ὉΥ αὶ, 
οἰο.᾽ 

γεβ. 19. ΥΒοσοῦροι - - -ἔ σὰ οὶ ἅ:8- 
οὈϑᾶϊθῃϊ.----Νοὺ ουθῃ ῬΔ0]}᾽ 8 ΘΟ δου ὙὙδ8 ἰῥ- 
γτοβὶϑι 016. (Βϑη6]).---Θαὺ] δϑοῦῖθβ εἶδ οὐεάϊ- 
Θ8660 ἰο (δ αἰγίηθ ΘὨΔΥδοί ον ΟΥἩ ἰῃ9 ΔΡΡΟΘΆΓΘΠΟΘ 
Ὑ816} μ0 δεαὰ δοϑη, Ὀπὲ Θδβρϑοίϊα!γ, (ἰζ γγὸ 8180 
τοῖος ἰο ἐμοὸ ψοσγὰβ ὙΒΙΟὮ ἱπηπιοάϊαἰ ον ΡΣΘΟΘα6), 
ἰο 189 παίαγο οὗ (6 ρτθοΐουβ οὔἶοθ τ ἴοι ν᾽ 88 ἴῃ - 
ἰγυδίοα ἰο εἶπι, Ηδ οου]ὰ ποὶ ταϑβὶβί {818 θα ύθη- 
ἸῪ 941}---α δᾶ γ5---Ὀθοδαδο {πῖ8 ργϑαοίουβ ΟΝ ο9 88 
σοηῃΐεοστοὰ οη κἷπῃ ὈΥ ἀἰνῖπθ δαί βου ν ---π ΟἿἶοΘ 
ὮΥ ψ δ ΤῺ ὑμουδβαπαβ οὐἨ Ὀοηϊσίοα δοι}}α 
ΘΓ ἰο Ὀ6 οπἸἰϊριιοποὰ δοιὰ ταδὰθ ραγίδιζογθ οὗ ὶ 
{86 ποσί ίδποα οὗἁὨ [16 81 πί8β ἰῃ Ἰἰραὶ ὑῶν ϊ. 12]. 
ϑυγΟΙΥ, ἸΥ 8}} ἰθδοῖθτ νν]συϊαὰ ἃ] ΟΠ ΪΥ ΘΟΏΒΙΔοΥ 
Ὑ8δὶ δἰθγ 8] κἴουΥ ἰΠ6Υ οουἹὰ ρφίντο ἰο αοὰ, δυὰ 
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δον φτοαὶ ἃ βαϊγδαιί οι ἐπ ον οου]ὰ βϑουγο ΓὉΥ ἰμ οτα- 
Βαῖνοδ δηῃὰ 70. οὐ οΥβ, {80} σου ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΩΟΥΘ 
ἀϊΠἰ σου, τηοτο δ 080], δα ἃ τοῦτο οὈϑαάϊθπί. (ΑΡ. 
Ραδὶ.). 
γε. 20. Βαϊ αβονγοᾶ ὅτοϊ ππῖο ΒΘ τ οὗ 

ὉδΙΔΑΒΟΌΒ, εἰο.---ὈΥΘΟΙΒΟΙΥ ἩΪΟΤΘ 76 ΤῊΔΥῪ ΠΑΥ͂Θ 
εἰτθὰ {86 στοδιοδὶ οἴδποθ, 6 βῃουϊὰ Ὀορίῃ ἴο 
ΤΓΘΙΠΟΥ͂Ε ἰὑ (δίατκο).---ΤΠὸ ἀροδι]6 Ὀτοῦροῦ ἔοσί 
Βα ἢ δουυάδηϊ ἔγυ 5, Ὀθοδυδο πὸ ὈΘβδη ἴο ΙΔ ΌΟΡ 
85 ΒΟΟῺ ἈΒ 6 γοσοὶνοὰ (6 6411, Οὐ δἰγϑηχίῆ 18 
ἱπιραίγοὰ ὈΥ ἀοίαγ. (ΑΡ. Ῥαεί.).--- πὲ ΠΟΥ͂ 
Βμουᾶ τορϑιῖ δηἃ ἴσῃ ἴο Οοᾶ --- ἢ πουϊ 
γορδῃίδησο, Ομ τὶδὺ αΥδὶ]β υ5 ποι πΐπς; Ὀαΐ, ὁπ [80 
ΟἶΒον δορά, ἱπγ σϑὴ ὍΘ ὨῸ σϑηυἷπο ΤΟρΡο δ ηο66, 
τἰ δοῦν Ομτίδί. [0 ἴἰ8 ΟὨΪῪ [89 ΟΥ̓ΔηρΚ 1168] ΡΓΘΟΔΟΒ- 
ἴης οὗ τοροπίδηοο, μα ργοάυοθδ ὕγαϊὶ. (Εσοῦλ ΑΡ. 
Ῥαβι.). ς 
ψαΝ. 21. ΕΣ ἴμ9806 οδῦδοβ ἴ86 θυ 

οδυφξδῖ τὴ ἰῃ ἴδ ἴθ:ρ]6. ---Α ἰδδοῖον Ὑ}10 
ἀοδβίγοθ ἰο παῦθ (86 ἰδδϑιϊ ὯΥ οὗ δΪθ ΟὟ 60Π}- 
Βοϊδῃσο ἰῃδὶ ὃ 8 {δὶ 8} ἐο Οοἂ, παιδὶ δὲ 4]} 
(ἰπι|608 ὈΘ ΓΟΔΑΥῪ δΥ̓θ ἰο0 ἀϊθ 88 ἃ τη δύΐγγ [ὉΥ 8}} ἢ} ἃ 
ἰσυϊηβ οὗ {80 ΟὨγίδίϊδη γο]  σΊΟΏ, ΘϑΡϑοί Δ [ῸΣ 
{86 ἀοοίτῖπο οὗ σοροηίδηοο δηὰ οοῃγυογβίου, δη4 οὗ 
ὙΟΓΚδ τηϑοῦ [0 σΣορϑμίδληοο ; δὲ ᾿ἷπὶ ὭΘΥΘΡ 600- 
δϑηΐ [0 δΈΡΡΓΘΒΒ βυ σι ἐγυ ἢ 8 (ὉΓ ἐἶι0 Βα κα οὗ Ρ]085- 
ἱπρ ποθ. (ϑδιδυϊ). 

γκε. 22. Ἑϊανίῃς ᾿Βοσοίοσο οὐἱαϊῃϑᾶ μθὶΡ 
οὗ 6οά.-.---σρτο ν͵1ϑ (6 ὑσὶ αταρὶι οὗ [6 ΓΤ 10} οἴ 
8 ὙΪΓΠ655 ΟΥ̓ 6515, γ}}0 ἀγοδάθὰ πὸ ἸδΌΟΣΒ δηὰ 
ἨῸ βυδογίηρ", ᾿η ἷ8 104] ὑ0 ΟὟΘΥ {δ 68}}] οὗ Π]85 
Ιοτὰ. ατοΐη ὃ6 αἰονὶοα, διὰ {Π 6 ϑ8ῃ) οὗἁ δἷ8 
Ὀοπάα. πο οδῃ, τ ἰγαΐῃ, ΘΙΙΡΊΟΥ ἴἢ:9 Βδιὴθ 
ἰδυκυαροῖ (ΑΡ. Ραϑβί.).--Οοπτίυθ απο 818 
ἄδΥ, συἱτϑδδίπρ, οἷο.---Π Δ] γοὐοϊὶοθϑ ἰμδὶ ἢθ 
σοπίΐη 88 τἰπο (8 ΔΑΥ ; Ὀαὶ Πθ 841]80 δ5βὶ (Π5 (6 
Τολϑοη--ἰ αὶ ἢ6 τισι Ὀδατ τϊΐη 655. [ἰ 5 τρμῖ 
δηὰ ᾿υ5ὶ ἐμαὶ τὸ δβου]ὰ ἐμδηὶς ὑμ6 [ογὰ ΤῸ ῥσο- 
Ἰοηρίης οὖν ᾿ἴνθθ, δηὰ βυδίαἰ πη 8 διηΐϊα 580 
ΤΑΔΩΥ ἀδηρογβ δη οὐδ. Βαυὶ ὑπ οοπίϊηυθῆοθ 
οἴ ουὖὖν ᾿᾿ἴ6 οουϊὰ Ὀ6 πο το 8] Ὀθηδῆί δῃὰ ἴου, ἱΐ ἴἱ 
ὝΟΓΘ ἀογοίοα 0 ΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΥ ρυγροδο ἴμδη πὶ οἵ 
αἰ ΘΟ δοσυΐϊηρ ΟΟΥ ϑανίουν, (1ἀ.).-- ,ῤΥαγίηκ 
ὩΟΏΘ ΟδΒοΣ [Βίηρα 88 ἴΒοα6 ὙὙΜῖο ΒΒ 186 
Ῥτορδοῖξ, οἱο.---ἫΗο ὀχ εἰ δ θἀ {Π|0 Βλτη0 οτος οὗ 
δΑΊΎ αἰ οΠ. ἴ0 58114]}} διὰ ἰο στοαί, ἰο {86 ἸΟῪ δηὰ 
80 Ἰονν, δηὰ δα χὺῦ ποι μῖηρ Ὀυΐ ἐμαὶ τλΐσἢ 6428 
τουοδὶϑὰ ἴῃ ἰμὸ ψοτὰ οὔ αἀοὰά. Ηθ φῬτγοδομοὰ 
Οδτίδι, δηὰ βοὶ ᾿ἶπι ἔογί!ι δ} 1κο ἴῃ Ηἷβ Βαπι ἰδίο ἢ 
δηὰ ἰπ δἰβ χα] διΐομ, υοσ. 28: ἴιο δουρὶ ἰο ρχαϊῃ 
θοΙδ ὅονβ δηὰ Οδϑη 1168, του. 38. Ηο οσμὶ ἰδ, 
ἱΏ ΘΥΟΓΥΥῪ ΔΒροοί, Δ ἰπαρο οὗ ἃ ζδὶ Ὁ] ὑοϑοῦο Σ, 
ὙΓΠ10}} 18 ποσίν οὗ ἱπιϊίδιίοη. (ἰἀ.). 

χε. 28. Βαϊ ΟἸσίαϊ βῃοιυ)Ἱᾶ δβυβῆῶοσ - - 
Βῃου]ᾶἃ χἱδο ἔσο ἴμ6 ἅθαδᾶ, δὰ βδβουϊἹὰἃ 
δβονν Ἰίρδς πηῖο - - ἴ860 Θ΄ 6η1119686.---ΤῊ 659 
8.6 [86 ἔθ γθ0 Οἱ οὗ Ῥοϊπίδ ἴῃ {}10 τὶ ἰχβ οὗἁὨ [86 
Ῥτορδοίβ: Τ6 βυβογίη 8 οὔ ΟἸ τἰοἱ--- ΗΪ8 γοθαγτοο- 
ἐϊοῦ,---οὐὰ, Τ6 ρυιὈ]]σαιίοι οὗἁἨ ἐ680 ἔφα 5 διιοης 
8}} Ὠδίϊοηβ; δηὰ Ῥυϑοΐθο] Υ {.656 {96 ὝΘΓΘ, τηοϑὶ 
οΥ̓͂ 811, απυγοϊσοῖμα ἰὸ πὸ 716 .5718ὲ8ὲ. Το ἢγδϊὶ ζῶυθ 
ἰλοπὶ οὔδποο; (π9 βοοοπὰ νὰϑ ἀδπίοὰ ν (Ποπὶ; 
δηὰ {16 (νὰ αὐσδκοηθα ὑμοὶν ΘΉΥΥ. ᾿αδόν, 

γεε. 24. δὶ, Ἰδοῦ αὐτὶ Ὀθεθ ἘΠ γΥ86]4.--- 
Τμποὸ πψου]ὰ ἀθοθῖθ θη (0 Ὀ6 Ῥτυάοπὶ νν 8116 ἘΠΟΥ͂ 
ΔΙῸ τιϑδὰ, δηὰ ἴὸ Ὀ6 δὰ σθῃ (ΠΟΥ 668580 ἰο 
ΤΑΥ͂Θ, δηὰ Ὀθοοθ ρῥγυάθηί. Αδ8 ἰοηᾷ δ8 840] 
ταγϑᾶ δὰ ταροᾶ, Βὸ 88 Τοζαγἀβδα ἃβ ἃ ργυάρηϊ 
διὰ 8060 τωδ; Ὀυὲ ὙΒΘὴ ᾽ἢ6 Ἧῶβ τηϑδἋα 80- 
ᾳυδϊηίοὰ τὴ} Βὲ5 τηδάποββ, απὰ πδὰ Ὀθοοῖηθ ἃ 

ΟἸνἰδιϊδη, τθη Ὀο]Ἰογοαὰ ἐμὲ ἢ6 τγδβι 8 τηϑάσηδη, 
Α οἰδηρα Ὑ|1, ΒΟΎΘΥΟΣ, γοὶ δῖα Ρ]δος, δοιὰ 
ὙΟΣΊΑΙΥ Ἰθ ὙΠ δᾶὺ οὗ ἴ:6 τἰρδίδουβ: “Ἧς 
ἴοο}5 δοοσοιιηϊδὰ ἰδ ᾿ὑἴ6 τηδά 668 ; πονν 15 ΒΘ πῦπ- 
Ὀοτοὰ διροηρ ὑπ6 δἰ άγϑη οὗ Θοὰ, δηὰ μἷ5 Ἰοὲ ἷ5 
Διπορ {10 Βαϊηΐδ᾽᾽ Ἡἰβάοια οὗὮ δο]. ν. 4, δ. 
(ἐπα δδπιηιογ).--- 88 {πδ, (Π6η, 4}} ἐδπδὶ Ῥαυὶ 
ξιϊηοάα---ἰο Ὀ6 τοζαγάρα 88 ἃ τολάτηδη ' ΟΒΟΣΥΘ 
ΠΟΥ͂ 8 του] γ- πη θα τὴδῃ, δυσὶ 88 Εδδίωβ νεδϑ, 
σου ποὶ σοηοοῖγο ᾿Βαὶ ΔΗΥ͂ θ8η6 οὗ βοπυπὰ εηἰοά 
σοι] οηἰογίδιη δύσῃ ἃ δ], δὰ γϑηΐασγο δῖα 118 
ΐη ἀοΐϑῃςα οὗ ᾿ἰ. θα Βο σϑδῃποί δοσΌδΒ6 ἃ αϊ6- 
οἱρίο οὗἨ Ομιγὶϑὶ οὐἤἁἩ υροουῖσυ, Ὀθοθῦβο 86 ἴοο 
Ὀ᾽ΔΙΏΥ Ρογοοῖνθα {πΠ6 νυν άθμοοϑδ οὗ βἰποουν, 1Ἀ6 
ΟἾΪΥ δχροαϊοπὶ ὑπδὺ Τοηδῖηβ ἰδ, ἰο δϑδοτῖς ἰδ 
Ὑ11010 ἰο 8 ἀἰδογάοτοα παϊηά. Ἐοεδίυϑ ὑτοΐοθδθθα ἰο 
ΚΏΟΝ ΘΥΘῺ [88 σΒ 868 Οὗ {86 Ἰδί(ΟΓΣ : ““ἈΓῸΓΘὮ Ἰοδτη- 
ἰης ἀο4}} τηδῖκο ἴθ τιδὰ.᾿" ΟΠΑΣροβ οὗ {86 βδπιθ 
Κί πὰ δ΄ 8(1}} δά ϑ ἰῇ οὐῦ ἄγ. Ἡ ΒΘῺ ἃ Ῥγεδοδος 
Ῥεσοῖΐγοα {πο ΕἸ οἵἩ νἱο]άϊης ἰλ6 διυνογὰ οὗἉ ἰδὲ ποτὰ 
νὶτ ΔΌΝΣγ, τ[πΠ6 τ ον] ἰδ ποῦ ὑπ ]ΠῸὴνρσ ἴὸ οοποεάς, 
ἐπα, ἰο ἃ οογδίῃ θχίϑθηϊ, 6 ἀοθβ ροβεθᾶβ ἰδ]ϑηῖ, ναὶ 
Δ᾽|εκχ65 [πδὲ Βὸ Ῥτθδ ἢ 68 {86 ἀοδροῖὶ ΘὩΪΥ ἴον ἴδε 
ῬύΓΡΟΘΒΘΟ οὗὨ αἰβρίαγίηρ ἷ5 ΒΚ }}. Απὰ γοὶ, πὸ ὅσα 
ΒΌΤΟΙΥ ποὶ δοίογβ; δηά, δ5 1116 ἱβ ἰξΐ τοδύποδα, 
ὙΠ 6Ώ, ἴῃ (86 πϑδιὴθ οὗ (86 Ἰἰνίηρς αοα, νὰ ϑρεακ 
οὗ οἰδγεΐγ, οὗ ἃ ϑδυϊοῦσ, οσ οὗ (116 ΓδΌΓΥΘΟΙΟΒ, 
δϑυοῖι τόογὰβ δχὸ σι '0Π8] δὰ ἰσυθ, δὰ δγὸ βυρ- 
Ρογίοα Ὀγ {86 οἴδγῃαὶ) ἰγυϊδ οὗ αἀοὰς: δηὰ ποίπὶβσ 
ΠΟΤ ὉΠΟΑΌΪΨΟΟΔΙΙΥ ἀοτηοηῃβίγαϊθα ἐμοῖς ἴγαϊὰ 
{Π8ὺ Ῥγϑαΐβεϊν [πὸ ορροβί(ἴοη οὗἉ ἰ6 τη δ οασὶ. 
(Ρα]βλθγ).-- -Ηον οἴθη »ὸ θδΥ, ἴῃ ἴ86 Ῥγχεδεπὶ 
ἄδγ, ὑἱμ6 ἰδαῆρυάρο οὗ (μἷβ τίϑάοτῃ οὗ Βοβίιβ, ἰὸ 
ὙΠ σἢ (86 Ργοδοβίηῃρ οὗ {16 ΟΥῸΒΒ 18 001 16 655. 
Α ΟΠ] ἸΣ Κα δὰ δἰμρὶο ἔδει ἰπ ἐπ 6 τ» 016 τογοδ) 
ἱγαῖὰ οὗ (ἰὸ ϑδεγιρίαγοθ, 15 τοργοθοηϊοα 85 ὃ6- 
Ἰοπκίπα ἰο 86 Ὡδισον-τοϊ ἀοάπ658 οὗἁὨ οἷά ἐἶτηθε: 
(16 ἀοοίγῖηο οὗ 1υϑεϊβοδίίοη ὈΥ ζδι 1π ἐδ πημοσὶδ 
οὗ ΟἈγἰδὶ, ἴ8 σδ θὰ ἃ βαβϑῃ, βδηχζυΐημδτγυ, (}160]- 
ΟΙΥ,οί6. ΤΒΟΒ ΔΩΥ Οπ6 Ὀδαίηδ ἰ0 ΟΘΟΘΌΡΥ Ἀἰπιδοὶ 
ΘΑΓΏΘΒΟΥ δα δβουϊοι δῖ τὶΐ 186 ἀυΐ:65 οὗ τεῖς- 
εἰοι, διὰ Ὀγθαῖκβ ἐμ (165 ἩΠῖοΒ δὰ Ὀουπὰ δΐπι 
ἴο (86 νοτ]ὰ, Π ἰδ οἱ θὰ 85 ἃ τηδὴ σόα χοἰ σιουδ 
τὴΘ Δ ΘΠ ΟΙΥ͂ 888 ὈεἰΓαγοὰ ἱπίο οχίγδυδσϑηοοθ, δὰ 
ὙΓ{086 ἱπηὰ 888 Ὀθοομ!6 αοοίθαὰ ὈΥ ἐπα δσοθβαῖνα 
βιαὰγ οὗ (πο Β'Ὁ]θ. ἃ {860 ποί ὈΪΔΕΡΏΘτοο (86 
τδοίουβ ἰπδυδησο οὗ {86 Ροϑηίοοοβῖαὶ ϑρισιι, δὰ 
δόσυδβοὸ ἰμ6 αἰδοῖ ]θ8 οὗ δοϊῃς ἱπιοχι δι θὰ (Αοὶδ 
ἰϊ. 18) 1α {86 ποὶ ΒΕ ῪΥ ουδϑὰ οὗ ΟὨτγὶϑὶ: “6 
δὲ ἃ ἀϑυ]], δὰ ἰβ8 πιδὰ᾽ ἢ (9}οδη χ. 20). (1Ἴβοδὶι. 
δ 8ρ.). 

ψεμ, 26, 26. ΣΦ δὰ ποῖ τηϑᾶ, τοδὶ ΣΟὈῚΘ 
Ἐ'6δ..--- Δ] ἀἰὰ ποὶ ΤοΡῚν ἴἰο Εεβίυβ ἴῃ Βδγδὰ 
δηὰ τποοϊείηςς ἰθγιηβ, Ὀὰὲ πηοάοϑιν τοργοϑοίεὰ 
(μδὲ {9 σοργοδοῖβ!; 88 ὑυπάἀοδβοσυοᾶὰ; Ὧθ γοξεγτοά 
ἰο ἐδ ἴδοϊὶ ἐἰπαὶ (86 Ὑδο16 ἈἰΒίΟΥΥ οὗὁὨ «6505 νδϑ 
ἀΘΏΘΓΑΙΪΥ ΚΠΟΎΤΏ, 88 {Π6 ουθηὶβ οὗ Ηἰδ 116 Βεὰ 
ποῦ οσουγγοά ἴῃ 8 ΘΟΥΌΟΥ, Ὀὰΐί μοι Ἐδοη Ἔχ ἰδικοὰ 
ἰο ἰδ οΥε8 οὗ 9 Ὑοστ]ϊὰά. Ηδ αἷδο δρροδὶε ἰὸ 
{πΠ6 ἰοβιϊ ΠΟ ΩΥ δηὰ (86 οσομδβοίθῃοα οὐ Ατίρρδ; 
86 ὈοΪα]Υ δροῖο ἷἱπ ἐπ Ῥγόϑοῆσο οὗ Ἐοϑίῃβ 82 8 
δὴ ἴῃ [Ὁ}} ροδββοδδῖοῃ οὔ [18 Β6η865 δηὰ 8]]ο 
αὶ (Π6 ἸΟΥ πιο ἷ8 0811} ᾿τωρασιοὰ, Ηδβ 
ἰαυρῖ, ὕγοπι {86 {1665 οὗ ἃ Βοασί σΐοι ἀϊτίδθ 
ταοο δὰ δοομγίποοὰ δηὰ Ὀ] δδοᾶ, (μαι Ομ τὶ βἰῖδ5- 
ἱγ 15. πὸ [ἋΔ016, δηὰ ἐμδὶ ἕδι:ι ἢ ἰ8. ἢοὶ ταλΒ 688. 
ΒαΙ (ἴα ὑθδοβοτβ ϑῃου]ὰ βίαν ἐμὶβ οχαπιρίο, δοιὰ 
ἱπιϊαῖο ᾿ξ, θοὶδ θὰ ΠΟΥ δποουπίον βοοῖδετϑ οὗ 
τοὶ κίοπ ἴῃ δβοσϊοίυ, δηὰ πέθη ἀπὶν γοααΐγεβ 861 
ἰο Ὁθαγ νἰίαορε ἐπ ἐμοὶν τυ ρ8 δρκεϊποὶ δοοοχα 
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δὰ ἴγοϑ- ἰΒἰ Κοτβ. (Αρ. Ῥαβδί.).----ἶ δρϑαὶς ἔοσίῃ | (οόοπΒ. δὰ 5}.).--- αὶ νατίουβ βοπιϊπηθηΐβ τὰ ἢ 
189 νγοσᾶβ οὗ ἔσπιῖἢ δ ἃ ΒΟΌΘΥΘ885 (τ᾽ 8] τοβροοὶ ἰο {86 Θ05Ρ86] οὗἨ ΟἸὨγὶδὶ τόσο οπιοσίδὶ πϑὰ 
γοσϑίοη : κ"1 βϑροδῖ ὑγτῸ6 δπὰ γδί(ϊοῦδὶ τυογὰβ ᾽᾽). } ὉῪ ἰδοβθ γῆ ΨΘΙΘ ΠΟῪ δϑβοι ἃ ̓ ῃ {18 Ὁ ͵809 
Το νογὰβ ψ  ΐϊοῖι Βα ρτοπουποθὰ 6.6 ἰγαθ; [86 
ἸΏΒΏΠΟΣ ἴῃ Ὑὶοἢ 86 Ῥχοπουπηοθὰ ἰμοῖα, 858 Γὰ- 
ο0η4]. (Β 658867). 
κα. 27. Ἑξίυωρκ Δαετίρρα, Ὀδϊίονοοὶ ἴβου 

[89 Ργορ Βο᾿ὶ87--- 6], πο δὰ δια ϊοα ρβγομοὶ- 
ΟΥὟ ἰῃ [86 8βοδοοὶ οὗ ἐμὸ Ηοὶγ αμοβί, δὶ ομὸθ 

τοοϊνοα (86 βοσγοὶ βρδὺκ οὔ ἃ ἰθῃάθῃοΥ ἰ0 ὃὉ6- 
ἰοτο ἰδ 9 ̓τογὰ, τσ οἰ ἰπιπιοτοᾶ 1η {μ6 μολτὶ οὗ 
Αρτίρρα. [π|ρ6]19ἀ ὈΥ ΒΟΡΘ, Δῃα ὉΥ ἷβ Ἰογθ ἴοὸ τ 
ἐπα Κίηρ οὗὁἩ 0 260.)ἷ8, Βα Ὀ0]αΥ δαἀάτοββοθ 8 
χυδδέϊοη ἰο {86 ϑασίὶ δῃὰ δοηβοΐίθῃοθ οὗ {86 Ἰδὺ- 
ἰσ, ποῖ γοὶ ἀδβρδί σὶρ οὗ βιιοοθ8β ἰῃ Ἀἷ8 δἰ(θιαρὶ 
ἰο δουἀδαοσὶ δἷπι, ἑΒτοιυρῇ ἰδ6 πηθδηδ οὗ (ἢ 6 ΡΓΘ6- 
ἀϊειϊουδ οὗἨ 116 ΡῬγορμοίδ ἴο Ομ τῖβὲ, {89 ἔσθ Κίπρ 
οὗ Ιασϑὸ]. Τθοδθ ΔΙῸ 86 ὑγθ οουχὶ ῬΓΟΘΟΏΘΓΒ 
ὙὖὃῸ δῖ ποὲ ἀοίονγοὰ ὈΥ͂ [9 Βίδὺ οπ ὑ:6 ὈΓΘδβδί οὗ 
ἐπ6 Ῥεΐησο, ἤσουι ἰβαυϊῖης τοί (86 ΠΘΑΥΘΗΪΥ 
ταοτηΐηρ Βί8Ρ ἰ8 4180 βῃ  ἰὩς ἐπ ἷ8 Ὀσοδϑί. (᾿ΘΟΏΒ. 
διὰ 8ρ.). 

γεκε. 28. Αἱϊυιοαὶ ἴδου ρῥοιδυαᾶθαϊ σ6. 
ΓΙᾺ 16 οδοτε (Γυϊποτ: “Νοί τιποῖι ἰϑ 
Ἡδηϊηρ, οἱο.᾽᾽).7-- ὙἸΣ 1116 οὔοτι ἰδοὺ ροὸν- 
βυδάοῦι τὴὸ ἰο Ὀδδοπια 8ἃ Ομ νειϑιΐδη "Ὁ Αρτὶρρὰ 
ἸΏ08η5: “1 Β068 ὑπαὶ γοι ὀχροοὺ 0 8 Κὸ 8 
Ομ νι δεέδη οὗὁὨ τὴϑ ὉΥ ἃ βδοτί Ῥχοοθββ; [ βδοιυ]ά, 
Βονγονον, {δῖ ηκ ἰΠδὲ δοιρθι ἐπ ΟΣ 8 ποοαδα 
ἷπ οσάοσς ἰο ρογδβιιδήο ἃ κίηρ οὗ ἴδο Δὸν ἰ0 Ὀ6- 
θοπι9 8 Ομτἰβίΐδη." (Β6886}).--- θ86 νοῦ ϑ 86 6π) 
ἱπάορα ἰο 6 ιἱἱογοα ἴῃ 8 τη οοἰκὶπς ἰ0η6; δηα γοί, 
ψΜ}}}190 {π6 Κίπρς 68 θα, ἢ6 δι ποὺ Θδ5Υ δἱ ποδγί. 
Ηὸ σῶβ8 ἰπΠΉΔΓΑΪΥ τηοτοά, Ὀυϊ, Δ8 8 βἰδίϑδιηθῃ, 
ὙἸΒΏ6α ἰ0 Θ0Π668] ᾿ἷϑ οἰποἰΐοη. ϑβιοῖι “ ΑἸποεῖ- 
Ομγι δι δῃ 8 ̓̓ δ ΓΘ βι}}} τη γου 5, οὐ ῃ ἴῃ ΟἿΤ ἀδγ. 
Τ|6 που] νγουἹὰ τὴ] Ἶ θὲ βανθα, 1 10 ΟΥο 
ποὺ ἴον ἴ0 ποτγὰβ: “βιίχίγθ [0 ϑηίον ἴῃ δὲ {ἰ16 
δίταὶϊ καίθ, οἱο.᾽ [μπ. χὶϊ!. 24, (ϑίδυκο).--- ον 
οἴδη πο, ἴοο, ἴᾶτο ὈΘΘῺ ΠΘᾺΣ ἰδ ἰεἰηράοτῃ οὗ 
Βοαυθη! Ἧο δὰ δἰπιοδί Ῥϑϑβϑὰ ἔγομι ἀδυ ἢ 688 
ἰο ᾿ἰχηΐ, ὕγοτη ὈΠΌΟΘΙ]ἰοΥ̓́ ἰο δὶ, ἔγουι δὶη ἰοὸ τὸ- 
Ῥουίδηοο, ὕγοπι ἱπγαγαὰ σοῦ Ὁ]6 ἰο 6866, ἔγοπι 
πη ποτὰ ἰο αοα. Τὴ ποατὶ νὰβ ἰουσμοά, ἰδ ὁ 
τηΐϊῃαὰ Θη σδίοθηοα, {6 ψν}}} δτουδβοά; ἴῃ: ΒΟῸΤ ν᾽ 88 
ἔδυ ον Ὁ16---ἰ ὁ ΠΟΌΓ οὗἉ στδοϑ, ψ ΐο ἢ ταὶς ἢδΥ6 
᾿ἀροϊάοαὰ οπ οὐν Ὀ]οδθοα οἰ ογ ἶ Υ; ποὺ τηυοῖὶ τν88 
ὙΔηϊΐησ. Βα {π6 Ἰ1{110 ἐμδὶ τοσα τγδηιὶηρ, τν8 
νοῦ ἃ πού γἱο]ὰ; νὸ οουἹὰ ποὶ ρϑδσγὲ ὕγοϊῃ δοῖὴθ 
οὈ͵θοὶ νοὶ τὸ ΡἈγσοα; {πόγὸ νν88 80Π10 ἔργον θ 
δἰη, νι ῖσῃ ψὸ σου]ὰ ποὶ ἀραπάοη. Ουγ ἱπουρἢ 8 
ΤΟΥ ἀραὶ αἱγνογίοα ἔγομῃ {Π0 δβυυ ἦθοὶ, ἃ ἰθτηρία- 
ἰἰοῃ Ῥγοβοπίοαὰ {861 ζ-- -δοὰ ἐῆ9 ΠΟΙῸΣ οἵ ρτδοθ 
Ῥαββδοὰ Ὀγ; [86 ἐγοδδῦτο ΒΊΟΝ τ͵ὸ πα ΔἸπιοδὶ 
ξταβρϑά, νγαὰϑ δρδίη ἰοδί, δηὰ δραΐῃ ὙὉΥῸ 70 ἴδ 
ἔἤγουι {Π6 [οχά. 
γε. 29. Διηᾶ 881} δαἰᾶ, Σ υσου]Ἱᾶ ἴο ὅσο, 

τδαῖ ἢοῖ ΟὨἹΥῪ ἴδοῦ, οἱο.--- θη Αρτίρρα δὰ 
πἰϊοτοὰ {π6 Ἰίχμὶ Ἰ6δί, ῬδᾺ] τορ] θὰ νῖ ἄθορ 
δηὰ ΒΟΙΥ ΘΕΓΠΘΒΙΠ6ΒΆ.--- δὲ ΒΟΤΤΟῪ δηα ραΐῃ, 
Ὑ88. ΠΟΥ 268] ἴον 86 ΠΟΥ οὗ {86 Τοτὰ, ἐμ ο80 
Ὀο]ὰ νοτὰάβ ὀχαργοϑεΐὶ ἸΤμδὶ ἰουθ, ὙΒὶοΝ 50 8 .- 
ἀοη }γ ἀθεϊγοὰ 1Π6 βαϊνδίζοι οὗ δ]}, βουσὶν ἰὸ ἕδη 
ἰηίο ἃ Ὀτίχης ἤδιηο ἱμ6 766010 δρατῖκ οὗ ΓΔ 
φῆ ϊο ροἸππογοὰ ἴῃ ὑμ6 ΔΏΒΟΥ οὗὨἩἠ Αγεῖρρβ. 
Ῥβα] ασἴνυθθ 8 ΔΘΘΌΓΒΠΟΘ ΟΥ̓ (0 ἔπ 088 Ὑδ0 βἰοοα 
Δί ἃ ΤΟΙ͂Ο ἀϊδίδηοο---ἰο Ἐσδί!8 δηὰ ἰμῸ οἱβὸνῦ 
γῇ ἔϑὴ οὗ τδῃῖϊ---οὔ ἷθ ἱπίθγ ΟΘΒΒΟΥῪ ἴογτο, δπὰ 
ὨΔΪΥ διὰ τρϑηΐν ἰηνὶθο8 (μοι ἢοΐ ἰο 8}}ὸν 

180 ΒοὺΣ οὗἁὨ ξτῖδοθ ἴο Ῥ888 ΔΎΔΥ υπὶπιρτουθα. 
29 

οὗ πραγ ρ᾽ (οὁἢ. χχν, 28), Ῥδαὶ], Ἰἰνίηρ 50] 6} 
Ὀγ [86 ἔδίτμ οὗ ἰμ6 βοῃ οὗ αοἀ [64]. ἰἱ. 20]--- 
Αακτῖρρα, τουοσμθα---ΒΟΓΏΪ6Θ, τηοτο ἱπα  δογρηί--- 
Βϑβίυβ, 8111} 1668 ηουσοα. Ηον ρἰδάϊγ Ῥαυὶ νουϊὰ 
αν οομάυοίοα ἰἤθχὰ 8}} ἰο ἰμαὲὶ Ὀ]ΘΒΒο 688, 
Ὑ 816 6 ἀρνὶ νϑα ἔγοτα μ18 Βο}ν αἰ}! (ΒΊ 6 61).-- 
Μυσδἢ νγἃ8 νϑδηϊίηρς ἴῃ (86 6886 οὗἩ ΕΒοβίμι8---} 16, ἱπ 
ἐμαὶ οὗ Αστὶρρα. Βυὶ δὰ] ἰθβ 68 ἐπαὺ ἢ} 9 χτ8οθ 
οὗ ἀοἂ σδὴ ΤΟΠΙΟΥ͂Θ ΘΥΘΤῪ δἰπαάργβποθ ἰοὸ δὶ ἢ, 
ἩΠΘΙΒΘΥ Β118}} ΟΥ γαῖ; δηὰ ᾿θ ΘΧΡΓΌ8808 8 
θδγηοϑὺ ἀθδῖσο ἐμδὺ Βοβίυβ, 88 νγ0}} 88 Αχυῖρρε, 
Δ 4}} πο οατὰ Ἶπι, αἰ σῃΐ βυγπιοιΐ ΘΥ̓ΟΣΥ 
οὈϑίϑοϊϑ, δοδοϑρί ἴπθ οὔοσϑὰ στδσθ, δηὰ δῃίοσ ἰπΐο 
[6] ]οϑῖρ ἢ ΟἸγῖθι. Τῆβ α τ 685 οὗὨἉ 768ι.8 
ἀοο8 ποὺ δ᾽]ου" ᾿ἰηλβοι ἰο Ὀ6 αϊδοουταχοά, δὺς 
ΟΥ̓́Θ ἴπ ἐἰμο σδ886 οὗ ἐδ6 ᾿νογβί βοοϑθσβ δηὰ {6 ὁ 
τηοβί δαγαθηθα πηθῃ, 801}} ΠΟΡΘ8 {μδ ὑπ 60 νν1}} Ὀ9 
σοοηγογίοα, δηἃ ὈΘΟΟΙΏΘ ΡΔΣίδοσα Οὐ (86 ζγδ06 οὗ 
σοά. (ΑρΡ. Ραβι.). 
γε. 80. Δῃηᾶἃ δ) Β6 Βαᾶ ἴμπ86 δροϊζοσι 

[809 ποίθ 19, Δρροπαορὰ ἰο ἐμ ἰοχί, δῦονο.---Τ Ὲ., 
186 Κἰηξ τοδθ ὕὑρ.--ΤῊο κῃ ρς οου]ὰ Ἰ᾿ἰδίθη πὸ 
ἰοηζον ἰο {16 τηϑῆ Ὀσίογα Εἶπ, 0 Βρόοκθο ψὶ ἢ 
ἱποτϑαβίηρ ὈοΪἀποβ8: 16 βυαϊΐς ἀἰθὰ αιναν οἢ δὲβ5 
1108, δῃηὰ δ ΔΌΓΟΡΙΙΥ μὰ δὴ οηὰ ἴο ἰπ8 ργοσϑοὰ- 
ἴησ8β. (Β68861).--- ΔΙ ΒΓ] βοσυδηίβ οὐὁἨἩ θβὺ8 8ΓΘ 
ετίονυθὰ σἤρη ΠΟΥ Ρογοοῖτο ἐμαὶ {πον ἀἰΒοοῦΓΒ08 
Ῥτοάμο6 ΠΟ ΟἾΝΟΡ ἔγυϊ ὑμδη (δ δὲ (Π 6 ἈΘΑΥΓΘΙΒ ΒΔΥ: 
“ΤῊ ῬΥΘΔΟΒΟΣΥ ἰΒ 8 ζοοα τη8η---ΟΓ-- ΕΗ 18 ἃ ἀθ- 
γτουΐ π|8ῃ---Ο7---ΗΘδ [188 Βροΐζϑη νι 6}}.᾿ Απὰ γοῖ, 
ΒΌΘΝ ἰδ ΒΕσΘ (86 ΘΧΡΟΣΙΘΏΟΘ οὗ ὑμ6 ΒΟΙΥ ΔρΟΒέ16. 
ΑΙΟΣ Βο δὰ ἰοδιΠ θα οὗ Ζ268δὺ5 τὶ} (86 αἰπιοδὶ 
ΒΟΟΣ, ΟΥ δηὰ ρονοῦ, δηὰ μδὰ τνῖϊ 80 σα 
οουβάθηῃσο οροηθα ἷβ μδασί ἰὸ 8}} ἐμ 6 ΒΘΆΓΘΥΒ, 
ὙΠ086 ΒΑ γί 0 ἈΘ ΘΑΓΏΘΔΙΪΥ ἀοδίτοά, {ΠῸῪ 4}} 
ΒΙΟΒΘ6, δομνογβοα ἰοροίπον, δηὰ αἱ 1δϑί δαϊα : “Τὴ δὲ 
ἰ8 ἃ βοοά τιδῃ.᾽ 5'δου]ὰ {μ6 0 ποῖ ατνὸ Ἰἰοατηϑὰ 
ΤΟ] ΙΠΟΓΘ, ΟἹ ΤᾺΣ Π.0Γ6 ἐπροτγίδην 50 07 ΘΟ, 
ἴγοσι δὲβ αἰβοοῦγθοῖ ϑβ'θοἢ 8 (80 ποι]. (ΑΡ. 
Ραβί.). 

ΟΝ ΤῊΝ ΝΉΟΙΕ ΟΗΑΡΤΕΕΒ.---7λὲ αροείΐς Ῥαυΐ 
τεηιατκαδίε εἐχρεγίεηος 97 ἐξα, υοσ. 1--18: 1. Ηἷδ 
σοηᾶυςὶ 85 8 96, τόσ. 4, δ; δηά, 1. Νον, ἰῃ9 
δηΐν οὗ ἰμ0 68, τοῦ. 6-8; 1Π1, Ηἰβ8. ορροβὶ- 
(ἰοῃ ἰο 726 8ι15, τόσ. 909-12: δηὰ, ΤΥ. Νοῦν, ἢἷ5. 0" 
ἀογα] οομγναγβίοη, υογ. 18-18, (1,1860). ---- 716 
οαἰπ οΓ Ῥαμὲ: 1. Το 1,ογὰ ΟΥ̓ΘΓΡΟΥ ΕΥΒ {Π 6 ΟὉ- 
ἀυγαῖο δριγὶΐ οὐ ἢ18 ϑῆθῃν, τον. ὅ-1δ: 11. Ηθ 
οοηγονίβ 06 βΒυθαιθα ΘΠΘΙΏΥ ᾿πΐο ἃ ὈΪ6586 86 Γ- 
ναί, τὸν. 16--18. (ἰἀ.)---Τλαέ δε 7χαϊἀ ὁ (λοδα 
τοδοὸ ἀτε ξςοηνεγίεα ἐδ εὐέη ψεΐ (0 ὅξαγν 7γὶΐ| δἰπιίίατ' (0 
ἰλαὶ ιολιοῦ ἀρρέαγα ἐπ ἰδλε οοπαάμοὶ ὁ ἰλὲ αροϑίἐᾳ 
αι: 1. ΒΥ ΘΔΡΠΘΔΙΠΥ σΔ}}[Ἐὴ4 οὉ [86 ἀποοηγνογίοα 
ἰο τορϑηΐ, τόρ. 19, 20; 11. ΒΥ Ὀο]αΪγ Ὀοατὶης 
ὙΥὶ 688 οὗἨ ΟἩτὶδί, νϑσ. 2]--28, (1ἀ.).-- Τὴ ε ὑπιρτοδ- 
ϑίοηδ τολίρλ α Ολτίθίἑαη τεσεῖσεα, τσλόη ἦς φιτγύυενα 
λίϑ εἶ 7ε ἐπ ἰλα ἰἰσλί οἢ τευεϊαίίοη : 1. Ηδς Ἰοοκ5 θδΔοΚ 
ἰο (86 ἐἶτηα βρϑῃὶ ἱπ ἐμ6 ΒΟΥΥΪΟΘ οὗ β'π; []. ἢδθ 
Ἰοοῖκβ ρα ἰο {μ8ὲ στασα ἩΠ1Οἢ ἑοοὶς ΔΊΥΑΥ͂ ἢ 8 
αἰηβ: 1Π1. Ηδ Ἰοοκβ ἤογνδαγά ἴἰο παῖ ρ]ονίουβ 
Βοτηθ, ἴο πδ οι ἷΒβ τον 1 ἴδ δδρίὶγθϑ. (14.).--Ὃ 
Ποιο ἄοε6 ἰδὲ Ῥοῖσεν οΓ (λε αἰνίπε ιοογτὰὦ πιαη {δὲ {ἐ- 
861 ἐπι ἰλο σαδ οΥ ἰλοδο τολο ροσίδλῇ 1. ΒΥ αἰϊγαοῖ- 
ἵηρ ἴθ ἴ(ο ἐϊδο1], Τῆς ψογὰ δοὶβ ὁ ἔβοπι. (α) 
Τὶ τονυθδὶβ ἰο ἐπ ς νον] ] γε πάρα τηδῃ ἃ δίρθοῦ 
ψουνἹὰ, Εἰ μουτίο ὑπκπόνῃ ἴἰο πἷτη, οα ὙΒΙΘὮ ἢΘ 
ζδσθϑ ὙΠΓΠῚ δϑιοη βμιηθηί, Ἐθδϑίυϑ Ἂχ δὶ τη8: 



4560 ᾿ ΤΗ͂Ε ΑΟΤΒ ΟΡ" ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΈΕΒ. 

Ῥραῖ, (ἰδοὺ διὸ Ὀοβῖο ἐπ υβοὶ!  υὸν. 24. (ὁ) 
ὝΠΕΡ ἰμὸ Ὑογὰ οὗ ἀοα αἰβοούογβ ἰγδοθα οὗ δὴ 
δαγιϊον αἰνίηο 1176, ἰὰ δἰΐδο δ 1186} ἰο ἐμ 686, δηὰ 

68115 ὉΡ ΤΕ ΌΓΒΠΟΘΒ οἵ 8 {ἰπι6ὸ θα 7618 ὁχ- 
ἰδίοα ἰῃ δ βου. “Κίηρ Αρτίρραδα, Ὀο]ουαβδί 
ἐποιι---ἢ 1 ΚηΟΥ ὑπαὶ ἔδου Ὀο᾽ἑοναβί,᾽ τόρ. 27. 
1ι τονίνοβ 6 δῦ] οῦ Ἰουθ, ἴοῦ 186 Ῥυγροβο οἵ 
οδίδὉ ϑΐπς δῆσον, ὉΥ 18 δἰά, {86 δὶ ἐπὶ μιδά 
γἱεἰάεα, νον. 26--28. 10 ἱπερίγοβ γοβροσὶ ἴὸσ δ]] 
Ὑ.Ο ΔΓ6 δίποοσο θ᾽ ον σβ, Υϑν. 39, 8], 82.---ἰ]. 
ΒΥ τορος ἰοα. ὙΉΘΥ τϑϑίδί ἢ 6 ἱπβαθποο οὗ 
(6 ποτὰ, (α) Τὸ που] ϊγ-ταὶ πάϑα τοῦδ δοοη 
Ῥεγϑαδαθβ Εἰπιδ6}7 {μὲ ἃ ἔογνυϊα :68] 'π {πΠ6 σϑυβο 
οὗ ἰμδὶ ΒΊΟΝ ἰδ οχα)ιϑὰ δηὰ αἰνίπο, ἰδ ΟὨ]Ὺ γὸ- 
Ἰἰσίουθ πη μυβίδβιῃ, οὗ ἑδπαιἰ οἶδα. (Εδίυδ, γογ. 
24). () Βείίον ἱπρυ]56 5 δηὰ πιο 0.8 8.6 δῈρ- 
Ῥτοδβθὰ, δηά δυοοθοάϑα ὉΥ Ἰου υν δπὰ πα ογ- 
Θη66. (Αμκτίρρβ, νὸν. 28-82). (ἰά.).---δαωὲ απὰ 
Αφτῴρα: 1. Ῥαυ}β ΠΟΙΥ Σ68]---αατίρρδ᾽ β Ἰουὶν 
Ὧπαὰ πιοοκοῦυ; [[{. Ῥδυ} 8 ἸΟΥΤᾺΪ δϑδβυγϑησο οὗ 
ζαὶτ ἢ ---- Α κτῖρρα᾽ β Ἰαπιθηίδ}}]9 νδηί οὐ ἀοοϊβίοι ; 
111. Ῥϑι} δροβδίο]σ δῃά ογυὐογβονίηρς ἰονϑθ--- 
Ακτίρρα 8 δθεοίοα ἱπάϊδθγεποθ. (Ψθοπἢ. δηὰ 
Ξρ.).--- λν «Λοιμά τ δὲ ἐλουσλί α ἰλίπρ ἐποτεαϊδίε 
“λ ψομ, ἰλαὶ Θοά φλοιμϊά ταΐδϑε (λὲ ἀεαα 3’ ---α σιιεῖ- 
ἐΐοπ αὐήγοβδοα (ο (λ6 οσοπδοίοποε οΓΓ αἰὐ τολο ἄτην (λὲ 
γεσιττεσίιοπ : ἵ. ἴδ ᾿ἴ (86 ῥγὶάο οἵ ἃ πιϊπὰ οὗἉ ᾿ἱπι δὰ 
ἔδεε ν ] ἢ το͵θοίβ 8}} (μδὺὶ 1ἴὁ σδῃποὶ σορΓο- 
ὁηα 7 11. [6 1 (86 ἀοαροπάθῃου οἵ ἃ ἰδίηὐ Ὠθασί, 
ΜΘ ΜΠ] ποί Ὀοϊΐονθ ἴῃ (6 ᾿Πδηϊΐϊ6 ΡΟΥΘ οἵ 
9 Οτοδίοῦ ἢ 111. [8 1Ἅ (6 ΔΙΖΟΩΥ͂ οὗ δὴ ουὐἱὶ δοῦ- 
βοΐθῃςσο, το ἀτοδὰβ οἰδγπὶγ' δηὰ (86 ͵υἀρ- 
τηθηϊ}ὕ--- 7λε τες πατταίίοεα ο7 Ῥαιί᾽ 4 ἐοπυεγδίοη, 
ΟΥ, 7Τε υἱδιαἰἱοηδ οΓ αἰυΐηα σγασεέ αΥὸ πευεῦ 70τ- 
δΔοίίεη ὃψ (δὲ οὐλίάγει ὁ. ΘΟοά: ἰδ πανταίϊυα ἰδ 
Τατηϊδιρὰ {πτῖσο (τον. 12-18; ἰχ. 1-22; χχὶϊ. 8ὃ-- 
21), 80 ἐμαὶ 10 τδυ, [. αἶνο δἰεσπαὶ ῥγαὶδθ ἰο (πὸ 
1,οτά---ἰο ὲβ νοπάογζιϊ ρονοῦ, δηα ἷβ ΟΠ 6 γ- 
7ὺ] Ἰονο; 11. Εὐγηβῃ ἃ βδ] υἱα τ δαϊηοηἰ ἴοι ἰοὸ 
ἐι:6 οἰ] άγοη οἵ θΘοἀ--- του πάϊς; ἰμόπὶ οὗ [μι β' 8 
πον (ΠΘΥ δομῃηπιἰθὰ, δηὰ οὗ ἰλ6 ὅτδοθ τ ὶοὰ 
28 μταηϊοὰ (ο δα; 111. ΒῈ δὴ δυϊάϊηρ πιοιὶ- 
ἴοΣ ἴον ἴπ0 τονἹα---τονυκίηρ δίῃ, δὰ την 
τὰθῃ ἴο δε 6 [86 Ὑ80 οὗἉ βδαϊνδιϊΐοῃ. (οι ρδτα ἰῃ 6 
Ηομ. ακῦρ ῬΒΑΟΤ. ΓΟΙΙΔΓΚΘ ον ΟἿ. ΣΧ. δηὰ οἢ. 
22).-τ-ο ο7ῆλε δίεεϑεα ὡοτὰ τολίοὺλ (λε οβῆεε οὗ ἐλε πιῖπ- 
ἑείσῳ 97. (λε τοτὰ Ρεγζογημβ 707 εἰππεγε, τον. 18: 1. 
Τὸ ὀρθὴ ἱμοὶγ δγοϑ ἰο ὑπο ᾿ἰρμὶ οὗ συ; 11. Τὸ 
ἔυγη (ποεῖν ποδγίβ ἔγοια ὑπὸ σα οὗ ἀδυ 688 ; 
111. Το σίνε ρϑδδὸ (0 ἱμπεὶνρ δοῃβοίΐθησθ, ὈΥ {πὸ 
Τοταίυθηθαβ οὗ βίπβ; ΙΥ̓. Τὸ βαπο οι ν πον ναὶκ, 
δηὰ ργορᾶγο μη ἰ0 ὈΘΟΟΙ͂ΠΘ ἀγών ϑπὴς οὔ {δ ἰἢ- 
Βογίίϑησο οὗ {Π6 βδίπίϑ ἱπ ᾿ἰρῃὶ.---αμέ, α πιοάεὶ, 
ἂς α ποδίε τοἰίμεες ο7Γ (Ἰοα, τοῦ. 22, 28: 1. Β 
Ψ 086 δἰ ὰ δ Ὀ6ΔΥΒ ϊτη 688; ὈΥ (Βαϊ οὗ (86 [κοτά, 
ἩὮΟ56 ΒίΓΟΏΡί ἰδ τηδάο ρογίοσὶ ἰῃ δὶδ ΘΔΊΚΏΘΒΒ 
[2 ον. χίϊ. 9): “Ηανίηρ ἱβογοίοσο οδίδί πο Βοὶρ 
οἵ Θοἀὰ, οἰο.,᾿ τοῦ. 22. 11. [ἴπ ψοδα Ῥγόθθῖσο δ6 
ὈΘΑΓΒ ΪΓΠ658: ἰπ (δαὶ οὗὨ 41} γβὸ δῦθ ϑϑσβ ἴο 
Βοοτ: “υίιποδαίης οί ἰο δι8}} δἂπὰ ρψτοδί---ἃ 
Ἰἰκιιε υπίο {86 Ῥθορ]6 (οὗ (86 Ψ 6) 8), δῃὰ ἰο {86 
(οη 1168, τὸν. 22, 28. ΠΠ. Τὸ σοὶ π6 ὈΘΘΓΒ 
νἰίμοβο; ἰο ΟἸτὶθι, ψῃὸ τῶ Ῥτοπιβοά δηὰ ᾿ δά 
σοπιθ, ἯΠῸ 8 ογυοϊβοὰ δηὰ ἰδ τίϑϑῃ: “ϑαυὶηρ 
ΠΟῺΘ Οἶδοσς (δΐημβ ἔμδη, εἰο.,᾽ υοσ. 22.---αω, 

λοι ατί δεδίαε ἐλψοεῖζ: πιιοὶλ ἱεαγπίπα ἀοίλ πιαζα 

ἐλεε πιαὰ !" ---ἰαησιασε, ιολίοὴ αὐπιοηίεὴεδ αἰΐ ρτεαοῖ- 
ὁτὲ ο7 ἰλε Οοδρεὶ ἰο ἐχατπΐης ἰλεπιδείυεδ.: 1. ΒΘ ΠΟΥ 
ἐμοῖὶν ἀοοιγὶπο ἀοοθ8 ποὺ ὈΘΙΓΔΥ ΔΩΥ͂ ὉΠΒοΥΪ ΡΌΓΑ] 
οχίγαυδκδηοο; ἢ]. Ἦ οί ΒΥ ΟΔΙΏΔΙ Ῥδδδίοι ἀοϑδ 

Ὡοὶ ταΐϊηρῖο τὴ {ΠεῖΣ σθα]: ΠῚ. ἩΒοῖΒοσ ἐμοὶ 
οἰοφύθποα ἰβ ποί, ἧπι Ῥϑσί, δυβίδι πε ΒΥ πραρὶν. 
ἰΐυ8]1 δυιίδ.---ραυΐ, ἰλοῖε αγί δεεῖάε (ἡνεεί ""----ἶλε 
γιάσηκεπί τολιολ ἰλε τοοτίαἰῳ-τ δὰ τπαρ μεμα 
“)οτπια οΓ ἐλε »οορίδ οΓ Οοά: 1, δ (δἰ κα {μι δὸ 
68 ΟΥ̓ΘΣΎΠ Ο᾽ πὰ [Π 6 πὶ ΌΥ ΓΕΡΣοβοπεΐορ {πο ῖγ οἰ" ])ά- 
|κὸ Ομ γί βιϊδα ἔα! "ἢ ἃ8 ΠΒΊγουσ 665 οὗ τηϊηά, (δ εἷγ 
ἀονουϊ Ομ τί βιίδη 1 38 σοὶ! σἰ οὰβ σηεϊδθς  ]γ, 
δὰ τποὶν Ἰογίω! ΟὨ τὶ διϊδῃ μΟρΘ 85 ἑδπαιϊοΐ σαι. 
Βυί, ἐπ τοδὶ ίγ, 11, Τὴ6 τον] ]γ-τϊη ἀεὰ τὰδὰ 
ΘΟΠ ΘΙ ΕἰτηΒΟΙ; Ὁ. ΒΘ οσροϑεδ δῖβ οττὴ ρογ- 
ΘΥΥ οὗἁ πρὶ σὶὶ, το ἢ) σδηποὶ υπάεγοίδηὰ αἰνίῃο 
{1} 55---αὶδ Βδράμϑαδ οὐ μιδατὶ, ὙΠΟ ρᾶγβ Βοὸ 
διίδηίΐοι ἰο ἐπ δἀπηοπί(ίου οὗὨ ἰμ6 Ηοἷγ ΘΠΒοεί--- 
δη4 (ῃ9 Τιΐϊϑοσαἷο δίδίο οὗ 8 βουὶ, τ ϊσῖ ἐβηηοὶ 
οοποοῖγθ {80 Β]οβδοάμπθββ οὗ (Π6 ΘὨΠ]άγο οὗ Οοά. 
--Ἶλο ἐὲ δεείάε ἀϊπιδε 3 αυὶ οΥ  εεία 7 Τάλε 
Ολνώμέαπ, ον ἄς ιοδλο ἐδ ποέ α Ολτίδίδαπ3 Ι 15 86 
Ομνί ἰδ Ὀδδὶἀθ ᾿ιτΒοὶ ἢ, τ βο89 ἔδϊ ἢ ἐδ φαίδϊν- 
᾿Ἰβ θὰ οἱ {πὸ ἱ7Ἀ}1}}0]6 τουοϊδιΐομβ οὔ Θοά ἐπ ἐμ 
δοτγίρίυγοδ δὰ ἴῃ (89 Θχροσίθῃδο οὔ ἐδ ᾿δασί, οσ 
ΤΑΙΒΟΣ Β6 τιο, τίϊμουΐ δχδπνϊ πδίϊουι, ὉΠ ΑΙ 
ἀδηΐοθ 8}} ἱμδί 6 σδῃῃοῖὶ σοι ργομδη, οὐ ἰοῦοῖ 
ΜΓ Ηἷδ πδπὰβῇ 11, ἴα ἰδ Ομ γίβιΐϊδ Ὀδαὶὰς 
δὲ πηδ6}7, τὸ γοχυ]αίοβ πἷδ Εἴ δοσογάϊηρ ἰο 180 
οομῃηϑηᾶὰβ οὗ ἀοα, δηὰ τγῶ]κα ΒοοΌΓΕΙΥ ἴῃ [89 
δηέλνλη ὝΟΥ ὉΠ ἘΡΒΟΟΒΡΕΗΟΒ, ΟΥ ΓΒΙΒΟΣ δ6 ΒΟ 
18 {π6 δβροτί οὗ 815 ἴομα, δηὰ ΒΟ δίδϑφοτ 
δίοης (6 Ὀγοδὰ ἐμ ὑτσα Ἰεβὰβ ἰο ἀοαίσυσίίοι ἢ 
11. [6 186 Ομγίδιίδη Βοϑίἀθ Ηἰπιβο]ῦ, Βοδο ΒΟρῈ 
ἰΒ ἤχοαἂ ου δὴ ἰϑυπιυ, τϑΐοδ, διὰ 41} ἐδε 
Ομ δηροδ οὐὗὨ {ηδ, ΡΡΟΔΙΒ δίϑδα ἱγ Ὀείοσο δἷ8 
Υἱοῦν, ΟΥ Υδίποῦ δ ἯὦἋΙΟ δδοῖκβ [Ὁ Βδρρίηθβδβ ἴῃ 
(6 ὑΥΔΗΒΙΓΟΥΥ ἰδῖημβ οὗ (μὲβ 11ἴ6---ἃ [116 ΣΒΙοΒ 

ΔΉΔΥ ἰκὸ ἃ ἀγϑϑιω, δὰ ἰεᾶνϑθα ποϊδίηςᾷ 
Ὀοδὶπὰ Ὀυὺ 6 ἰδγγῖ Ὁ]Ὲ ασακοηΐηρ ἴ--- Τλαι ααὶ 
ιοας Γεὐϊν ἡμειἰεα ἐπ εανίπσ: "1 ονιὰ τὰς 
τσοτάδ 07 ἱτμίλ απα δοδεγπδεε᾽ (γοσ. 26): 1. Ῥτονοὰ 
ἤγοτα ὑπ γύδϑι εἰδίοσυ οὗ ἐδ6 σβασοι οὗἩ Ομτίοδι ; 
ἴον ἰδεδο νοσὰβ οὔ Ῥϑδῃϊ δϑϊὰθ υὑπίο 186 μγοδεὺὶ 
ἄδγ, τβογθαβ ὑπὸ νὶῤ οὗ Ἐδϑίυβ δδ8 ἸΟῃρ δίῃϑο 
ὈΘΟοΙΟ δἰἸθηὶ ; 11. Οοπῆσγτηϑα Ὀγ ἰδ Ῥγοπιρί 88- 
βΒοηΐ οὗ ΟΥ̓ΟΣΥῪ Βοποβί μοαγί, τί  6.}}} ἀοτῖτοα 
18 πιοδϑὺ ΘΒ ον} ᾿ἰχδέ, 115 στεδίϑαι δι σευ, δοὰ 
15 τἰσμοδέ σοηβοϊδιϊοιδ ὕσγοια ἰμ666 ποσὰβ: [Π,| 
Ῥαοιιοηδίγαίθα ΒΟΓΘΔΙ͂ΟΣ, ΟὨ (86 ρτοδί ἀδγ οἵ 
οἰδτἑΥ; [0Υ Βοδύδῃ δὰ δαυί ἢ υν]}} ὕῬΡδὰβ δΥΒΥ, 
Ὀυὺ [Π6 νοτὰ οἵ ἀοὰ οπάυτοίῃ ἴοσ ουοσ.-- ἐπ 
Αργτζρρα, δεϊξευεοί ἰλοι 3" ---αἰ ξοίετπαπ φιεείίοπ, σμτιοαὶ 
ἰο (λ6 οουγίε ο7 ζἀίησε: 1. Ἐχθονιίης ὑτίποθα δηὰ 
ὨΟὮ]68 ἰο βϑοῖς (Π6 δδϊγαίΐοιι οὗ ἐμοῖς δοῦΐϊα; []. 
Ἐχπονυέηρ οουχὶ Ῥγόδόθογ ἴο [Ὁ16] (μεῖς ἀμ 
πὶς ἢ ὅ6}1γ.--- αὶ απὰ ἀἰς »τίποεῖψ ἀεαγετγε, ΟΣ, 
Τλε νατίοια ροεί(ἑοη2 τοὐλϊελ τεὲπ σεξώπιε κοῖἐὰ τεκρϑοί 
(ο ΟἈνίίαη ἰσιμλ: 1. Ῥεδίυβ, Ὑπὸ δ᾽ οῖ ΒΟΥ τὸ- 
ὁοοίδ ἴἰ, βαγίηρ: “Ῥδὺϊ, (μοὰ δὶ Ὀθδὶ δ ̓ μγροὶ: 
Π|. Αχτῖρρϑ, γὙ8ο Ῥδσιῖδιν ἱποϊΐηθο ἰο ἱϊ, βαγίπα: 
ΑἸοδὶ ἰδοὺ ρογβυδάσδβί πιὸ. [1]. Ῥδαὶ, τοδϑο 
᾿ϊἴε ἰδ θουπὰ Ρ ἰπ ἰΐ [ἃδ6ῃ. χἸ]ῖν. 80], καγί:ς: 
41 που]ὰ ἰο 6Θοά, εἰα.,᾽ γὸσ. 29. --- λον ἄοοϑ α 8ὲν- 
πποῆ τεοαϊψ δεποῆί μ.3 1.  Θἢ ἰτ σομνίηςοδβ, δηὰ 
ἀοοθδβ ποῖ ἸΏΘΓΟΙΥῪ ““Ῥογκυδδ᾽ υδ:; 1. ΒΝ οΣ ἰὲ 
τΐηθ ὑ8 δι ομοίθ ο Σ, δῃὰ ποί ““ ΔΙτηοϑὶ;" Π1. Τ Βεὰ 
ἰς ἱπβυθηοοβ ποῖ ΟὨΪΥ͂ δὴ ἱμαϊνίάυαὶ, Ὀυϊ “ 4]} 
δαὶ βοασγ.,᾽.-.ὕΤλ6 ἀαησέγοις ἐχρτεξείοη: ᾿ΔΑἰπιοεέ 
{πὲ 1.116 οἶον]: ἀδηκεογουβ, ἴὸσ ἰὲ, 1. Εω- 
σουγαροβ {μο ἀοϊυδίοιυ ἰμαὶ ᾿ξ 18 ΘΆΔΥ ἰο ΘΏΪΕΣ 
ἱπίο ἐδοὸ κίηράοι οὗἩ ᾿ἰϑαυθη; 11. ἰπόσϑδδοα ΟἿΌΣ 
ΤΕΒΡΟΠΒΙ ὉΠ γ, {7 τὸ δὰ Ὀθοπ “ ποὶ ἕδσ ἔσοτω (δ 6 
Ἰϊηκάοτ οὗ Οοἀ; διὰ, πονοσίμοϊοδο, ἀξά ποὶ δαίον 
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ἔη.---Τὴε ουγϑε ΟἿ ἰιιλεισαγπιπόδε ἐπ πιαίίεγε Ὁ τέ- 
ἰέσίοπ: ἴμὸ Ἰυκονασὰ ἃγο, 1. ΑἹ δϑοπιϊῃδιΐοι 
Ὠπίο ἴδ Τογὰ, τὸ ἀοαιδη δ ἐπ τ οΪ]9 Ὠθασί. 
“Βθοδυβο ἰποὺ δὶ Ὁ ΚΟΊΑΥΙΩ - - - ἰ ΜΠ] ΒΡΟῪ 
πθ6 ουἱ οὗ ΠΥ πιουΐὰ ᾽ [ΒΥ. 111. 167; Π. ΤῈ 
ἀογϊδίου οὗ (89 ποσ]ά, τ] ΘΗΙΟΣΪΥ Ββρογὶβ 
τὶ ἰποπὶ; 1Π1.Αἃ ἰογπιϑηὶ ἰο ἐποιμβοῖνοδ, τὶ ἢ- 
οὔὺ δΒέγοηί ΟΣ σοπιΐοτί.---7.ε πηεπ Γ᾽ ταπᾷ τολο 
λαὰ ἰξείεπεα ἰο ἰδὲ ἀἰεξοοιτεα οΥΓ Ῥαμί, γον. 80--3232 : 
1. Αρραγθῃῖγ, 8 στδοίουβ αἀἰβηιῖ88α] οὐ {πὸ ὑρ- 

[ὕὃγν. 272. Τ7ὴε 7αἱὰ 9. ἔπι Αρτίρρα: 1. Ἠϊβιονὶ- 
68] ποίϊο68 ; (α) δὲ8 ᾿ξ; (δ) δῖ8. ομβαγδοίοσ. 11. 
ΤῊΘ παίυσο οἵ κἰ8 ζΣ ἢ ; (4) ἢ ψδ8 ἱπά θϊοα [Ὁ Ὁ 
ύ ΤΙΘΣΟΪΥ (0 μὶβ ὈϊΣῚΒ δα οἀμποδίΐου ; (ὁ) ἰΐ ἀϊὰ 
πού Ῥοββθδβ ἰμδὺ ῬοΟΣ ὙΠΟ 18 ἀογὶνοὰ ἤγομι 
ΡῬΟΓΒΟΏΔῚ τοϊϊχίουβ οχροσίοποο; [111]. [18 σϑὰ] 
γα]υθ; (6) ἐΐ πὶ 614 Εἷπι ἔχοσῃ πὸ βἰπθ; (δ) ἱὲξ 
ἀἰὰ ποὺ αἰδοῖ πὲῃὰ ἰο Οχὶδὲ  ΙΚ. ΤΏ ἸθαΒΟῸῚΒ 
ΒΟ ἰΐ ἀθογαὰβ ; (α) ἔδιιν ἰὼ ἰμπθ ἀϊνίμθ οσὶ ζίη 
οὗ ΟΣ ΒΟΙΪΥ τοὶ ρίοη Ἰδὺ Ὀ6 Ῥτοΐοββοα οϑϑθὴ ὉΥ 

ΣΙ βοσυδηὺ οὗ {πὸ [οσχὰ : 1. πῃ τ δ] ἰΥ, ἃ ἀθο- 
ΟΥΟΙΔ δίρης Ὀοΐογο ἰπ9 ποσὰ οἵ αἰγὶπο ἰσυίῃ.--- 

φ 

86 υποοηῃγογίοα : (ὦ) {86 γαβὶ αἱ Όσθηθ6 Ὀοί 008 
ὃ ᾿ἰνίπα δῃὰ 86 ἀθ8α ζ811}.---ΤῈ,} 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΥ. 

ΤῊΞ ΑΡΟΗ͂ΤΙΕ 5 ΘΟΌΒΝΕΥ ΒΥ ΒΕΑ ΕΒΟΜ ΟΕΒΆΑΒΕΑ ΤῸ ΒΟΜΕ. 

ΟΕΑΡΤΒΕ ΧΧΥΪΙ. 1--ΧΧΥ ΤΠ. 186. 

Α.---ἸῈῊΠ ΟΥΑΟΒ ΤῸ ἸΤΑΙΥ͂, ΑΝῸ 118 ΡΑΝΟΕΒΒ, ΒΟΥ ΑἼ,80 ΤῊΞ ὈΓΨΙΧΕ ΡΒΕΟΤΕΟΤΙΟΝ ΟΕΑΝΤΕΡ ΤῸ ΤῈΒ 
ΑΡΟΒΤΙῈΒῈ ΑΧῸ ΤΗΟΒῈ ὍῸΟ ὙΕΒΕ ὙΙΤΗ ΗΙΜ. ΤῊΞ ΒΗΙΡΎΒΕΟΚ, ΑΧῸ ΤΒῈ ἘΒΟΑΡῈ ΣΒΟΜ ΒΕΑΊΤΗ ΑῬ 
ΤῊ ἸΒΙΑΝῸ ΟΣ ΜΑΙΤΑ. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΧΥΤΙ. 1.44. 

1 Αμαᾶ [Βα] τθη ἰὑ τγαβ ἀοίοσιϊηθα [τ680 1764] ὑμπδὺ τὸ βου] 841] ἰηίο [0] ΓίαΪγ, 
86 ἀοἰνεγοα Ῥδῃ] δηα οογίαϊη ΟΡ ῬΓΙΒΟΠΘΥΒ αηΐοὸ οπ6 Ὠδτηθὰ «Ὁ|1}8, ἃ δοηξατίοη οὗ 

2 Ααραβύμβ᾽ Ραπὰ [0 8 οϑηὐατίοη ἡδαιοα 0} 108, Οὗ [86 Αὐρτβίδη θη]. ἘΛπὰ οπίοτϊηρ 
1ηΐο 8ἃ Βὶρ οὗἩ Αἀγαιηγί(πι, τὸ ἰδυπομοά, τηθδῃΐηρ; (0 541} ὈΥ ὑπ6 οοδδίβ οὗ Αβϑίδ; οηδ 
[ἷ)} ὁ. οι θαυ Κοα, (π6 (δὲν, ἴὰ 8. Β81}Ρ οὗ Αἀτατηγίατα, ΜΘ Ὦ γᾺ8 δρουῦ ὕο 5411} ὑο ὑΠ6 
ἴδοοϑ [τόπους] ἴῃ ΑδἷαΑ; δπὰ τὸ ραὺ ἰο Β68,] ΑΥΒίδσομΠ8, ὰ ΝΜ δοθαοιίδη οὗ ΤἬοββδς- 

8. Ἰοπῖοδ, θϑίηρ τι 5. ἘΛπὰ [89 ποχὶ ἄανγ πὸ ἰουομοα []Δη464] δὶ δ᾽: ἄοη. Απὰ 70- 
11π8 ὀοουΓ ΘοΙ ΒΥ θη γοαίθὰ δ] [τοαίθα Ῥδὰ] πιῦμ Κη ἀΠ688], δὰ ρανο ἀΐων ΠΙΡΟΤΟΥ͂ 

4 [ροτιἱἰοὰ μἰἶπι}7 ὑο ροὐ ππίο ἰδ ἔγθη 8 ὑο [{τϊθη 48 δηα 7 σϑγοδ Πῖτηβο] δ. ἘΛΑπα πῇ θη 
ἯΘ δὰ ᾿δαποΒ α [ρα ο 868] ἔτοτῃ {Π6η66, Ἧ 84:16 ἀπάον ΟὙΡτγυβ, Ῥθοδῦβο (86 πη 8 

Ὁ ποῦ ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 18]. ἘΑπὰ πῆθη τὸ Βδὰ 541]16 ἃ οὐδὸν [(πγοῦρ ἢ] ἰδ6 868 οὐ [868, 
δἰουρ (06 οὐδὲ ο[] ΟἸ] τοῖα δηὰ Ῥδργ]}18, θ᾽ σα ἰο Μγταῖ, α οὖν οὗ 1,γοΐδ [ἴο 
Μέγτα ἴῃ 1,γοϊδ]. 

6 ῬΑπάιβοσο [1616] (86 οϑηὐατγίοη ἔουαα 8. 88] 
7 ἴηρ ἱπίο [0] 1ὑα]γ; δῃὰ μα ραὺ τ ὑμογοίη [8 οἢ 

[Βυὺ νγὸ] β81]6 ἃ βΒΙ ΟὟ ἸΠΔΗΥ ἀΑΥΒ, δηὰ βόδσοθ ὙΘΤΘ ΘΟΙΩΘ ΟΥ̓́ δρδίηδὺ (ὐἰάυ8, [89 
πη ηοῦ Βυβοτγίηρ π8, [Δηα πὶ αἰ ΒΘ] Υ τοδο θα [Π6 τορίοη οὗ (ὑπάσκ; Ὀυΐ 828 ὑδθ 

8 πνὶἱηὰ ἀϊὰ ποὺ 4]|1ὁἷὺ π8 ἴο Ἰαπά,7 τὸ βαὶ]οὰ ὑηᾶονῦ Ογοῦθ᾽, οὐδοῦ δρδϊηβί ϑ'δ)τηοηο; ἘΛπα, 
διαγάϊγ [πὶ ἀϊ δ᾽. } 7} ραβδίορ ἴὉ, οδῖηθ πηῦο ἃ ρἷδοθ τ Β1ΟᾺ 18 6816 ὑμ6 [οηι. [86] 
Ἐδὶν Ηδνθηβ; εἰσ Ἡπούθαηΐο Μγ͵ὰ8 ὑ86 Οἱτγ οὐ 1μ68685, 

θ9 ὄΝον τ θη τυ 6ἢ} {1π|6 τὦ88 βροηῦ, 8Δηἃ ἜΘΗ 581} Πρ ῸΒ ΠΟῪ [ὙΓ88 ΔΙγοδ 0] ἀδηροι- 
ΟἿΒ, ὈοοΔ 056 [4]80, χαὶ] {86 ἔλδβῦ γ͵Ὰ8 ΠΟΥ͂ ΔΙ ΓΟΔαῪ ἧμνν ὨΟἿ] ραϑί, ῬΔ}] δατηοπβηϑα ἐλεηι, 

10 ἘΑΛπὰ Ββαϊὰ αὐΐο ὑπο, ϑ᾽τβ [Υ9 τηϑῃ, "Ανδρες, 1 ρΡογοοῖνο ὑμδὺ ὑμῖ8. [({|6, τὸν] γογαρθ 
Ὑ{1 ΒῸ {π|}} ἐογπιϊδίθ, μέλλειν ἔσεσϑαι} πὶιμ Βατίδ [Ππ} τ] δηἀ το} ἀδηγαρθ, ποῦ 

11 οπἱγ οὗ ἐδ ἰδάϊηρ [Δ Υω207} δπα 810, Ὀαὺ 4͵5ὸ οὗ οὔγ ἰἴγοβ.0 ἘΝουθσί61658 [Ηνγονου, 
δὲ} 186 σϑηίαγίοι Ὀ6] ον ὑΠ|6 τρλϑίου [βύθοσβιιδη} δηὰ (89 ΟὟποῦ οὗὨἨ (86 διιὴρ [881ρ- 

12 ονμηθγ, πιοτὸ (Βδη (δο86 [[Π6, τοῖς ὑπ! ρ8 πμΙο ΓΘ αρόκοη ὈΥ Ραὰ]. ἘΑπὰ [Βα{] 
Ὀοοδυβα ὑπ6 άνϑη [ΠΔΥΡΟΥ] γγὰ8 ποῦ σοτηπηοαϊουβ [βυϊ6ἃ7 (0 τὶ ον ἴῃ, (86 τηοτθ [στϑαίθ}] 

δανίδοά [τοϑοὶνϑα] ὑο ἀορατί ἔἤθῃη06 δ]βο", 17 ΕΥ̓͂ ΔΏΥ τηθδβ [1 ῬΘΓΒ ΡΒ, εἴπως (ΠΟΥ͂ 
τα δῦ διίδίη ὑο ῬΏθηΙοΘ [πϊρῦ 06 80]6 ὑο τϑϑοῖ ῬΒΟΘΕΪχ], απα ἐΐεγε τὸ πὶπίος [πὰ 

οὗ ΑἸοσχϑδηάγίδ [ΠΠΙΟΝ 1788] 8481]- 
ἃ οὗ 1]. ἘΛπὰ ποθ τὸ δδά 
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ΪΉΟΣ ὑΠ6167 ; τολίοϊ, ἐδ ἃ ἤδγθῃ οὗἁἨ Οτείο, δηὰ ἰοῦ ἰογασγὰ {86 βουϊῃ τοδὶ δηα πογὶὶ- 
18 πεϑύ. ἘΛΔμὰ σβθη [48] (88 βου ἢ πὶηὰ Ὀ] ον βοῦογ, βαρροβίηρ μδὲ {μον μβὰ οδιαϊυδά 

0861 ῬΌΓΡΟΒΘΟ, Ἰοοβίηρ [8ούϑ!πρ' 4811] (Π6 66, ὑΠ6Ὺ 841164 ο]οΒο᾽ ΒΥ [ο΄σβα 8] οπρ [86 οοδδὲ 
14 ο[7 Οτοίθβ. ἜΒαὺ ποί Ἰοπν αἴτος [818,7] {θτθ δοβθῖθ δρβαϊηϑὺ 1ὺ [Δρδϊηβδέ [ἢ 881}} 8 
16 ἐοσπιροϑύπουβ πὶηα, οα]]οὰ Εἰ αγοοϊγάοη [τ ]σ ἢ 18 σ4}16ὰ Νοσιμοδβίθγ}"}. ῬΑπά πθθη 

[ΝΟΥ 85] ὑπ6 ΒᾺ1Ρ γγᾶϑ σδΌρῃ [οαγτίοἀ 4Δ]οηρ71, δῃὰ σουἹὰ ποὺ θθασ ἂρ ἱπίο [ϑραβἰηβὲ 
16 π6 πίη, πὰ ἰοὺ λὲν ἀγῖνθ [π|πᾶ, τὸ ραν ὮΘΓ Ἂρ, δῃὰ τϑσο ἀσῖνοθ ουατἀ]. ἘΆΑη 

ΤΌΠΗΪΠρ ὍΠΟΥ 8 οογίδίη [δα πΒΘἢ γ1͵ἢὁ σϑπηθ ὩΘΆΡ 0 8 8118] ἰβἰαπᾶὰ ψ ΒΊΟΝ 15 οδ]]οὰ 
ΟἸαυάα"2, το δὰ τηυοἢ ποτ Κ ἴ0 Θοπιθ ὈΥ͂ [πὰοἢ αἰ ΠΟ] ἴῃ οὐὐδίπίηρ σοπίχοϊ ο7 [88 

17 Ῥοαῦ: ἘΜ ΒΙΟΙ τ βθ (Π6Υ Πδα ἰδίοη [ΓἈ]864} Ὁρ, ὑμ6 Ὁ υβοὰ μοὶρβ [8145], υβάδγριτγά- 
ἵπρ [86 ΒῃὴρΡ; δηὰᾶ, ἴδασϊπρ' 1θβϑὲ {6 Ὺ Βῃου]ὰ {41} ᾿πίο {86 αυϊοκβαι β [βου] θα ἀγίγϑη 

18 ἀροῦ {ἢ βαηα-Ὀ8η 8], βύγαϊκα βα1]} [Ἰοτογοά 086 ἰδοκ]ηρ7], ἀπά 80 σογὸ ἀτίτοθη. ταπὰ 
γὸ Ῥοϊηρ Θχοθθα ὨρῚΥ ὑοββθα 0 ἃ ἰοιωροθῦ [Απὰ 85 πὸ βυβογοά ἊχοθθαϊσῪ ἔγομῃ 
[86 ϑύογα 7, (Π6 παχύ ἄαν ὑπ 60 1]ρμὐθηθα (6 Βμὶρ [[Π6Υ ΓΘ που μδηδο ονευ θολὰ]; 

19 ἘΑπά [οη] (δ9 {π᾿γὰ ἀαν πεῖ} σδδί οαὖ τ οἂτ οὐτῃ ϑηἀ8 (ἢ 6 ὑοκ] ηρ' [[Π6 ξατη τα το] 
20 οὗ (ῃ9 ἡμέ ἘΑπὰ [Νὸν (δὲ})} πο ΠΘΙΌΠΟΣ ΒᾺΏ ΠΟΥ Βίδυβ ἴῃ [[Ὁ7] ΙΏΔΏΥ ἀδγ δρ- 

Ρϑδιϑά, δῃὰ πο 8118]} [8||6}} ἰοτηραδί ἸΑΥ [ὈΓ68864] Οἢ τ8, 81} ἢορα (δὶ γα βΒου)ὰ θ6 
Βαυϑα γ͵ὰϑ ὑπο [8}} Βορθ ἰδπδὺ οὺσ ᾿ἴνεβ που]Ἱὰ 06 βανϑὰ γβ δὲ ἰδδὺ (λοιπὸν) ἰδζεϑῆ 

21 δτᾶγ. ἘΒαυὺΐ δῇϊοσ [Α] ἰοπβ δρβίϊηθποσ [ἔγομι οοἀ], ῬαᾺ] βίοοά ἔοσθ ἴῃ 1Π6 υυἱάβέ οὗ 
(Πο;, δηὰ βαϊα, β1γβ, [Υ̓́Θ τὰ}, γο ΒΒου ἃ ἤᾶνο μϑδυκοηθα πηΐο τη6, αηὰ ἠοὺ Βαγνα Ἰοοβοὰ 
[581164] ἔγοιαι ὑτσοίθ, δῃα ὕο Βανϑ ραϊηϑα {18 ἤδγτὰ δηὰ 1068 [Ὁτοῖθ; γο που] { β ἢδτα 

22 δνυοϊἀϑα {π|8 Σῃ) ΌΓΥ͂ δηὰ (818 ἀλιηλρ6]. ἘΛΔπὰ πον 1 ὀχδοτὶ γοῦ (0 ΡῈ οἵὗἩ ροοἂ σἴθου: 
ἴῸΓ ἴῃ γ6 88}8}} [π|}}} 06. ΠΟ 1088 οὗ απῷ πιαπ᾿ 8 "8 διυιοηρ χοῦ, θα [Οη]Υ ἐμ} οὗἨ ἐδ6 

28 βῖρ. ἘΕῸΥ ἰθοτθ βίοοα ὈΥ͂ τὴ6 ἰδῖ8 ηἰχῃῦ {π6 [48] δηροὶ οὗ αοἀ, ψμοδα 1 δῃὶ, δὰ 
24 πϑοπ Ἶ βοῦυθ, Ἐϑαγίηρ, Εθαγ ηοΐ, δὰ]; (δοὰ πυδίὶ Ὀ6 ἐγυμδῆι Ῥοΐοσγα (ὑἌβδσ [τπιυδὶ 

δβιδπὰ Ὀοίογο ὑἢ 0 ΘΙ ΡΘΓΟΙ]: δηὰ, 1ο, ἀοἀ παι ρσίνθη {Π|66 411 [Β6χὴ ὑμπαὺ 881} τις ἘΠ66. 
2ῦ ἘῊ Βογοίοσθ, βίγβ [γ8 τη 6}, Ὀ6 οὗ ροοά Θἴ δεν: 0. 1 Ῥεϊΐονο αοἄ, (μαὺ 10 54}} [π|'}}} "6 
26 οὐϑῃ 88 ἰΐ γγαὰϑ ἰοΪἁ τό. ἘΗονθοῖς [Χοὺ (δὲ}}] τ) τιυδῦ Ρ6 οδδὺ ἀροὺ [6 στοοϊκοα 81] 

ἃ οογίδι ἢ 1β]δηά. 
2 Βαϊ ψ θη [89 Τουτίδοπι ηἰρἢῦ γγᾺ8 οοτλθ᾽ὁ [081}6], 89 ἯΘ Ὑ6ΤῸ ἀσίνθη ΠΡ δὰ ἀοππ 

ἴῃ Αὐἀγῖδ [πὶ (6 Αἀγδιῖϊο 868], δροαῦ τἀ πὶρμῦ {86 Βα! ρθη [τ λῚ] 618} ἀθοταθᾶ [οοη- 
λθούατο 7} ὑμαὺ (ΠΘΥ ἀΓΘῊ ΠΘΆΓ ὕ0 Βοπ)6 ΘΟὈΠ(ΣΥ͂ [ὑμαὖ ΒοΙΩ6 ἰδηα νγγ88 Δρργοδοπίηρ {μ 617; 

28 ἘΛηὰ βουπαθα, δηὰ [Βοανὶηρ ὑμ6 ἰ684, {60} Τουπὰ ἐξ ὑγοπίν ἔδυποταβ [ἀ66}}: δηά 
ἩΒοὰ (δον ΒΔ ρῸΠ6 8 [10016 ἔατίμοσ, (ΠΘΥ βουπάθα αραΐη, δηὰ Τουπά εἴ [ἀδορ; δῇἶεσ ἃ 

29 βῃογὺ ᾿ῃύθσυδὶ ὑπ 6 Ὺ δραίη οδβῦ (ῃ9 1684, δηα πη] δέοθθη ἔδίποθβ. ἘΤΠθη ἔδαγίης 
ἰοδὺ τὸ [ἰοβὺ (ΠΥ, ἐχπέσωσιν} δ Βῃου] ἃ ανο {8]1|6ὲ [Βῃου]ὰ Ὀ6 ψυθοκοὰ}] προὰ τόςκβ, 
ὉΠΟΥ͂ οαϑὺ ΤὉῸΣ δποῦοτΒ οαὖ οὗ [40] {Π6 Βίθγῃ, δηὰ πϊβῃθαὰ ἴον {Π6 ἀδὺ [π|8Β6α {πὲ ἀλγ 

80ὺ πουϊὰ οοπι6]. ῬΑΔηά δ ὑπ6 βῃ!ριηθη ποτ δϑοαῦ [Βιῦ ἩΒΘῺ (Π6 ΤΩΔΓΙΠ6.ΥΒ δουρὶ, 
ζητούντων ἰο 866 ουὐ οὗ (π6 Β1}, τι οὴ μον δὰ [8}}}}. 8π47 ἰοὺ ἀοτὰ {π6 Βοδὺ Ἰηἴο 
086 868, ὑπάθσ ΘΟΪΟΌΓ 88 ὑβοαρἢ Ποὺ που] παῦθ οδδὺ δῃοθοτβ ουΐ οὗ [οη (86 ρῥτείεχι 

91 ἐμδὺ 06. ῬόΓο δρουΐῦ (μελλόντων) ἴο ΙΘ΄. ΡῸ δ ΟΥΒ 80] [Π6 [Ογοβδῖρ, ἘΡΡδᾺ] βδϊὰ ἴὸ (86 
οοηΐατίοη δᾶ ἰο ὕ86 80] ἴθτβ, Εἰχοορύ ὑπ6860 [1 (8686 ἀ0 η017 δῖα 6 ἴῃ ὑ86 ΒΗ1Ρ, γὲ σδη- 

82 ποὺ Ὀ6 βασθὰ. ἜΤ θη {86 50] 16 ΓΒ ουὐ οδῇ [οαὖὐ ΔΌΤΑΥ7 086 ΤΟΡΘΒ οὗἉ [ἔτομα} π6 Ὀοαῖ, δὐά 
88 Ἰοὺ Ποὺ [Ἀ]} οὗ. ῬΑπα π}}6 [89 ἀδΥ ψγὰβ οουπηΐηρ οὐ [Βαὺ πθ0}]} ᾿ῦ Ῥορδπ ἰο θ6 ἀλγ], 

Ῥδη] Ὀοβουρμὺ [Θχοτίθ 47 ἐλέη 41} ὑο δῖ 6 τηθδί [πουγβῃτηθηί7, βαυηρ, ΤῊ]8 ἀ8γ ἰδ {δε 
ουγίδοη ἢ ἀδγ (μδὺ γο Βᾶγθ ὑδιτιϑα [πδιιθ4] δηα σοπιϊη θα αϑίληρ, Βανίηρ [δ ΠΔτ6] 

84. ἰδκοὴ ποίησ. ἘὟ Βογοίοτο ἴ ῥρτδὺ [οχβουε] γοῦ ἰο ἰδ κ6᾽5 δοηιέ τηϑϑὲ [ΠΟῸ ΣΙ 5681]; 
ἴον 818 18 ἴον γουγ" ἈΘΑΙΓᾺ [ρτοβογνδίίοη, σωτηρίας : ἴ0᾽ ἔΠ6Γ6 Β}}8}} ποὺ ἃ ἢ δὶγ Ζ8}1 ἔτοπι 
ἐπ6 Ποδᾷ οὗ δὴγ οὗ γοῦ [[ῸὉΓ ποὺ 8 πδῖν οὗ 086 Βοδὰ οὗὁἨ δὴν οὔβ οὗ γου 11} ῥρδσ Βἢ᾽5]. 

89 ἙΑπὰ πθὰ [ 65] 6 παὰ {ππ8 Βροϊκοηθ, ἢ ὑοοῖκ Ὀγθδᾶ, δπὰ σανα {μη κΚ8 ἰὸ οὐ ἴῃ 
Ῥζθβοποο οὗ ὕπο 41}; δηὰ Ἡπθὴ ἢθ ᾿ιδὰ Ὀγόκθη 1, 6 [4]}, Ῥγόκα ἰδ, 884] θαχϑῃ ἴὸ 

86 6ι.. ΤΟ ποτα {ΠἸ6Υ 4}} οὗ ροοά οῃ θοῦ, δῃὰά (Π6Υ δἰ8ο ἰοοῖ δοηιὲ τηϑδί [(ο0Κ ΠΟυΓΙΒΒ- 
97 τπιϑηῦ. ἘΑπὰ [Βυϊ] τὸ ψόγον ἴῃ 8}} ἴῃ {ἢ 8 ΒῃῖὶΡρ ὕσο δυηπάγθα ὑβγθθβοοῦθ δηα βιχίθθα 
88 [ὑπὸ Βυαηάτοα δηὰ βονυθηΐγ-ϑὶχ} δο 8. ἘΔηα [ΒΒ] τ θη {860 δα δαύθῃ ΘῃηουρὮ, ἐμ 6 7 
89 ᾿ρμἰοηθὰ (6 Βμὶρ, διὰ σαβὲ οαὐ ἴπ6 τῇοδὶ [χταὶη] ἰηῦο 6 βεβ. Ἐλπηάὰ [Β{] το [ἰ 

ΔΒ ἀΔΥ, ὑΠ6Υ ΚΠΘῪ ποῦ (ἢ ἰαηὰ: Ὀαὺ {Π6 0 αἰδοονθγοὰ ἃ οδγίϑιπ ογθοῖκ [1π|6} υἱτ ἃ 
βῆοσο [Ὀ6 8087, ἰπίο {86 [οηνι. 016] τ δὶ ἢ ΓΠΘΥ͂ ΟΓΘ πη ἀ6α [{Π6Ὺ κε δωμιι 1 10 ποθ 

40. ροββίρ]θ, ἰοὺ ἴπ [ἀτῖγ6] ὑπ βῃΐρ. ἘΔμὰ πθθα ὑπ6 0 μδὰ ἴδῃ Ρ ἰδθ Δποβ ΓΒ 
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δτοίοσθ, οαὐϊησ ΔΎΔΥ 06 ΔΏΘΒΟΙΒΊ, ὑΠΟΥ͂ σοτητηϊ 6 ἐλοηπιδεῖυεβ απο {86 868 [(Π0ῪΥ 
οὐ (6 πὶ 18}] ἱηο {16 8683], δΔηἃ Ἰοοβοα {86 τυ ἀἀογ Ῥδη48 [8πη4, δὖ {Π6 βαπλδ (πη6 (ἅμα) 
Ἰοοδοποὰ {86 ἰλβίθηϊηρβ οὗ ἴμ6 γσυἀαογ87, δηᾶ ποϊβαά [Πο]βϑὺ6 4] Ρ {Π|6 τοδὶ η881}] [ἴοσο- 

41 54}}5] ἰοὸ [86 πὶηά, δηἀ τη846 ἰοπαγα (ἢ βῆοστθ [5686}}. ἘΛΔπὰ [Βυὲ] ἔΔ]}1πρ Ἰηΐο ἃ 
Ηίδοθ ὙΒΘτΘ {00 8688 χηϑὺ [ΠΟ δὰ {88 868 οἢ δούδῃ 581468], ὑΠ6 7 τη 86 Βῃὶρ 
Δοτουηά; δηὰ 86 ἔογδρασῦ βίποὶς ἔδύ, δηἃ σϑιμδί θα πῃτρουθδῦ]θ, θαὺ (86 ὨΙΏΔΘΥ Ρατῦ 
ΜᾺΒ Ὀγόκοη σι} {86 νἱοϊθμοθ οὗ (86 τᾶνοβ [Ὀγοόκοη ὈΥ ὑδ6 γνἱοϊθηοα (οηι. οὗ (16 

42. πᾶν68)}")]. ἘΔ ἐμ6 Βο] 16 8᾽ οοσηβοὶ γγὰβ [Βαὺ [86 5ο]ἀἴθτβ ἔδσταθα [Π:6 σθβο] α0]0}7 ὕο 
111} 88 ῬΓΙΒΟΏΘΙΒ, ἰοβὺ ΔΩΥ οὗ {Πϑῖ βου] βυυῖ οὐ Θβοαρο [(πᾶὖὺ ὯῸ Οὁπ6 ταιϊρἢῦ 

43. οβοᾶρθ ὈΥ βυρ. ΒΒαύ (86 σοπῃέαγίου, Μ]]]1ηρ; [1 οοπύυγίον, μότονοῦ (δὲ), 
Μ]Β8647 (ο Βᾶγ6 Ῥαυΐ; [4847 Καρύ ὕπθαὶ ἔγομι ἐλδὺῦ ῬΌΓΡΟΒΟ; δῃὰ οομῃτηδηαθα ὑμδὺ ΠΟΥ͂ 
σοῦ [Ὑ80] οοὐ]Ἱὰ βσιὰ Βθουϊὰ οαδβὺ ἐλεηιδεῖυοε ᾿τβὺ ἵπίο ἰδξ δα [δῖοΥ], δηὰ σοὺ ἴὸ 

44 Ἰαυὰ: ἘΑΛπὰ (86 γτοβῦ, βοιμθ [ρᾶ1γ0}]7} οὰ ῬοΔΓΑΒ, δηα Βοῖμθ [Ῥᾶγ}]}Υ} οἡ ὄγοζοη ρίδεες [0ἢ 
ΡἾ6668] οὗ 089 ΒΡ. ΑΒά 80 [1108] 1ὺ οδῃθ ὑο Ῥδ88, ἐμπδῦ (ΠΟΥ Θβοαρθα 8}] [ὑΠ 66 4}} 
6810] Βδΐδ ὕο ἰδηά. 

1 ον. 2. Τηο ἀδῦνο κἰ πκτ]Αν μόλλοντι, ἩΏ]ΟὮ 15 ἡοππὰ ἰῃ [ἢ ΑἸοχ. [Α.] βπὰ Ψαϊ. ΓΒ.] πιδηυδοτίρίδ, [πὰ αἷσο 10 Οσά. 
Β1..]. 15 ἯΠ611 δὲ ἰπ ΕΠΎΤΟΠΙΕΥ τα πυδοι] 66. ἀπ ΒΘΥΘΓΕΙ νϑσοίομβ, δῃου] ἃ Ὧθ ῥτγοίοστθα ἐο [86 ποπιπδενο ῥ᾽ υταὶ μέλλοντες [οὗ 
ἐεσῖ. τες.}, ΨὩϊοΝ ἰ8 Τουπᾶ ἱπ {πὸ ἴνχο Ἰαΐοδὲ πηοίαὶ ππδηυδβοτίρί [6. Ἡ.}]: ἴηο ᾿δῖΐοῦ σταϑ ἰηἰγοάδπσοα [ὈΥ̓ ΠΟΡΥ 88] ἴο δαὶ 
ἐπιβάντες. [Τ 6 18 4160 ΜΟΥ ΘΓ Ορἱηο. ΤῊ γυ καῖ, 88 ὉΒΌΒΠΥ ῥτ]ηϊοα, 886 ἐποίρίοπίοδ, Ὀὰξ δοπιθ πιδηυδογιρίδ τοδᾶ 
ἐηεϊμιοπίεηι, ἀστοοίηρ ν᾿ τ πανεῖῃ, [8 Βυδῖαϊηἰηρς μέλλοντι.-- ΕἼΔΡΡ, δο}., Τίδοι., Βογη., δά ΑἸΖ. (ΊΝΕΚΒ: ΟΥ. Ν. 7. 
ἃ 32.1 11.) βάορί 1116 αἷπρ. ὸ ͵οῖῖο ῥὑγοίοσβ [Π6 Ὥστ. ὈΪΌΓ., 88 Εἴ 8 ΔΡΡΒΥΘΏΓΥ [6 πλογὸ ἀΠΠ ΟῸ] 1 γοράϊῃ ἐμέν ἢ 

2 γον. 8. [πορενθέντα͵ οὗ ἱεσί. γεο., πὶ ἢ 6. Η., δηὰ τοϊαἰηοὰ Ὦγ ΑἸ, 8 σμδαημκοα [π0ὺ πορενθέντι ὉγΥ 1Δοῦἢ. Δηα Τίθοδ., ἴῃ 
δεοςοτάδηοο σ] ἢ} Α. Β., διὰ αἰδὸ Οοά, βίη.---) 9 Ῥ εἴθ ποῖο, ἴοο, τοχζαγάβ ἴθ ἀδίνυο 88 ἃ Ἰαῖοσ οοστϑοίϊίοῃ; Ἀογνοσγ, τΐῸ ρστθοῦ 
νεῖ τἢ πίπι, τΐ κα ἐῃλὲ ἰδ δὲ πιδάϑ ἴὸ δβυὶϊὶ ἐπέτρεψε.---ΤᾺ.] 

ὅν ὅ. [16 ἱεχί. γέο. ΘΧὨἰ ἢ 5 186 ΤῸΓπὶ Μύρα (60α. Ρ].), ἢ 6. δηὰ Οοά. 51|π., πιοδὲ πιϊ δου} 66, απ ἃ βοΐ σπυγοῖ 
{αὶ οτθ.---Α, τορβ Αύστρα; Β. Μύῤῥαν, τ ὨΪΟΙ Τλοῖ. πὰ ΤΊΒΟΣ. δορὶ: Ἡ. Μοιρων; Ὑπ]κς. Ζυείγαπι. ΑἸίοτά, τῆο τοίδί δ 
Πὸ ἴοτιῃ Μύρα, ΓΟΙΉΔΥΚΒ: “ 16 υδγίου δ γϑϑά ΠΧ ΤΔΘΓΘῚΥῪ ΒΟΥ ἴμαΐ [116 ΟΟΡΥἱδῖ8 ΟΣΤΟ ππδοσυαίηἰθοὰ τὶ ἢ [6 Ρ͵δοθ.᾽ 8609 
18:6 Εχεα. ποῖθ θοῖον.-- Ἑ.] 

4 Ψοσ. Ἰ. {Τ|6 πιαγρίπ οὗ {πὸ ΒΏρΡ]. ΒΙΌ]6 οὔοζβθ [0 ἕοττα σπᾶν, ἱ. 4., Οὐπαία, [Δ 9 τοάσγη Ὠδτη6. (Ὄ1Ο]., ΒΗ Θΐτη : Ογείε ; 
Ἐγπά., Ογδητ). δηὰ θθηονα: (πα ν).--ΤῈ. 

δ6Ψογ. 8. [16 ἴοτια ἴῃ ἰεσέ. τέο. ἰδ Λασαία, Τουπὰ ἰῃ 6. Η., πο ΑἸ, τοί; Α. τορ δ ἴλλασσα, ὙΓΠΙοἢ ΤΘ.Ὦ. οὐορίδ: 
Β. Δασέα, Ὡΐϊο ἢ ΤΊ δο ἢ. ργοίογ; Οοά. βίη. τοδιὰ οὔ χίμδι!γ : εγγνς πολις ἣν Δασσεια, ἩΝΙΟῺ Οὐ διϊογοὰ ἰο Λαισσα; γαυϊΐζ. 
4 λαίαετα. ΤΏΘΓΘ δΓ6 οἵδοῦ νυδεία 0η8.---ΤῈ.] 

ΦΎΟΥ, 10. α. [Εοτ “᾿υτι" (Τγπά,, Οτδηπι., αθηονα, ἈΠ οί 18), ἐπα τηδτρίη οὗ 6 ΕΠ]. ΒΙΌ16 ργοροδοα {μὸ πογά “1η} ΥῪ. 
---«ΕὝΒβρις---2. Μοίομ. ἔμσν, λαγῆι, ἀαπρεν, ἴῃ ῬΟΤΒΟῚ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΟΓΙΥ, ἃ τίς ἴγοπι [Π6 ὑπϑοίξ6ε ΟΥ̓ υἱοΐεπδε οἵ μπῶ, δηά 
ἴτορ. ὀλὸν 189 Υἱοΐθποθ οὗ [Π9 δε8, ἰδηλροθίδ, Αοἰβ χχυϊΐ. 10, 21." ΒΟΒΙΝΒΟΝ: ΙΧ. ἢ. 786; [0.7 δυιῃοσί 65, 5606 ΑΒ, απὰ 
Ἐοβ.--Τπ. 

"ΤΟΣ, 10. ὃ. [Τ}ὁ ἐεσέ. τεῦ. τοδὰδ φόρτον ὙΠ} βόπιο τα ΠΠ8011168 ; φορτίον, Τοπῃά ἴῃ Α. Β. 6. Η. δηὰ Οοά. Ά!η. 18 δὐἀὐορίοά 
ΨΥ οὐὐογβ κοπόγα!ν. Τὴθ ἔντο ΤΌΓΠῚΒ ΘΟΠΥΘΥ͂ [86 δᾶ Π16 Β6η80, Δ᾽ ̓Πουρἢ [πὸ Βοοοῃὰ ἰδ ἃ ἀϊπιΐπυζνο.--ΤῈ. 

δΨοΥ. 12. 1ἰ [8 ἔστιθ {πεῖ κάκεῖθεν [οἵ ἐσέ. τεσ. ἀπὰ τοϊδίπϑὰ ὈΥ Α17.} [8 δειοδίθα ὈΥ͂ ΟὟΪῪ οὔ πηοΐδί τηδηυδογρέ [Ἡ.} 
τὐΐοτοδα ἰἤγοο ΓΑ. Β. Ὁ. τίῖ δγγ. γῸ1κ., δηα, α5 ἰδ ΠΟῪ ρῬΘΟΑΓΒ, 160 Οὐά. 51}. ὁΧ ἢ Ι ἐκεῖθεν: [Ὁ [8 ῬγουδΌ]6, ΠΟ ον ΘΓ, 
ἐμαὶ καί οὗὨ (πὸ οοπιροι πα ̓ψγ88 ἀγορρϑὰ [ὉΥ̓ σσρυ  5ῖ8], 88 {8 ῬΡΌΓΡΟΘΘ α8 ποῖ απάοτγδίοοα [ἰ. 6., “ ἔλεποε αἶδο, 88 ἴτοτα ποῦ 
ΦΟΥΙΟΓ ΔΟΈΡΙΒΕ Ρ᾽δοοδ᾽" (ΑἸ τὰ, γο δἀορία Μονοτ υἱθ). Βαι [Δςἢ., ΤΊδοῖι. δη ἃ βοδοῖὶς τοδὰ δἰ} ἐκεῖθεν.---ΤᾺ.) 

9 γον. 18. [1ἢ εἰιὸ ἐσχέ. γεο, Ασσον ἈΡΡΘΟΓΒ 88 8 ἀρὰ Π8Π16, Δ 80 ἴοο ἴῃ ἴπ6 Ψυϊκζαῖο (.4.490}}, 8 ἰῃ οὗ. Χχ. 18. Βυΐ 
ἐδηὸ ΒΚ δ} ἐγ ΠΒΙΔΙΘΥΒ γοηοσ (29 ποσὰ 88 δῇ δάνοσζῦ, ἄσσον, “ οἷοκο.) 8090 ἴδ Εχπα. ποΐο, Ὀ6] ον. Ἐδοθοῖ οαϊίοῦθ, (ὨᾺ 
ἸἙλουϊδοη, 4.3}, 6 ὙΥ̓ οἴἴθ, δῖ.) ΣΘΏΘΓΔΙΠΥ, δήομίὲ ἐμ Ἰαϊτίον νἱον..--. 

ἸΟΥογ. 14. α. [ον “" Ἀγοδο᾽" (Ογρηπιοσ, ὕὄθηθονα), ([Π9 τηαγαίῃ ΟΠΘΓΒ “ θθδι.᾽) 8.66 0 Εχεα. ποί6...-ἘᾺ. 
ἯΙ ΥΕΥ. 14. ὃ. [Ἐπὸ ἐσσί. τεῦ. τοαὰβ Εὑροκλύδων, π ἢ Ο. Η.: ΑἸΩ, τοΐαί δ τπ|8 ἔοστ. Α. Β (οσί σία) δὰ Οοὰά. βίη. ὀχ ΠῚ 

ἘἙῤρακύλων, υἰιο [Δοἢ. απὰ Τίδος. αάορί. ΒΒ (Ἄοοτχοοῖοα): Εὑὐρνκλύδων. Ὑαϊκοῖο: ΦἸημγοαφιῖϊο. ΓΘ δΓ6 ΟΥΒΟΓ γϑτὶδ. 
τίοημβ. 8.6 ἴἢ Εχσεοα. ποῖο.--ΤῈ. 

Ἰ Ψογ. 16, [19 ἱσχέ. τϑο. ΘΧ ὨΠΟΓ 5 [η9 ἴὍττη Κλαύδην, τ  α. Ἡ., πιο ΑἸΖ, τοίδίηβ. Β. Ἄχ οἱ Καῦδα, ΓῺ 1.ΔΟἢ. 
διὰ Τίοοη. δορί. Οὐοά. Βίη. ὀχ αἰ Ὀὲϑ ἰπ ποὺ ἰοχί : Κλαυδα; Τὶεοοη ἀοτύ ΓΟΙΏΒΘΥΪΘ ὮΘΓΘ: “ἃ ἐγαξεπι,, δο (δὲ, αὔζοσ [Π6 οοῦ- 
Σοοϊίοι, ἐξ ΠΟΙ ΌΓΙΩΒ ἴο Β.---ὕ]ᾳ. ὁπιάα, " ὨΪΟὮ ἴοτπι τηοαὶ ΘΟΙΏΙΙΟΏΪΥ οοσογτοά.᾽) (ΑἸ7.) --͵ Ἑ. 

ἸΣ γον, 19, ΤῊ ἔσχί. γος. τοαὰβ ἐῤῥίψαμεν, ΟὨ 1:6 ΔΌΓΠΟΓΙΥ οὗ ἔτπνο πιϑηυδογρίδ [α. Η.], Δηὰ ΤΙΒΟ ΘΠ ΔΟΥ ἢδ8 ὙΟΓῪ ῃτῸ- 
ῬΟΣΙ͂Υ δἀορίοὰ {πἰ8 γος ταῖμποσ ΓΠπδ [ἢΘ ΟὯ0 ργοΐογτθὰ ὉῪ ΓΔΟὩ. [Βογῃ. δά ΑἸ7.}, πα ν ἔῤῥιψαν, ΜΓ ὨΐοὮ [6 ἕαμᾷ ἴῃ 
ζῆγοο ποδὶ πὴ δοτὶ ρίδ ῳ Β (οογτϑοῖϑα) : Β (οὐ βίπδ) ἐρείψαν. Ὁ. ἰδ [6 ἐδιτὰ : (6 πα]. σΟΠΟῦΓΘ: φγῳθοογπ2); ἐῃ 6 
ζοτιδογ, ἴΠἸο τδὲ ρόγδου Ρί ΓΑ], ἴα αυδίαἰηθὰ ὮΥ αὐτόχειρες. [Οοά. Βἰπ. ΓαΔΩ8 : ἐρίψαν, [πδι ἰδ, 1μ6 ἐλέγα Ῥαγβοῆῦ. Μουοῦ 
οομοϊυᾶοβ (παῖ, δα ἐδ 6 νοῦ σου ἃ μαῦϑ ὈΘΘ. τηϑθ ὈΥ σοργ δίδ ἴο βαΐϊΐ πον αὐτόχειρες (γδὶ ΡΟΓΒΟΠ), ΟΥ ἐποιοῦντο, γογ. 18 
(ἐπ τὰ ρμογβοη), ἴ8ο δας ποῦ Ἶ986 Δ]ΟῺΘ οδ ἀοίθγπιηθ ᾿ἢὯθ Ροΐηξ, παι ον, [86 πηδηπδογίρίδ, γί 8, οἷο. πὰ [Πδὲ [Π 966 ἀ6- 
αἰάρα!ν αἰΐοκι τπὸ τοαδίης ἐῤῥιψαν. Ηδ νῆβ8 ποῖ δοσπαίη ρα τὶ 6 ἤκοῖ (πὶ Οοἀ. Βδ'η. σομ δ γπιβ ἰδ νἱον.-- ΤᾺ.] 

14 ΨΩ. 27. [Εοτ ἐγένετο οὗ ἰεαί. γνο. “ἰἢ Β (ὁ 8βὲ}) Ο. 6. Ἡ. δπὰ Οοά. δίῃ. δπὰ τοίδί ηϑὰ ὈΥ ΑἹ. ἐπεγένετο 16 δυρϑι  αἰοᾶ 
ὉΥ [Δ ο΄. δηὰ Τίδοι., ἰη δοοογάδῃοθ ψ ἢ Α. Ὑη]κ. (δωρεγυεπῖ, “ ἃ ὙΟΓΥ ΟΟΓΤΘΟΙΥ, 88 ἰὴ οοιμρουπὰ γ τ [8 ὙΘΥΥ͂ ὉΠ 5648, 
ἰὼ Τοππᾷ Ὀοδίιἶδα ΟὨΪΥῪ ἴῃ οἢ. ΧΧΥ . 18, (ογοτ).- ΤᾺ. 

τ. 29. (ΤΠ ἰδχέ. γδο. τοαὰθ ἐκπέσωσιν ν11}} δοτλθ τη ὨΘΟΌ]65; ἐκπέσωμαν ἰ8 δὐἀορίοἀ ΚΘΠΟΓΑΙΥ ὈΥ τγϑοθτξ ϑάϊοτα, 
[ἢ δοσεοσύδῃσο ψἱτἢ Α. Β. Ο. 6. Η, πιοδὲ πυϊμυδου]οθ, Τ ]ς. (ποι ενεπι 2), οἴο.--ασυἄ. Βίη., Βιοῖ τοδὰθ ἐμπέσωμεν, Βυβίδί ηϑ 
τἴιο ὅγοί ρογδοῦ ρ] υΓ8].--Ὰ.]. : 

16 Ψον. 38. α. μεταλαβεῖν [[οππὰ ἰη Α. Β. Ο. σοά. δίη., δηὰ δἀορίοα ὈΥ [δοῖ., ΤΊδοἢ. πὰ ΑἸΊ.], 15 Ὀθέΐον δἰϊοδίοα ἐμδῃ 
πρότλσβειν (ἢ ἐεχί. τες. τ ὦ. Η.; “80 αἰἴϑΓ (πρ.) τ8 ταΐκϑῃ ἴγοιη υοσ. 33." (Μίουοτ τ 

1 Ψ ογ. 84. δ. ὑμετέρας [οἵ ἐεπέ. Αὐᾷ! [6 Ὀδεῖος δαείαἰ ηοὰ Ὦ᾽ οχίθγωδὶ δα ϊμογί τος [ὈΥ Β (6 5.1). Ὁ. Η. Οοά. βίη. σ αἷς. (τ εδίγα) 
Τδὴ ἡμετέρας [πὰ [ἢ Α. 6.}]; [86 ἸαῖίοΓ 88 δα υθε1τα Υ [Πο86 [οοργἧβι8] ψῈ}0 δΒυρροιοαὰ ἴπδΐ, 86 1:0 Ῥγοϑογυδίίοῦ 
αἷὶ τὲ τιοδηῖ, Ῥβϑεὶΐ ππεὶ μανϑ οχργοδδβο ἢ π|86}0 οοηεπιιεοαίοε. [8 0Ἀ.. Ἰδο. Δρα ΑἸ. δἀορί 89 βοοομᾶ ᾿πλεθγοιβοέλς. 

νυν. 54. ς, ἀπολεῖται ἰκ Βιιοϊδ οι ὈΥ ἴΠ6 ἴΠπγθο ο᾽ἀθϑὲ τιβημπδοτίρίο [Α. Β. Ο΄, δὰ 180 Ὁ. Οοὰ. ἡ ὰ ΘΙΓΘΔΑ πεσεῖται 
[οἵ ἐεσί. ἀξθ, ΟσσαΓΒ ΟὨΪΥῪ ἰπ ἐμ ἵνο Ἰἰδίϑδῖ [α. Ἡ. Μοὶ οαϊΐζογα δάορμίὶ ἔἰιο ἴοσιηογῦ. Ὧο Ὑ οἵἷθ βα δ: " ΤΥΔΏΒΟΓΙΒΟΙΘ ΟΓΘ 
πιογο Γαπι δῦ πίτἢ ἐπὸ Ἰαϊῖογ, 1 βαῃ). χίν. 45: 2 βδι. χίν. 11: 1 Κίη γε 1, δ2. Βορί."--Μόγον, οἢ ἴπθ οἵμος παηὰ, ἢ }}9 86 
διϊιη τ μα ἀπολ. ἰᾳ αἰἰοαὲρα γ᾽ ἰπηροτίδπς οὐἱδογίεοα, δὰ γ8 ἴμδὲ [Πα Ἡοχὰ [5 1[14016 ἴο δυδρίοἰοῦ,, δ δ πιδὺ δ Υθ ὈΘΘῺ ἰδικϑα 
ἔγοπι {κὸ χχί. 13.-.-ΤὍὕἥᾺ.] ᾿ 

Ὁ γον. 35. [186 ἐεσέ. γεσ. ὀχ δ [6 εἰπὼν, σὰ ἢ α. Η.. ΤΠ Α. Β. Ο. κι ὰ Οοά. 8᾽π. τοδὰ εἶπας, ὙΒῖο0}) Δ 0Ἀ., ΤΊδοΝ.. ἀπά 
ΑΙ. ἢ.-Τα. 
ἜΝ 87. με ἰεσί. τες. τοαΐβ ἦμεν, πίτὰ Ο. α. Η., πῊ]16 109 1665 τιθιι8] ἴογπι ὄμεθα οοοῦτα ἴῃ Α. Β. δῃᾶ αἶδο ἰὰ Οὐά. 

βίη. : ἴ8ο Ἰη 10. ἰΒ δἀορίοῦ ὈΥ 1βοῖι., ΤΊθΟΝ. δᾶ ΑἸ, ΟἹ 1Π|8 ἴογπι 860 ὙΤΙΝΕΗ : Ογαηι. Ν. Τ᾿ ἃ 14. 2..-Τὰ.]} 
1 σεν, 89. [ΤΠ ἐεχέ. γεῦ. ὀχ θἐϊα ἐβουλεύσαντο, Ὑΐο ἰδ Ἰουπὰ ἴῃ Ὁ. Η., δπὰ [5 γτοϊδίηϑα ὈΥ 417.-Ἴ Β., Τίϑοι. δηᾶ 

Βοτγῃ. τοδλὰ ἐβουλεύοντο, “ἘΠ Β. Ο. κῃὰ αἰνο Οοά. 8[1.--ΑΨ.(. ὀχ μἰ ὈΠ18 ἐβούλοντο.---ἴῈ.] 
Ἔγροι, 40.α [οτ “ (Δ ΚΘῺ ρ ἴΠπΠ6 δηομογα᾽, (ΥΙΟΪ,, ἸἘγπά,, Ογδηπι., Θαπογνα, ΒΗ οἰπλ8), 16 Ἐπ᾿ 8 ἢ ὙΘΓΒΙΟΏ ῬΤΟΡρΟΘΘδ ἴῃ 

186 τααγρίῃ : “ οαΐ [9 Δ Οσβ, [Π6Υ 16Γ{ Ποῖ 1 ἐπο 566. 860 10 Εχεο. ποῖο, Ὀοῖον.--ἘἘ.] 



4δ4 ΤΗΕ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΗ͂ΤΙΕΞ. 

88 ον. 40. ὃ. 9 ἑεπσί, γερο. Ἔχ ἰδ [Π6 ἴογτι ἀρτέμονα, νι ῖτ α., νυ Α. Β. Ο. Η-., ἀπὰ αἷδὸ σοῦ. δίῃ. τοδὰ ἀρεέμωνα, 
ψποἢ Τδοὰ., Τί βοἢ. δὰ ΑἸΏ, δἀορί.--- ΤΊΝΕΙ : Ον., ἢ 9.1. ἀ.--οο ἴΠ9 ἘΣκο. ποῖος, Ῥοϊον...-Τὰ.] 

5 γρῖ. 41, Τὴ)ὸ νογδ τῶν κυμάτων δ΄6 Ἡδοϊίηρ ἰὼ 86 Α]οχ. [Α.] απὰ δι. [5 ΞΔ Βοτίρίσ, δα δοοπὶ ἴο μᾶτο Ὀδοῆ 
γ οὐδε [ΌὈΥ ἃ ᾿ἰδαῖογ δὴ] δ δῇ ὀχρίδηδίίοηῃ οὗ τῆς βίας. 

οὔί το τΠ6πῈ, ὑυυῖ Ο ἰηδογίοα ἴθ. ΤΏΘΥ δγὸ ἀγορροὰ ὮΥ 
ὦ ΤΟΥ βϑοῦ) ἰὸ Ὀ6 8 088." (ἀε Ἡοἴἴ6).--Οσὰ. Ά!Ώ. οτἱ ΕἸ ὩΞΠΥ͂ 

ἢ δηά δ. ΤῈ6 ὕαιε. μι μῳ α κί πιατέςΣ. ΑἸΖ. τοξαϊησ 
ἘΒόεὰ, ἰπ δοσογάδληςσο τ |{ἢ} Ὁ. 6. Η-., πη δου] ες, οἵο., Δηὰ, πίῖ Μόγογ, δῶ γ8: “6 ἸΣΒΏΦΘΟΓ ΘΓ 8 ΟΥὸ Ῥϑεραὶ ἴγοϊη τῶν (λεγο 
κυμάτων) ἴ0 τῶν (Ὀοίοτο δὲ στρατ, γογ. 42. Τὴο ϑοιΐθῃοο οου]ὰ πασὰ γ μῶν Ὀεθὰ πτίςοἢ πίτσαΐ βοῖμο κει ἶνε οδοῖ 
τῆς “Ὁ - Τὰ. 

ἕν, ἐγ. 42. 
Β[ΌΠ6 διαφνγει. 
ΣΩΟΠΙΥ δι ρί ογοὰ ὈΥ (Π0 γοεῖκο δἵϊδοσς ἃ ὑγοίογίἴο, ἰ5 πυδῦδὶ ἰῃ ἐἰμο Νον Ἰοοίδπιο:ς. 8.66 
θαδο, ἢ δῦ. 2.--ἘἈ.} . 

ἘΧΕῈΘΞΤΊΙΟΑΣΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

γεβ. 1. Απἃ ψ86η ἰὶ νγαῦ δοϊοσιτοιτοα 
[το ΒΟ] 641. --- Τὴ6 τεδοϊίίοπ ὙΠΪσΉ Ῥγ8δ8 ὩΟῪ 
δἀορίεά, ἀἰὰ ποὶ τοΐογ ἴο 89 γογδρο ἰἰβο]ῦ, τυ βὶοἢ 
Βδὰ δἰγθϑάγ Ὀθοῃ ἀοίογπιπθά, αὶ ἰο (ὴ6 πιοάδ 
δηὰ ἰδ {ἐπι οὗ ὑμ6 ἸΟΌΣΏΘΥ ἰο [{Δ]Υ; ἰΐ Ὑ382, 
ὨΔιΠΟΥ, ἀοοϊάοα ἐπὶ [86 Ῥδυὶν ἀβουῖν δοί ἤοσιἢ 
ἐπιπιεάϊαίεἰμ, Θὰ σοὸ ὃν Ζεα. [“Βοπ Ῥ᾽ οδρδδίδῃ 
μοὶ ἰρ Βοιῃο, Ἰοανίηρ Τίϊιδβ ἰο ργοβοουΐο {86 
δίεσο οὗ ΦοΓΌ ΒΔ] θα, 6 νϑηὶ οὐ ὈΟΔΙὰ ἃ συ δηί- 
ΒΕΐΡ, δῃὰ δβαϊϊοὰ ἤγοτῃη Αἰοχδηάγία ἰο Βιοθβ, δηὰ 
ὑπόη6θ Ρυγβιυθὰ 8ὶ8Β ὙΔΥ ἰδβτουρὰ ατοθοα ἰοὸ {86 
Αἀτίδιϊο, δηὰ ὅπ8}}γ πϑμί ἰὸ Κομο ἱβγουφσὰ 18}γ 
ὃν ἰαπά. 7058. Β. 4. τῇϊ. 2. 1." (Ορηνδ. απὰ Ηοιο- 
4Φ0η, οἰς., 11. 8] 8).---Τ8.]. [ἰ γ88 ἢονν δία ἴπ (ἢ 6 
δυίϊυη ΟΥ̓ ἴπ6 γοδσ Α.Ὦ. 60 [νοσ. 9). ΒΥ (δὸ 
ποτὰ ἡμᾶς ἴΠ6 παγχγαίον ἱπάϊοδίθβ, ἰῃ δἰ ου ἰοὸ 
Ῥαυὶϊ, Ὀοΐἢ ΒΠΠ561}7 δηὰ 4180 ἰῆ6 Μαοοάομῃΐδῃ 
Ομ γιϑι δ Ασὶβίαγουβ οὗ ΤΠ Ββδ] οπΐοδ, τον. 2: 
Β06 (ἢ. χὶχ. 29: χχ. 4 [δηὰ (οἱ. ἱν. 10; ῬΒΊ]6πι. 
ΥΟΓ. 24.---Οὐυτν Ἐπ ρ  5 ἢ ὑγδη δ᾽ δίοτβ βροαῖ οὗ Ὠΐτῃ, 
ΥΟΥΥ͂ ΒΓ ΟΙΥ, 88 “0η6 ΑΥΙΒίδυομδ,᾽ 88 ἱζ Β6 
ἭΘΥΘ Οὐ 86 πη κηονσι." (Ηδοϊκοιι).---Τ Ὰ.1; 
Ὀοῖ γοϊ Δ ΥῚΥ δοοοιαρδηϊθα ἴπ 6 Δροβί]ο, Ηδποθ 
Ζυκὸ Βεγθ βρϑδὶζβ οοπιπιμπίορα(υεῖν ἴον ἴῃ 6 ἄγαὶ 
ἀἶπιθ βίησθ [86 τηδηίίοι οὗ {86 δττίυδ) δὶ ὅογιιβα- 
Ἰεπὶ (ςἢ. χχὶ. 16-18), διὰ γοίδὶῃβ [8:8 βϑῖὴθ ΖΌΤΣΤΩ 
οὗ ΒρΘΘοἢ ὑπ} (86 ῬΑΥΟ σόβόμοδ Βοιη6.---ΤῈ0 
Θχργοβδίου. τοὺ ἀποπλεῖν Θχοϊίοβ δἰϊθηϊΐοη ἱπ 8 
ἐτϑιηιηδί:604)] ροϊηί οὗ τἱον, βίποο ἰΐ Ῥγοδϑιί ἢ 9 
οὐγεοί ἰο ψ ΒΙΘῊ {86 γοβοϊυϊίοη γοΐογτθα δ {86 
ὌΤΡΟΒΘ ΟΥ̓ ἀεείσπ οὗἁἨ ὑπαΐ γϑβοϊίΐοθ. [0η (δ 
δίοτ ὑβᾶχθ ὙΠῈ γοργὰ (0 (818 οΘοῃβίγυοίιοπ ({89 
δίϊοϊο ἴῃ πὸ χοηϊίνο, τὶ (86 ἱπβηλῖνα, 5860 
Ὑ ΠΟΥ 8 τοιδτὶς οἢ 186 ῥδδϑδρο, αταπι. Ν. Τ', 
44. 4, υπάογ {μ6 βϑοοῃά ΠΟΤΕ Ιῃ δοοοσχά- 
δΔη06 ὙΠ [μ6 τοβοϊυϊίίοπ δἰγοδαν τηδηϊϊοποὰ, 
Ῥϑυ], νυ ἢ ἰδ Ὑο] απίδΡῪ αἰϊοηἀδηίβ, ου ἐμ 6 ὁπ 6 
Βδηά, δηά, οἢ {μ6 οἱμοσ, {86 τοδὶ οὐ (8:8 Ῥυ βου 8 
ὙΠῸ 6 γῸ ὑο Ὀ0 βοηὶ ἤογνασά, δηὰ γῖο Ὀο]ουροά 
ἰο 8 ἀἰ ογθηὶ οἾδ8β (ἕτεροι, ἑ. 6., ΟΥ̓͂ ΔΒΟΙΒΥ δοχί), 
ὝΘΓΘ ΟΠΟἾΔΙΪΥ οἴνοη ἰπ ΟἾΔΥρβΟ 0 8 σϑηίασίοι 
παπιοα Ψυ)]ϊυ8, γῆὸ νῶϑ {δ δὰ ΓΟΒροπβὶ Ὀ]0 
ἴον (π6 δϑίο ἀθι τ ΡΥ οὗ 8}} ἰμ9 ῥτίβοποσβ. [86 
νοίίο ἀδηΐθ8 ἐμαὶ ἑτέρους ἰΒ Ὦθτο ἱπίοη 0. 8}}Ὁ 
οι Ρ]οΥθὰ ἱπδίθδα οὗ ἄλλους, (Δᾳ8 ΜΟΥΟΥ δηὰ [,60}- 
1Ὲ. 88811}16), ἰὰ ΟΥΓΘΡ (0 ἱπηρῚῪ ἰδδὲ ἰμ6 οἰ Βὲσ 
ῬΥΪΒΟΠΘΙΒ ΓΘ ΟὗἨ ΒΟΟΣ [ἰκϊηὰ, ἐ 6.. ποὶ Ογἷ5- 
(ἰ6η8:; δηῃὰᾶ, ἰο βῃον (πὶ ἄλλος δῃηὰ ἕτερος δΔΓ6 
αΒθ0ἃ ῬΓΟΠἰδοιΟΌ ΒΥ, ΔΡΡΘΔΑΙΒ ἰο οι. χυ. 8δ; χυὶϊὶ. 
84. -Τ ν ἀοϊϊνοτχϑά.--- λοῦ Ῥογῆδρα (6 
86ΒΟΒΒῸ ΡΒ ὙΠ βοτὰ Ἐδδίυβ ἰοοἷκ ΘΟΌ 86] οἱ ἐμ 6 
ΔΡΡΘΔΙ, οἢ. χχυ. 12; δυΐ, τότ ἸἸΚοῖγ, {π9 Ρυγαὶ 
δ υδοὰ ἱηάδοδηί(οἸγ, 186 Βυρήοοῦ Ὀοΐης “ἰδ ο γ,᾽ 
ὮΚῸ (06 ΕὙΘΩΘΝ “Οἢ,᾽ ΟΥἩἨ ἐδ6 ΟΟΥμδἢη "18}.᾽, 
ΑἸ.).-ὅθο ἩΊΝΕΒ, αν. Ν'. Τ', αὶ 64. 8.---Τ.].-- 
ἱοτοπὶ νἱθνδ μα τὸ ὈΘ6Ὼ Θηἰογίαϊ θα Υ ἰπίογ- 

ῬΤΘίοσβ γοδρθοίϊηρ ἰμ6 ἐολογε Αυσυωδία, ἰο ὙΒΙρΒ 

ποίοδή οὗ διαφύγοι, οὗ ἐετί. γεῖ., τοοοὴΐ εὐϊΐοτα σΘΏΘΥΔΙΥ τορὰ διαφύγῃ, πίῖ Α. Β. Ο. 6. σά. Βίη.--Ἡ. ἐχ- 
Ὦσ Ὑοτο τοιθασλ: “ Τὴ συ ὐυπεῖνο 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ΘΟΥΤ ΘΟ ΟΏ, 86 τδ9 ΠΕΓΒΕΥΡ ψἱ ἢ μή, πὶ ἢ τῶ οὐτα- 

ἼΥΣΒ: ΟΥ. Δ΄. Τ΄, οὐ [δῸ μδ6- 

(86 οοῃίαγίου Φυ]ϊυ5 Ὀοϊοηροᾶ, Καϊποοῖ, το 
δἀορίοα {πὲ ορίπίοῃ οὗ ΚΘ'ΟΏΤΔΥΣ (29 ἐπε. ἀε ᾿ολοτίε 
]1ιαἴἶοα εἰ Αὐυσιωία, 1720, ». 48), δαβειιηθὰ {Ππλὶ 8 
σοδοσί οὗὨ βοϊάϊοτβ ἔγοπι ϑορθδσίο (δαιοδσὶδ) ν͵8 
πιοδηΐ, ΓΑδον Ηεογοά πδὰ τοῦρυϊ 1π6 οἰἐγ οἵ 
ϑαιδγίδ, πὸ ζαγτο ἰΐ (ἸνῈ πϑιιο οἵ Σεβαστῆ, ἴῃ ΠΌΠΟΥ 
οὗ Αὐρυθίυδ; 508. 4π|. χτ. 1. 7 διὰ 8. ὅ.--- ΤᾺ]. 
Βυὶ {μὶ8 δυρροπίιϊοι ἰ8, [Ὁ ταυϊουδ ΣΟΒ 9 η8, 68- 
{π|οὰ ὑο Ὑϑσ 111110 δοπϑίἀογδιίοα. [1Π|, ἴὸσ ἰπ- 
βίδῃσο, (86 ἔδοὶ δὰ Ὅθθ 88 βοῦτδσΣ ΒΌΡΡΟΒ68, 
186 οομογί πουἹὰ αν 668 ἀοβογι δοαὰ δ8 σε. 
καλουμένη Σε ὥν. (θε Ὑ 6[16).---Τὰ.. Υιε- 
ΒΕΓΕΕ: (4. ΟἌτγοι., Ὁ. 889 8.) οοπ͵οοίυτοβ ἐδδὶ 
ΔΦυϊυ5. Ὀοϊοησοὰ ἰο ἰδ6 βρθοῖδὶ ἐτωρθσῖδὶ Ὀοὰγ- 
Κυοτὰ οὗἩ Νεγο (εολοτς Αιυσωδίαποτιρη), ἰμδι Β6 
μδὰ Ὀθ6Ὼ δϑῃΐ (0 86 ἔδϑί Κ0. ὑπὸ ρύγροδβοε οὗ ἔπ]- 
ΔΙ ς βοῖὴο οΟἹοἷΔ] ἀυϊγ, δηὰ ὑπαὶ, δ η Βα 88 
ΓαϊΌΓΠΙπς (ὁ Βοϊμ6, Εδβὶιδ δυοῖϊοα Ὠ1π)56}]Γ οὗ {89 
ΟΡΡΟΥΓΌΒΙΥ, ἴῃ ΟΥΘΣ ἰοὸ βεπὰ ἰδ ΡὈΓΊΔΟΠΟΓΒ, ππ- 
ἀδὺ δὶβ οδσο, ἴο ἐμαὺ οἱϊγ. Βαϊ ἐπ ἐδσσηβ οὗὨ ἰδο 
ἰοχί ὈΘΙΌΓΘ 18, ΘΟΏΥΘΥ (Π6 ᾿ταργοβδίου ἐδδὶ οὶ 
{89 σορίυσίοι δὰ {μ6 οοδοχί ἰπ αὐοδίϊου, 6 γῷ 
δἰδιϊομθα δἱ ὕθβαγθδ, δὰ πΟΥΘ ὑπάοσ {μ6 δοδι- 
τιδηὰ οὗ Ἐοείαβ. Ηορποθ ἐπ πῶπιὶθ 15 58ὲ}}} ἰη- 
γοϊυϑὰ 'ἰπ ἃ οοσίωϊπ οὐβουσγ, τ βίος γὸ οσδηηοί 
ΤΟΊΠΟΥ͂Θ ὈΥΓ ΒΔΩΥ͂ ΔΙΌΙΓΓΑΓΡΥ ΘΟ οί ΣΟΒ. 
κε. 2. Απᾶ Φοϊοσίηα ἐπῖο ἃ δι ΐῃ.--- Ἐπὸ 

ῬΥΪΘΟΏΘΥΒ, ὙΠΕΡ. ἃ Ὀοαν οὗ Βοϊηδὴ Βο] ἴθ σβ, τ 80 
ΒοΥγοὰ 848 ἃ ρυδγὰ, δοοουϊη σὴν δι θαγκοὰ δὲ 
Οοδαῦοᾶ 0ὁἢ 8 ἰσδάϊηρ Ὑθ 886] ψ ΠΙΟΝ σϑι6 Γσοσβ 
Αἀγδιηγίυπι, 8 βοδροσί οὗἩ Αδὶβ Μίῖποσ, ἴῃ ἐδ 
ῬΤουΐ66 οὗ Μγεῖδ, ποὶ ἴδγ ἔἴγοιῃ ΤΊΟΔΒ δῃὰ 5δβοα, 
δηά ὀρροδίίθ ἰο ἰδ ἰβδπά οὗ [,οαῦοβ. Τὸ βῃὶρ 
Ἧ85 Ποιὰ Ὀουπά, Ὀυΐ ΡΥΘΥΪΟυΒῚΥ ἰο {86 δοῦ- 
οἸυδίοι οΟὔΒ6 γογῶρθ, 85 γοί ἰο ἰου 6} δὲ βευθγδὶ 
ΒΕΒΡΟΙΒ δου ὑπὸ οοϑϑὶ οὗ “δα φτγοοοπευίατῶ. 
[Πλεῖν τοὺς - - τόπους ἰ8Β 80 τοραϊηρ οὗ [86 ἐεξέ. 
τεῦ. ὙΐῚᾺ α. Η.--- Ποῦ τὰ. ἱπβοῦίβ εἰς ΔΙ͂ΟΣ πλεῖν, 
οἢ ἴῃ δυϊδουίΥ οὗ Α. Β., ἰο πδίσι Οοὰ. Κ΄1η. 18 
ὩΟῪ 880 ἰὼ Ὀ6 δἀἀφρά. ΑἸζοτά. πὶ ἀ6 Ἧ εἰὲο 
διὰ Ἀΐογορ, σοϊϑοίβ ἐγ ῬΣοροδιι οι 85 δ ᾿ἰδίον 
δἰϊοτηρὶ ἰο σογγοαοί Δ ΒΡΡΔΥΘΏΓΥ ὈΘΥΒἢ σομϑίτος- 
(ἰοπ; ΓῸΥ (ἢ9 ᾿Ἰδίίο᾽, 866 ἮΙΝΕΕ: Οἷν. ὃ 82. 1 υἱῖ. 
ου {86 ρ888869.---ΤῈ.]. [1 τᾶ ἱπίοπάθα (μδὲ ἐδὶ8 
ΒΒΪΡ δου ἃ Ὀ6 ὀχοΒβδηχοα ἴοὺΓ δ οί Β ᾽ ΒΊΟΝ Μ;85 
ΟὨ ἰΐθ ὙΔΥ ἰο [{Ἀ]Ὺ, δὰ ὙΒ1οὰ δου] 6 χοδὰῖγ 
Τουπὰ ἴῃ δΒ0}6 0Π6 οὗ (6 δοδ ροσίβ οὗ Αδῖα. Μῖμβοσ. 
-- Το. πδιιιῖσαὶ δπὰ ἰοροσγαρῖσδὶ ροϊμῖδ ἩΔΊΟΣ 
ΟΟΟΌΡ ἱπ 89 πδγγδίϊνο οἵ ΓΌΚα, αν ὍΘΕΝ ὅχ- 
Ῥ᾽αἰπϑά ἰπ 8 Ἰθηοῦ ΒΊΟΣ οἸαΐτοβ 8}]} οὖσ σταὶ!- 
ἰχἀ6, ἴῃ ἐμ ψοσὶς οὗ 8 Ἰοδυποὰ Ἐρ᾽ ΡΒ τδη, 6π- 
ιἰι1|οὰ: ““Ἴο 7ογαρο δηὰ ΘΙ ΡΉΣΘΟΚ οὗ δι. δὰ]: 
ΠῚ Ὀ᾿δδοσίδι 008 οα ἴδ [110 ἀπὰ Ἡ τη σπ οἵ 
8ι. αἶκο, δηὰ ἔπ 5108 δηὰ Νανὶ ρδίϊοβ οὗὨ ἰδ 
Αποΐϊθηῖθ. ΒΥ Ψαχηδδ δι, Εδᾳ., οὗ Φογάβη }]}, 
ΕΒ.Ὰ.8. 1848. ϑιεοοπὰ οαἀϊιίου, ᾿ομάοπ, 1856." 
ΤῊῖ8 τίνοσ ΘΙΡΙογοα 8 πϊηίοτ ΒΒ τοδί ἀθῶοα ἴῃ 
Μαϊίδ, ἱπ σαΥ ΠΥ οχϑιυνίπἷηρ 8}1 [6 Ἰος δ) ἶδ8 
οὗ {86 ἰδαπά ; ΒΒ δοηδυ]οα οαἀυοδίοα ἀπ οΧρο- 
Υἱοποθὰ βοϑῦθ ΟὨ ἴδ6 Βυ᾽θοὶ οὗ ἴΠ6 πονϊσδίϊση 
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οὗ ἰδὁ 1ϑνδηὶ, δὰ οοἸἹθοῖ θα 411} ἐδὸ ἰπίοτπιδιΐοι, 
ὙΠ ἢ τού τ Ἰοζ- ΟΟἾκ8 δπα ἀοβουρί0}8 οὗ 8Β68- 
γτόγϑροβ οου]Ἱὰ υγηΐδῃ. Ηρ ἀθνοίοα Ββρθ018] δἰ- 
ἰοπιΐομ (0 {89 881ρΡ-Ὀυ]Πἀϊης δηά τἴμὸ παυϊχαιΐοη 
οὔ (6 δποϊϑηίβ, δηὰ δυδὶ] δα Ϊτηβοὶ οὐ 4}} δοοϑϑ- 
δ: 01]. ἀοσυϊηθηΐδ δπαὰ δ]45, ἱπ ΟΥ̓ΔΟΣ ἰὸ βῃοά 4]] 
Ῥοββίδὶο ᾿ἰσηὶ οἢ [8.6 ὨΔΓΥΘΟΪΥΘ ἴῃ ΤῊΝ Αοτθ. ΤῈ6 
ΤΟ5}}} ν 88, ἰῃδὶ Ὠ9 ΟἸΘΑΥΪΥ Ἔχρὶ αἱ ποὰ τη Ροϊηὶβ 
Μ᾿ Ϊοἢ δὰ Εἰ πογίο Ὀ66π ἱμγοϊνοὰ ἴῃ ΟὔΒΟΌΓΙΥ, 
δηὰ, δ {π0 δ8η16 {ἴπη6, ΘΒΘ6Ὠ[18}}γ οοηϊγὶ Ὀυϊθα ἰο 
(86 ουϊάθηοοβ οὗ (6 ἰδίου 981 ἰσυ ἢ δηὰ οὔ {9 
ΟΥΘΟΙὈΣ]1γ οὗ ἰμ6 Βοοὶς οὗ ΤῈ ΑΟΤΒ. Ηο 88, ἰῃ 
γνδγιϊσυϊασν, ἀθιμοηδίγαι θα ἱῃ {86 οἸοαγϑδὲ ΤΔΏΠΘΓ, 
Ϊπ ΤΩΒΏΥ͂ Ῥδδ58δρεβ οὗ (0 ψοτῖ, {παῖ 110 τυ ῖίοῦ οὗ 
(16 πϑυυγαιϊδνο ὈΘΙΌΓΟ 8, 1, οοιιϊὰ ποὺ δγΥθο ἷπ)- 
8617 θθθῃ 8 ΒΘΔΠΙ8Π, ΠΆΒΙΏΊΟἢ 88 Ὠ18 ἰδησύδίο, 
ὙἘὯ6Π 116 ΒρΡΘδΪκ8 οὐἤἨ ἁ Ὡδυ 68} τηδίζοσβ, 18 ποῖ ὑμδὶ 
ὙΠΟ ΔΗΥ͂ 006 Ὑ γΥ88 ῬΓΟΐΘΒΘΙ ΟΠ 8}} πὰ Ῥὑτϑο- 
{16 8}}γ δοαυδὶπιοαὰ νεῖ ἐμ βυ θ᾽]οοί, νου]ὰ ιανθ 
Θ ]ογοά,. Ηο 85 ἀοτηομδίγαιθα {(μπδὶ, ἴον ἐμὶβ 
ΨΟΓΥ͂ ΓΟΔΒΟΙ, ἰδ6 τίου τιυϑὶ, 2, αν ὈΘΘη δὴ 
οΥ6- Ἰμ688 οὗ 8}} (μαΐ 89 τϑοογὰβ; {μὶ8 ροϊμηὶ ἰ8 
Ῥτουϑὰ ὈΟ(Β ὈΥ͂ 1) δἰδίθιη θη γοϑρϑοίδηρ 8]} ἐμαὶ 
οσοσαγτοὰ οὐ Ὀοδτά, δηὰ ὈΥ {Π9 ΖοΟρΥΔΡΒΐο4] ἀ6- 
14.115  ΒΊΘἢ ΔΓ6 ᾿ηίουνόύοη Υἱ (Π0 ὩΔΥΓΘ ΤΟ; 
ἴοτ ΠῸ πιδὴ ὙΠΟ 788 πού το βϑι οΔ}}γ δοαυδὶηἰ θα 
χεῖ! ταδῦὶηθ Δα γΒ, σου]ὰ μαγο ἔα θα ὦ, ἀ6- 
δοσί ρίϊου οὗἨ ἃ βοδισου 6 80 οοῃδβὶβίϑηί ἴῃ Δ]} 18 
Ῥδυίβ, ὉΠ5]688 6 σοἰδίοα {πδὶ πο ἢ6 μδὰ ροῦ- 
ΒΟΠΑΙ οὐβοσυθὰ δὰ οδχρογίοποοα. [πὶ ]ὰτ 
ἐθϑιϊ ΠΟΩΥ 18. ὈΟΓΏΘ ἰ0 ἰδ 9 γ8]09 οΥ̓ (18 ΒΟΥ 668 οἵὗἁ 
ΖΦ. δι, ὈῪ Μογοτ, ΑἸΐοτά, ΑἸοχαηάονρ, Ηδοϊεοίς, 
Ἡόούβοι, οἷο., ἱπ ὑπο ὶῦ τοδρϑοίϊτσο ψΟΥΪΒ: 4] 
εἰδαὶν οσχρτοθα ὑπο ὶσ βϑῆβο υὗ ἴ80 ΟὈΪϊ  χαὐοη8 
γγΒ10ἢ. ἢ6 ἢ88 οοῃξοτγοὰ ὁ ἰμο80 Ὑπὸ ἱπίοσρσοὶ 
ΤῊΒ ΑΟΤΒ ΟΥ ΤΗΝ ΑΡΟΒΤ1Ε9.---Τ Ὰ.] 

γεκ. ἃ. Δηᾶ [89 ποχὶ ἅαν τὸ τουομοᾶ 
ΓΆΘΟΕΟ αἴ Βίᾶοῃ.---ΙΓ ἸΠ6Υ τοδομοα διάοη {μ6 
ΔΥ ΔΙΌΣ {πΠ0γΥ Ἰοϊ Οοβασοα, {86 νυν ἱηὰ ταυϑὺ παγθ 

ὈδΘὴ ἔδυουδῦϊΐο, 88 ἰδ ἀϊπίϑποορ Ὀορίνγθοι ἐδ ἐννοὸ 
Ῥίασοϑ ἰβ8 δρουί 67 πιῖ]686. [Βίδοῃ [5 τηϑρηἰϊοποὰ 
ἐπ οἢ.. χὶϊ. 20.---Τ8.}. ΑἹ 186 βοᾶβοῃ οὗἁ 86 γϑαγ 
νυ ῖο δὰ ΠΟ Υεὶνϑα, γυοσ. 9, υϑϑίουὶυ πιὶηὰβ 
ῬΓΟΥΔΙΙ ἱπ ἱπαὶ ρατί οὐ ἰβὸ Μοαϊιοσσγδμθδῃ, 
δὰ δβιι0} ὃ τϊπὰ ὑνουϊὰ Ὀ6 ἀοδίγω]ο ἴοῦ ἰδ 
ΒΆΪΡ, ἴῃ Υἱὸν οὗὨ 80 ὁου το ἰπ ὙΒΙΘῺ ἰξ γἃ8 ῥγο- 
οοοάϊης. Τὴ οσουτίοουδ ἰγοδίμηοπί οὗ Ῥαϑι] ὉΥ 
186 οομίυΣίοἢ ΤΩΔῪ ῬΟΒΒΙ ὈΪΥ μανθ ὈΘΘΏ ΟΥ̓ ΖΙΠΔΙΪῪ 
ἄυὸ ἰο οογίαὶπ ἰηβίσγυιοίϊοηβ σοσοϊγοὰ ἔγοιῃ [ῃ8 
Ῥτγοσυγαίον, Δ Βουχἢ ἱπ 6 γθ σδ ὈΘ πὸ ἀουδί ἐμδί, 
δὶ {π6 βδιηθ ἰΐτη6, [86 ῬΟΓΒΟΒΔΙ ΘΒΔΓΘΟΙΘΥ δηὰ 60η- 
ἀυοὶ οἴ (6 ΔρΡΟδι1]6 δύ πδΥθ τα869 ἃ τηοβί ἔαγοτ- 
ΔΌΪΘ ᾿πρΡΥΘβ8ῖ0) ΟΠ ΘΥΟΥΥ ὑπρτγουἀϊοοα δηὰ ἰῃ- 
ἐ6 1} [}|χϑηὶ παπᾶ. ΤῈ γ6856] ἀου 016 88 ἰοιομοά αἱ 
Βίάοπ ἴον [6 ΡῬυγΡΟΒΟοΒ οὗ ἰσγαάδθ; ἀυγίηρς {86 ἀ6- 
14Υ, Ῥ8Ὰ] 88 ροσιηλ θα ἰο Βροῃᾷ δἷδ ἰΐπηθ διιοης 
18} ΟἸ τ βιϊδη οὗ ἐμαὶ οἰγ, δΔοσοτιρδηΐθά, οὗὨ ὁουγΒθ, 
ΌΥ ἃ ζυδγά. 
γεκ. 4, ὅ. οι {πγ βαὶ θα ὕγοταῃα Κ΄ άοη, 60ῃ- 

ΓΘΥΥ νΪηα8. σοπ! }6)]6α ἱμὸπὶ ἰο 881} ὑπ ᾶθσ ΟΥ- 
Ῥτα, {πὶ ἰ8, ἱπδίοδα οὗ βδὶ ἰὴ ἐπ (ἢ ΟΡΘῃ 868, 
ΠΟΥ͂ ἰΔοΚοα, πὰ βαϊ]οὰ οὐ (δ6 166 δἰάὰθ οὗ {6 
Ἰδϊδηὰ. Ἱπίοσυρτοίοσα μδὰ δἰϊπογίο Ὦρα αἰνϊ ἀρὰ 
ἴπ {μοὶν ορ᾽ πίομϑβ σοβρϑοίϊῃᾳ {Π6 δῖ49 οὔ (πὸ ἰϑδπὰ 
8ΙοΩρ ὙΓΒοΒ (89 γ6880] ργοοθοάθά. ὅουηδ (6. 9.» 
Βαϊοοποῦ; ὅ. Ε. ν. Μοσὸχ [ποῖ 86 σοπηπηθοίϑίον, 
Η. Α. Ἧ΄. Μογοτ], οἰ6.), υπἀογβίδπα ἰμ6 ἰοχὺ 88 
1 (6 γϑϑδοὶ δὰ Ἰοῖϊ Ογργυϑ οπ {89 τι, δπὰ 
86.116 δ'οηρ ἰίβ βουίῃογπ οοδβὲ: Ὀυΐ ΕΓΘΒΠΊΏΒ, 
Ἡ οἰπίοῖη, Βα ροὶ, οἷο., ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἰδὲ ὑπ Ὺ ρϑβϑϑα 
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ὈΥ ΟΥγρτγυβ οἢ {89 16, ὑπαὶ 18, ποσί οὔ 0. ΤῈ6 
Ἰδίίον 8, σι ποὰΐ ἀουδὶ, {86 οογτθοί Υἱοῦ [πὰ 
δοσογαβ ψ|0} ὑπαὶ οὗἉ 7. διαὶ .-- -Τ͵ΤῊ.}; ἴ0Υ ΝΘ ΔγΘ 
Ἰῃ οτγιη θα ἴπ νον. δ, (αὐ (ΠΥ 8816 ἱστοῦ [{89 
γε 0190 Ἰοηρὶ οὗ (Α11.}] 109 8608 οὗὨ ΟἹ] οἷα δηὰ 
Ῥδιιρῃυ)α (διαπλεύσαντες); ἈθΘησ6θ, ΠΟΥ͂ τηυδὲ 
δανθ, δὶ ἢσϑί, ϑαϊ θὰ Ὀαίννθθη ϑ'γγίδ δὰ (Π0 δϑϑὺ- 
ΘΙ οοαϑὺ οὗἩἨ ΟὙΡγι8, δῃὰ ἰμθη Ὀοιθοη (Π6 οοαϑὺ 
οὗ ΟἸ]Ἰοὶα δὰ ῬδΙΏΡὮΥ]}18, οὰ {6 οὁη6 Βϑηάὰ, διὰ 
189 πουίμοτ οοδδί οὗ ΟὙρτιβ, οα {89 οἴμοσ. (7. 
τσάνονν [“Μοάδγπ πϑυίῖο8] ἱηνϑβίϊ ραιοη ἢ 88 
Ὀτουρὰί ἰο Ἰρῦ ὑπαὶ ἤγοτῃη ϑυγία ἴο ἴπ6 Αὐολὶ- 
Ῥεοΐαρο, δἱοης (6 οοδβὶ οὗ Αβία ΜΊποΥ, ἰμ το ἴθ 8 
οοπδίϑηί ουτγορΐ ἰο {μὸ Ἰνοβί ψατὰ - - ΒΥ μοῖ- 
εἴης ἰοίο ὑμῖ8 βίσοης δυγτοπί ἰΠ6 0 νου] Ὀ6 80] 
ἴο τπηϑὶςθ 806 ὙΔΥ ὑγοϑύνναγα, ουὐϑῇ ἴῃ ἔμ ἴμοθ οὗἁ 
8 ὉΠΥδγΟΓΔὉ]6 τ ]ηα.᾽" (Α16Χ.).---ΤᾺ.].-Ο͵Ἰγυσα,᾿ 
ὙΠΟΓΘ ὑπ6γ Ἰαηαἀοά, γγὰ8, αὖ ὑἐδαὺ ἰΐπιθ, ἃ βουγ8}- 
ἴῃ βοδροσί οἵ [γοὶβ, δθουΐ ὑνγοηίν βἰδάϊα [06- 
ἔσθθῃ ὑνοὸ 8π4 ἰδ τϑο πι1]68] ἀϊδίδῃὶ ἔγομι ἴΠ6 868, 
δοσοοτάϊηρ ἰο βϑίτδθο, Ὀυΐ νν88 δἰ υδίθα οἱ ἃ βίγδι 
ἩῚΟ ἢ Μγ8ὼ8 ΠΑΥΪ Δ ΌΪ6 ἰο {δ οἷν. 

γεκβ. θ-8, αἅ. Διυᾶ ἴμοσθ ἴ89 οδϑῃϊυσ οι 
ἰουμᾶ 8 δΒῃΐρ.---Αὐ Μγτὰ {6 οσοπίατγίου 70}108 
ἰγαηθίοσσοα {86 Βο] ἀΐθσβ ὙΠῸ δοοοιρϑηῃϊοα Ὠΐτω, 
ἰοχοίμορ τὰ (ἰἢ0 ὈΥΪΒΟΏΟΥΒ, ἰ0 8 τηογομδηΐ» 
γοββοὶ ψ οῦ πδὰ αγτὶγοὰ ἔγοπι ΑἸοχδπάγίβ, δὰ 
88 Οἢ ἰ(8 ΤΥ (0 [(8]}0}0. 76 σαΓροὸ οοπδίβίϑα οἴ 
ἢ ΘΑ, δοσοτάϊης ἰο τον. 88, Εαγρὶ δἱ ἰπαὶ ἐἶπηθ 
δοΐπς 0Π6 οὗ [Π6 σταπαγίοβ οὔ [ἴὰ]γ. Οταΐϊη 'νγ88 
804} ΓΔ θρογίΘα ἔγοῃ ὑπδὶ ΘΟΌΠΒΙΓΥ ἰο [ἰΔ]Ὺ 
ἴῃ ὙΘΙῪ ἰΔΥ56 γ688618; δοοογάϊπρ [0 ἃ βἰδίθιηθπὲ 
οὗ υοΐαη, (6 οου]ὰ ποὺ αν Ὀ6ΟΠ ἸΔΙΌΣΙΟΣ 1ἢ 
Βὶ:6 ἴο 86 Ἰαγμοϑὶ στρογ δηῖ- ν6886}8. οὐ τποάο γῈ 
{ἰπ|68. [“ΦΟΒΟΡΗυΒ βίἰδὶθϑ (ὲΐο, ὃ 8) ὑπαὺ [89 
ΒΕΪΡ ἴῃ ὶοἢ 6 γγ͵ὰ8 γοοϊκοα ἰῃ ἢ8 γογαᾶρο (0 
[{Δ]γ, δοπίαἰποὰ εἰσ δυπάγοα ῬΘΓΒΟΏΒ.᾽᾽ (Η8οΚ- 
εἰἰ).---ΤῈ.]. -- ΤῊ 8. οἰτουμηϑίϑμοθ. Θχρ δὶηβ [89 
ἴδοι ἰμδὶ ποί 1688 ὑβδὴ 270 ῬΘσβ0ῃη8 (Υ6Σ. 87) 
οὰαπὰ τόοῖὰ οὐ Ὀοδτγὰ οὗὨ ὑιὶ8Β γ 6886]. 

ὃ. Τ|1ι9 ὑγανθὶοῦβ μδὰ δὶ ὅγϑὶ ργοσθοάρα ἵἔγοϊαᾳ 
Οοβαγοα ἰο Μίγγδ, τὸν, 1- ὃ; {86 βεοοῃὰ μαζί οὗ 
0 γογϑᾶᾷθ, ἔγοτηυ Μυσα ἰο Οτοίθ, ἰβ ποχί ἀθ- 
βου δοὰ, νὸσρ. 6- 8. ΤΆΘΥ πο τηδὰθ ὑπυβυδΕῦ 
ΒΙΟῪ ΡῥΓΟΒΤΟΒΒ, 85 ὑμπὸγ οποοπῃίογοα σΟὨΙΓΑΓΥΥ͂ 
νη ; ἐμαὶ 1 ψγῶ5 ποί ΤΠΘΤΟΙΥ 8. οαΪπὶ ἢ ἢ 06- 
οαϑίοπδὰ {πὸ ἀοίαν, 7. Κα} ἰηΐασθ ἔγοσα (89 
ποτὰ μόλις, ψ Ὦ1ο ἢ ἰπὰρ} 168 δὴ οβοτγί, ἃ βίτιρὶθ 
ας (ἢ9 ψὶπά; Ὀοβί 68, {πὸ τνογὰβ μὴ προςεῶντος 
ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου δοοῖὰ ἱπίεπἀθὰ ἰο οχρ]αίη μόλις 
γεν. κατὰ τὴν Κνίδον. Οπίδυβ, ἃ Ρεπίηβυ]δ Ὀθ- 
ἱνόθη Οο8 δὰ Βμοᾶθβ, νν88 ποὶ ἴἰοο αἰδἰδηὶ ἔΎΟΤα 
Μγτὰ [180 1ι1]68}, ἰο βαγθ Ὀδ6η Τοδομβοᾶ ἴῃ 8 
δ'ησὶο ἀδγ, ψῖϊ ἢ λυ οσ Ὁ] 6 τη β. ΤῈ γτοσαρθ 
ἤγοιῃ 80 ν᾽ οἱ! οὗἨ Οπϊ άπ ἰο Τ(Δ}ν, Βμου]ά, ρῥτο- 
ῬΟΣΙΥ, μῶν Ὀδ60 ἴῃ 8 ΒΟ ἢ -νοϑίογῃ αἰγθοίίος, 
80 μα. {π6 ἰγϑυθ]]ογδ νου] Ρ888 δοῃς {π6 πογίἢ- 
ΘΣἢ οοδϑὶ οὗ Οτοίθ. Βαὶί δ ἐμ ψἱὶπα οοπίϊπυρὰ ἰο 
ὍΘ ΘΟΒΙΓΑΓΤΥ, ἰΠ 6} Ο086 ΔΠΟΙΉΘΥ σΟΌΓΒΘ, ΠΔΙΏΘΙΥ͂, 
ἰο {89 βου -Βουϊ ῃ -οϑί, ἰονασὰβ (86 Θαϑί ΘΓ 
8ῃογθ οὗ Οτοῖθ, (9 οχίσϑοῃβρ ροϊπίὶ οἵ ψῇὶσῃ, ἴο 
{πὸ οδϑβὶ, 18 Τογπιθά ὍΥ Π:6 Ῥγοιῃοῃοίουυ οὗ ξ834]- 
ΙΟΠΘ. ΤΏ γογδρβο γγ88 (μ6η66 οΘοπίἱ θα ΔΙοης 
(86 Βουϊηοση Βθογο οὐὗὁὨ (86 ἰ8]δπα, ἀπά [Π0 β8ὲὶρ 
88 ΘΟὨΒΙΔΕΝΥ βἰσυσρὶ ες ἱἢ ἰμ6 τὶπὰ δηὰ (Π6 
γγᾶ 68 (μόλες) [οοουγτίης ἴῃ τον. Τ, δηὰ σορϑϑίοα 
ἴῃ σὺ. 8.---Τ5.}, ὑπ} 1 τοδοβοά ἃ ρἷδλος οδ]]οὰ 
Ἑ'αἱτ Ηανϑῃβ, ποί ἔδυ ἔγοτι [86 οἱἱγ οὗ {ἢ 6 πδπηθ 
οὗ 1ιᾶβθα. [ςΑὐτὴν, τότ, 8, τ οτθ ἴο τ. Κρήτην. 
(6 γο:).--ΤΒ.]1. ὙΒΟΥΘ 18. 8 ὈΔΥ οχ {86 βουι- 
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ΘΥ Βῇογο οὗ Ογοίρ, Ὑδίσι, 85 “2. 5τηϊι ἢ 848 
Ῥτουοά, δβδι}}} Ὀδαυβ 106 ἤδηιο οἵ Λιμένες Καλοί, 
δ ἴῃ νἢ]οἢ ἃ δὶ 15 Β ] ογθὰ ἔγοπι ποσί )- νγοϑὶ 
πίη η, ᾿ 

γεηῃ. 9-12. Ῥϑδῦϊ δἄμιηοῃἰβμοᾶ ἴθ. .--- 
[Πλοὺς, ἰῃ Ἰδοῦ ἄγε, οσδιγγθα 8180 88 ὁ χοηϊ- 
ἔἶνο, Ἰπδίοδα οὗ πλοῦ, ΜΊΝΕΒ, ΟἿ. καὶ 8. 2.--- ΤᾺ]. 
Α ογἶβὶϑ δὰ πον δυσίυϑα ἴῃ (ῃ6 δθδῖτβ οὔ ἰὴ 
ὙΟΥΆΚζΟΓα. ΤΠ6 ΓΑΥΟΓΔΌΪΟ ΒΟΘΒῸΠ [ὉΤ δας μα 
Ῥαδβδερὰ ὉΥ, (ὉΥ 86 {ἰπ|0 οὗ {μ6 ἔθαι (νηστεία) --- 
(δὶ 18, {π6 ἴδε οὗ ἐχρίδιϊοη----Ὑϑ ΔΊΓΟΔΟΥ ΟΥ̓́ΘΣ, 
δὰ {ΠΟΥ Ππδὰ βϑοσογαϊηρμν γοϑδομθὰ 8 ρογὶοὰ 
ψὩοἢ τγῶ5 δυ ποαιοηὶ ἰο (86 δυϊιπιηδὶ δαιυΐηοχ. 
[ΤῊ ἴα οὶ οὗ 6 ἀδν οὗ δίοποιηθῃΐ ννΔἃ8 ουβθγνυϑὴ 
οἢ {116 ἰ6πιἢ ἀδγ οὗ {86 ϑουϑῆι ἢ τροπί (μον. χυὶϊ. 
49 δ. χχἱὶ!. 26 85.), (δὲ ἰ8, οὐ Τιδτὶ; {18 νγϑ8 
4186 βουθηΐῃ τοηΐἢ οὗ [16 ον 5} δοοϊοβὶδδίϊοδὶ 
ΟΥ δλογοαὰ γϑδῦ, Ὀυΐ {μὸ ταί οὗ {Π6 οἱ τ] γρϑῶν. 
ΤΏ ἴδεὶ οσσυγτοά δϑουΐ (Π6 6080 οὗ βορίθτθοσ, 
ΟΥ ἰπὸ Ὀοχίπηΐηρ οἵ ΟοἰΟΌΟΓ, ΒΟΟῺ δου ψ ὶοἢ 
ΒΑΥΪχΑ ΟΠ 88 διυβροηάοα ἰῃ (060 τδίογα. [ἰ 
ἦδ ἤοτ πιοῃἰἰοποαὰ ΚΠΠΡῚῪ ἴ0 δρϑοϊΐψ (8): βοϑϑοῦ 
οἵ {Π8 γϑλγ, δπὰ ἰ8 ἀεβίρηδιί θα δὲ 1890 ἔδαϊ (τὴν 
γὴσ.), 88 ᾿ΐ τγ88 10 6 ΟὨΪΥῪ Βηηυδὶ, ρα ΌΪ16 δηὰ τὶ μιά 
ζαδὶ, νοΐ Μἤοδοα ἰηκιϊυἱοα. ΚΕ'66 Ηοτγηθ᾽ 5 7ηίσγοα. 
Ῥαγὶ [11]. (ἢ. Υ. δοοῖὶ. 11. ν. 182: 6.18 διδί. 
Ατγεολ. ἢ 69: Το 8 ἰεαίιο. ατί. ἘΛΒΤΕΝ; Ηον- 
80,8 Κεαϊ- ἔπεγκ. ΤΥ. 882.---Τ1ὕᾺ.]1. Ηδησο Ῥδ] 
Ὑγαγησ 1Π6 σοαπίυτίοη δηὰ {86 ΟΥ̓́ΏΘΡ ΟΥ̓ {86 γὙ68- 
βοὶ οὶ ἰο σοπιΐπυθ {6 γογδβο, δηὰ δάνϊβοα (ἢ δὶ 
ἐπ ογ βῃου ὰ τυϊηίοτ ἰπ (ἢ 9 ΒΕΓΌΟΡ το ἢ ἴπ 6 Υ πδα 
βυοσσοοάοα [ἢ ΓΟ ΟὨΪ ΠΩ, 85 ΒΏΥ ΟΙἾ ΒΟΥ βΟΌΓΒΟ οὗ 86- 
εἴοη νουϊὰ ἀχροβϑθ (86 γν6586] (0 ρτοῶῦ ἀδῆροσ. ---- 
ἼῊ6 σοῃβιγιοίίοη, ἐπ τοῦ. 10, 15. ἴοοβθ: ὄτι--- 
μέλλειν ἐσεσς. [7}|8ὸ βοπίοποο Ὀοθρὶηδ ΨΠῈ ὅτε δαὶ 
οἴοβοα Ὑἱ ἢ} {86 ἱπβπὶινο δηὰ δοσυβαίἑνο (μέλλειν 
ὅσ. τὸν πλοῦν), 88 ἰ ὅτι δὰ ποΐ Ὀδοη υϑ6ἅ. 
Ἀπαϊοχουβ 685605 ΟΟΟΌΓ ἱῃ ὑπ Ὀρδί οαβδίο ὙΤῚ ΓΒ. 
ἍΙΝΚΑ: Ὅν. ἢ 44. 8. Απηι. 2, διὰ ἢ 68. 2. α.-- 
"..--- ΜΝ γὸνῦ δηὰ ναὶ ὰ υπάογείδηὰ ὁ,βρις, ἴῃ 

γον. 10, πῃ δ που δὶ Β6Ώ86, ΥἱΖ., »γεδιεπιρίίοη; Ὀύὺὶ 
ἐδόθη ἰΐ πουϊ]ὰ Ὀ6 ΠΟΟΘΕΒΑΤΥ (0 (Δ Κὸ ἐπα νογὰ ἰη (ἢ 6 

. Β81η6 Β6η8Β6 ἴῃ ΥᾺ Ὁ. 2], στ ότο ἰἰ 15 δχζαΐη σοι δ! ρα 
ψὶ} ζημία, Ὀὰϊ τβογο, δοοογάΐηρ ἰο (6 σοπιοχί, 
ἧς τουἹὰ 6 ἱπδρργοργίδίο ἱπ ἐμαὶ 5686 (866 (ἢ 
Εχεα. ποῖθ ὈΘΙ]ΟΥ͂ ΟἿ ΥΟΓ. 21-26), [{ τηυπί, 86- 
οοτάϊπρὶν, Ὀ6 υπἀογοίοο ἰπ (Π0 πδίυ γα] ΒΘΏδ6, 
δοοοταϊης ἰο (86 δ] ἱπιοτργοίδιὶ οΏ, 88 τοΐου- 
της ἰο (80 ον 8 οοοαδίοπθα ὈΥ (μ9 υἱοέφηδε οὗ ἐλε 
δίογτι. πὸ Ἰδηρκύδρχο οὗ Ῥδὰὶ ὁπ ἰμἷβ οοοδδί ἢ 
ΟΧΡΥΘΒΒΟδ ἢ 6 ΤΟΒυ}ἰ5 οὗἩἨ δὶβ οσπ ἰπ 6} σοηὶ οὗ- 
δουυδίἷοη (ϑεωρῶ) δηὰ γεβεοοίΐοη; δ΄ ΠΥ ταγάβ, π6 
ΒΡΟΔΙΒ ἰπ σοῃδβααιθηοε οὗ ἃ αἰνὶηο τουοί δἰ! οἢ 
«Ὡϊσ ἢ6 δὰ γτοϑοοϊγοα, τον. 2] ΗΕ. 6 ονοηὶ 

. ἀϑιπῃοηβιγαίθ δαὶ 8 ἤδατο δὰ Ὀδϑη νγ9]}- 
ζουπα θα, ΔἸ που Δ᾽} δβοδρϑαὰ ἩΪΐῚ {μοῖρ ᾿γ68. 
Αὐ 16 σοῃδυϊδίϊο τνβὶσ ἢ 88 Β6]4, (6 οοηία- 
Υἱοῦ δἰϊδομῃ θα τῆογὸ τοὶ ἴο (Π68 ορίπίοη οὗ ἐδ 
βιθουϑηδη δηἀ (ἢ) ΒΕ Ρ-ΟἾὟΏΘΥ [ἢ (0 {86 δάυϊοθ 
οἵ Ραι}]---δηὰ πδίυγβ]γ, 88 [8:6 ΤΟΥΊΏΘΥ ΟΓΟ Ρ͵ΧΟ- 
7055] ΟΠ ΘΠ] δπα Ῥυβοῖ ον δοαυδίηἰοὰ τῖἢ δυο 
δβυ ͵οοῖθΒ. Βοιοϊάθβ, ἴη 9 σθϑβοὴ Ἀσὰ ὑπ 6 γ 88- 
δὶᾳηοά ἴον οὈ͵οοιίηρ ἴο ὑπ Ρ͵δῃ οὐ νὶἱηίοτίης ἴῃ 
ἐμδί βροῖ, οἰδι πιδὰ οοηῃβί ἀουδιίΐίοη: {ῃ6 ὈΔῪ νγ88 
ποὶ Ββιυϊϊοὰ [ἴῖὉΡ ἱἐμδαὺ ρυγροδο; ἴῸ. (6 νογὰβ 
ἀνευϑ.--παραχειμ. ἰὼ τον. 12, οὈν ον δἰδίθ {86 
Ετουηάβ οὗ ὑποὶγ ορροβιι(ΐοη ἰο Ῥδ8ι}}8 δανΐσϑ. 
ΤΟΥ ἀστγοοθα ψ1ἢ} Βῖπι ἐμαὶ ἴΠ6 νογᾶρο ἰὸ {4} 
οου]ά ποῖ δὺ ργοδϑοηὺ δ οοῃίϊπιιοα ; Ὀύὺὶ ἐπα τη8- 
ὁοεῖ!γ οὗ ἰμο860 νγῖο δὰ 8 υοΐοθ ἴῃ (80 τιδίίθσ (οἱ 
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πλείους) ἀφοϊἀοραὰ ἴῃ ἔδλυογ οὗ βοϊ οι πρὶ ἃ ΙΠΟΤγῸ ἴδ- 
ὙΟΓΔῸΪΘ Ρ]Δ00 ΤῸΣ ᾿δϑβίηρ ἴμ6 ΨΙΠΙΟΣ, ΠΔΙΘΟΙΥ, ἃ 
ΒΑΓΌΟΣΥΣ Οὐ (8 βου ἢ - τ ϑδίοση οοδδὶ οὐ Οτεῖε, 
πδιιϑὰ Ῥμοῖὶχ, ργουϊἀθα ταὶ {πον σου ἢ τοδοὴ 
ἰ. [μυκὸ ἀφβοσῖθοβ (ἷβ8 ΒΑΥΌΟΥ 88 ᾿γηρ ἰονατὰ 
Δίψ, Αὐγίοεια [86 βου -τσοδὶ πὶηα}, δηὰ Χῶρος 
Οοτια, οὐ Οαυγιδ, [ἢ 6 ποτ ῃ-οϑὲ τῖπὰ}. Τμὶδβ 
ἔυδρο 88 υϑυ δ} Ὀ66 πη υδἀογβίοοα ἴὸ τρθδπ 

(δὶ οὔἰδπα ἵνὸ β:.68 οὗ {π6 ΒΑΤΌΟΥ, [ἢ 6 οὴδ οχ- 
ἰοπάορὰ ἴῃ ἰμ6 ἀϊταοίΐοι οὗἩ ἐπ βουί- σοσὲ, ἰὴ9 
ΟἰΒΘΡ, ἰῃ ὑπαὶ οὗ ἰδὸ πουί- τοδί, [16 ᾿στο δ Σ 
οοϑϑ ἐἰ86]7, ἴῃ {(Π6 ἐΥΟΥ͂ΟΥ οὗὁἨ  [Π6 ΒΒΤΌΟΣ, Ἰοοκίης 
ἀυὸ νεο5ὶ.---ΤᾺ.}. 2. δι δάορίβ [6 ὀφροαῖίδ 
γον, Ρ. 47 δ΄. ὑ οῦμὰ οἀ. Ρν. 84-890]. ἴῃ οτάον 
ἰο δυϑίαϊη πἷΒβ ορἱπίοη (δὶ 8 ΒΑΣΤΌΟΓ τὶς ἢ ἴπ ΠΟ 
ΚΏΟΩ ἃ8 ζμίγο [[Κουῖγο] 18 14 θη 16 4}}} {Π 6 πδιηδ 
Βροί. ΪΙ͂Ὼ ἰδδὶ οῶδα κατὰ Λίβα καὶ κατὰ Χῶρον 
ψουϊὰ ἀοηῃοίο ἐλδ αἰγεοίζον ἐπ τολοὰλ 1686 σἱπὰβ 
Ὁϊονν, ἐμαί 15, ἰδ 6 ποτὶ ῃ-οαϑί δῃὰ ἰδ βουὶΐῃ-6 5. 
Βυΐ δυσὴ 8δὴὺ ἰηιοσργοίδιϊοη ἀοθ8 νἱοϊθῆσο ἰὸ (δ 6 
δ ἰοφωεηαέ, δὰ ἰ8 δἀορίοα τ ΓΟ ἰοὸ δβακίδϊπ ἃ 
οογίδῖ Βγροί μϑδῖὶβΌ Ξ'90 {86 ΟὐΙΙΩΘΠΙΔΡΥ οὗἃ 
Ηδοϊοῖϊ, οὐὁἨὨ Νονγίδ! Αταοτῖοσα, 1858, ν. 490 δἰ 
ΓΙῸΣ Ηδοϊεοῖί, ἰὰ ἷβ βοοοῃὰ οαϊίΐοη (1868, Ρ. 
21 .), δάμμεγθβ ἴἰο μἷβ8 ΟΥ̓ 1:8] ορίηϊου, ἩΒΙΟΔ 

δᾷτοοα Μιὰ (μδὶ οὗ ΘΟ Ἶοτ, 88 κίγθη Βοσα; ἢ6 
ἴ8 ποὶ τὶ Πρ ἰοὸ ἰδοπεγ ῬΒαηὶχ νεῖ {86 τηοὐ- 
ΘΓ ἔλιίγο, Ἡδϊοῖ, 88 2. δεῖ ϑἰδίθδ: “"]ΟΟἾ 8 οὗ 
ἷβ ΟΡΘἢ ἴο 86 εαδί.᾽ ΑἸ ογὰ σι 7. 
Βα; Ηονβο (ΟογὉ. δηὰ Η. 11. 882) δ]θοὸ 
δἀορία (μ6 οοποϊυκίοι δὶ νοι Βεα ἀττίνοθα, 
Ὀυὺ δά (δαί δἱ Ἰοδδί {86 ῬἈ]]ΠΟ] ορσῖςα] δγχυ- 
τηθη 8 οὗἉ 6 ἰδίου, δῦ ποὲ δοπο]ιβῖνο..--- ΤῈ. ]. 

γεβ. 183. Δπᾶὴ ψΒθὴ ἴδ9 δου υυἱπ ἃ 
Ὀ]Θνν Βοῦιν.---Τ  γσόογαρο ἔγοιῃ Ὁσοία ἰοὸ Μα]ϊδ, 
(οτος τὰ (06 ΒΕΙΡΉΤΘΟΟΚ, 15 ποσί ἀο- 
βογίθοὰ, νοῦ. 18-44, Α τοάδογϑίθ κου νεϊπὰ 
Ὀοζαπ ἰο Ὀΐον (ὑποπν. 15 δρρ θὰ ἰο αὶ βϑῃι]ο 
ὈγΘΟΣο). [ἴἰ νψγδ8 βυρροβθὰ ἰο Ὀ6 ἔδυογαθἾθ [ῸΣ 
οἷν Ρύγροβο, ἱπδϑιθ ἢ 848 δὶ Οδρε Μαίδ]α, ποῖ 
ἴα ἴγοιη δὶς Ἡδύδθῃβ [[0ΌΣ ΟΥ ἔγθ τη}]68], 186 
οοδϑβὲ οὗ Ογοί ἰυγῆδβ ἴο {6 ποτίἢ- οί, διὰ [0 
ἃ υόογακο ἰῃ (μαι ἀϊτοσίίοῃ 8 δου τϊη ἃ νγδ8 Ῥσο- 
οἰβοῖὶγ ἱἰμὸ οὔθ ἩΪοΝ βαῖϊοσα τψουῦ]ὰ ἀδαβίσο. 
Ηδησδο {μῈ γ τοὶ ρθὰ ΔΠΟΒΟΥ (αζρειν Ῥγὰ8 ἃ 6οπι- 
0 ἰοσῖλ ἱπ Ὠδι1106] ἰαηχίδβο, υδροὰ ἴῃ ἐδ} 
86η86, 6τοῦ ὙΠ ουΐ {π6 δα αϊίΐου οἵ τὰς ἀγκέρας). 
-ΤῊ6 νψογὰ ἄσσον Ἧ8Β ζογΙΔΟΥΥ Ὀοϊογοὰ ἰοὸ ὃ6 
[η9 πδῆιθ οὗὨ δ οἷ(γ οὗ τοίθ [866 ποῖίθ 9 δϑογυς, 
ΔΡΡοπάρα ἰο ἰδ ἰοχί.--ἼῈ.}, δὰ πτᾶϑ οοπηδοίεά 
τὶ ἢ ἄραντες, 88 {Π6 ρΡ͵δοα ἔγοιῃ ὙΓΒΊ1οΣ (ΒΟΥ δΑ]]ο, 
ΟΥ 6Ἶ56 85 ἰπάϊοαίῃρ [μ0 ἀἰϊγοοίίοη ἰὰ πῖοΒ {ΠῸ6Υ 
Ρτοοροὰοαὰ. [Α8808, ἰπ Μγαΐδ, αδὶδ ΜΊπου, ἰἝβ 
τηϑηζὶομοαὰ ἰη οἷ. χσχ. 14.-.--Ὄ7}Ὰ.. [1 δμου]ά, 
ΒΟ ΟΥΟΡ 6 τοί ἰίθη τὴ ἱἢ ἃ διγ8}} 1η1114] Ἰοι 9 Γ, ΔΑ 
ἰι ἰδ Βεγο (μ6 οομιραγδίϊγνο οὗ ἐγγύς [οὗ ἄγχι 
(Ραδββον).-- -ΤᾺ.}, δηὰ βρη δοθ ““ὭΘΑΓΕΤ," (δαὶ 
8, ὭΘΑΥΟΥ (8 ΓΔΒ 8118], ΟΥ, αυἱΐθ ΠΘΔΥ ἰο ἐδ6 
οοδϑβί. 

γεκε. 14,16. Βαϊ ποῖ Ἰοῃᾷ δἴοσ.----Ἔβαλε, 
ἐ. 6., δίγμοῖ ασαΐπεί [ἸὨΊΓΘΏΒΙ Εἰ τοὶ, εἰ ἐροπ, δεαὶ 
ἀφαϊπδί, 88 τοι ΘΏἿγ ἴῃ ο᾽α 8516 τ Τα, δήμον (86 
δᾷο οἵὕ Ηοπον. (Μογυοτ).--- Τπ.].- - -Κατ᾽ αὐτῆς: 
Γπὸν δβυρροβοὰ ἐμαί ἱμεβδὸ νογὰβ σγεΐοττοα ἴὸ 
προϑέσεως, τοῖ. 18 [““Ἰμοῖτ Ῥυγροδα "7, πϑῖςβ, 
Βονογον, που]ά 6 ἃ ἰοτοοα οοπβίγποίζος ; ΜΟΥΟΣ 

τοίοσβ ἰἤθαὶ ἰο Κρήτην. Βαὶ ἰΐ 15 πιοτὸ πδίωγαὶ,, 

ἴῃ βδοδοογάδποθ τὰ ἐπ σοηίοχῇ, ἴο ΔΒβιθ ἰδ δὲ 
ναῦς ἰ8Β {πΠ6 Βυ]θοῖ, [ἯΙΝ. ΟΥν. ἃ 47. δ. Κ. ηοίε.--- 
ΤᾺ.1, διιμουρὰ (δῖα πογὰ ἀοθθ ποῖ Β6Τα δοί: 8} 
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οσσυγν. [“κ6 ΘΙΩΡΊΟΥΒ αὐτῆς, ὈΘοδτ86 ὑπ 6 πιθῃ- 
.8} δηἰοοοάσηϊ 18 ναῦς,  ΠΙΟΘῺ δοίπα!  γ οσοιγβ ἴῃ 
νου. 41, (μουχὰ Πὶθ. ΟΥΪΏΔΥΥ σγογὰ 18 πλοῖον. 
(ΗΠ δοϊοιι). -- Ἐπ.].-- Τυφωνικός 8 ἀονίνεα ὕτοτα 
τυφών, Α ΜΕΪΣ] ν πα, ἃ ΒυνΥ σΆη90.--- Ἐὐρακύλων 18 
σοταρουπάρα οὗ δσμδ δηὰ ἄρμίΐο, (μα 18, ποτ ἢ- 
Θαϑῖ; (δὶ5 τοδαϊηρ [8606 ποίθ 11 ΔΌΟΥ͂Θ, ΔρΡρϑαάϑα 
ἐο {δ6 ἰόχέ. ΤΩ 18 ῬΓΟΙΕΥΔΌΪΟ ἴὸ Εὐροκλύδων. 
[ἼΠ|ὸ Ἰαίίον ἔογια, δάορίθαά Ὀγ 6 Ἐπρὶ. νϑγβίοη 
15, δοοογάϊηρ ἰο ἀ6 ἢ εἰΐα, ἀοτῖνοα ἔγοτῃ εὗρος, {86 
Βοιιίῃ-οοσὲ νιὶημα, δηδ κλύδων, ὈΪΠΠΙοΟΝ, γγδγυα. 
ΟΥΒΟΥ Ὄχρ]δηδίϊο8 μαΥα ὈΘΟῺῚ ΓΤ ΙΒΗ6α, Ὀιΐ πο 
ΟἿ ἈΔ88 χηοὶ ἱ ΖΟΏΘΥΔΙ ΔΡΡγο δίίοη. Ηονβοι 
ΣΘΙΠΔΡΚΒ (Ομ. δπὰ Η, 1]. δ2δ πη, 7): “ΤῈθ 
δα τίου οὗ 6 νογὰβ ὁ καλούμενος Β6 618 ἰο Ὁ5 ἰο 
5Πον ἰδδί ἰΐ νγ8 δ ἤΔΙὴ6 ῬΟΡΟΪΑΡΙΥ σίνθῃ ὈΥ {πὸ 
ΒΘ Ὶ]ΟΥΒ ἰο 186 νῖπαὰ : δηὰ ποι ἈΪῈ 18 πο γΘ παι ΡΑ] 
1 8ὴ ἰδαὺ δι. υκ6 5μου]ὰ 080 [πὸ γογὰ τ ΐσἢ Πα 
Ἀοαγὰ (6 βϑϑτθ ἢ ΘΙΏΡΙΟΥ Οἢ (ἢ οσοδβίοη.""--- 
ΤΗ.]. ΤΏ ἰοσγιὰ τυφωνικός 650 Ὁ10 65 ἰδ 6 νἱοΐθ 66 
ΟΣ ἰπὸ νιὶπά, εὑρακύλων δἰαὶο 5. 118 αἸΤΘΟΙΊΟΣ ; ὉΤ 
δύ "γ88 ΟἿΪΥ 8 που ῃ-οαϑί ψὶπὰ Ἡ οἢ δου]ὰ ἤδγα 
Ῥτοάυοσθά {μὸ εἴοοίβ ὑμπᾶὺ ΔΛΘ βΒυ Βοα θη ὮΥ ἀ6- 
Βουὶθοά. ΤῈ νὶπᾶὰ δὰ γϑογοὰ δγτουπὰ ἴῃ 8ῃ 
ΟΡΡοβιὶίθ αἱτϑοίΐοῃ.----᾿ Αντυφϑαλμεῖν, ἱ. 6., ἴο Ἰοοῖκ 
[186 νη} 1π ὑπ6 ἴδος, ἰο ΘΓ ὋΡ δραϊηϑί, ἰὸ 
Βίσῖὶνο βραϊηβί. --- - Ἐπιδόντες, ἡ. 6., τὸ πλοῖον. 
[{“ΤΉΘΥ ΟΓΘ σοχαρο!]θα ἴο βουὰ Ῥοΐογθ [88 
ξξα1..᾽ (Πονβοη, ἐ. ς.).- τ π.] 

ψεκ. 16, 17. α. Δηϑ τπυπηΐηξ Ὡηᾶθοτ 8 ο61- 
ξδίῃ ἰδἰαπᾶ [Βυΐ 6 η γγ6 σδπλ6 ΠΘΔΓ ἰο ἃ 5118} 
15]4}4}.----Ὑποτρέχειν 8, 88 ὅ. ϑταῖ! ἢ Γοπι 8 (Ρ. 
61, Νοίο [24 οἀ. ». 100, Νοίθ67, (6 πχοβὲ ἄρρσο- 
Ῥυὶαὶο πδοιϊοδ] ἔθστὴ ν ῖ οἢ δου] ἤᾶγα ΠΟΤῈ ὈΘΘἢ 
Θιρ] ον, [ὑ βἰδίςβ, δτϑί, (μαι Π6 βΒῃΐἷΡ Πδὰ (6 
υνϊηὰ ὈσμἸηα ἰἰ, δὰ, βοσοπάϊν, (αἱ {86 νἱηᾷ νγὰ8 
Ὀοίνοοι {π6 ΒΒἷΡ δηὰ ἰδ 1β]δη, 80 ἰδὲ {π6 ἤοτ- 
ΤΩΟΣ νοῦ ἴο {89 βουϊ-Θιϑὶ οὗ ἴ16 ἰδ]Ϊαπα. ΟἸδυάδ 
(4180 οα]]δὰ Οἰδυάιβ Ὀγ Ρίιοϊθιηγ), [8 81)4]} 
᾿βϑἰδπαὰ δθουΐ ἐν οηίν πλ1}1]65 ἔροτῃ 6 βου! οοδϑὲ 
οὗ στο (5[ν Ο, Ῥϑηγοβθ)---ΤῈ.7, ποὺν Ὀ6 878 ὑπ 6 
ὭΔΙῺΘ οὗ αὍ22ο. Ἦρδτο (ΠΟΥ οηδοεανογοα ἴο Βοῖϑί 
οἡ Ὀοδγὰ {πο Ὀοδὶ τιν τ ἰοἢ ὑπ 6 ΒΕ1Ρ δά Ὀδθη 
Ῥτονὶε6α, 8ο ἐμαὶ, 17 (Π6 οἰγοιτηβίδησοβ βμουϊὰ 
ΤΟΠΟΘΥ ἰἰ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂, (ΠΟΥ τσ τιλῖκο υ86 οὗ ἴὲ; 
οΟἰπουνἶβο, ἰ86 Υυἱοϊθησο οὗὨ 86 τῦῖπᾶβ δηὰ ἐδ 
Ὑ8Υ98 τα ἢ ἰΘΆ1 1ὲ ἴοοβο ἔσομαι ἴπ 8 8810 ὈΥ Ὑ ΪΘἢ 
ὧν δὰ θδθη ἰονοὰ, δηά ἰὸ ψου]ὰ ἐπ θὴ μᾶνο Ὀ66η 
ἀγτοι Υ υ Ὀ 1οϑί. Τὴ ΟΥΚ γδ8 Ῥογξογπιθα 
ὙΠ ΠῚ} βοῖηο αἰ οα] γ [μόλες, ἃ (ἰτὰ {ἴπ|6, 866 γῸΓ. 
Ἴ δὰ 8]; Γκο ἀοθβ ποῖ, πούουοῦ, δχρ δίῃ 
ὙΠΒογοΐη ἰδ6 ΑἸ ΟΪὙ οοηϑίϑιοα, [“ΑΠΘΥ ἰοτ- 
ἵὴς 80 Ἰοῃρ, ἰδ τηυβί ἤλυθ ὈΘΘἢ ὨΘΒΥΪΥ δ]]ο τ] (ἢ 
νυϑῖοτ." (ΟοηνΌ. ἀπὰ Η. 11. 887.}:.-1Τ]Ὰ.}. Τὸ νδ8, 
ποχί, σοηϑίἀογοὰ ἰο 6 ἸΏ ΒΡΟΠΒΛΌΪΥ ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ, 
ἐμαὺ 80 Β8}}0 βιιουϊὰ Ὀ6 πη δοτρίταθ4, ἱπ ΟΥ̓ ΟΡ 
ἐο ῥσγουϑῃὶ ἰἰ ἔγοιῃ ἔουπα ον αἱ βοα, 718 τοῦκ 
Ὑν88 ΔΟΘΟΙΏΡ]Βῃ 6 ὈΥ͂ Τη0 ΔΒ οὗ οογίδίη βοήϑειαι ; 
Βιυο ἢ αάδ ΟΥ ὯΘ]ΡΒ οοπδὶβίβα οὗ 6Δ0]68, ΟΠ 818, 
οἰα., ὙΒΙΟ ΤΟ ρϑβϑοά ὑπάοῦ ἴδ Κοοὶ οὗ 6 
γοϑϑοὶ, ἰῃ οτάον ἰὸ Ὀϊπὰ (6 Ρ]ΔΠΚΒ ἰοχοῖ ΠΣ 88 
ἐἰ κι !!} γγ 88 Ῥοϑϑῖῦ 16. [Ιῃ τιρομδηΐοβ, {Π 6 δποϊοηὶβ 
πηἀοτγβίοοα ὈΥ βοήϑειαι, »ΥῸΡΞ ΟΥ̓ διρροτίς. [ὕπ- 
ἀονχίγάϊηρ, ἰθο ἢ ΠΣ ΟΔΙΪΥ ἰογπμοα ,γαρρίησ, οοηϑί σία 
ἴῃ “ΡΒ η ΟΒΌΪΟΒ ΟΥ ΟἾΝΟΣ ἴαῦβο ΤΟΡΟδ ὑπάοσ 
{π6 Κ66] δπὰ οὐδὸν ἐπα συηνλ]68, δηα ἴΠ 6 ἀγαν- 
ἴῃς ἰοῖι (ἰσῃΐ ὉΥ͂ το δἢ8 οὗ Ρυ}}168 δηἀ Ἰθυθτβ.᾽; 
δὲν Ο, Ῥϑηγοβο, αὐυοίϊθα ἱπ ΟΟΩΥΌ. δπά ΗΥΊ,.. 11. 
80, ποίς θ).---ΤῈ.] 
ὃ. Διιᾶ ἐϑασίῃᾳ 16δῖ, οἰο.---ΤῊΘΥ ὙΟΥΘ ΔΡΡΓθ- 

ϑηϑῖγα οὐἁ Ὀοΐηρ ἀτίνοι ὁ ἐμ β'γγίΐβ, ἐ, ε., βγεῖ 
α)ον, Ὀδείν θϑη ΤῚ1Ρ0]1 δὰ Βασοδ οἡ ἐμ Αἴγίοδῃ 
σοϑϑί, νν ἰσῖι, ου δοξουηΐ οὗἩ ἰμ9 σοόοῖκβ ἔουπά ἴῃ 
ἴτ, 18. 8.}}} τοφατά θα ὉΥῚ παυϊζϑίοῦθ 88 ἃ ἀδηροχούβ 
ΒΏΔΊΙονν (ἐκπέσωσι, ἱ, 8.. ἀγίνοη ἤοηι (6 Ορθῇ 868 
διρδιηβί {Π6 Ἰαπαὰ ΟΥ τοο 8). Τμ6 θη μαα ΓΘΆΒΟΙ 
ἴο οηἰογίϑ᾽ ἢ ΒΌΘΝὮ θαυ, 88 (86 ποτὶ ῃ-οαϑὶ πὶπὰ 
γγ88 ὈΪουν Ὡς δἱ (89 {ἴτη6 αἰ Θου]Υ ἰοτασὰ {Πδὲ αὐδτ- 
ἰθσ. Τ᾿ οὐμδν, δυγίϊβ Αἰίποτ, σαυποῦ Ὀ6 ἢθχθ 
τλϑδηΐ, . ᾿ξ ἸΔῪ ἰ00 δ 10 {μ6 νυϑϑὲ [π6ᾶν (δγ- 
{Π86567]; μὲ μψϑτθ, δοοογάϊη συ, ἴῃ ἱπιπιΐποπὲ 
ἀληροῦ οὗὨ Ὀοΐηρ ἀτίγθη ὈΡΟῚ [6 ρσγϑϑίον βυγίλβ. 
(Ἰογα 18, ὑμογοοτο, Ὡ0 ΤΟΆΒΟΩ ἰὸ βϑαμπο ἰδ δὲ 
Σύρτιν 18 Ὦ6ΓΘ 80 ΔΡΗΒΙ]αἶνο, ᾿ῃ 186 σΟΠΘΓΔΙ Β6 89 
οὗ δαπά-δαπᾷ, Ῥατϊου ΑΓ 88 ὑΠ6 ἀοδηϊϊο αν ϊο]θ 
ἰ8 Ῥγεῆχϑα). [Νουθυ μοῖ688 ΠΟ Β]ῈΣ ἰγδμβἸδίθβ 
πὸ νον ἴθ ἰδθ ἰοχὲ δῦονυϑ, σοῦ. 17, ““βαῃηά- 
Ὀ8Δ18."--ΤῊῇ. [πῃ ογάον (ο αδὐοϊὰ {818 ἀδῆρον, 
{Π0Υ Ἰογγοτοα 186 ἰΔοκὶηρς, [“Ὃ7ἦεν ἰοισεγεα ἐλα 
φεαγ. ΤΏ18 18 (6 τηοϑί Ἰἰ ΘΓ] γα π δ] αἱ οὗ 86 
Θτθοὶς ὀχρυθββίοῃ." (ΟοηΥ. δηὰ Η, 11. 887.).---- 
“δέγαζο δαϊ (Ρπεῖ. ΥΘΥΒΙΟῺ) 18 Τοζαγά θα ὉΥ {πὸ 1ὰ- 
ἰοϑὲ πϑ(1081 1 οΥΡΡΥοίοσα 88 ποῖ ΟἿ]ΥῪ ἱποογχγοοῦ 
Ὀυΐ οοπίνδαϊοίογν, ἀδηοιΐηρ ποὶ 8 νῖβθ ργϑοδιυ οι 
δραϊηϑὺ ἀδῆροῦ, Ὀυΐ ἃ ΓΘΟΪ 688 τυ πα ἰηΐο 1ϊ.᾽ 
(Α1ςχ.).--τ[.]. Τὴ ὀχργθβϑίοη τὸ σκεῦος ὯῸ 
ἀουδὺ ΘΓ τη 68}5, ἰὮ ΒΟσογάμησο τ] {Π6 60Ὲ- 
ἰοχί, ἢ) 88115, γν 16 ἢ γογ ΤΣ], ἰῃ ογάοτ ἰ᾿δὲ 
(86 Βίογιη ταὶ μοὶ μαύθ ἰ00ὺ Τὴ ἢ ῬΟΥΤΟΙ ΟΥ̓ΘΣ᾽ 
(86 γνο886] ; ἱπ [μαὐ ο880, 16 ττογὰβ οὕτως ἐφέροντο 
πθδὴ ἰμαὺ ἰΠ6 Ἰαίο" ψὰαϑ δ᾽]οννθὰ ὁ Ὀθ ἀγίνθῃ 
στοῦ 58118.0. Βα ἰ 8 ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ {818 ἜΧΡΓΘΒ- 
βου ὙΔΊΟΝ 5η ον (Πδὶ, 1 τ 6 ΠδΥσταΐοῦ δὰ ὈσΘῺ 
ῬΓΔΟΙΙΘΔΙΪΥ δοαυδίηϊοα χὰ ἡδαυί 64] δαί σβ, μ9 
νοῦ ἃ, πα αΘΒΙΪΟΒΆΔΌΪΥ, ἸΥ Βὸ δὶ 8}} τηϑηϊοηϑὰ (ἢ 9 
Β δ) 6 οί, ΠαΥΘ ὈΘ6ΘῊ ΤΠ016 ἀοδηϊὶθ δηθὰ [111 ἱπ ἢ 185 
βίαἰδιη θη 8. {Το Ῥγϑοῖδο δσββδηρο νὰ. Ἰη86 
Ὑ6 8.6 ὩὨοὺ δΔὈΪο ἰο ἀριίογηΐπα, ἢ ΟἿΓ ἱβηοῦδηοθ 
Οὗ [1890 οχϑδοὶ βίβδίοθ οὐἩ ἱμὸ βῃ}Ρ᾽ 58 χοῦ δἱ {86 τηοὸ- 
τιθηΐϊ, [1ὺ τϊσαΐ τϑδὰ ἐμαὶ (ἢ 6 τηδὶπ88}} Μψ88 
τϑορα δῃὰ βοί. (ϑυ οὶ 18 ΜΝ γ. ϑ: 18 8 νον). ΟΥ 
ἴξ τηϊχαί τηϑϑ ἐμαὶ ἐμ0 ργοδί γαγὰ ν88 Ἰοπνογοα 
ὍΡΟΙ ἀθοῖκ, δηὰ ἃ 8:18}} δίοσσῃ 881} Ὠοὶβίθα, οἱο.» 
(Οοηγ. οἱο. 11. 887, 888).---ΤῈ.. 2. ϑηλ 1}, τ᾿ ῃῸ 
ἰϊ 8 ἴσιο, ᾿πίουρτοίβ ΒΟΡΘ ὦ φγίοτί, (δὶ 18, δο- 
σογαϊης ἴο (ἢ 6 δουγβο ΘΟ. ὉΠΔΘΡ ἰδ 6 οἰγΤουτα- 
βίδῃοοβ, οἰσλξ ο αγα ὈθΘη δάορίοα, ΣΑΙ ΠΟΣ (ἢ δη 
δοοοτάϊηρ ἰο {πο ἀϊτοοῖ βοηβὸ οὗἨ (0 ΨΟΓΒ ἐπ θσω"- 
ΒΟΙΎΘΆ, ΒΡΘ8 ΚΒ οἵ {πὸ Ἰονογίηρ οὗὁἉ (Π 6 σοΆΓ, οὗ (89 
Βοϊδι της οὗὁἨ [86 βίον τη 881}, διὰ οὗ ἱποϊκίης, ν. 68 
Ε΄. [βοοοπὰ δά. ῥ. 108, 109].--- Τ[Ἴθ86 (γνϑν. 18-- 
17) σοσθ {86 ονθηίβ οὗ 16 γβὲ ἀδυ, δϊοχ ἐδ 
γοϑδοὶ μδὰ Ἰοῖϊ Εδὶν Ηδυθηβ. 
γε. 18,19. Αμᾶ τνϑ9 Ὀϑίηῃρ δσχοθϑοᾶϊῃ νῦν 

κτοπβδϑᾶ υυἱτ 86 ᾿ϑιηρο8ῖ.---ἰ ΘΟ ΒΟαΌΘΩΟΘ οὗἁ 
ἐδ νἱοθησα οὗἩ 1:8 Βίουζη, ἸΏ ΠΥ ἰδίηρβ ΨΟΓΘ, 05 
{86 0] ον ίπς ἄγ, [ΠΡΟ ἢ οΥθυθοδσχὰ ; {Π6 δτίϊ- 
6168 8 βδοσϊ βοθὰ Ὁγ 89 ῬΌΓΡΟΒΟ οἵὗἉ ᾿ἰσειοηϊη 
{86 ΒΒ}Ρ, ΤΟΥ͂Θ ῬΓΟΌΘΔΌΪ {86 Βοδυΐοσ δῃηὰ 1685 γὰ- 
Ἰ08016 Ραγίβ οὔ π6 σᾶῦσβο. Βαΐ οα {π6 (μἰτὰ ἄδν, 
{μ6 0 ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙη} 6116 ἰο ργοσοϑὰ οὐθῃ ἔμ γῖΒ 6 [88 
{86 1668Κ8 η0 ἀουδὲ διἰμιὶ 6 ἀπ ἱπογοαϑίης αυδη- 
{10 οΥ̓͂ ναίον.---Τπ., δηα σαβὲ οαν ουδθη 8 ρασί οἴ 
6 δυγηϊαγο οὗἩὨ (μ6 Β.}}}, βυ σῇ 88 8.195, δ. 8.8, 
οἰςσ. Απάὰ {86 ῬΒΒβϑΏΟΥΒ ἐμ οΙηΒ6 } 768 ῬγῸΓΘ ΠΟΥ͂ 
τοαυϊτοά ἰο Ἰοπὰ ὑμοὶν δϑδβίβίδηθο (αὐτόχειρες). 
ΤΠ, 6Β]0}, ΠΘΙΔΟΙΥ͂, Ῥτοΐοσβ (80 γοβάϊηρσ ΜΕΘ 6 Χ- 
ἰν118 ἐδὸ νοῦ ἐῤῥεψ. ἰὰᾷ 86 ἥγδέ Ῥϑύβοῃ. 60 

ποίο 18, δῦονθ, δρροηδϑὰ ἰο ἐμο ἰοχί.---Τ.} 
γεβ. 206. Δῃηἃ ΒΘῺ ΠΟΙΓΏΦΣ δῦ ὨΟΣ 
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ἴδια ἰὩ ἸὨΔῺΥ ἄδΥδ δρρϑασϑᾶ.--- “16 δα 
διὰ δίδυβ τ γ6 [886 ΟΠΪΥ ρου ϊάοβ οὗὨ ἰΐΐὸ δποίθηϊϑ 
ὙΠ 6Ὲ οαἱ οἵ κἰχῃί οὗ Ἰαπα,᾽" (Α41}.).---18.1. ΤΟ 
ὙΟΥΒΖΟΙΒ ΜΘΓῸ ΠΟῪ ΘΧΡΟΒΟά ἰο (88 τῃοβί Βθύθτ 
ἐγίδὶ ; ἀυτίης οἰονθη ἀΔΥ8 (ΠΟΥ͂ ΤΟΙ ἴῃ πηι πος 
ἄδηχοσ οἵ ρογβείηρ; σορ. Υ0 Ὁ. 27.0. ΑΒ ἐδὸ 
υἱοΐοποο οὗἩ {πὸ βίοστω ἀϊὰ ποὶ δϑδίοθ, αηὰ βοᾶνγ 
οἰουα οὐβουγοά {86 8.Υ Ὀοΐὰ ὈΥ ἀδὺ δὰ ὈΥ 
εἰσιν, (ΠΟΥ δυδηδοηθὰ 4}} ΒΟΡΘ οὗ οδδβοδρίης 
ψὶν (μοὶν ᾿ἶνθβ, οβρϑοίδ!ν δ (86 τϑδδοὶ ρρϑῶσβ 
ἰο Βατὸ βυϊεγοὰ βογίουβ ἀδίῆδρο. [Τ9 ᾿θϑίυ 
βίδίο οὗ (89 Β}}0 ἱπογθδϑϑὰ ὑροὴ ἰδθτα. (. δι 18). 

ἐϑαῖ 21-26. Βαυῖ αἷτοσ Ἰφῆᾷβ δβοδιθηοοὁ.-- 
ΤῊΪΒ πολλὴ ἀσιτία, (μαὺ ἰδ, (86 Ἰοηρ-οοπιϊπυρα δηὰ 
τί χὰ δοδιϊπθΏ66 ἔγομι σορι]δὺ τη 6}5, ὁαηποὶ ἤαΥθ 
Ὀθοη οδοδϑὶομ θα ὉΥ 8 δοίυ δ] νδηΐ οὗ ὑτονυϊβίοῃβ, 
85 ἴῃ: 8108 ΘδΥρῸ ὁρῃδὶδιθα οὗ νυ μθοῖ, τ ΠΙΘἢ δα 
ποὶ γοὶ ὈδοΩ ολϑὶ ουοσθοδγὰ, τοῦ. 88. [ἰ νδϑ, 
Ῥδυιγ, (π6 ἰτ ροΒΘ 1 Ὁ ]}ὺγ οὗὨἨ ῬΓΟΡΟΣΥ οοοϊεῖης ἰοοά, 
ΔΒ, Ῥδυιγ, 186 ἰῃμσοββθηΐί ἰδῦοτα τδὶοῖ Ὑ6ΓΘ 
Ῥογίογπιοὰ, ἰοχοί μον τὶ [86 πιρηί 8] αἰβέγοββ οο- 
οαϑιοηθὰ ὈΥ ἴδασ δηὰ ἀϑβραὶγ, νυ ῖο δὰ ργονοηῖ- 
δὰ (8 γογδίζογβδ ἔγοϊῃ δι ηρ.--- 88] αϊοοᾶ ἔοτὶ ἢ 
- - δᾶ δε --- δυνγίης (μἰ5 ρογὶοα οὗ ἀδῆζου δπὰ 
Ῥδίητυ δηχίοίγ, ΡϑὰΪ οδπο ἕον ψαγὰ ({π6 ῥσγϑοὶβθ 
{ἰπι9 Ῥγϑυϊουθ}ν ἴο {86 ΘαἰΔΒίγορΒ τηϑηι0η64 μΡ6- 
Ἰονν, 18 ποὶ δίδιθα), δῃὰ δβροϊζο ἴο {ῃ9 ΘΟΙΡΆΣΥ ἰμ 
Θποουγααίης ἰοτηδ; δ6 ΡΓΟΙμἰδοα 8]}, οὐ [Π6 8ὰ- 
(ΠΟΥΛῪ οὗἉ ἃ ἀἰνίπο γϑνυθϊδίϊοι το μΒῸ6 δα χο- 
οοἰνοὰ, (μὲ ΠΟῪ 58ου]ὰ οβοᾶρο ψ τ} ὑπ ον ᾿ἰγθ8. 
1{ 6, πουοῦῖ 6} 688, ὈορίηΒ ὈΥ βαυίης ἰδαὶ (19 
δάνίοο πο μ6 δὰ ῬΓΟΥΪΟ ΒΥ αίνθα (νοτ. 10), 
δ ουὰ μᾶγο ὈΘΘῺ δάἀορίεοα, 6 18 οί ἱπῆυσπορα 
ΌΥ δὴ υπάσ ἰθπβοίουβη 688 ἴῃ δ πουΐπρ 0 8 ΟὟ 
ορἱπίοη, Ὀυϊ Β᾽ΠΙΡῚΥ ἀοβῖγο8 ἰο ἀφιμοπδίγαίθ {μπδὶ 
6 ἰ8 }υ δι β6ἀ ᾿η οἰαἰταΐηρ 86 δι τἢ δηὰ οΘοπβάθποθ 
οὗἩ εἷκ ἸΘΘΓΟΓδ, ΌΥ σοι ἀρ ἰἤθῖὰ ἐμαὶ ἰδ Χο- 
8.}0 μοά 80 ἊΣ ΓὈἸῪ οβιδὈΪ δ μοαὰ ἐμ 6 βου πη 688 
οὔ μὶβ δάγΐοο. Μέν αἴϊνονῦ ἐὄεε ἴβΒ Ὡοΐὶ δοῃ- 
ποοίοα τ} καὶ δἱ {6 ὈορσΙπαΐηρ οὗ γον. 22; (δ9 
οἴδυδο ΧΡ ΓΘΒΒΙ ΩΡ ἴδ οοπίΓαδί (6. σ., ““ Ὀὺ Βα ἢ 
γ788 ποὶ ἰΠΠ9 6856 Εἶμ οπιὶἰἰοα. ὅδο Κύκηνεβ. 
Οταηι. ἃ 822. ὃ. α. φθηι. 4. (Μεγ6}).--1.]. Ηδ 
868 (86 τογὰ κερδαίνειν ἰὴ ἃ Βοῆὴδα ἰῇ πψἰϊοι ἱὶ 
οἵϊζοῃ οσσΌ ΓΒ ἰπ ἰδίου ἀγοοῖς, αδϊον {86 ἰ(ΐωχο οἵ 
Ατϑίοιϊο: ἱξ ἰηαϊοεαίοβ, πὰ ἐμαὶ 6886, 8 σογίλϊη 
κϑὶη πιο ΘΟὨδἰϑί8, Ὠοΐ, ροϑι εἰ σϑγ, ἐπ δϑουγίης 
δὴ δ ἀσδηίδρο, ὑθυΐ, πορδίάν ον, ἰῃ δυοϊάϊηρ δὴ ἰῃ- 
Υὰ οὐ 8 ἰοββ δροϊηβί τ 816} ργϑοδυϊοηβ πδὰ 
Ὀθθη δυσοθβϑί]γ,βἀορίοα; δπὰ [ὑ. ἰβ ῥτθοίβοὶν 
ἴον (μΐα Γοδϑοη ἰμδὺ ὕβρεις σαμπποῖ ΒΘΡῸ ὙΠ ΔῊΥ 
Ῥτοργίθυ Ὅ6 ἀπάογβίοοα ἴῃ ἃ πιογϑ] 8686, ὙΠϊοἢ 
ἷθ 19 ἱπίοτργοίιἰοἢ οὗ ΜΈΥΟΣ δηὰ Εν]. [8:60 
180 ἔχπα. ὨοΐΘ ΒΌΟΥΘ οἢ γοσ. 8--12.-- -ΤᾺ.. ΤῈΘ 
οοπδίτγυοίίοη οὗ {Π6 οἶδα ἰὴ τὺ. 22, θοχί πηΐϊης 
αἱ ἢ ἀποβολή. ἰδ (86 (0]]ονίπρ : “ἴοΣ ἰμόγα νν1}}]} 
Ὧθ 0 1088 οὗ ᾿ἰἴο ἴῃ [16 6880 οὗ δὴν οὗ γοῦ, υπ- 
1488 ἰὺ Ὀ0 οὗ (86 Βμὲρ,᾽ (μ8ὲ 18, ἰμ6γὸ νν}}} Ὀ6 8 1οβϑ; 
{9 1988 Ῥγϑοΐβο πλήν ἰδ ιι864 Ἰηδίοβα οὗ πλόν μόνου. 
[ἩΙΝΕΒ. αν. ᾧ 67. 1. ὁ.-- ΤῈ.}.- -Τ ὨΪΝ πἰρμῖ, 
τοῦ. 28. ἰδ δι ἰδ, ἐδ! ργοσθαϊωρ εἰχῆὶ, 88 Ῥϑὺὶ υπ- 
ἀουδίθα!]Υ ταδὰο (ἰιϊ8 δά άτοδα ἴο (0 ΘΟΙΏΡΔΗΥ ἴῃ 
(86 ἀαγ-ἰἶπλ6. Οὐ εἰμέ, ἐπὶ 18, “Ο86 Ῥσοροσίυ 
Ι δι᾿; ἃ ἀϊβογοηὶ ἱβουρμὶ '8 οδομνογοὰ Ὁ ᾧ λα- 
τρεύω [ςορΡ. οι. ἱ. 9], “ἴ΄ο σοι 1 οἷον νοτγ- 
Βἷρ.᾽ ΤῈ Ἰαι ον ΓΘ 8 ἰο δοὶβ οὔ ῬΥΆΥΟΥ οα ἰπ6 
Ῥασί οἵ Ῥδαὶ, τίσι ἐμ 6 ῬΡ6Ο0Ρ]6 οπ Ὀοδσὰ τηϑυ, δἱ 
(ἰπιο8, αν ποιίοοα. Ὧοθ οἂπ Βασαν βΌρΡΡροβο 
ἐμαὶ (δὸ τἱβδίοῃ οσσυγτοὰ ἰπ ἃ ἄσθδιῃ (Εἰ πγ814}); ἱἱ 

Ω3 ἀου 1688 ρσταπηίδα δἱ ἃ ἰΐσηο θα ῬΑῸΪ γγ88 
ΔΥΘΚο. [Γἰδς ῥγοιιῖδο τηϑὰθ ἴῃ οἷ. χχϊὶὶ. 1], 
διὰ ἩΒΊΟΘΝ 18 ὮΘΤΘ ΙΏΟΓΘ ΓἉΠῪ ὀχρ δι ποὰ ἷπ σοΐεγ- 
660 (0 86 »έγδοπ οὔ ἰῃ 6 ΘΠΊΡΟΓΟΓ, ὙΓ835 ἰο Ὀδ ἔα]- 
ΔΙ]οὰ, 1ι 4180 ἱποϊυάθα δὴ δϑδβισαποο οὗ ἐμ βαίεϊ Υ 
οὗ (89 116 οὗ δὰ] ἴπ (86 ργεβοπὶ ἀβσοσ. ΤῈ 
ῬΟΣὰδβ κεχάρισταί εἰο. ἀο οὶ ΠπιοΓΟΙΥ ζυτηΐδἢ ἃ 
ξδοἘΘΓΔ] ΡΥΟπιΐθο (παῖ (ἢ 6 70] ον -ἰγανθ]]οτβ οὗὨ {80 
ΔΡΟΒΙΪ6 818}} δβοδρ 1 ὑπο ῖν Ἰἴγθβ, θὰ ΐ 8150 
βίδιο ἴῃ ραγίϊουϊαν ἐμαὶ ὑπὸ ν Μ01}}1 6 βαντϑὰ ἔγοπι 
ἄρδι ἢ μὸν ἐδλε δβαζε ο7 Ῥαιϊΐ, ᾿Ἰῃ ϑιοσοἢ 85 σοα κ55- 
ΒΌΓΟΒ 0] οὗ {μοῦ βαΐοίυ, 85 δ δοί οὗὅὨ 9τδςθ (ὁ 
ἀδπ. Ῥδὰὶ μδα, νἱϊπουὺ ἀοιδί, οδεγοὰ ῬγΘΥΘΙΞ 
(λατρεύω) Ὡοὶ ΟὨΙΥ͂ ἰπ ὈΦμ 417 οὗὨ Ηἱταβοὶῦ, Βαϊ Αἶβὸ 
ἴῃ ὈΘ6ἢ 4] οὗ 84}} ψχῇῆο ογο διουπᾶὰ ἢ, δὰ σοὰ 
δβαεδὰ πον δοσορίοθἃ ἷβ ἰῃίθγοθβθοσυ μοί ἸΟΠΘ. 
Δέ, ἱπ σϑσ. 26, ἱτ}}}168 ὑπαὶ ἐμοῖσ ἴἰτο8 πουϊὰ ἴἢ- 
ἀφδρα 6 βρασεϑ, Ὀυΐ (ῃδί (μὸν που]ὰ, πονυογί Βοΐεβε, 
ΘΧΡΟΡΘΠ6Θ ἢ 6Υ1], Τὴ6 Κπον]οάρο {πδῖ (ΠΟΥ͂ 
σουϊὰ Ὀ6 οδϑί ὮρΡΟῚ ἃ οοσίδί η ἰβδηά, δρῬεβδτβ (ὁ 
ἢδνο Ὀδοη ἀογινοα ἤσοτῃ ὑμ6 νυἱβίου, ναὶ “ΠΟΤΕ 
δηά “ΒΒ οη,᾽---ογο αυοϑίϊοη5 816} Ῥδὺ] οου]ὰ 
Ὠοΐ γοὺ ΒΗΒΎΘΤΥ. 

γεμ. 27, 28.Ὀ Βυῖϊ τ Β6η ἴδο6 ἰουτίθοηῖα 
Ὠΐκϊ ντ88 οοτῃθ9.--Ἴὸ ἀδγβ δηὰ πἰρη 8 ὁοη- 
ἰἰπθ ἰο Ὀ6 σουπιοα ἔτοιι ἐδὸ ἰἶἰτπη6 ΒΘ {8 τοδ- 
8ο0ὶ Ἰο (Π6 ὍΔΥ ἴῃ Οτοίθ. δα πδπι οὗ Δ ἅσίβ 
ΔΒ ΟΟΟΒΘΙΟΠΑΪΪΥ οἰμρ]ογοά, Ὁ 5 (χυθ, 1π 8 τὸ- 
βίτ οἰθὰ βθῆβθ, οὐθῃ ὉΥ ἰΐθ δηοϊθῃίΐβ, δη ἃ ἀδβὶρ- 
ηἡδίρα {πὶ ψ ΘΝ 18 πο ποτ 848 ἴδ 6 Αἀγίδες 
868, πδπιοὶγ, ἴλ6 κι} οἡ (86 ποτὶ οὗ ἐμ βίσαϊια 
οὗ Οἰσδηίο (Ν. ἰαὶ. 409.---459. Βυῖ τ86 πβϑιὶθ 
8180 Τα ΘΏΓΥ ΘΙ Ὀτδοοά, 88 ἴῃ ἐπ 6 ργοϑοηὶ 6886, 
ἰῃ δβαἀάαϊίου ἴο ἴθ ς Αἀγίδιϊο, 8180 {6 Ιοηΐϑδη 868, 
80 ἐμαί ἰΐ ψγ88 δρρ θὰ ἰο 86 808 ου {μ9 δαβὶ οὗ 
ΚΟΥΘΣ [{4}} δηὰ δ᾽101}γ, ἱπ δῖοι ΜΑ]18 18. 8160 
ἴουὰυπ. Γ[ΕῸΥν ἴῃ δηθοαοίθ οὗἩ Οθβδσ, 866 Ὀοΐον, 
ον. δπὰ Ῥᾷ. στοσ. 27.---ν.1. Το σοπ)θοίατο 
Οὗ {86 βδῖ]οτβ ὑμαὺ (μΒῸῪ ὍΟΤΟ ἴπ {86 ΥἱοΐδιΥ οἴ 
Ἰδηά, '5 ἐἀχργοδϑοὰ ὉΥ ἴμ0 ψοσγὰ ὑπενόουν, δεδριεὶδ- 
δαπί, 88 πὶ οἰγουτηβίϑηοθ ΟΌΪἃ ὨΘΟΘΒΒΒΙΊΥ 6Χ- 
Ῥοβο ἐβοῖῃ ἰ0 8 ΠΟῪ ἀδηροῦ. [“ΤῈῺ6 ΤΟΔῚ οὗ 
ὈΥΘΆΚΟΙΒ ἰ8 8 Ῥ6Ο.] αν βουπὰ, ΒΊΟΝ σΔη ὈΘ ἀ6- 
ἰϑοϊρά ὈΥ 8 ῥγδοιἰβοὰ θδγ." (Οουγὺ. δὰ ἢ. Π. 
844).---ΤᾺ.. Τὸ Ἰδησύυαρο προζςάγειν - - χώραν 
18 δἀδρίοἀ ἰο δῇ ορίϊοδὶ 1]]υβίοι [““δοσογάϊης ἰο 
γι ἰσ ἢ (16 γ 6886] Β6Θπ5 ἴο βδιίαπὰ 580}}} αῃὰ {με Ἰδπὰ 
ἴο πηοῦο,᾽ (Α16Χὴ.---ΤᾺ.7 ; 1.6 ΘΟΏΤΘΓΙΒΟ ἰδ ἡουπὰ 
ἰπ {86 ο]]ονίπς : τ ἸΟΥΓΆΘῸΘ υγΌο5416 τοσοδυπὶ.᾽" 
[2Ξ. ΠΙ. 72]. Ιαϊκο ἀο68 ποὶ βίδίο ἐπε στουπὰβ 
οὗ 0.6 σοπ͵θοίαγο, Ὀαΐ ἐϊ 88. πὸ ἀουδί, δα ρρεδίοα 
ὉΥ (86 ἱπογθαβδίηρ βουηὰ νοι Ῥτοσοοᾶθα ἔγοιῃ 
{86 βυσῆ. 2. δι} τοΐεσα, οα ῥ. 81 Ε΄. [118, 119], 
0 ἃ 6886 ὙΔΪΟῺ ἷ8, ἰῃ 8 δἰ γἰ κῖ πὶ ἸΠΔΏΠΘΥ, ΘΙ ΓΑΣΔΥ 
ἰο {86 οὯθ ὈοΙΌΓΘ 8; ἰΐ ἰ8 ἰδδὶ οὗὨἩ ἴδ ΒΒ 158 
ἔτ καί 1ὐνοῖγ, τ ῖ ἢ νγα8 στοοκοα, Αὐν. 10. 1810, 
ἴῃ (88 βρη γορίοη ἱπ ψμὶοἢ ῬδᾺ] 8 Ὧονν Τοσπά, 
ποὶ ἔν ἴσζοια ἰμ6 ροϊηί οὗ Κουγα. Ηθ τοΐεσξ ἰὸ 
(16 τοοοτὰβ οὗὨ {πὸ Αἀτιϊγα, δηὰ ὀχ ἰδ ̓ 8 188 
ΤΟΙΩΑΣΚΑΌΪΙΥ ἃπδ]ορουβ οἰσουμηβίδηοοθ ἴῃ {86 6896 
οὗ 060 Επρ δ γι χαΐθ, 88 σίυοπ ἰἴπ ουϊάθηοθ δἱ 
{πὸ οουγχὶ-τηαγ 8] ΒΟ] ἃ οἡ ἰἰ8 οἴδοοσθ. [ΤῈ 
τηθδῃ ταί οὔ ἀτγὶ οὗ ἃ βιΐρ οἱΓουπιδίδησοα ᾿ἰκθ 
{πὶ οὗἨ Ραυ],᾽" Βα γ8 2. ϑ'ταϊτ ἢ, ““ που] δὲ {δ᾽γὶγ- 
δἰχ διὰ 4 [δ] τηΐϊο8 ἴπ ὑποπὶγ- ΟΣ ΒΟΌΓΒ. - - 
Ηρσποο, δοσογάϊηρ ἰοὸ ἰμ6 σδ]Ἱουϊδίίοηβ, 85. βδὶρ 
βίδτγίϊηρς ἰαΐθ ἰπ {80 ὀνθηΐηρ ἤσοπι ΟἸδυάς (476 
πλΐϊοα ἀϊδβίαπιί ἔγοπι ἐμ ροϊηὶ οὗἩἁ Κουτγδ), που]ὰ, 
ὉΥ τοϊἀηϊχῃὶ ὁπ ἐπ Τουγίθοπί, Ὀ6 658 [8 8ῃ ἐπ ΓΘ 
ταΐϊοδ ἔγοια [86 Θμίσϑηοσ οὗ Κι. ῬδΔ0}}8 Βαυ." 8690 
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ἐδο Εχεα. ποίθ οἱ Ὑοῦ. 89, Ὀεῖον,.---Ἴ. ].---Ἰὴ οΥ- 
ον ἴο Ἰοδση ἩΒΟΙΒΟΡ ἰδ θγο τἴγῦ88 γϑϑβϑοι [0 δῃϊοΣ- 
ἔδϊη ἔοδγ, 1ἴΠ|6 58. ]|0γ79 βδουπάοα δηᾶ ἔουπά αἱ ἢσεὶ 
8ι ἀδρὶμ οἵ 20 ζδίμοτβ (120 1661), ἀπὰ αἴΐοσ. ὑγο- 
οοασης ἃ ᾿1{{|6 ἔαγί μοσ, δβοογίδἱ θα ἐμαὶ ἰμ6 ἀορὶ ἢ 
ἯΓΕΞ ΟἿΪΥ 1 δίδβοιθβ (00 ἴεθι). [““ 1 δηοϊθηί 
Ταϊ ον δηά ἰἢ9 πηοάδτῃ οοἰποϊἀθ 80 ΠΘΑΤΪΥ, ἱπδὶ 
πο πϑυι681 1 ΟΥΡΓΟΘίΟΥΒ, ἱπ ὑποὶσ ΘΑ] Δ 108, 
ἰσοϑῖ {πθπὶ 88 ἰάθη 6 8].᾽᾽ (Α16χ.).---ΤΒ.]. Βυ6ἢ 
ἃ γϑρίὰ ἄθογθδβδο οἵ. 6 «ἀδρίῃ αἴοταοὰ ᾿υδὶ 
τουηάβ 7ὉΓ Δρρτθβθππς ἰμαὺ ὑπο γ πουϊὰ 6 
οἈγυϊοα ὁη (Π6 ΤΟΟΘΚΒ ΟΥ τϑοῦ (τραχεῖς τόπους). 
εκ. 29. ΤοΥ οδβδῖ ἴοτΣ δῃοδοσα οὔ οὗ 

ἘΟΘ αἴσχη .---ΤῊ 0} Παά 8 ὑπούίοϊ ἃ Ῥυσροβο ἴῃ δἢ- 
Βοσορ: ἔγχβι, ἰο Κϑαρ 6 β.ὴρ ἤἔσομι ἔουπάοτίηρς 
ΟἿ ἃ τεοῖ, πᾶ, βθοοῃάϊΐνυ, ἰο γαῖ ἴῸσ ἀδγ- ρῆΐ, 80 
ἐμαὶ ἰμὸ γνοβϑβοὶ στρ βίγαπὰ δἱ 8 ροϊπί ψδὶοὴ 
σγου]ὰ, 1} (μ6 σγϑαΐοϑι ρτοΟ Δ Ὁ] γ, αἴογα τρ68}8 
ΟΥ δϑοδρίης ἰο Ἰαπά. Νοί 1688 {μὴ ΤΟῸΣ ΒΏΘΒΟΙΒ 
ὝΣΟΥΟ ἴοί ἀονψῃ:; Ι͂ῸΣ γοϑβοὶδ ἴῃ δποϊθηΐ ἔτηρβ ἀϊὰ 
χτιοὐ ροβδβοββ {086 6010888] ΒΏΟΒΟΥΒ δ σἢ ἸπΟἀ6ΧῈ 
ψ658618 ΟΘΟΥΤΥ, δηα ἱπογο ΟΣ 00 Κ ἃ ἸΑΥ ΟΣ Πυ1- 
ὍοΣ οὗ ποῖ ὁ Ὀοαχὰ,. ΤΉΘΥ βοίοα στ ρυυάθ δα 
ἐπ Ἰοιιης χὸ ἰδ δησῆουβ δἱ ἴπὸ βίϑχῃ, ἴον 1 
18ὸγ Πδὰ Δπόμογοα ὈΥ ὑπο ον [{π6 ποδὰ οὗὨ ἰδ9 
ΒΕΤΡῚ, 186 ποι -οδδὶ νη, νοὶ δι}}} οοπὐ παρα 
ἧο Ὀΐον, νου ϊα ἤδᾶνθ {δ 6 τοῦθ ΘΘΒΙΪΥ οὈἰδὶ θα 
σομίχοὶ οὗ {η6 Βῃϊρ, δῃᾷ (89 ψστοοῖκ που] ἤλυθ 
Οσσυγγοα ὑπᾶογ 811}} Ἰθοσο ὈμΥΔΥ ΟΣ Ὁ]0 Οἱ Γοιτη- 
Βίδισοβ [“ἴ86 γοββοὶ ψουἹὰ ἤδνα ϑύαηρ τουπᾶ 
δηαὰ ρσοῆθ ὍΡΟΣ {6 ΤΟΟΪΚΒ8.᾽ (σον. δπὰ Η. 1]., 
848).-- ΤᾺ... 2. ΒΜ 88 Βδον ἰμδι [ἢ 6868 8568- 
Τὴ δοίθα Ὑἱ} ἢ} πο Ῥτυαάοποο, δα ὀχβὶδἱοα 
ατοδὺ 511}. Ἠονϑοη, δὴ ΕἸ ΡΙ ΒΕ πο, τηθη- 
ἀἰοηδ, ὑἐδδί σθαι ΝΟ βου ρρεοδγοὰ Ὀοίοσο Οορθη- 
Βδζθη, Αρυὶ!, 1801, μὸ ογάογϑὰ ἐμαὶ ϑδοῖ ΒΒ} [88 
ΒΒ6 δυγίτθὰ ΠΘΑΤῚΥ ΟΡΡοβίΐθ ΠῸῚ Δρροϊηιίοα δ8ί8- 
ἐλοη], Βῃου ὰ ̓θ. 50 ΠΟΙ ΒΠΟΒΟΥΒ δϑίθτη---ἰ αὐ [818 
Ῥτοοθάυγθ γγἃ8 οὗἩ δανβηίαρο ἰο ἐμ Βεοὺ---δηὰ {πδΐ 
Νοΐβου βίδίοα, δέϊονυ (η6 Ὀδί116, (μαι Βὸ δΒαὰ ἰδπδὶ 
ΤΩΟΓΏΪΙΡ; Ὀ66η Σοϑαΐηρ μ6 ὑνγοπίγ-Βουθηΐ ΟΠΔΡΙΟΣ 
οὗ ΤῊΒ ΑΟΤΒ, ὙἈ1ΟΣ δὰ βυρροδίοα (818 τη 8806 
ἴο πἷχα. [66 Ἐ]6 Ὁ Το γΒ ἴὸ ΟΟΝΥΒΕΑΒΕ ΑΝ Ηον- 
ΒΟΝ᾽Β Ζϊε, οἱο., 40 δι. Ῥαμὶ, Τ1., 840.---ΤΚ.} 
ΕΒ. 80. ἴο 869 οιἷῇ οὗ ἴ86 Ββῃὶρ.---ΤῊὁθ 

ΒΔΪΊΟΥΒ ἀου [1688 Ὀο]ονθα (μαὶ {πὸ ΒΡ 88 ἴῃ 
ΒΌΟΘΝ ἃ Βῃδίιογοά βίαϊο, ἰμδὶ ἰΐ του]ὰ θη ΓΟ ρῸ 
ἴο Ρἴθοθ5 Ὀϑίοσο ὑπὸ ηἰρὺ 88 οὐυοῦ; ὑΠΘΥ͂ ΙΠΔΥ͂ 
Βδνυθ, δὺ ἐμ βϑῖηθ ἐΐτηθ, δρργομβοποᾶα {πδὲ (16 
Θδτδοίοῦ οὗ ἰδ οοαϑὲ γὙ8ὰ8 80 ὉΠΓΔΥΟΓΘΌΪΟ, [ἢ δὺ 
νι 6 [86 Β1} που]ὰ Ὀ6 ἤπια }}ν τ σοοκοᾶ, πὸ ΒΟΡΘ 
οΟΥ̓͂ οϑοδρ6 γγοι]ὰ τοσδῖη. Ηθησα ἰμ6γ ἀοκὶρηοα 
ἴο 866 οὐ ἠοῖ ἴδ6 ΒΡ, ὈΥ τοβογίίηρς ἰοὸ ἐδμὸ 
θοαὶ, τιον πδὰ Ῥχουϊοιιβὶν Ὀθθὴ βϑουσοὰ οἡ 
Ὀοᾶγάὰ, γϑὺ. 160,17. ΤῊ 88ὶρ {86 17, ἀπ (ὴ6 δοτι- 
ῬΒΏΥ, {ΠΟΥ δα οὐ ἢν ἱπίοηοὰ ἴο ἰθανο ἰο ὑπ οἷν 
ἔαϊο. ἸΤΠΘΥ βοοογαϊηρὶν οὶ ἀοττη ὑπὸ Ὀολὲ ἱπίο 
ἐμ 868, υπᾶάϑν {π6 ῥχοίοχί {μὲ {86} ῥσοροβοὰ ἰὸ 
οαϑί ΔΏΟΒΟΥΒ ουϊ οὗ {Π6 ὕΌΣΘΒΕΪΡ ΟΥ ῥγονγ. [““Μελ- 
λόντων πιιδὺ Ὀ6 Τοχαγα θα ΔΒ ἐπ χοῃϊεῖνο Δβοϊυίθ, 
11Κὸ [86 ἔογοροίῃρ (τῶν δὲ ναυτῶν ἀμ δηὰ προ- 
φάσει (οοτρ. Τμασ. Υ͂. δ8. 1, δπὰ ΥἹ. 76. 1) ἴδ 
δορὰ βάν ῖδ}}ν (Βουπμασάγυ, ρ. 180), τ ΐ]ο, ἴῃ 
186 οἰαβϑὶσ τσίίοσβ (6 δοσυδβαίΐνα, πρόφασιν 18 
ΙΏΟΣΘ υδυδὶ, οἰο.᾽ (Μεγον).---Τὰ. 
κε. 81], 8382. Ἑχοορῖ ἴδ θ86 εοἰᾶο ἴῃ ἴ86 

ΒΕ ὶΡ.---“ ον ἰπὸ {πἰγὰ {πιο ἱῃ {818 τ ΘΠ ΟΥ̓Δ Ὁ]6 
γοΥϑβ6 πὰ ἰθιηροβὲ (866 ΥοΓ. 10, δπὰ 21), Ῥαὰ] 
10 ὈΤΊΒΟΠΟΡ ΟΘΟΙΠ6Β ΤΌ γατὰ 88 86 ΘΟ. ΏΒΘ6Ϊ]ΟΓ οὗ 
τδοθ9 ὙΔῸ βοθιιθὰ ἰὸ μδυϑ ἷδ 1178 ἀπά 1ἰθΟΣΙΥ δὲ 

{μον ἀἰβροβδ)." (Α16Χ.).---ἰὸ ΤΩ Ὺ Βθθτὰ δὲ πριν 
ἰπαὺ Ῥδυ], οὐϑὴ δὐασ ὑ80 Αἰγ] 9 ῬγΟση δα (ΥΓ. 
22--24), Βμουϊὰ χτοζαγὰ [86 δβδίοιν οὗὐἠ ὑμ9 Ὑ 016 
ΘΟΣΏΡΔΩΥ 88 ἀδροπάϊπρ Οὐ ὑμ0 ῥγΌΒθῆοΘ οἵ [6 
ΒΒΪΊΟΤΒ. [Ιὑ τηυϑί, ΒΟΎΘΥΟΣ, Ὀ6 ΤΟΙ ΟΠ οΥοα ἐμπαὺ 
{86 οἴοδοΥ οὗὨἍ Δὴγ αἰνὶηθ ἱπίογροβί οι ἰβ ποὺ ὮΘΥΘ 
γορσοβοηϊθα 88 ἀθρομάϊηρ οὐ ΒΌΤΏΔΏ ΤΩΘ8 8 δηᾶ 
οη8. Βαυὺ θὰ αοα ἢδ88 ὈΥΘΒοΣ θα Δ οογίδὶ ἢ 
ΘΟΌΓΒΟ οὗὨ δοίΐοη, ὙΔ1ΘὮ ΤΙΘ ΠῚ ΔΙΥΘ ἰο ῬΌΓΒΆΘ, ἢ6 
Τοαυΐτοϑ ἰμδ. (ΠΥ Βῃου]ὰ δάἀορὶ ἐπδὺ σου Γ86, δπὰ 
ΘΙΩΡΙΟΥ͂ ὑμ6 τῇ 68}8 δρροϊπίϑα Ὀγ Ηϊπὶ, ἢ ὑπ6γ ἀ6- 
Βῖσγο ἰῃ68 δἰ οὗ Ηΐ8 οπιπίροίθῃοθ. ἀ6 8.5) ΤΡ ΤΗΝ: 
Ῥδι] ἀοζοαιθα {86 Ρ]δῃ οὗ (86 41 {}}688 βηὰ ἰγϑδοῦ- 
ΘΥΟῸΒ δα ΟΥΒ ὉΥ σοι πἰοδιϊηρ ἰῦ ἰο {μΠ0 Βοϊηδῃ 
ΑἸ ΠΠΙΔΙῪ ἴοσοθ. [““Ηδ ρϑμποίσγαϊθα {μ6 ἀδπὶρη οὗ 
{19 ΦΌΣΙΟΣ, δη ἃ ΟἰΠΟΣ ἔγοια βοῖλθ αἰνῖλθ ἰπ ἰπηδ- 
ὕοῃ οὗ [80 ᾿πδιγυτηθιὶβ ΟΝ ΓΘ 0 6 ῥΓουϊ- 
ἀομ 1 4}1Υ οι ρ]ογοὰ ἴον {86 88 ἴον οὗ 41} οὰ Ὀοαγά, 
-τ-.ὧὐ ἔγοπι 8 ἰπιυϊεἶνο ἡ ρτηοηὶ, τ ΒΊοἢ Βονοα 
ἷτη ὑπαὶ ἰμο8ο το νουἹὰ 6 ἐπ Ἰο ὈΟΒϊπα, 
16 ῬΔΒΒΟΏΟΙΒ δῃἃ 80] 6.8, σου] ποὺ Ὧθ 80]6 ἰο 
ῬΟΤΚ (ἢ. ΒΡ ἱἢ ΒΗΥ͂ ΘΙΏΘΥΖΘΠΟΥ͂ ἰμδὲ ταὶ ὺ ΔΥΪΒΘ, 
--ρ βανῪ ἰδαΐ, 1 1[Π6 Βδ. ογ8 δοσοι δηθὰ ΚΠ οἷν 
ῬΏΌΥΡΟΒΟ, 811 Βορ6 οὗὨἩ δοΐπρ βαυοὰ σψουἹὰ Ὧθ Ζ0Π6. 
ὙΠῸ δῖ8 ἀϑυλὶ ἰδοί, Βὸ δα ἀγοεβοὰ ποί ἃ σογὰ ἰὸ 
18:6 Β41|10γϑ, Ὀὰΐ ΒΡοΚο ἰο ὑμθ Ββοι ἀἴθῦβ δῃηὰ 818 
ἔγτιθμὰ {πὸ σοπίυτίοη; δηὰ ὑμπαν, τὶς τὰ Δ ΥῪ 
Ῥτοιιρι 6, ΒοΙ]ὰ πὸ ἀϊδουββίουῃ. οἡ ἐμ βι 7] 6οὲ, 
ναὶ ἀοοϊάοα {πὸ αποβιΐοι ὈΥ ἱπιπιοαϊαὶθ δοίϊοῃ.᾽ 
(Οοηγῦ. δμᾶὰ Ηοσνβοι, οἰο., 11. 847 ἢ.).---ΤἸπ.]. 
ΤΠῸ Βο] αἴ 8 ὙΟΧΘ, 88 ἃ πηδίίον οὗ σΟΌΓΒΘ, ποὶΐ 806- 
αὐπὶπιοα νὴ ἢ (Π6 ἀτὶ οὗ πανϊραίίοη, δηὰ που]ὰ 
Βᾶγὸ Ὀθοὴ Ἰοῖϊ τὶ πουῦΐ ΔΗ͂ ΤΟΒΟΌΓΟΘ, ἱΥ 411 (ῃ9 
ΒΑ ]ΟΥΒ δα νι βάγαση. ΤΈΘΥ ἱπουθίοσο οὐἱ 1} 9 
ΤΌΡΘΒ ὈΓ ὙΒϊσἢ {μ0 Ὀοδὺ Ὑγ͵88 50}}} αἰἰμομ θα ἰο (89 
ΒΡ, δῃὰ δοδηδοποά ἴὑ ἰο ἐμ 9 ὙΑΥΘΒ. 

ΨῈ5. 88-87. Αηᾶἃ 81} 6 ἴπμ6 ὅδν ννϑᾶ 
οοταίηρ, ΟὨ.---[Βαὶ ἀπ} ἐξ θορχδη ἰο 6 ἀδΔγ]. 
ἼΑχρι, ἴ. 6., Ὀοΐογο 1 ττὰϑ ἄδυ, δηὰ, ΔοοΟΓΑΪΏΡΙΥ, 
ὈΘίοσο μου οου]Ἱὰ δερὶπ ἰο τγοσῖκ ἀπὰ τοβοσὶ ἴο [89 
βη8] τηθαβῦγοϑ ψὨΐοΝ ψοτὸ ἰο 6 δΔαορίθα [ὉΓΡ 
ΒΑΥΪηρ ἐποὶν ᾿ἶνοϑ. ΑΒ {μ6 βιγϑηρίδ οὗὨ ϑδοῖ ἰη- 
αἀϊνϊάυ 4] νου]ὰ 6 ἰαχοά ἰο [86 υἱπηοδί ὈΥ {80 οἵ- 
ζοτί ἰο τοδοὴ ἐμ6 δῇοσο, δὰ 88 ϑδοῖ οπο βδου]ὰ 
80 88 ΠΥ 88 ρΡοββί]6 ρσορασζοὰ ἰο τηϑοὺ {86 θη θῦ- 
ἄϑ ΒΟΥ, δ] δηδοιγαζοα 411, ὈοΐΒ ὉΥ͂ 8. νογάθ 
δηα ἷ8 δοίβϑ, ἴο ἰ8κθ 8 7}1] 1η68]. [“ΕῸΥ {ῃ9 
Τουτὶ {πιο ῥ80] [Π6 ῬΥΪΒΟΠΘΥ ΔΒΒΌΙΙΘΒ, ΔΒ ἰὑ Τ67Θ, 
86 οΘοτηπιδηὰ οὗὨ ἐμ γϑβϑϑὶ, οὐ αὐ 1οδϑί ὑπ αἀἶτϑο- 
υοπ οὗἩ ΪΝ 6 ΘΟΙΆΡΘΗΥ, οἷο. - - ΤῊ 6 ψογὰβ “Βδυϊηρ 
ἰδιεθ ποι ἷησ᾽ τὸ ποὺ ἰο 86 8 Σ] ΟἿ υπηἀογπίοοά, 
Ῥαΐ 8ἃ8 ἃ παίυ γα] δηὰ ῬΟΡυΪΑΓ ἈγΡΘΤΌΟΪΘΟ, ἀθποίϊηρ 
{86 οΥἰβαίοη οὗ 4}1} βίδα τη68]5, οἱο.᾽᾿ (Α16Χ.).--- 
Τπ.]. Το δροβίϊθ Ηἰπηβ οὶ  διοννοα ἃ σοοὰ οχ- 
ΔΙΏΡΪΘ, αἰΐζοσ Βαυΐϊηρ αίσοη ἰμδηκδ (0 αοἀ δἹουᾶ 
ἰπ (μ6 Ῥσϑβθῆοο οὗ 8}. [δὶ ἀο68 ποὲ μθγθ 
᾿ΟΌΒΟΤΎΘ 8 Ἰογθ-ζοϑδὶ (Ο]5}.}, ΠΟΥ ἄοο8θ. 6 δοὺ 88 
89 μοδὰ οὗἉἩ 8 ἔδπιῖγ (Μου ΘΓ), Ὀὰΐ δἰ ΡῚῪ Ῥγο- 
6Θ648 88 ἃ ἀδνοιυὶ 767, Ὑῇῆο οὔἴἶθυβ (ῃ}6 ῬΓΆΥΘΥ οὗ 
ΒΔ ΚΒ ὈΘΌΓ ΒῈ οδίβ."" (})9 Ὑ οἰ(6).---Ἴ Ε.] 

Υεκβ. 88. Αῃᾶἃ θη ἴ88 7 δᾶ δδῖθῃ 
ΘΩΟΙΒΏὮ .---Ἴἰ 88 ΠΟῪ ἰΐτηα ἰο δἀορὺ 40 1076 τηθ8- 
ΒΌΓΟΘΒ ἴῸΓ ὑμοὶγ σοβοῦθ. 78 ἄγβὺ βίῃ νοι (Π 6 Υ 
ἰοοὶς νγα8 ἐμαὶ οὔ Ἰἰχηιθπίηρ (86 ΒΡ ὈΥ͂ δαδίϊης 
[89 τυβοϑϑῖ [τὸν σῖτον] οὐϑυ υοαγὰ. ΜοΥΘΓ πιδὶη- 
ἰδὶπβ (πὶ 118 ποτὰ ἀρϑίπδίοθ ἐπ9 881} 8 ὑΤΟΥ,- 
ΒΙΟ5: 686 σου]ά ποὶ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ὉΠάΘΥ ΔΩΥ Οἷ- 
οαμηδίδησοδ, ἢαΥθ ὍΘΘΠ ΓΩΘΥΟΪΥ σγδὶη, Ὀαὺ ταδὶ 
δνο σοηϑδὲβίοα οὗὁἉ βου! δηα οὐ ογ δνί 6168 οἵ ἱοοῦ, 
διὰ δα, πὸ ἀουδί, ὈΘ6Ὲ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 80 ἴδ᾽ γοἀυοθὰ ἰὴ 



400 ΤΗΕ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΞΤΙΕΒ. 

χοδηῖ ιν πα ἐμοῖς νοὶ οουϊὰ ποὶ δἰἰγδοί αἰΐϑη.- 
ἰΐϊοπ ἴῃ [Π0 ῬγΓοδοηὶ ΘΓ ΖΘΠΟΥ͂. [ἰ ν͵γδ8, ὨΔΊΒΟΙΥ, [π6 
τοίη οὐὐθοὶ οἵ ὑπὸ νουδζοσβ ἰ0 Ὀγὶπα [86 Υ6880] 
88 ὨΘΔΓ ἰ0 [80 ΒΙΟΥΘ 88 ΡΟδ61 016, ὈΘίοσ 1 δοί 8}}γ 
είγυοῖκ. [6 Ἴ6 σᾶγρὸ οὗ πιοδὶ 88 ΠΟῪ ὕγὸ- 
ὈΔΌΪΥ δροῖ]ὶ ΕΥ̓ (6 88}1 Ἡδίοσ. - - Βεβί 98 ὑμὶ8, 
ἐξ 18 Ῥγοῦ6Ὁ]6 ἐμαὶ, [86 δὶρ Βανίηρ Ὀθθῃ 80 Ἰοης 
πῃ οπθ μΡοπιιΐοη, 189 τθθαὶ δα δ 10 ΟΥΟΣ (0 
ἐπ ροτγὶ δἰὰο, απὰ ργουεηϊϑα {80 νοϑϑβοὶ ἔγοτα ἰγϑαρ- 
ως ἰμαὶ ἀρτῖσῃς Ῥοδίος, δῖοι που] Ὀ6 τποδίὶ 
δἀνοηίδροοιβ ὙΒ6Ὼ ΒΟΥ ΟΔΙ6 ἰ0 Βίθοῦ 6. ἰο- 
ὙΔΡᾺΝ (8.6 ΒΒ οΓα." - - “ϑϑίνγ Ο. ῬΘΏΓΟΒΟ βδγδ: “1 
ἀουδε ποὶ ἐμαὶ ἰὲ νγδϑ ἐουπά, ἰδεῖ, ἔγοτῃ 89 δ ὶρ 
μανίπας Ὀθ0η 80 ἰοῦ γε ἀονῃ Οἢ 016 Βὶά6, 
ἐδ6 σαῦζο δὰ βιϊ{164Ἁ---ἰονγαγὰβ (Π6 ἰδυδοδγα βἷαθ, 
οἰο.᾽" (Οοηγῦ. δηὰ Ηονβοῃ, 11. 849, δηὰ ποίθ 
ναόν ΤῊΘ σδγρβο, δοοογάϊηρὶγ, οοπῃδὶδιοὰ 
οἰίοθν οὗ ργαΐπ, δηὰ ἐμπΐβ ορίΐοη 18 {6 ΙΔΟΓΘ 
Ῥτοῦδθ]θ, 85 (6 Βῃῖρ Βααὰ ὁομμδ ἤγομι ΑἸοχδηάγὶδ, 
δηά νδβ Ῥγοοθοάϊηρ ἰο [[ἰδὶγ, τ }}}]9 ἰὑ 6 »ὸ ]] 
Κηοπη (δαὶ στα ἢ γγ8Ὲ8 (Π 6 ῬτΪ πεῖρα] ἀγιο]9 τ Βῖο ἢ 
Ἧ88 οχρογίοα ἔγοπι Εαγρί. Τῆΐδ νἱονν, υἱσΣ., (ῃδιὶ 
ὁ σῖτος Ἠ8ΔΒ ἴῃ6 σαΓρὸ οὗ ὑπ6 βιὴρ. δὰ δἰγοδαὰν 
Ῥδθη δηἰογίδί θὰ ὉΥ Ετδδβιυδ, υ ΠΣ, Β6Ζδ, θίο., 
δηὰ 88 γϑοϑηῖ]γ Ὀδδῆ δυπίαδἰηθα Ὀγ Ψ6πι68 ὅτι ἢ, 
Ἡδοκοῖι, δηὰ αδἷδο Βαυπιχκησίθῃ. Ἡδοϊεοίί, ὑπὸ 
Απιογίοδῃ οομιπηοπίδίου, ..88, πὶ Ῥαγ ουΔ Υ, 6 ΓΘ 
δἀἀυοοὰ 4 ὙϑῦῪ ἱπρκοηΐουβ Γομασκ οὐ Β,]αυηί, 
Ὡδηιοΐγ, {παι γασίουβ ἱποϊ 6 η.8] ποιίοοο 1 αἰ εν- 
ϑηῖ ρμαγίϑ οὔ δὲ σδδρίου, ἡ ἤθῃ ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ Θοιμ ἱῃοα, 
γον ᾿ἰαιί οὐ 1186 δ Ὀ)]εσί. ΤἘΠπυ5, τὸ ἀγα ἰο]ὰ 
ἐπ τον. 6, ὑπαὶ 86 βῃ!} Ὀο]Ϊοημεοὰ (ἰο ΑἸοχδηάσίδ, 
διὰ 88 ὁη ἰΐβ ῬὙδΥ ἰ0 [{4]}γΚ: γ ἰθα Γ ποχὶί, ἴγοι 
γον. 10, τότ ἐἰδο “Ἰδἀϊη κ᾽ ἰ5. πιοπιϊοηθά, {μὲ 
ει νγδὲ 8 τπηογομδηῖ-Ὑ68861} (Δ που τὸ ἀο ποὶ 
γοὶ γϑοϑῖνϑ 8Υ ἱπίΌ σταίη γοβρθοίίηρ (6 ἢδίμι 6 
οὔ ἰδμο ἤγοϊσεί, τὸ φορτίον) ; αἱ Ἰθεκίμ ννὸ δοσοσγίδί 
ἔτγοπι τον. 88, (ἢδὺὸ {Π6 Ἰδάϊΐηρ οοῃδἰϑίϑὰ οὗ ᾿τολεαέ 
[186 ὙΟΥῪ δυίίοἱθ ὑγῖο 806} Υ6586}8 6ΓΘ δο- 
δυβίοιηδα ἰο σΥΓΥ ἴγομι ΕΠΥρί ἰο {{4]γ.᾽ (ΒΙυπὶ, 
αυοϊοα Ὁ Ρτοῖ. Ηδοϊκοῖί, 24 οἀ., ρ. 440).---ΤᾺ.]. 
Το ἔγοῖ χῦ δὰ ΥΟΥῪ παοίατα!!]  Ὀδοη Κορὺ 88 Ἰοῃς 
88 1 88 Ῥοβηὶ 0]6 (0 ργόδογνα ἰὐ ἔγοῦι ἱπΊΌΓΥ. 

γεκ. 89. Δηυᾶ ψΏ6Ω ἰΐ υνδα ὅἄδν.--ΤῊο 568- 
τοθῶ ἀἰὰ ἠοῖ γδοοζηΐσο ἐπ ἰδηὰ Ὑδῖοἢ δὰ ΠΟΥ 
Ὀδσοιαθ γἱβί 16, αἰ βουὴ Μα)ιδ γα ὨΘΟΘΒΒΔΤΙΥ 
γγ6}} Κπότῃ ἴο Ἐαγρίΐδη 8641]0σα. [ἘρῚ 189 ἰάθη ιν 
οὗ ι86 ἰοαηά, 8600 ἰδ Εἔχβα. ποῖϑ οὔ οἷ. χσχυϊὶὶ. 
1.--ΤΆ.]. [ε 18, βονγονοῦ, ἴο Ὀ60 οοῃμδίἀοτοὰ ἐμδὶ 
ΠΟΥ ΝΟΓΟ δἱ ἃ ρατὶ οἵ [86 ἰβίαπὰ πο ὰ γ88 τθ- 
τηοῖο γον ἐπ 6 Ββατῦον Ὀθβδί κηονῃ ἰο ἔμπα [“δηὰ 
ψ 6} ῬΟΒδ68598 ὯὨ0 Δ ΚΘ οδίατοθ Ὁ. τὶ ἢ ἐὶ 
ταὶ ὺ Ὀ6 τοσοχπίϊςοα.᾽" (7. 8} .}).---ΤῊᾺ.]. 1 
828 Ὀδθηῃ Ῥτγουδὰ, Ὀογοῃὰ 8}} ἀουδί, ὈὉγ ΖΦ. δ, 
ἐμαὶ ἐπ βεῖρτθοΚ τσὶ Ὠδγθ οσουγτοα οἡ ἐδδὶ 
δροὶ ψῃΐοι (ἢ 6 Μα]ίοβο ἰγδάϊ οι 888 ΔΙ ΤΥ ἀθ- 
δἰἱχζυοίοα 88 ““8ι. Ραυ} 8 Βαυ." [εἰ ἰδ8 ἔουπά οἱ {86 
ΠΟΥ -οοδδί οχιγοιλὶ οὗ ἰὴ 6 ἰδδπά, πὰ ΖΌΣΤΩΒ ἃ 
(ΟἸΟΡΘΌ]Υ ἀθορ ἱποίδαγο ἴηΐο {κ6 ἰδ, Ὀοίτθοῃ ἵνο 
ὈόΔοΙ 68, οἵὗὁ ὙδίοΝ ἐπθ ὁπ ἰο ἐδ βου -οϑδὶ ἰθγ- 
τηϊηδίοα τἱϊ Κοῦτα γοϊηί, ψ ὨΪ16 (μ6 οη6 0 {86 
ποῦ -οαδὶ θὰ δὲ (δ δι8}} ἰδ] λῃὰ οὗ ϑαϊπιοποίίδ. 
ΤῊ πιϑθὴ οὐβογυϑὰ ἰμδὶ {πἰ8 θδῪ [“ ογϑοῖς,᾽" ΒπαΙ. 
ΤΕΤΕΙΘΗ} μδὰ δὰ ἀιγιαλός [““8οτο,᾽ Επηρὶ. Ὑϑγ- 

δἷου], ἰδαὶ ἰδ, 8 8δί Ῥϑδοῖ, ὙΠΟΡΘΩΒ ἰμ89 πογὰ 
ἀκτή [τ 81ο]ν ἀο68 ποὶ ὁσοῦν ἴῃ πο Ν. Τ.} ἀοποίθβ 
8 οοδδὶ τῆ ϊοῖ ἰδ ΘΟ δἰ ἀΘΥΘΌ]γ οἱοναιοὰ ἀθονο (δ 6 
Ἰηδγρίη οὔ {86 5δοδ. Ηδῃοθ ἴλικο ΠΟΤΘ ι.868 {δ0 
οογγοοῖ γάγορταρῖοδὶ ἑογὰ (7. δ, Ρ. 186, 
Ὡοῖο [Επαὶ]. οἀ.}). Το οοδδίβ οὗ ἰμδὲ ὈΔῪ ὁ0}- 

βἷδὶ οὗὁἨ δῇ Ὁ Ότοϊου ομδίη οὗ σοαῖκα, τὶΐ ἰδς εΣ- 
οϑρίίου οὗ ἵπνο ρμΡοϊπίβ, θδο ἢ οὗ Ὑϊοΐβ Ῥσοβθ;(8 ἃ 
βδιὶ Ὀθδο. [{ νῶϑ οὔθ οὔ (686 τ ΣΟ ὮΝ {π6 Βοδιηθῃ 
Οἶο86, 85 δΒιιϊίοα [0Γ τυππηΐηρ (Π0 ΒΒ} δξγουπηά, 
1 τι τ ΓΘ Ροδδ10]9 ἰο ἀο δ8ο (ἐξωθεῖν, φ)έοετε πάφειι 
ῳ ἔ., ΒΒΏΟΓΘ, οὐ ο7 (ἐκ) 86 808 (ΒΟΒ. [.κχ.].--- 
Β 
γία. 40. Διὰ ψἘ6ῃ ἴμον Βδᾶ ἔϑϊσθ τρ 

Π9 δηοβδοσα.--- [Ἡμοσγοίοσο, σας ἶηρ ΔΉΔΥ ἰδ0 
ΔΏΘΒΟΓΤΒ.---“ 16 γϑγὺ 18 ΠΟΤ ἸΏΟΥ̓Θ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ τοῆ- 
ἀογοὰ ἰπ (6 πιαγρίη οὗ 6 ΕὨ ΚΣ] 8 Β18]6 “σαί 
16 δῃομοῦβ.᾽ 76 δβδίωῃθ σοιωδυὶς ΒΡ 168 ἰοὸ ἰδ6 
ἩΟΓά8. [Ὁ] οσξ : “σοι θα ἐδ πίθον θα ππίο 
186 868,᾿ ὙΔῖσ ἢ 6 τη ῬΤΟΡΟΓΙΥ ἘΧΡ 8155 88 
8.}}1 γεΐδστίης ἰ9 ἴπ6 δρσίοσα, οἱ ο.᾽" (416χ.). 80, 
ἴοο, ΜογΘΓ: “εἴων Τοΐδσβ ἴ0 ἀγκύρας; ἰδ ἸηίεοΣ- 
Ῥγοίδιου οὗ {86 Ψαυϊα.: εονεμίεδαπέ δὲ 15 ΔΙῸΣ- 
ΓΑΙ :᾽ 8150 ΑἸοχὰ (“ἼΠ6Υ ουὶ δ΄’ ΑΥ 81] ἔουσ δὲ- 
ΘΠΟΣ δ᾽), διὰ οἱβοσβ.--- ΤῈ... [πὸ ογάθν ἰὸ βοί ἰδ 
ΒΒ1Ρ ἴῃ τηοίΐοι, ΠΟῪ 1οὺ (86 ΔησΒοχα [8]} ᾿πίο ἐμ 
868, 88 ὑπο γ δὰ οὶ ἰΐπ)8 ἰο ἀσαὺν βοτὰ ὑρ, [Δηὰ, 
Ὀαϑ 68, ἐΒ0 δ οΥβ τνουϊὰ αν ΘΕ Σ οΣοα ἰδ 6 
ννϑίογ-Ἰορθα βὶρ Ἡῖ ἐμοῖς δἀὐάτιοῃ δ) νεοῖσδι. 
(ΑἸζοτα).---ΤῈ.]. Αἱ (86 δϑῖωα ἰἐπη9 [ἄμα] 186Υ 
ὈΠΙΟΟΒΘα ἐμ ἰδδδΐηρβ νἱτν ἩΏΪΟΒ τμ6 συγ 
δὰ Ὀθθῃ βοουγοά. Τὸ υὙ688618 οὗ 9 διηοϊθηία 
ΟΥΘ ὈΘΌΘΔΙΥ ΒΌΡΡ θὰ πι|ῖ ἵτὸ τυ άάοσβ, ομ6 
δοίης ρἰδοθά οπ ἐδοὶ βἰὰθ οὔ {μ6 βίϑσι; {δὲ 
ὙΟΙ͵Θ, ΓΟΒΡΘοι γον, πδιιθα {δε τίσλέ διὰ ἐἀε ἰςῆ 
τυάάετν. Τθο86 μδὰ Ὀδθοῃ Βοϊδίϑαὰ ὑρ ουῤ οὗ τθ9 
Μδίοτ, δὰ ᾿Ἰδδῃθαὰ ἰο (86 βῃὶρ [““πὸ ἀουθδι---Ἰοδὶ 
86 βιου]ὰ ἴοι! 86 δοβογβ᾽᾽ ((οηγῦ. δηά Η. 
[1. 880, Β. 2) ---Τπ.}, Ὀὰϊ ΜΕ ΓΘ πὸ υπιϊεῦ, ᾿α 
ογάορ ἰδδὲὶ {πΠ6Ὺ τοἰϊχαξ δαβϑίϑὶ ἰῇ ργορο ϊης (μ6 
ΒΏΡ ἴῃ (86 ἀεδδίγοά αἱγοοίίοη. ΤΟΥ, ΣΩΟΓΘΟΥΕΣ, 
δοϊδβίθα 4 δδὲ} τῇ πνεούσῷ, εοἷϊ. αὔρα, ἰο ἰλε τοὶπά. 
ΤὴῈ6 νογὰ ἀρτέμων 4068 ποὶ ΟΟΘῸΥ ἴῃ ΒΩΥ͂ ΟἾΒΟΥ 
Ογϑοὶς υυϊίοσ; 1 8 ουαπαὰ οἷν ἰῃ [,Διΐπ, ἢπ 186 
ἔοτπι αἀγίεπιο [ἀγίθτιοη], δηὰ [68 Ὀθθἢ ΥΟΥῪ α18ετ- 
ΘΗ οχρίδίποα. [Τὸ νασίουβ 88}}16 ἰ0ὸ τὶς 
ἀμ δογοηϊ ΤΙ ΟΣΒ ἤδΥο δυρροβοὰ {818 Ὡδιθ ἰὸ ὃ0 
ΔΡΡΙΪοδΌΪ6, ἃ βροοϊβοὰ ὮΥ ΜΟΥΟσ, δια, ϑϑρο- 
οἶδ)ν, ἀο Ὕηοίίο, σὐὦ. ἰος.---Ἰπ.. Αοςοτάϊην ἰο 
΄. δυιιμ, (Π6 “ογεεαὶὶ 18 πιοδῃῖ, (μδὲ ἴδ, ἐμ ὁ 6 
ποδγοαΐ ἰὸ {Π6 ἔογοραγὶ οὔ (Πὸ δϊρ. ΑΠῸῚΣ 8]}} 
{Π080 ΔΥΤΓΔΩοΙηΘη8 δὰ Ὀθοῃ τηδάδ, {π 6 58.101 
βιοοσοα {190 βΐρ ἰονγασὰβ ἰμ9 αὐ θθδοὶ (κατεῖχον 
εἰς τ. αἰγ.). 

γκε. 41. Διὰ ἐαἸηρ ἱπῖο ἃ ΡΪΔ069, οἰε.--- 
Τὴ6 ρίδοθ σῆθχτο ἔνσο 8088 τηθὶ, τόπος ὀιϑά- 
λασσος, Ὑ88 ἃ Βροὶ, οὨ Ὀοάι δ᾽ ἀ68 οὗ πεῖς (δος 5 
88 Τουπὰ ἰο ον. 7. δια ιἢδ δυρροδϑα ἰδὲ {86 
Ῥίδοο τδα ἴῃ (6 Υἱοὶ οὗἨ ἐμ6 ᾿δδηὰ οὗ ὅϑ.6) ιο- 
ποῖα, ὙῚῸ ἰ6 δορδιδίθα ἔγοιῃ Μδ]ία ὈῪ ἃ ΠΑΣΤΟΤ 
ΘἾΔΏΠΟΙ, ποί ΟΣ ἰμβδὴ 100 γαγὰβ ἴῃ ὈΓΘΔΟΙΕ, 89 
(μαὲ {πο γ0 ΔΒ ὮΟΤΘ 8 θυγτοηὶ Ὀεί τ θθὴ ἴδ 6 868 18 
(86 ἱπίογίον οἵ 8ι. Ῥδι} 8 Βαγ, δπὰ (86 βο ουΐ- 
Βἰά6. [16 σδῆπ6ὶ που]ὰ ἰλπ])8 ΔρΡΡϑασ ἰο Ὅδ6 “8 
ῬΪδοθ Ὀούνγοθῃ ὑνγὸ 5688," κὸ ἰῃ6 Βοβρβδοτυ, ἰο 
ὙΠ ΘὮ ϑίΓΑθΟ ΔΡΡΙῚθδ {10 ΥΘΣῪ ποσὰ ὀεϑάλασσος. 
Τὸ ἰδδπὰ οἵ ϑδ)τπηοποίίδ '8 δὸ βἰ(υδίδὰ, ἐμαὶ {80 
δδὶ]οτβ, Ἰοοκίης ἤγοῃ ἰμ86 ἀθοῖς ἤδη ἰδ το 88ὲ} 
88 δὶ ΠΟΏΟΥ, οουἹὰ ποὶ ρΡοδαΙ ὈΪΥ 06 ἅπασὸ ἐμαὶ 
ἰλ 88 ποὶ ἃ οοῃίἱπθουθ ρμδσὶ οὐ ἰδὲ πεδὶῃ ἰδηὰ: 
ἬὝΒΟΓΘΟΔΒ, ἩΠῚ16 (ΠΟΥ͂ ΘΓ ΓυΠπἰρ ΒΟ δρτουδά, 
(86 οουἱὰ ποὺ ποὶρ οὈϑοσυΐπο {πὸ οὔδηδοὶ. 
(ΟοηΥ. δὰ Βοπθϑοι, εἰσ. 11. 882 διὰ χσ. 3).- 
ΤᾺ.]. Ηοσγο [86 νϑ886ὶ] βυἀάθηϊν βίσαοῖϊ, 80 ἰμδὲ 
(8ὸ ἔοσχορδσί ουὐ ἀθορὶν ἱμίο 8 δὶς οὗ βδηὰ οζΣ 
ΟἾδΥ, Ὑ8ΠῚ16 (86 ΕἰΒΟΟΣ ῥδτὶ γδ)2ὲ ὈσΌκοα ὮΥ (89 
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Βατρῖηρ οὗ (ῃ6 βοᾶ. [. ΒΩ ἢ βαγβ: “716 ΤΟΟ 8 
οὗ Μδ]δ ἀϊβιπίοζτδίο πιο ἜΧΙΓΘΙΩΘΙΥ τηϊπαΐο ρΑΓ- 
41.168 οὗ βδηά δὰ οἶδυ, ὙΠ16ὴ ἴοσὰ ἃ ἀσροϑὶί 
οΥ̓͂ ἰοηδοΐοιβ οἶδγ---δα τυ. - - Α βῃῖρ, ὑπο γ6- 
ἴοτο, ἱππρο]]οὰ ὉΥ ἐπ ἴογοθ οὗ πὸ μ8}6 ἰηΐο ἃ 
ΟΥΘΘΚ τὶ ἃ, Ὀοϊίουτα δυ σἢ 88 85 Ὀ66Ὲ ΠοΒονῚ οα, 
τυοῦἹὰ δίσκο α Ὀοίίοια οὗ πιυὰ ἱπίο ψ οὶ (Π6 
ἴοτα ρασγὶ νου]ὰ ἂχ 186] δὰ Ὀ6 Βοὶὰ ἴαβί, ἩἘ1180 
186 βίοση γγ8ὃ8 Ἔχροβϑὰ ἰοὸ {δ [ὉΓ66 οὗ {0 ὑγϑυθ8.᾽ 
.--1 8. ; 

γεν 42.44 Απᾶἃ ἴδο δοϊάϊοσβ᾽ οοῦ 56] 
υσυϑβια ἴο Καὶ} [80 ὈΣυὶΒΟΙΏΘΙΒΕ.---Τ 18 ἀοδβίζτι ῬγᾺΒ 
Ζοττωϑὰ ἴῃ οοπβοαυοποθ οὗ οχἰβίϊηρ ἃ γ8 ψὨΐσὴ 
ἐτηροβοὰ (6 τποϑὺ Β6Υ 9 γθ ῬΘΏΔ, (65 Οἡ ζΌΔΓάβ, 
Ὑγ8Π0 δΒυβεγοὰ ὈΥΪΒΟΠΘΥΒ ἴθ᾽ Βοτὰ {ΠΟΥ͂ ΓΘ 8η- 
ΒΟΥΔΌΪΟ, [0 ΘΒ6ΒΡ6; ΘΟἸΡ. 6ἢ. χὶΐ. 19 [814 Εἔχβα. 
ποῖ οὐ οσἷι. ΧΥὶΪ. τὐρκανι ΤῊ σρηἰυγίοη, Βονγ- 
ΘΥΟΣ, ἔγυϑίταιϊδα ὑπ οσυ οὶ ἀοδίζη; ἢ σοηπηδη ἀρὰ, 
οἷν ἐπ6 ΘΟΠΙΓΑΤΥ͂, ὑπαὶ, γί οὗ δ], (086 Ῥϑύβοηβ 
ΟἹ Ὀοατὰ ψῆὸ ΟΓΘ 8016 ἴο Βγίτη, Βμου]ὰ αἱ οἤσα 
ΒΕ 6 Κ {86 Βδογϑ, ἴῃ ογάον [0 ΤΌΠΟΥ ΔῺΥ δὰ τ ΒΊΘἢ 
ταῖϊρηϊ 6 ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴῃ ἰδὸ 6886 οὗ (ἢ6 οἰεῦβ. 
[᾿Αποῤῥίπτειν ἴΒ βοὰ ᾿πίγΔΏΒ ἐν 6}, ἴθ 186 ΒΘῺΒΘ 
ΟΥ̓ εε ρ»γογίεεγε; ΜΊΝΕΙΝ: Οτ. ἢ 88. 1. (Μογο61).--- 
ΤΕ ΤΠ6 Ἰαϊΐζον δνδὶ]θα {μοιηβοῖνθδ, ῬαΥ]Υ, οὗ 
σανίδες, ἱ. 4., ὉΪΔῺ Κ5 δηὰ Ὀοδγάβ, νυν ΐθῆ ποτὰ ἰπ 
116 βῖρ, δπὰ, ρδυί)υ, οὗ {ἰπηῦοτα νυ μΐο δὰ 6η- 
ζοτοά ἱπίο ἐπα σομδβίγυδίϊοι οὗ ἰΐ, Ὀυὺϊ δὰ πον 
Ὅδοη ἰοοδοηθα οὗ οουϊὰ θ6 ἰογῃ δᾶ. Τὸ {δ 6860 
ἘΠΟΥ δἰίδομοα ὑΠποπιϑοῖνθθ, δα ἡγοῦ ἴμ 15 οαγγι θα 
Δ5ΠΟΓΟ ὉΥ {πο νγαγοθ. [118 18 δὲ 1θδϑί ὑπ6 ζοιγίλ 
ΒΕ ρντθοῖ πο δαὶ θχροσθησοά; (μ6 βοοοπὰ 
ἘΞΡΙ51190 (ο 1868 ΟοΥπυΐδηβ, ἱπ ΒΟ Ὼ ἐλτέθ Δ. 
ταθῃἰοποά (οι. χὶ. 25), δὰ 6} ὈΥΘΥΪΟυ 8]. ττὶῦ- 
ἴση. (Μ6γ61).---ΤᾺ.} 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ῥδὺϊ ὀχ 18 δυο ἰτὰθ αἰ ρηἶΥ ἰῃ ΘΥΘΟΥΥῪ 
Τοβροοίῖ, ἀὐτίηρ (μ18 σόγαρο, ἐπα τγὸ δ 866 ΓΣΘ- 
ψολ]οὰ ἴῃ δἷπι {6 ΟἸΟΥΥ οὗἨ ΟΠ τίβί, ὈῪ 056 
ὅτδοο ἢ 8 ὙΠδαὺ μΒὸ γχὰβ [1 Οογ. χυ. 10]. Τ86 
αἰνῖπο- δ η Ῥοτγβο οἵ {86 ΒΘαΘΟΙΏΘΥ πιϑη  οδίβ 
156} ἴὴ (πὸ δροβίϊο. ΕὟὝΘῚ 88 ἰδ οἰϑυπαὶ ὅ0ῃ οὗ 
Θοά δρργοργυίδιϑα ἴο πἰτηβοῖῖ, (σου ΗΒ ᾿ΠσαΥ- 
πιδιΐοῃ, αὐ ἰμδὲ 5 απιδη, 10} {Π6 δ᾽ πσῖα ΟΧΟΟΡ- 
ἰοῦ οὗ δἷα, ἱπβοιιυσἢ ἐπὶ ἢ πέὲλὶΐ ἀμπιαπὶ ἃ 86 
αἰέεπυπι ρμείατεί, Δηὰ ἀοδοοπάρά ἱπίο ἐῃ6 Ἰοννοϑί. 
ἀορίδα οὐ δυϊπδηὴ ΒΟΓΙΤΟΥ͂,, 80, ἰ00, ἷ58. δροβί]θ 
6 Γα ὑδ᾽ 7 }}γ {0]] οΟὐγθ ἰπ μἷ8 ἔοοίβίθρ9. δ ποί 
ΟΠΪΥ͂ ΒΒΒΓΘΒ ἴῃ 8}1 (6 Βαγβῃϊρϑ, ρυνδαιοηβ, δηὰ 
ἀδηζογα οὗ ὑπ6 νόγαζθ, το 6 Γ6, ᾿πἀ 66, υπ- 
δνοϊάδὈ]6, Ὀὰὲ ἢα ἀοθ8 80 ἩΣῚᾺ 4}} π΄'ῖ8 δου]. Ἡς 
ἷβ ΔΒ τσ σΟὨσΟΓηΘα [0 (ἢ9 Ὑγο]ΐατο οὗ ἢΪ8 ζο]- 
Ἰονν-ἰγαυ  ]οὙ5, ΤΣ [89 δβαΐει οὗἨ ἰμ6 βῃΐρ, δπά 
οδύϑη 70} {πὲ οὐὗἨ {πὸ ἔγοῖρῃς, 88 ἱἢ πὸ ἴσον οὔ- 
ἦοοὲ οσουρ!θα πἷδ τἱπα. Ηθ Βὸ ΘΑΥΘΙΆ]Υ ΟὈΒΕΣΎΘΒ 
41} τηδὲ οσσῦΌΓΆ, ἐμὴν 9 Γγτἰοπὰ [ἋἀκΚο, ἢ "188 
ἐδ ΘΏΔΌΪΘα ἰο ΓΗΒ. τ18 γε (8 ῬΤοοίΒ6 δὰ 
ζαὶ ΠΥ Ὸ] ἀσσουπ), δηὰ ΥΘΥΟΪΥΟΒ 8}} ἴπ Ηἷβ πιϊπὰ 
τι 80 τὰ ο0}} ΒΟΌΘΓΠ 688 δπά ᾿ἰπ 6] } !}ρόποθ, (μα ἢ9 
5 σοιηροίοηξ ἰο σῖνο {Π6 βουπαοδὲ δῃηά τηοβί 80- 
Ῥγορσίδιὶο δάνΐίοα (νοσ. 10 δῃὰ 21); δηά, βῃ ΟΣ Υ 
Ὀοήοσγο ἐμ6 σδαϊαβίγοριθ οσουγτθα, πἷβ8 Ῥγαάδηί 
Μϑτηΐημβ (γον. 81) δ ἃ ΒΘΆΒΟΠΒΌΪ6 οχογίδί 0}8, 
σοι ἱηοα ν᾿ ιἢ ἢἶβ ΟὟ ἢ ΘΧΒΙΆΡΪΘ, πη Δί ΕἸ ΔΙΠΥ ὁ0η- 
τοϊθυϊοᾷ ἰο {πΠ 6 ΓγΘΒοῦΘ οὗ 811 οα. Ὀσατά. Απα {πῸ8 
ΒΒ ΒΥΤΩΡΔΙὮΥ, ἷθ Ῥυθβθησο οὗὨ τοϊηά, ᾽8 64]τὴ Χ6- 
Βοοιίοῦ, δπὰ τοβοϊαϊο ϑρὶσὶΐ, ποὺ ΟὨἿΥ οἷαΐ πὶ ΟΌΡ 
τοχζασγὰ οὐ ἐδποὶγ οὐὰ δοοουπί, Ὀπὶ ῥγθοΐβο)ῦ ἱπ 
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ἐμῃ6 6886 οὗ ἃ ομ!]ὰ οὗ αοά, δσοηδίϊίαϊα ἐδ οΥἱἷ- 
ἄθηοο οὗ σοπυΐπο 8 υἱγίαθ ἃπα ΘΧχοθ]] 6660. 
--Βυὶ Ῥαὺ] 18, οὨ; ἐδμο οἵ δῦ μδπά, ἱὰ {18 Ῥϑου Δ Ὁ 
δἰιαδιΐοη, ΟὈΥΟΙΒΙΥ͂ ἴΔΥ ΠΟΤ ὑπ 8 8 ποῦ τηοᾶοὶ 
οὗ Βυτχηδὴ Ῥγυάθηοθ δηᾶα 80} ξ}{Υγ---ὴθ 18, Ὀ6Β1 468, 
ὁ86 οὗ (86 βογυϑδηίβ δαπὰ ἐμ γοἀδοιηϑα οὗ ὑ80 Θο4- 
Μϑδη. Ϊἱπάροϊ, δ ΠΥ ΒΟΥ νυ θα] γ σομ ἴ68868 {Ππῶ| ἢ}0 
ὈΘΙΟΩΩΒ ἰο αοά, ὙΠῸΠ (16 8Πρ6}16 Δρρθᾶτδποο. 
(νον. 28) Θῃ8 165 πἷπι 0 ἔογϑίθ!] ὑλ9 οβοδρθ οὗ 
8}}, ῬΓΘΟΙΒΘΙῪ δ (Π6 (1πὴ9 ἢ ΘῺ ἐπ οἷν οἱ Γουτηβίδ 08 
ΒΘΘΠ]Θα ἰο Ὀ6 τηοϑὺ ἀοδροσγαίθ, Αμπὰ {18 ργοπ)δθ 
νυ οὮ, ἰὰ ἰγαϊδ, τνὰ8 Ζ18]16 ἃ, ̓ 6 τορϑαὶβ ὁἢ 
ΘΥ̓́ΟΤΥ ΔΡΡΓΟΡτίδίο οοσαϑίοῃ. 780 τηοϑὲ βίσὶ Κὶπρ 
ἴαοὶ, ΒΟΎΤΟΥΘΣ, ἴῃ (86 ψ801]6 παγγδίϊνο, 18 Τουμα 
ἴῃ [86 5ἰαίοπιθης ἰηδὶ αοα ῬΓΟΙΪΒ68 (0 Βᾶύθ (89 
Ἰῖνϑβ οὗ 4}1 οὐ; Ὀοδσζγὰ [07 {86 Δροβι}6᾽ 8 88Κ0 (κεχά- 
ρισταί σοι, γ6 Ὁ. 24), δῃὰ ὑμοη {018}8 Η18 Ῥτοχῃΐδβθ. 
ΤΟΥ 8411] οὐοᾶ {μον Ἰῖνοα ἰο δὶ, οὔ, σαί μου, ἴὸ 
(Π6 χγδοα οἵ αοἂ ἴῃ Ομ σὶβί, 1 ἢ Ἀ6 Θη)ογοα ἴῃ 
80 ἴΑΥῷῶθ 8 ΤηΘΆΒΊΓΘ. 
Ὁ, Το οσοποϊυάΐϊηρ ΤΟΔΥΚ οὗ {06 ΠΑΤΤΑΙΟΥ 

(Απὰ 10 οδπλα ἴ0 Ῥ888 - - - Βδίο ἰο Ἰδηα᾽, γϑν. 44), 
δἰ μου ζ ΘΧργοΒθοα ἴῃ δὶ ρ}]6 δὰ υηρτοίθηδίηρ 
ΚΘΥΤΩΒ, ῬΟΒΒΘΒ868 8 660} εἰμηϊἤσδποο. [{ ποῖ ΟὨΪΥ 
οοῃβίϊιαθ8 8. ΠΥ͂Ρ ἷ6 δοπο] δῖοι οὗ (Π6 πδυσαιυθ 
οὗ (6 σόγαρο ἔγοιι ὕθβασοα ἰο Μα]ίβ, γἱϑνθα 88 
ἃ ὝΔ016, Ὀπὺὲ 1ἰ 4180 ἀΐγοαοίβ δἰἰοπίϊοη ἰο γον. 21 
Ῥδυιου αΥἽγ τόν. 22, 24, 28. [κὸ σοπηθοίβ ἰἢ9 
ὮΒΡΡΥ ἰϑϑὺ6 ὙΠῸ (μ6 δββισγοὰ ἢοΡ6 ῬΧΘΥΪΟΙ ΒΥ ᾿ 
οχργοβϑοὰ ὮΥ Ῥϑῃΐὶ, οὰ ὑδ6 δυϊδβουῖ ιν οὗἩ 8 αἀἰνῖηθ 
τουοϊδίϊοη, αὐ {89 ὙΘΥῪ ἰἶπηθ τ ΘῈ {89 ᾿ἶνοβ οἵ 41] 
ὝΟΤΟ ἰὴ {86 τηοβί ᾿τατηϊποηὺ ἀδῆροῦ. Ἡθηοο (ἢ 18 
σΟΒΟΙ ἀπ ΓΟΠΊΔΥΚ ἰδ, 38 10 ΓΘ, (Πα Ἰἰηὶς ἴῃ 10 
ομαΐη, τ Ὠϊσ δοΠηθοὶβ 6 ἐδ] πηοηὺ ἢ (ἢ 6 
Ῥτοιηΐδο ᾿ἰβο] ἢ, ἀθτηοηβιγαίϊηρς ὑπαὶ {8 ΤΟΣ Ἶ80 
δὰ Ὀδοη δοίμ!ν δηα σουμιρ]οίο]ν {6 ]16., ΤᾺ 18 
Β᾽Τ ΡΪ6 σοπο] υαΐπρὶ ΤΟΙΠΔΥΪς {π18 ΘΠ Ό]65 Ὁ8 [0 ΤΣ6- 
ΘΟζΏΪΖ6 [Π6 ΠΥ δ᾽ ὉΪ0 ἴῃ {μὸ Υἱβ1}]6---ἰῃ 9 οἰθσπδὶ 
ΘΟΌ 86] οὗἩἨ Οοἀ ἴῃ (6 υ] {1πη8ι9 τ δ} 1----ἰ Πο Βοοχοὺ 
1ὰ ὑἐδδὺ ψ 16} 18 Σου θ8]6α--ρΥ800, 1π ΠδΔίΌΓΘ. 

ἩΗἩΟΜΙΠΈΤΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

γε. 1.. Αβμᾶἃ υῆϑῃ ἰδ ννὰν ἄοιοισηϊῃθαᾶ 
παι σσἷχὸ βδοι]ᾶ δεὶϊ] ἰπῖο Τίϑῖν, οἵο.--- ΤῊ 
Ῥδϑίῖ ἱπ τοῦ ὈΘΙΊΟΥΘΓΒ ὙΓ84}1, οὗΐθῃ 86 θτη8 μά θοα 
ἴο Ὀ6 ἀοιοτιιϊηθα ὉΥ δοοϊἀοηΐ, ΟΥ ὈΥ [88 σΔΡΤὶ66 
ΟΥ Ὑ111 οΥ̓ τηθῃ ; ΠΟΥΘΥΠΟΪ686, ἰὺ νν1}}] ΔἸ Βα ὉΘ 
ἔουπά ἰο Ὅσ, ἰῃ ΘΔ Υ, ἐπ βίσὶσὶ δσοσογάδῃσα τὶν. 
16 Ῥγοπιΐβοβ οὗ ἀοα. (ΒΊΘομοΥ).---γ 88 αοὰ 
σϑυβοά {18 ἀοίαι]οἀ δοοουπηί οὗ ὑπ 6 δχίθυ 8] οἷσ- 
ουμηδίθηο68 οσΘοπποοίοθα τ] (86 γόγαᾶρο, ἰο ὃ6 ἰη- 
ἰγοἀυοροα ἰηίο [λ16 νοϊῃπηθ οὗ Β'8 τουϑ δι οηβῖ 1, 
Το ἰοδοῖ 8 [μα ουϑῃ {ἢ} 9 δίΓδ ροβί δὴ τηοβί ραϊη- 
ὰᾺ] φρϑίηβ οἵ Ὀθ] ον σβ ΔΥῸ ΟΥΔΟΓΘα δηα οἹοδβοὶν 
ψαίομοα ὃν αοά, δΔηά ἰο Βῃον ὑδμαὶ {Ἶπη68, ὈΙδοοα, 
δεβοσίαίοβ, ἰὴ6 ψΘδίμον δηὰ πὸ οἰθιθηΐβ, δΔΓΘ 
δοῃίγο] θὰ ὉΥ {86 [Κοτὰ, δῃὰ ποῦκ ἱομοί πος 70᾽ 
βοοά ἰο ἰδοπὶ ἐμαὶ Ὀο]ονθ. 11. Το άγ 8, 
ΒΟ ἰπαὺ οὐ ἤθη (ἢ8 οἰγουπηδίϑῃοθδ ἴῃ 
τγ ΠῚ Οἢ νγ6 8.6 ρἰδορα, δΥ6 δί ὅσβί ραϊπίι] πὰ θηὶ- 
ὈΔΥΤΘΒΒΙ ἢ, νγὸ Βμου]α ποὺ ΓΆΒΕΪΥ οοποὶϊυᾶθ ὑμδὶ 
ΠΟΥ δ.ὸ ποὶ ογτἀογχϑοὰ ὃγΥ αοἂ; ἤθη ψὸ 810 
ἰϑτηρίοα (ο γὶο]α ἴο ἃ πδίυσαὶ ἔδοὶϊηρ οὗ δηχίοίν, 
Ὅ Βιου]ά ποὶ ἀοβροπά, Ὀὰᾳΐϊ οὐϑγοοῆιθ ΟἿ α}8}- 
σὐ 168 ὉΥ ἤδῖ. 1Π|{. Το Πο]ν αοδὲ ἀδρίοίβ ἴῃ 
ἰδὲβ δβοοίϊοῃ (9 σδσδοίον οὗ 8 βοσυδηὶ οἵ Ο] συ ἰδὲ, 
ὙἘΟ, οΥθπ ὙΠΘῺ δ6 8 ἱπνοϊγοὰ ἷἱπ πὸ ρτοαίοϑι 
δ ΚΟΥ, ΟΥἩ 18 διποῖς (16 ὙΠ|Εοδὲ δὰ χιιἀοϑὶ Ρ60- 
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Ῥῖο, ΟΥ̓ 5 ρἰδοϑὰ πῃ {8 τηοδὶ ἰγγίπρ οἱ τσυτϊηδίδῃοαξ, 
ΒΟΥ ΡΠ οἾ6 85 γοαιαΐηδ ζδι αὶ ἴοὸ Εἰ πη β 6] Γ δὰ ἴὸ 
ἷ8 [οτὰ, “25 σῃδοίοηρά, δηὰ ηἠοὶ ᾿ε1}Ἰοὰ : 85. 801- 
τοι, γοῖ ΔἸ ΔΥ5 ΓΟ͵ οἱ οἰ πρ ; ΔΝ ΡΟΟΓ, γοῖ δ κίηρ 
ΤΆΔῊΥ Υἱοῦ ; 88 παυΐης ποι ῖηρ, πὰ γοὶ ΡοΒβθδ8- 
ἐπ 81} (ἰπκβ.᾽"" 2. Ὁον. νἱ. 9, 10. (Αρ. Ῥαϑβί.).-- 
Το Ἰαπὰ δηὰ {π 6 δὸ8 δγὰ 011} οὐἩ (0 Ἀρί τὶὶ οὐ 8 6 
Τοντὰ; Ὑ8γΥ βδοι !ὰ Ηδ δοὶ, ἰμδτοίογα, ἔδυ τηονϑὰ 
ὍΡΟΣ {86 ἴμοο οὗἩΪ 686 τγίοτϑ, ἴοο, δηὰ τπροῦ {18 
ΒὨΪρν το Κ᾽ 0 πιίγδοϊθβ Ὑτουρχῆϊ ἰπ παίωγο, 
δηά ἰποδθ ἀϊβραγοὰ ἴῃ (6 ἰίηχάομι οὗ ὅτδοο, 
δοπδίἰἰαἰα οπ6 δυβίθῃῃ. ΤῈ σΟΙΡ855 σοῃίίητιΑ]}- 
ἸΥ ρΡοϊηΐίβ ἰῃ μὶ8 γογαρβὸ ἰο ἰδ ποσῖς οὐ αοἀά. 
(Βίδυκο). 

νεκ. 2. Ασίβίιδσομδ - - - Ὀοΐηᾷ ὑεῖ τι. 
--Οοἀ οδῃ ἰδ δ᾽] ουϊδίθ ΟἿΣ ἰγίδ]β, 88 ἴῃ (86 
ὁ856 οὗ ῬΔ1}}8 σδΡ  Υἱ γ, ΒΘ δηοίδποῦ {γῦο ὕγίοπὰ 
δηὰ δοτηρδηΐοι Ῥγῶ8 δβδβοοίϊδιϑὰ σι τἢ (Π6 ζαῚ ἔα] 
ΓΚ. (ΒίΔτΚο).--ΑὐἸδίδγοδυϑ τοϊαηίδτὶν οὗογοῦ 
ΒἰτηΒ 6} 88 8 οοηρϑῃίοη οἵ ἰδ βυδοτγίηβ δροϑί]θ. 
Τὶ ὕγδίθυπαὶι δεῖ οὗἁὨ ᾿δκίηρ υ} [16 ΟΡΟΒΒ, ῬΩΒ Β0 
τοοϊουϑ ἴῃ {86 κἰριιὶ οὗἩὨ 6 δρίτιὶ οἵ Οαοά, (δΒαὶ 
6 σδυδοα ἰΐ ἰο Ὀθ0 γοοογά θα [0 ΟΣ Ῥοποῦὶ 88 δ 

ΘΧδΡ]6. (ἀρ. Ῥδεὶ.). 
γεκ. 8. δυϊίὰσα οουσῖθοῦ δ᾽ Φηϊτοοῖοᾶ 

Ῥδῦϊ, δη ἃ βανὸ ἰπὶ ᾿ἰοτῖγ ἴο κο πο δἰ 
ἐτιοῖιι ἄκ.---Οοἀ, ψο σοπιοτία (ἢ 6 ἸοΟΝἾΥ, ποὶ ΟὨΪΥ 
Ῥτγονΐάθβ δἷβ βογσυδηΐ ἩΪΓὼ ἃ δοιηρδηΐοη ΒΟ 8 ἃ 
Ὀδϊον ον (Ασὶβίδγο 8), θυΐ 4180 πο] 68 {πΠ6 Ἀδδτί 
οὗ 4« δ οὗ (Πὸ ποῦ] ὰ (0116) ἰο ἰγοδὲ δὲ 
κίπάϊν. (Βί κου). 

νει. 4. ὅ 0ὸν παἰϊοᾶ υπᾶοδσ ΟΥΡσ.-- ον 
ἀδορὶν Ῥδιὶ τηυδί πον, δί (86 οἷοβο οὗ ἢἷβ τιΐδ- 
ΒΙΟΠΒΤΥ ΘΟΌΓΒΟΘ, ΔΎΟ Ὀδοη δεοίοα ὉΥ {Π6 δἰ χῃὶ 
οὗ τη8 ἰδἰδηά, οα ὙΔὶοΒ Β6 δὰ γχαϊμοσϑὰ (ἢ 9 
ἄγει- γα 8 οὗἁὨ ὶ8 Βαγυοϑί ΟΡ. χὶϊὶ, 4. (Υ}]1}- 
οτὴ. 

᾿ γεμ. δ. δαὶ ϊϑᾶἃ ονοὸσ ἴδ 8668, οἱο.--- ἔν ι 
τ θη ἰδ6 τουΐο 8 οἱγουϊ ου8, δῃηα {δ6 τῖπὰβ δ ΓΘ 
ἘΠπίδυοσγδοϊο, αἀοα δοπάυοσίϑ Ηἷβ βογυδοὶβ ἰοὸ ἐπῸ 
ἀεδὶγοὰ ροτί. 

γεν. 7. Απηᾶ δὴ νγὸ Βαδᾶ δε] δ'ονυνν 
ΤΑΒΏΥ δΥ8.--Αα ἃ γ6886] ἀο68 ποί ΔΙ ΨΑΥΒ πηθοὶ 
γε ὁ ΓΔΥΟΓΔὮ]6 πὶπα, ἀπ οοπίϊπαθ [18 γογαᾷο 
ἢ ΟΘΙΟΡΙ(Υ, 8ὸ ἴΠ6 ΟὨγἰβίϊαπ, πῃ ἷβ ἸΟΌΓΠΘΟΥ 
γουρὰ Ἰ1ἴδ, 6 οἴδη τοαυΐϊγοά (ὁ ταί. 

γεβ. 8. ΝΜ ἢ δοσϑυηῖο τνδα ἴδ6 οΟΥἿΥ 
οὗ 1,8868 ---ϊτηροτίδηϊ ἰονγηβ {παΐ 8.6 ΤΙ 6ῃ- 
ἐἰοηφὰ ἴῃ {πὶ παγταϊϊγο, δη ἰπδί που]ὰ οἰ οΥ- 
ὙγΪ86 ἢανο Ὀθοι Τογχοίίθη, δοαυΐγα δὴ ἱπίογοβέ ἴῃ 
ΟἿΣ 6Υ̓́ΘΒ, Ὀοοδυδο Ῥαυὶ, {π6 οἷοοὶ οὔ ἐμοὸ 1οτγά, 
τὰ ἴἢ ἴ6 δ!!}ρ. Ηδ Ῥδβϑϑα ὈΥ͂ ΤΠΔΗΥ͂ ΒΡΟίβ, ΒΟ. 8 
οὗ ν 16 ἢ τοῦτο ΚΠΟΤΏ, οὐοτβ ἈΠΚΠΟΤΏ, ἰο Πΐπὶ: 
Β6 ΠΙΔΥ͂ πδγο, ἴῃ δρί τὶ, τἱβὶἰοα ΘΥΟΥῪ 006 οὗἉ {6 ῃ, 
ΒΟΎΘΥΘΙ ἱπαὶρηϊδοδηΐ ΔῺΥ παϊρπὶ Ὧο, δὰ αγο 
ΒΑ] τιἰ6α δηὰ Ὀϊ]οδδβοά ἰΐ ““ἱη (Π 6 δὴ οὗ 86 [,ογά.᾽ 
(ὙΠ κοσ). 

γχκμ. 9, 10. ῆονν ΘΗ ΤΔΌΟΘΒ ἰὑἰπι6 νγ88 
δροιῖ - - - Ραυ] δἄτνηοη δῃϑᾶ ἴἤθε, δᾶ 
βαϊᾶ, οἱο.---Θοα οἶἾνδη ἱπηραῦὶδ ΘΗ] πο ποὰ ογο8 
δηά ῥγυάθωηϊ σου 86} 10 Ὠἷβ Ῥ6ΟΡΪΘ, ουθη ἴῃ ἰδθ- 
ῬΟΓΆΪ πιδίίοτβ, δηᾶὰ 1 ἰβ νὸ}} τῖἢ ἰπθαὶ τ ΒΘῺ 
ἀπ. δάορί ὑπ6 ἀρροϊπἰδὰ δουγβο. (βΒίδγκο).---ἰροῖ 
ἐϊ ποὶ 6 βαὶὰ {μδὶ 188 βοσυδηίδβ οὔ ἀοα σδῃ ἔθη ὁ Ὁ 
ὯΟ ΒΟΥΥΪΟΘΒ ἰῃ ἰθιηροτΑ] δαῖτα. βθον ἰδ ποί, ἰὶ 
8 ἔγαθ, ἐποῖν ῥυὶποῖρδὶ δἰπι, δηᾶ γοὶ ““ μοι] 688 
ἷδ φῬγοβίϑοϊο ἀπο 4Α}} ἰδίημβ.᾽" (1 Τίπι. ἱν. 51: 
ΤῊ ἀονουὶ Φοβορὶι νγδϑ οιηρίογοὰ Ὀγ αοἀ δΔ8 Ἀ18 
ἐπδίσαπιθηΐ ἰῃ Ῥγοδουυίης 41]}] Ἐχγρὶ δπὰ Οδηδδη, 
ἀυτίηρ ἰμ6 ζαπιΐπο, ΌΥ 18 τῖθο οοῖθδοὶ. Βαὶ 

ΤῊΗΕ ΑΟΥ̓ὅΘ ΟΕ ΤῈῈ ΑΡΟΒΤΙΈΕΞ. 

ποι ἰμ6 δάνϊοα οὗ 8 βεοτυδηί οὗ ἐμὸ [οσὰ ἰδ σε- 
Θοιοα, 86 ἀοδθ ποὶ οὈὐδιϊμδίοὶ νυ ἱππὶδὲ ὁ ἐξ, Ὀπὶ 
ΒΆτὐ(8 (μ6 τοβυὶϊὶ ἰο αοά. (ΑΡ. Ραβί..) .---Ῥδυὶ], 
τΐο οπίοτίδι πηοὰ δο ΒΟΙΥ Βοιιτηθηΐα, δα δὲ 
βτϑίὶ δι 10}, δηὰ ἐμ θπ δΔηχίοῦδ (0 σιγὰ δσαϊπαὶ 
ὈΟΟΙΥ ἀδησοῦ δὰ ἰδιυρογαὶ Ἰοδβοα; διὰ δὲ 
ἰφβδοθα 8, ΡΓΘΟΙ ΒΟΥ ὈΥ δύο 86 οοῦγϑβο, ἱπαὶ (δ 
ΟΝ γι ϑίίδη Μ1}} ποὺ ΓΒΒΒΪΥ γοηίαγο Ὠΐδ ᾿Σἴο, δὰ 
ἄοθϑθ ποὶ δι )θοὶ ἰθιῦροτα] ροοὰξ ἰο παδβίβ, θαὲ 
ΤΘΙΠΘΙΔΌΘΙΒ ὑπδὲ ἷβ ὈΟΔΥῪ ἀπὰ βοι], τ ἢ} 41} ἐμδὲ 
μ6 Ῥοδβϑοββϑὸθ ἱπ ἐδπὶβ ᾿ἰἴο, δῖ ασἱἱδϑ οἵ Οοά. 
(Βίομον). 

γεκι. 11. Μονοσίδοῖοδσα, τπ οοπτασίου 
Ὀο!ὶονοᾶ ἴδ τλδδῖοσ, οἱο.---ἰἰ 18 Ὑ ΥῪ Ῥοδδὶ δὶθ 
πὶ {88 βδί] οὐδ 128} Βαυθ, ΔΙ͂ΕΣ πο ῖν ἸΩΔΏΠΟΥΣ, 
ἰπάυ π Ὀοδδίϊηρ ἰδῆρυδρο, δηὰ δαγο τἱὰϊ- 
ουϊοὰ (Β6 ἴἤδασβ οὐ {π6 “"οοτογ " Ῥδῃ]. (ὉΠ1]}}}- 
5917).---Ἰπ ἢ τπηδίτοσ οἵ γίνης οὐ σοοοϊγίηρ βάνϊοα, 
186 ἢγπὶ ροϊηΐ τ ΒΘ οἰαίπηβ οΘοπδι ἀθγδίΐοι ἰδ, ποὶ 
(86 σπαγδοίθσ οὐ Ῥοβὶἰϊοη οὗ ἴ86 δουϑβϑῖοσ, Ὀαὶ 
{8ὸ ΒΟ ΠἀΠ 688 ΟΥ ἈΠΒΟΌΠΠ688 Οὗ δ βαάγῖος της ἢ 
6 κίνυοα. ῬΟΥΒΟῚΒ οὗ ΥΘΕῪ ΟΥ̓ ΠΔΤΥ ἐπἰο! Ἰϊσεῦος 
ΒΔΥΘ δβοιῃοίϊηοδβ, ἰπ δυο σῶδ868, Ὀ6ΘῚ ἩΓΙΘΟΣ ἴλη 
186 πιοδὲ ἰοδτηθὰ δηὰ ρῥχιιάεπί. 2 Είηρε τ. 8. 
(Βιδυκκο). 

γκε. 12. Δπᾶἃ Ὀδοαῦδο ἴδ βανθει νσᾶδ 
ποῖ οοσῃτιοάϊ οὔ, οἷς.---1 ἰδ ἃ ὈδΔαὰ τυ]ο, ἱπαὶ 
γοίθ8 σουϑί Ὀ6 οουηίοα δηὰ ποὶ νεϊρμοὰ. ἘῸΓ 
δοπιοίϊταθα (η6 Νοσδὶ 26 8΄Ι6 086 τᾶ, οοῃϑις- 
(αἴ μι τιδ᾽οσὶίγ. 1 Κίηρε χχὶϊ. 12,18. (δίδγχο). 
---ἰὖ οἴὔδῃ οδσυτο (Π δὲ ΒΘ τη 8.6 ποὶ δοιϊκδοὰ 
πὶ ὑπ οἷν οοπαϊιοι, δηὰ δἰϊοιηρὶ ἰο ἐτρσουα ἰἐ, 
(ΠΟΥ ΘΣΡΟΒΘ ὑμοιηθοῖγοβ ΌὈΥ ὑπο ὶγ ΟΟΌΓΒΘ [0 58{}}} 
Κτοδίοσς ουἑ]β δῃὰ τηϊείογία ποα. (14.). 

γξεε. 18. ΔΑπἃ ψ8θ0ὲ ἴπ6 δουῖδ υνἱἱθπὰᾶ 
ὈὉϊονν ΒΟΥ, δυρροαίπρ ᾿δαὲ δον δὰ οὐ- 
καϊποᾶ τ᾿μοὶσ ΡΌΣΡΟΒΟ.--- Τὴ 5.108 πὸ ἀουδὲ 
(ΥἸΌΤΩΡΒΔΗΟΥ οχοϊαϊπηθα : ὁ βοοδὶ ἰθοὰ δον πεῇ 
ἰΐ χκοοϑβ νὴ} τυ ιαί Κυοπ]οῦρε οὗἨ ἧ ὠπανὶχο- 
υἱοῃ ἀο {8686 ἰοδόβοσδα οὗ σοι σίοι Ῥοδβϑδβ᾽ 
ουρδὶ ποί ἰο ἱπίογίδσο ἴῃ δυο ἢ τοδί ίου. (δίδασκε). 

νειν. 14. Βυῖϊ ποῖ Ἰομᾷ δἵἴϊοσ ἴσο ὅσοδθ 
ἃ ἰοτηρϑβέπουδ Ὁ] . ---““ Βοαδεί ποί ἰδ γ86]}7 οὗ 
ἰ0-ἸΏΟΥΤΟΥ͂ :᾽ (Ἀ]ηἰκ ηοί (δι, Ὀοοδοδο 86 πὶηά 15 
ΠΟΥ͂ ΓΔ Υ ΟΣ Ὁ]6, ἰξ Μ|}} σοπίϊπὰθ ἰο ῥσχουδὶ!; “070 Γ 
ἰδοὺ Ἰκποτνοδί ποΐ Ὑμδὶ ἃ ἀΑΥ πιδγ Ὀσίηρ ἰοτίὶ ;" 
186 ζθῃ116 βου νἱηα Τρ Ὺ Ὧθ [0] ονγϑὰ ὮΥ 8 ἑξῖα- 
Ροδί. ῬσΟΥ. χχυἹἱ. 1. (διδυκο). 

γεκ. 16. Διυᾶ 8θῃ ἴδ δΒ!ϊρ νσδβ οδυρῃς 
[ππ ΔΙο5β)] διὰ οουϊδᾶ οὶ ὍΘΔΣ ὺυΡ 
Ὡῖο [ἀροϊηβι} [86 υυὶπῃ ἃ ---ΑἸλα; Ηονπ οἔδῃ 
89 Ὀοϊτονὶπρ βουϊ, Ἰἰκὸ (8 βῃῖρ, 18 τπιὴδΌ]6 ἰὸ 
ΌΘΔΣ ὉΡ δραϊπδὶ ἐπὸ μι ὰδ δηὰ βίοσΊΩβ οὗ ἰδτηρία- 
ἰἰοθ. [ὁ υνουϊ]ὰ Ββἷηκ, ἱζ 9688 ΟΙΟ οὶ ἃ Ἤοοτοχί 
ἔγοτα 8:0 ἰδτηροδὶ. δα]. χχχὶϊ. 2. ᾿ῤιοίο δα 
Ῥυγίηξ (ὲ8 τι οὙ8Ὁ}]6 τόγαρο, Ῥαυΐ Ὀδοδπιο ἃ 
βϑδτωδῃ ἰο ἰδ 6 Βοδιθοθῃ [] Οογ. ἰχ. 20], ἴπ δοοοχσὰ- 
Δ60 τὶΐ ὑπδί ἰόν τοῦ, δὲ 41} ἔτηθδ, δπὰ ἴῃ 
811} (ϊη 8, δοοοιηϊηοάδιοθ 1867 ἰὸ ἰ8ὸ οἰτοῦτο- 
δίδῃοοβ. 786 δοπίυτίου Ψ}}108 ῶ8 ποῦν δθϊο ἰὸ 
γορογχί ἰο Βοδίυδ δαὶ Ῥδὺ}᾽ 5 ““ππσοῖ ] ἱηα᾽ 
[ο8. χχυΐϊ. 247 πδὰ ποί τηδὰϑ Ηἶπι τηϑδᾶ. (Β6886:). 

γκε. 18, 19. Υοὸο - - - ᾿εδιοηθαᾶ ἴΠ6 δδὶρ 
- «.. οδδεὶ οὔὧῖ - - - [δὸ ᾿Ἰδοηᾳ οὗ 86 
Βῃ1ΠΡ.---Βδη ΟΌΤ ἴνο8 δσὸ ἴῃ ἀδῆροσ, νὰ 
οἴἶδθῃ σοιροὶοἂ ἰο βδδουϊδοα οὐ᾽ϑθοὶβ τ πὶο τὸ 
ἢν ναϊυθ, διὰ που]ὰ ρἰοάϊν τοδί. Βαί πὲο 
σουϊὰ ᾿ἰδίθῃ ἰ0 ὑδ, ἢ τὸ δου] Ῥσοόροβδα βυςῖ ἃ 
ΘΟΌΥΒΟ [ῸΣ ἰδ 88 Κο οὗ δοσυσίῃς οὐου δοίης ᾿ἰοῖ 
(Βίορ6:). Ά 
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Ψεε. 20. Διἃ ἘΘῺ ΠΘΙΪΒΘΙ δ} ΤΟΣ 
αιἰἴξειχα ἢ ΙΏΔΏΥ ὅδυν8 δρρθδαζϑᾶ.----β ἤθυθ ἴπ 
ἐπι παίυγαὶ ννοτὶ , 80 ἰπ Τὴ 6 58 Βρὶ γα) δαῖτ, 
ἐουαρίδιϊ οηΒ Βοτηθίϊπηθ8 Ῥγούθηὺ ἰμθτὰ [Ὁ ἸΏΔΩΥ 
ἀδνβ ἔγοια βοοίηρ ὑμο ἸΙρμὶ οὗἨ ρτδοο; ἵμθὴ ὑπ 0 
ΘΦχρογίθησο 8]} ὑπαὺ ζυιΠ6 Ὁ ἀσβου 008 'π 0η0 οὗ 
Ἠϊπ γιηπ8: “ΘΠ ΥΘΆΒΟΣ ΒΘΘΚΒ ΟἿΓ ἔδιιμ ἴο 
ΒΉΏΘΚο, οἱο.᾽ (ϑίδυκο). ---Οἀπὰ γϑῦ οπδ ϑίδυ σοῃ- 
ἐἰποὰ ἰο 8. 1η9 ἴοσ δ], ἰδ Ἰιρΐ οὗ ΤΒΪΟἢ πῸ 
πΐοτη οοὐ]Ἱὰ οὈβουγο---ἰῦ τῦδϑ [6 ὈΓΟΠκΪδ6 οὗ {6 
ΤΠ,οτὰ: “Β9 οὗ μοοά 666 ., Ρδὺ}: [ὉΓ 88 μοι ᾿ιδϑί 
ἐοϑεϊδοὰ οὗ πιὸ ἱπ ΦογαβδΊοιω, 80 δὶ μου Ὀ6ΑΥ 
ὙνΣίη 658 8180 δἱ Βοπιθ." Οἢ. χχὶϊὶ. 11. (Βοββου). 

Ψψ εκ. 21. Βὲσα, γ9 βΒῃουᾶ Βανο Βϑαυιθηθϑᾶ, 
οἰο.--- μοὰ {16 δαάνὶοο οὗ νἷδβα δηὰ ἀουουΐ τηθῃ 
8.6.5 Ὀσθη χοὐθοὶθα, δπὰ 6Υ]] γϑβϑα 8 πᾶν ὑπ 6 Π 68 
Το]]ονοα, (ΠΟΘ ἀο ποῖ 1086 {πη ὈΥ οχ ἰἱτη 
ὩὨπὰυ6 βου βὶἐἴἰγθηθ89 δηὰ ὉΥ υἱἱογίῃρ ΤΟΡΓΟΔΟΒΘΒ, 
Ὅτι φγοοοοά ἰὸ ανϑ δἀγΐοοθ, 10 δάνυϊοθ ἀοθβ ποί 
σοιλο ἰοο ἰ᾿δἰο, αδὰ οὐὔ͵οσ {μον δβϑἰβίδῃησο, ἱζ ἰϊ 18 
8.1}} οὗἁ 4Υ8]]. 

γε. 22. Αδὰ ποῦν Σ οσβδοσῖ γοῦ - - - 
αἰ 1Ρ0.---Τὴο βογυδηίβ οἵ αοα ἀο ποὶ Θη}ὸγ (88 
Ῥτίνιοχζο οὗ Ὀοΐης οχοταρί θα ἔγοτα ἰμ6 ον] ]8 (ἢ 
ψεΐϊοῖ 16 του] ἰβ, ἰπ 16 ῥσχουϊάδποα οὗ σοά, 
οἵϊοη υἱδιϊθα: (Π6Ὺ 8.6 σοι ρο]]οὰ ἰο βυθοῦ ἴῃ 
ΘΟΙΠΙΡΔΩΥ ὙΠῸ οἰμοθ. Βαὶ ΠΟΥ ὁ ΘΗΪΟΥ͂ {86 
Ῥτίνι!ερσο οὗ Ὀοΐηρ οἴδοί}}ν ῥτοίθοιοα διὰ 4]]} 
16 οΥ᾽}8 οὗ ὑπ νον, δῃὰ (ΠΟΥ δ΄Ὸ ΠΟΥ μαΐ ἴο 
Βδιιθ. Ενϑθῃ ψ 6 ὴ {πΠ6 ΑΥΘΒ ΔΓ ΤΩΔΑΪΥ ΓΑΡΊΩΡ, 
ϑδηὰ πθοὴ ἰμον ἰμγοδίθη ἰο ἰηρυ)ἢ ἸΟΙῪ τρουη- 
ἐαϊη5--- τ θη 4}} οἴ οσβ Ὀοχὶπ ἰο ἀοϑραὶν, δπὰ ὃθ- 
Ἰΐονο ἐμὲ {Π6Υ 8.6 ἰοβὺ, (6 βουνδηΐβ οὗ αοα δτὸ 
ΔΌΪΟ ἰο Ἰδ Ρ ὑμποὶν μοδὰβ τ} ἸΟΥ: ἴον ὑΠ6ῪΥ 
Κηον ἐμαὶ ἔλοΥο 18 δὴ δ᾽ μα Υ δηὰ ἔαὶ( 7] οτὰ 
οὴ πἰρῃ, γὸ Μ 1] ΠΟΥΟΡ ἔΌΥΒΑΚο ἴμθιη. (Αρ. 
Ῥαδὶ.).--- ΑἸ βου ῬΔῸ] γγδβ δὴ δροβί]θ, δῃἃ νγὰ8 
δπάονοά τὶν παϊγϑουϊουδ ΡΟ ΘγΒ, γγὸ ἀο οὶ πὰ 
ἐμδὶ ἢ δυδι θὰ ᾿Στβοῖ ἢ οὗ [86 σι ϊ οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ, 
ΠῚ} 6 δὰ χοσοϊυϑὰ 8. ἀϊγοοὶ οοτηιηδηὰ οὗ Οοὰ 
ἰο ἀο 8ο. Ηο ᾽δὰ ρεγοοϊνοα ἰῃ6 ἀϑῆροτβ τυ Βΐ οὶ 
ἐπγοδίθηοᾶ {μ9 γϑ889], δῃἃὰ δδά, ἰῇ ΘΟΙΏΡΘΩΥ ΜΙᾺ 
ἐμ βϑδιίμθῃ, γοϑοσίθαἁ ἰὸ 411 Π0 ΤΥ ἸΏΔΥΥ Τὰ ΘΔῈ8 
οὗ ϑεαΐοίγ; 6 Ν88, δὶ ὑπὸ βϑηθ ἰΐηθ, ὑποῦίσυ- 
βἶνγο, δη ἸηΔΥ, |1κὸ οἴῇοσβ, ᾶνο δὐξοσίδὶ ποὰ 86- 
του ἴδϑαυν, γορ. 24, Ηο τοδάο πὸ ὕπυδβυ8) Ῥτο- 
ἰδηβίουβ, Ὀὰΐ ταϊιοὰ (ὉΓ τἈ6.6 μοῖρ οὗ {πὸ [μοχὰ. 
Βυὶ αἴϊου ἰ):ὸ Ἰωοτὰ δὰ δρροδιϑά ἰοὸ εἷπι δὰ 
Ῥτοιηϊβοὰ {μδὺ Β6 δπὰ 81} γῇο γθγ οἢ Ὀοδγά, 
Βῃου ἃ οβοδρο τ (μοῖν ᾿ἶνθθ, ῃ6 Βροκθ ῥσο- 
ῬΒοι σΔ}1γ, οἱ {π6 δυϊ μουν οὗἨ Θοά, δπὰ {86 τοὸ- 
ΒυΪ: σοπβνπιοὰ {86 ἰσυςτ οὗ 8 νογὰβ. Το Β6Γ- 
γψαηὶ οἵ 9658 νὴ]}} [0110 1.18 Θχ δ Ρ]6, δπὰ σο- 
ἔταϊη ἔγοιῃ υἱξοσὶπρ ΒΥ Ῥσγϑαϊουϊομβ τ ΙΟὮ Ῥτο- 
οΘθἃ ἔγοπι ἷβ οὐσῃ Ὑ0]]} οὐ δὴ οχοϊίοα ἱπηα ρὶπϑιΐοῃ. 
Ουὖυν ρκυΐάο 15 6 Θοδροὶ, δὰ ον ἀυν σϑαυΐγοβ 
5 ἴο ὀχδονὶ δηα Ὀθβθοοῖ ἰπ ΟὨγἰβ 8 δἰθδὰ, 1 
Θοὰ βιουϊὰ αἱ δὴγ ἰἰπι6 αἰτοοί α8 ἰ0 τᾶ Κα 8 δοη- 
ταὰπηϊσαίίοη ἰο ΟἰοΥ8, 9 ΜΙ1} ΚΠΟῪ ΠΟῪ ἰο δ8ο- 
ἐγοάϊ: α5. (ΑΡ. Ῥαβί.). 

Ψψεε. 28. ΤῈ 8:66] οὗ Θοᾶ, ΒΟΒΘ 1 81), 
διᾶἃ ΒΟ 1 δοῖνό.-- ΔΡΡΌΥ ἰ8 δ 80 Ομ π, 
ψὶι δἰ μοοσὶγ απ ἸΟῪ οὗ ποδιί, γοροαὶ Ῥδι]}᾽ 8 
οσοπἴεοβϑίοι οὐ ἔδί (ἢ: “6οα, τ ο890 1 8πὶ, δη ἃ ΒΟ Τα 
1 βοῦν ,᾽, δὰ ψῆο, διιίαὰ 4}}1 {86 βοοῦθβ ψ 816} 
ΤΩΔΥ͂ 6 ρΡτοϑοπίοα οὐ ἰδθ ὑἐγου ]οὰ οὐδϑη οὗ [818 
ποιϊὰ, δαπ σοηϊϊυθ (0 ῬγαΥ: “0. Θοά, 1 δ8ῃὶ 
ἐπίπο; 1 βοῦγο ἰδ960; Ὅ0 ἰοὺ ΣῪ ῬΓΟΒΟΡΥΘΥ.᾽" 
(Εἰ ἐκενῚ. 

γεε. 24. Εἰϑασ μοῖ,---ἰδοῦ τασδὶ Ὀ6 ὉσουβΒῖ 

Ὀϑέοσθ Οϑβϑσ.--- θη 66 ἈΡῬΘδγ8 ἐμαὶ Ῥδυΐ 6ῃ- 
τογίδϊ ποα δηχίοίυ ποὺ ΤῸΣ ἰδ 119 (861, Ὀὰξ ζῸὸ 
186 κροδὺ οὐ͵οαοὶ οὗἁὨ δπἷβ 1196. [ὲ ἰβ ἰηάθρα ἐδ9 
οἰϊοῦ σομσθγῃ οὗἨ ΖΑ ἴα] βοσυδηΐβ οὗ ἀαοά, (μδὲ 
Ηΐβ ΒΟΙΥ ῬΌΓΡΟΒΟΒ βουϊὰ ποὶ 9 ἔγαβίγαίοὰ ἴῃ 
(οἷν ο186.--( οὗ Βα κίνϑῃ ἴ896 8}} ᾿Πθτα 
παῖ βαὶ], νυ τἢ ἴ869.--- ΤῊ Ὁ ΔΡΡοδγΒ ἐμαὶ 
Ῥδὰ] δὰ ργδυϑὰ {δαὶ ἴμ6 Ἰΐνοβ οὗ 411} γῇῆο 6 ΓῸ 
ὁπ Ὀοδγα, τϊρὺ Ὀ6 βρατοά. Εον 86 βαᾶῖθ οὗ 
Υἱρδίθουβ θη, θη οεςθ ἅτ οΘομἔογγοα οὐϑη ὁ (δ 6 
ἀπροῦϊγ. ΕΣ [οὐ Β βΆκο, ϑοάοτῃ νγὰβ βραγοὰ 88 
Ἰοπᾷ 88 ἢ σοιπδί ηϑὰ ἴῃ ἰδ, ὕπάογβίδπα ἐμὲ8 χζυθδῦ 
γα ἢ, γ9 ἀρ ΟΑΥ δηὰ ἀσσορδηὶ οἰ] γθη οὗὨ (δ9 
ποῦ]! Υοὸ οὐδ ἰδ ἴἰο βίοι οὔβοιγο Ἰἰρἐ5----οίο 
Β' 016 ΟἸ τ ϑυϊδὴβ ποτὰ γ8 ὈΘΠο]ὰ τὶ 8οογη--- 
ἴο {89 ἀοβρίβθὰ ῥγίβομονυ Ῥϑυ]---ἰδὲ γ8 οϑῃ 8ι10- 
ΪΥ γΟῸΡ ἰ80Ὁ]68 ψὶ ἴοοά, Ὀγοδίῃο ὑμπ6 αἷν, δηὰ 
860 ἐδο Ἰἰρ} οὗ {π6 βῃ. (βίαν ο).---ἾὟ7 ΔΥθ, 88 ἰξ 
ΓΘ, 8180 ἰῃ 8 ΒμὶΡ ὁπ. [86 ΒίΟΥΠΑΥ͂ δη4 ἀλη ΥΟῸΒ 
οσθδϑὴ οὗ ἰμ18 του], ἰὰ ΘΟΙΡΔΏΥ ὙΠ (ἢ 8008 
ἱηϊγυδίρἃ ἰο ΟἿΓ οᾶγθ. [Κϑὺ 8, ἰμ6ῃ, ΘαΥ ΘΒ 
δίσῖυθ, ὙΠ ΘΟπ Ϊπυθαὰ ὈΓΑΥ͂ΘΥ δπα ῬΘΥβοηδὶ οἵ- 
ἔογίβ, ἰο ΘΑΥΥΎ ὑπο τὶ Ὁ8, δ 8 ρυϑοίουβ σῇ 
οὗ αοά, 80 ἐμαὶ ΠΟΙ ΒΟΥ 7 ΠΟΥ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ 816 
ΒΒΙΡΎΓΘΟΙ ΘΟμσοΥΐηρ ἐδιΐὰ [1 ΤΊτ. ἰ. 19} δηὰ 
ἤΏΔΙΠΥ ῥοΡΊ8Βῃ; ἐβθῃ, θυ ἢ ἴΓἈ8Π6 δὶρ οὗ [{ἴ ἱ 
ὈΓΟΚΘῺ ἰπ Ρΐθοθβ, τγχὸ οδι, τυλΐ ἢ ὑῃοτα, ϑαίθν ἐδ 
ΒΘΟΌΓΘ ὨδΎθῃ οὗἁ Θίθ ΓΔ) 116. (ΑΡ. Ῥαϑί.) 

γεκ. 26. Ηϊουνυθοὲϊ υσϑ πλτδὲ Ὀ6 οὐδὲ ρου 
8 οοσῖδὲῃ 1518}. ---οτὰ, γον 8] ποὺ ἰο τι ἐμ 086 
ΙΒ] ΠαΝ οὗ ΒαίειΥ ἴῃ ἰμθ ἰγου]ο ἃ οοδδὴ οὗ {}ν}8 
γγΟΣ]α, ἩΠΟΥΘ Ὑ6 ΤΠΔῪ (ΘΙΩΡΟΥΑΥ ΠΥ ΤΘΡΟΒΒ, ἀπί] 
Ὑ6 σοιρίοίθ ΟἿΥ ͵αϑὲ συόγᾶρο, δηᾶ, ψ11]6 τγϑ 
816 αὖ οἰθγηἶ γ, ΒΊΟΝ 8 τὰ αἰγ ΔΡΡΤΟΔΟΣης, 
δΤ6 80]6 ἰο Θχοϊαϊπι: Γ[8πὰΐ [δηὰ! “ ΠΘΓΘΥΟΓ 
ΜῸὸ7 116 δὺ ἐπ γ ἔδθοὶ, γὸ δ. ἷπ 8 βδίο Βδύθῃ:; ἰδθ 
τουαϊθ ὈΓΥ ὙΠΟ. ͵ὸ ΤΌΔΟΝ 1, γα δαθμὶί ἰο (ὮῪ 
τ ἰβάοτ ; 1 6 68} δἰ 1δϑὲ ϑηΐδὺ ἐΠῪ οἰθγῃ 8] Κὶπρ- 
ἄοπλ, νγγ δύ ΠῸ οἶον σᾶτοϑ." (1161). 

γε. 27. Βυῖ 6 ἴδ9 Τουστθϑῖα ηἰκπὶ 
88 ΟΟ0119.---Ο ΠΟῪ ΙΩΔῺΥ Ὠἰρἢ(8 οὗ δηχί ον 1 
{μ18, δῪθ Ῥ6θῺ μαββοᾶ, ποί ΟὨΪΥ ΌΥ ποθ 80 
ΓΘ δὶ 808, Ὀυὺ 4180 ὈΥ οἰἶβοσβ ΒΟ ΟΥΥ ὑπίο (ἢ 9 
βοτὰ ἔγομι ὑμ6 ἀορὶμβ οὗὨ δϑὶοἰΐοη, δὰ νγαὶξ 70 
Ηἷ8. Ἀ6]Ρ, ὕγοτι ΟὁὯ6 Ιου πὶηρ ψαίοι ἴο δηοίμον! 
(Βίορον) - -.Δδα στὸ σγοτθ ἄχίνθῃ ὋὉΡ δᾶ 
ἄονσῃ ἴῃ Α ἅσϊα.---τἰ τπτδϑ οἢ {8.0 88πὶ0 ΒΟΥ ΤΩΥ 
Λαάγιδίο 868 ἐμαὶ (Π6 στοαὶ Οθβασ οὐἱϑᾶἂ ἴο ἰδ9 
ὑγθ Ὁ] Ρ1]οῖ: ““ίθος Ὀο]άϊγ; ποὺ σδαντίθδὶ 
Οεοϑδγ δηὰ δ18 ἑογσίυ πο" [“Νν. ΗὈΠΙΡΏΓΣΥ Θοπι- 
ῬΆΓΣΘΒ δπηα σοῃίγαβίβ ὑΠ6 βρϑϑοῖ οὗ 8988 γ ἰο {89 
Ῥἱϊοὺ υμάᾶθσ βἰπιῖϊασ οἱγουμηδίδποορδ: τόλμα καί 
δέδιθι μηθὲν, ἀλλὰ ἐπιδίδου τῇ τύχῃ τὰ ἱστία καὶ 
δέχου τὸ πνεῦμα, τῷ πνέοντι πιστεύων, ὅτι Καίσαρα 
φέρεις καὶ τὴν Ἑαίσαρος τύχην. Ρίωϊ. 46  οτίωπ. 
Κοπι., Ὁ. 818.᾽" (ΑἸοτὰ).---1κ.]. Ῥδὰ] οου]ὰ Παᾶγο, 
ἴῃ ἸΟΙΟΡ ὑθγπιβ, βαϊὰ ἰὸ ἐμ6 ρἱϊοὶ : “"Εθδὺ ποῖ; 
ἔμου οαγγϊ δὶ Ομ σἶβί δηὰ ἈΪ8 βα] ναϊΐοι "᾽" 

γεκε. 29. ΤΏΘΥ οδβὲ ἴον δηῃόδβοσα οὔϊ - - 
δηἃ υνἱβοὰ ίοσ ἴμ96 ἄδΥ.---Τ)6 δβρίτὶϊυδὶ 8ῃ- 
ΟἿΟΣ οὗ ΟὨ γχἰβιϊ8}8---- 8 1}, σοι ὈΣποα τ ῚῈ ἃ Εἰνϊηρ 
Πορο---ἶθ βοΐ Ὀρτνψασάβ, ποὺ ἀονγη να γαβ, Η Ὁ. τἱ. 
19. (ϑιαυῖκο).---Αῦν αἰκὴλ τὸ τῖδῃ [ῸΓΡ ἰμ0 ἀδΔΥ, 
ὙΠΘΟΥΘΒΒ ὙὙΘ ΤΙΔῪΥ͂ πᾶ γ9 ΔΙΓΟΔΥ ὑπάἀοτγνυδ) θα ΙΔΔΏΥ 
οὗ ΟὟΤ ρμϑβί ἀβυβϑ; Εοοϊ. χὶ. 7. (14.}. 

γεκ. 80. Απᾶ 886 ἴδ βίρηλθῃ ἡσοσὸ δΌους 
ἴο 6 ουἷῆ οὗ ἴδο δ !Ρ.---Βομοϊὰ 6 δάο}}Υ 
οὔ ἰμο πογ]ὰ ἴῃ ἰδ ἰἐπηθ οὗ ποοὰ! Τῇοδο ΡΥΘΆΟἢ- 
ΟΥΒ, ἸΒΟΓΘΟΥΘΙ, ἸΏΔΥ 6 οοηρατοὰ ἰο (δθ0 ἰἰιχϊὰ 
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“δηᾶ ἔυρίεἷϊνο δ ἸΡτηθη ὈΘίοΓΟ 0.8, το Γ8]} δι ΑΥ ἴῃ 
π6 ἐπ οὗἩ πθ04, δηὰ ἀοβογτὶ (6 βῃὶρ οὗ (π6 
Ομυγοὶ ὑπαὶ δὰ Ὀόθη δοιὰ ἰο ἐμότω, 7 08 
ἷχ. 18. (ϑιίανυκο). 

γε. 81, Ῥδῃ] δαϊἅ--- χοορῖ [8666 δ ἐᾶθ, 
οἱἰς.---Ρ δ] Βδὰ ἃ μοαγί {Πδὺ νγϑ8 [1]] οὐ 811} δπὰ 
οὔ ]ονϑ ἴο πιδῃ, δηἀ ὈΥ {π666 τπηδὶ ἢ -ΘΡΓΪΏ 8 41} δἷ5 
ΔοίΟηὴ8 ὙΟΥΘ τοχυϊαϊοά. Ης μδὰ ἱπθὶροα ἐδ6 
ῬονΕΥ οὗ ἴπ6 αἰνίπα ῥγοιηἶβθθ; 6 ψ88, 60η86- 
4υ ΠΥ, υπἀδυηϊοα δηα 11}}}} οὗ οΘουγαζο, δπὰ οου]ὰ 
οοῃηίοτί δηὰ βυδίαϊη πὶβ σοιρδηΐομβ. Ὁοἀ μαὰ 
εἴνοη ἷπι Δ}} (δ 6πὶ ἐμὲ ΟΓΟ 88}}1ὴ0 τ ἢ Ηἶτη ; 
δαοησο ἰἷβ 268] Μ)͵ὶβ ἩΔίοσιΓΩΙΙ, 6δοὸ ἰδΒαι ποῖ οὯδ 
διιου ἃ ρογβἢ ; Π6 ᾿τηργοββίνοῖυ ψδυηθὰ {ἢ π ποί 
ἰο ἰεδῦθ ἴθ δὶ!ρ; δἥογνδσὶβ, μ6 θῃσουγαχοὰ 
{8θπ ἰο ρατίδίκθ οἵ ἰοοά, δπὰ βοὴ υγχοὰ ἐμ οιὴ ἰο 
ΒΔΥΘ (ἢ ΘΠΊΒΘΙν 65 ὈΥ͂ ΒῊῪ ΠΠΠ|ΐ πη. [ἢ βιογί, (6 Ῥγο- 
Υἱάρα ἴῃ δυο τῪ Γοβροοῦ ΤῸ {πΠ6 Ῥγοϑογυδιΐοη οἵ 
ἐμοῖν ᾿ἴνοϑ. ΤΏθησο ὸ ἸθαΓπ ἴῃ ΜὮδὶ ΤἸΏΒΠΠΘΡ 8 
ἰθδοθοῦ ἸΠΔΥ͂, ΌΥ ἰδ δι ἢ, χρογίθησο δηὰ ρϑη- 
αἷπὸ ἰονθ, Ὀθοοπιθ ἃ ὈΪ] βίης ἰ0 οἰ γβ, ρασίϊου- 
ἸΑΓΙΥ ἰπ δοββοῦβ οὗ αἰδβίγοθβ δηὰ ἀδηῆροῦ. (ΑΡ. 
Ῥαβι.) 
γε. 82. Τδη 80 δοϊάϊοσα ουἂϊ ΟΠ ἴδ9 

ΤΟΡΘ8, οεἰο.--ἰι νγὰ8β ἃ βίγουζ ἔδιι ἢ νυ ο ἢ Ῥ6Γ- 
ἔογπιθὰ ἐμαὶ δοῖ; [0ὉΓ ἐδ ἴἰϊ0 ἰαδὲ Ὀγίάρσο ννδ8 
Ὀγοκοη ἀοτῃ ἰδὲ σοηποοίοα ἐπ 6 Ἰδαπὰ νι ἢ (86 
8.10, τ ἢ] ἢ ΠΟΘ ΠΟ πορθὰ ἰ0 ϑανθ. ἤθη {110 
ὀθηϊυτίοη ἀϊγοοϊοα (δὶ (6 Ὀοδὺ δοιὰ 6 σαὶ 
Ἰοοβα δη( δρδηδοπρὰ ἰο (6 8 Υ68, 6 δηἰογοᾶ ἴῃ 
1π6 Ἰ᾿6-οαὶ οὗὁἨὨ Ῥα.}8 ψογὰ, σι πΐῖοῖ ν5 ἤΤΠΪΥ 
μοϊὰ ὈΥ ἰἰ ἔδινα] 688 οὗἨ (6 διαὶ Οοἀ. 
1κβοῖ ἰτ Ὧο 4150 ἐλγννοῦὶς ἴοὸ ουὶ οΠ (6 ΤΟΡ6Β οὗ 
ΟΥΘΥῪ Ὀοαὶ ἰπ ΜὨΐοῖ ἔποὰ ρῬυϊθαὶ ἐμ γ ἰγαδὶ Ὀ6- 
δ᾽ 498 (σα ; ἐμὴ νν7}}} ὑπ γ ἀδτὶς ἰὴ Ρ888 Δ ΔΥ͂ 
Ὀοΐοτο ἴπ6 πιογτπίπρ Πἰχμΐ, πὰ ἰποὰ 83.18}} Ὀ6Βο]ὰ 
86 σ]ογίουβ μεὶρ οἵ (οἀ. (Β68861). 

Υκε. 84. Ῥοσο 584}} ποῖ 8 παῖσ 41} ἴσοι: 
89 Βθδβᾶ, εἰο.---δδο.οοι ἀτὸ ὑπὸ ποηάοθγβ ὙΔΊΟΒ 
αοά ρμοτγίογιηϑί Α ῥσίβοῃϑυ ἴῃ ομδίῃβ πιδὺ Ὁ6 δ 
Ῥγορμδμοί, δῃὰ κα βανίοιις οὔ ἰῃοβ6 ψ8οὸ Βαὰ Ὀοιυπὰ 
πὰ, θη. χὶϊ. 12-14. (ϑιδυκο).--- θη τὸ Δ ΓῸ 
Θχροβοὰ ἰο ψγϑαὶ ἀδῆρον, Ἰοὺ 0.8 σοι Σ (Π6 
οἰ ργΌΒομο9 βδηα στγδοίουβ Ῥχουϊάθησο οἵ 6οά, 
δηα σοπδίἀον {μδὲὶ 4]} (π6 Βαΐγϑ οὔ οὐῦ βοδὰ δ. 
ΒΌΠΙΟΡΟΙ, ἔυκο χὶϊ. 7; χχὶ. 18. (14.). 

γεκ. 8ῦ. Εἶο ἴοοϊε Ὀσϑϑᾶ, δὲ ἃ κανο ΒΔ ἶκ 5 
ἴ[ο Θοά.-- θη δ] ἰμ8 Ῥγαγοὰ Ὀοίοσο {86 
ΤΠ68}, 6 νγἃ8 [116 88]: οὗἩ χοοά βαύουν [Μί. νυ. 18] 
ἴοτ {πὸ 8016 σοιήρδην. (Β 056Γ).---Τ 8 ΘΑΤῚΥ 
τη] ἱπ ὑπ6 ἰοιηροβί-ἰοϑὶ βῃ}ρ, δίϊογ. Ῥδὺ] πδὰ 
Εἰνϑη ἐμ η}κ8, ἰ8 ὑπ ὑγὰ σουπίογρατὶ ἴο ἐἰνο ρο6806- 
ἔα] δ ασηον οὗ {πΠ6 ᾿οτά 2655 οἡ ἃ ῥ᾽ ἰΐονν ἴῃ ἴΠ6 
Ηἰπάδσ Ῥαγὶ οὔ (η6 βῃ!ρ ἱπίο νι ΐϊσ 1Π6 ΨΔΥΘΒ 
ΘΓ Ὀοδίϊηρ, Μαγκ ἵν. 87, 88. (Β68867).---ΤῊ 9 
Ὑ1016 οὗ ῬΒβ. χὶνὶ. ζδυ 6 Δρρ! θα ἰο {π᾿ Ῥγοθοπί 
6886; ἰὑ τγδϑ ἰγΥ 8 1268] οὗ ὙΒΙΟΝ ΠΟΤΟΘΒ ΡΔΓ- 
ἰοοῖ. (πα Βαππιθ). 
κε. 86, ΤΏΘΩ τόσο ΤΏΘΥ 4]}1] οὗ βοοᾶ 

ΟἾΘο:.---ΤὴῸ νογὰ οὗ ἀοὐ ἱπβρίσοβ θη ψ 1} 
ἔσθ σοῦγαρο, δηὰ “8 ννογὰ ΠΥ ΒΡΟΚΘῃ ἷἰβ 'ἰΚὸ 
ΔΡΡΙ68 οὗ ροϊά ἰπ ρῥἱοίυγοθ [Οὐοττα. νογβ. δελαίεθη, 
ἐ. 6., 1568] οὗὨ δἰῖνον. σου. χχυ, 11. ΤΊ) Γο- 
ἤογα, “οἱ γοῦν ᾿ἰχηΐ 80 Βῃ1η6, οἴς.᾽" Μαίί. νυ. 16. 
(δίδυκο). 
ΕΒ. 88. Οδδῖ ουὖἱξ ἴδ9 νυβϑαῖ ἰῃἴο [86 568. 

--Βεδοϊὰ, Ο Ομτ βείδη, ΒΟ [8656 τηθῃ σαδὶ ΔΨΆΥ 
115 ἔοοα ἴον ἴῃ 6 Ὀογ, ἴῃ οσάδν ἰο ρσόβοῦυθ (86 
φοιηδηΐ οὗἉ μον ὈΟΘΟΣΥ ᾿ἰΐο. Ὑ1 ἰπου ποῖ 880- 

τὶ 66 ἰθτρογὰὶ ἐπ ἴπθ, ἴῃ ογάοσ (0 οὈέδίη οἰοττιαὶ 
117 1-.--- παῖ 88}4}} 10 Ῥγοῆϊ ἃ τηδῆ, εἰς. 3" Μασ 
ὙΠ. 86. (ϑίδυϊκ). 

ἵεε. 89. Δηᾶ σθαι ἰϊ τσϑ8 ἅξγ.-- Αδοτ΄ 
{πὸ ἀδτκηοββ, Πἰχηὺ ΓΟΟΔΡΡΟΔΓΕ; ἰΠ6 πἰ σας μ85868 
ΔΥΘΥ, ΔΠπα {Π6 δῈΠ τἶβοβ: ΟἿΌΣ ἰγοῦ Ὁ]65 ψ1] δὲ 
Ἰδησίη οοπια ἰο δὴ δὰ. Θοὰ ἷἰβ βοαγοϑὶ ἰο ὺ8 ἴῃ 
ΟἿΓ φτοδίεβὶ ἀϊδβίγοσβ. (βίδσκ). ἜΘΟΥ 'κηϑυν 
Ὡοῖ ἴ86 ᾿δῃἃ ---Α βισικίηρς σουπίοτγρετέ ἰο {86 
ΡῬΓαβθὴῦ βἰἰυϑιϊο ΤΩΔΥ͂ Ὅ6 Ἰουπαὰ ἴῃ ἴμ6 ΘΠ ΌΤΟΒ 
ἈγτΩΠ ΤῸΓ ΠΙΆΤΙ ΠΟΙΒ, ὙΠ ΓΘ ΠῚ ὈΥ ΟἸ γίγεθαβ [086 οὗ 
ΜοΙΔπ Ομ ἢ οπ᾿8 δἰθ ἀοηΐδ8, ἢ ἃ Βα ὈΒΟ ΌΘΕΕΙΥ δὴ δἴ- 
ἰποθηΐ αἰνίπο; αἀἰοὰ ἰὼ 1600.---ΤᾺ.]:- ὙΠΟ Ἰαπά 
Ϊ8 ΠΘΔΓ, 7611 Κηοτνη ἴο 411, Τοπνυὰβ τπῖϊοὴ τὸ 
δίθον {86 881}, οἱο.᾽᾿ (Βο886γ). 

γκε. 42. Απᾶἃᾶ 186 δοϊάϊοσα' οο 56] τσα 
ἴο ΚΙΗ [86 ὑσγίβοῃθι8.--- Τὴ βοϊἴοτε ἩΟΤΟ 86- 
σουπίδὈ]6, ἢ 6856 ΔΕΥ͂ ὈΥΪΒΟΠΟΡ βου] Θδοδρο, 
δὰ δοῆοθ ἱἐδμοῖὶν δρργοποπδίουκ βυρροϑίοὰ ἐδ 
ΟΓΌ6] (Βουρθῖ. ΤΒῸΒ τη6 5 τοαγίῷο ᾿εὰ ὈΥ δὴ υἢ- 
ἀπο Σ68] ἰο θηϊογίαίη ζ8]86 Ὑἱο8 οὗ ἰδεῖν οἰδιοϊαοϊ 
ἀυ!ν, δῃἃ τηδὺ Θῃ  γΟῪ Τοτχοὶ ἱμδὶ {ΠΘΥ δγο, θ6- 
δβῖ468, θουπᾶ ὈΥ͂ ἀιιῖο5 ὙΒΙσἢ (Π6Υ οὐνα ἴο οἰ βοῖβ. 
(ΕἸ 6 ζ6γ). 
κε. 48. Βαϊ ἴδο οϑεϊυτίου,, Ὑνὲ πᾳ ἴο 

βΒᾶνθ Ῥαδυ].---Αἰ ἐμϊ85 Ἰαῖθ ρεσίοα, στ θη Ῥδὺ] μδὰ 
Οϑοδρ οι 80 ΤΏΔΗΥ͂ ἀδῦροτβ, ἢ που]ὰ πδνο Ἰοδὲ μὲκ 
1176, 1 σα οα δὰ ποῖ ἰουοδμοᾶ (μ6 μεασί οὗ ἰδΐβ μα- 
ἤδη σδηίυτίον, δηᾷ ἰποϊϊηϑὰ Εἶτῃ ἴο Βῆον Κάθε 
διὰ στοαί πἀθ ἴοὸ 186 τδὴ τοῦ. ΒΒ μαὰ Ἰοδσποὰ 
ἴο0 Γονοσο δηὰ Ἰοτθ. (Β6886:). 

ΟΝ ΤΗΝ ὙΠΟΓΕ ΟΗΑΡΤΕΕ.---7'ε σοοα εομπδοῖ ο 
α πιαη οὗ Οοα ἐλουζα ποί δὲ ἀεερίἐεά, εὐδη ἔν ἰεερο- 
ταὶ αῇαΐϊγε: ἵ. ῬΔῸΪ 5 οσουηβοὶ, γτορ. 10: Π. Τδο 
ΟὈὐθοιίοηΒ ἰο 1ἰ, τον. 11; 1Π1. Τὸ δοπβοαυθποδοα 
οἵὁ τε θοίΐηρ ΐ, γον. 18 Δ, (ἔτοπι 1,1500.).---7Ὰε 
ἀαηφεγομς υοψασε οΥ αι ἰο ἤοπιο, απ ἵβιασε ΟῚ 
πιαπῦ α τοψασο οΓ ἐλ δατὰ ὁ} Ολτδί: 1. ΤῊ οοη.- 
βΒ᾽οί οΥ̓͂ (ῃ6 γεοϑϑ96ὶ νυ λτἢ 186 νὶπὰθ δὰ ἐπ σᾶυϑα, 
ΥοΓ. 14, 1δ; 1Π. Τὸ οχογιίΐοῃβ οὗ 86 βῃὶρπιθῃ: 
86. υπάογρίτὰ ἐμ δ! διὰ Ἰἰρμίθη ἰΐ, νὰν. 16- 
19; ΠῚ. Τηοῖρ ΔΡΡΑΓΘΒΟΥ δοροὶθδδ σοπαϊίϊοπ, 
νον, 20; ΤΥ. ΤῊ νόοπάογδι) τοδουθ--- 8 οαδοῦ- 
ἰαἰΐοι οἵὗἩ Ῥδῃ], δηὰ {μ6 μΒεὶρ οἵ Θοὰά, τον. 83 δ΄. 
(τοι 1,1860.).---ὐραυ ζει ἀχανιρίς ὁ. ΟἈτέείδαν δεἰ- 
Ῥοδεοβείοη ὧι (λὲ πιϊάεί οΥ ἄαπσεν: 1. Ἠδ ἔγυδβί γδῖοσ 
{π6 ἀδησογοῦ Ῥτοθοίδ οὗ 116 (Ἰπηἰὰ, γον. 27--82: 
ΠΠ|. Ης ἐποούσαροβ [8080 ὙΠῸ ἀδθδβροπά, τον. 88--88. 
([1560.).---Τάε υογαφε οΓ ἐϊε. (14.).--- αι ὧν τλ 
ϑίοτπι, α ποδίε ἐχατιρίε: 1. Οἱ πιαηΐίψ ΟΕ Π 658: 
᾿ἷ5 τῦῖδα σου δ), γον. 10; δὶβ Ῥγϑβεποο οὗ Ἰαϊπὰ, 
νοῦ. 8]. ΤΙ. Οὗ Οὐνίδιδαη Ῥεδοο οὗὨ τοἰπὰ;; ἢϊ8 
κἰπά δατηοῃ (οι, τον. 21: 815 ὈΠΒ Δίκη τὶ ἰπ 
οὐ, νοῦ. 2δ; 1Π1|. ΟΥ̓́ΪΒὸ ἀροδίοἷδς ἀποῖτου οὗ {86 
δρίτὶ; 8. Ῥγοόρμοίίς βἰδίαπιοπί, τοῦ. 24: ἢ δ 
ῬγΙ ΒΕ ]Υ Ἰοτο.οδϑί, νοῦ. 88.---αμ ἐπ Αὐγία (Ὑ6Υ. 
27), απα ΟΝ τίει οη (λε ἰαχδ οὗ. ἀἰἐππεεατεί (Ματὶκ 
ἵν. 86 8..), οΥ, 714 οηιϊπεπὶ δεγυαπί οΥΓ τλε Ζοτα οὗ 
αἰϊ: 1. πο βυδρίοἷουδ ΘΆΪπὶ Το ργοσοαδὰ [86 
βίοτιηῃ ; ΟἾ ΓΙ δὶ δϑῖθορ; ῬβὺΪ 6 ῥχίβοποσ; ΠΠ|. ΤῈ 
ΠΟΘ Υ Τουθδ]οὰ ἀυτίηρ ἰμ6 βίοσια ; ΟἾΤΙϑὲ σὸ- 
ῬΓΟΥ͂ΘΒ ἰδ αἰδοῖ ρ]68, γῆο 8δα Ἰϊ 16 ἔδι ἢ; Ῥαὺ] 
ΘΟ ΘΟΥΒ [ἢ 6 ἀσβροῃάϊπρ Ρθορὶς οη Ὀοδγὰ; [ΗΠ Τὴ6 
ΠΟΥ] οβοαρα ἔγοιῃ ἰπθ ἀδῆσον οἵ ἀθδ; 
Ομ τίδὲ σοῦυκοα {Π6 τίη δηὰ 6 γϑτοβ: δὰ] 
ὈγίηρΒ δῖ8 ΒΕΪΡΥΤΘΟΙΘα ΘΟΣΙΡΘΩΪΟΏΒ ΒΑ [6]}}7 (0 
Ἰαπὰ.--- αωΐ, δε αροϑίΐε, ὁπ ἐλε δἰογτὴν δεα, οΥ, Α 
φγεαίεν (λαη ὕοπας ἃ λεγε [Δ ι. χὶϊ. 41]: 1. Φ0:)48 
β665 ἔἴτγοπι {86 [οτὰ--- 8} ᾿οΟΌΓΏΘΥΒ, ἴῃ (6 86:- 
Υἱοῦ οὗ μἷ8 Μαβίοσ, ἰο (86 ρτϑϑὶ οἱἱὺ οὗ {δ ρμ8" 
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ἐδηβ; 11. Φο0η)88 Ὀσίηρα ὑπὸ τυ οὐ αἀοα ὍΡΟΣ 
.ῖ8 ζ0 11οὐ - το 518--- Δ] σοτἴοτίβ δ ἃ βαυθδ Ηἷ8 
ἰγαυ ἔς ΟΘοιμρδηΐοηβ: [1Π1. Φομδβ 18 γοβουθα 
ἔγοια ἔμὸ ἦαννϑ οὗἩ ἀθ8.}---- ΔῈ} ὈσηχΒ 270 ῬΘΡΒΟῺΒ 
δ8ἴ6}γΥ ἰο ἰδῃὰ; ΙΥ̓́. Φοπδα ὑχοοθϑὰβ ἰοὸ ΝΙΏΘΥΘΆ, 
διὰ Ργϑϑοδοβ σορθηίδποο--- Δ] Ῥχοσθοβ ἰο 
Βοπιο, δηα Ῥγοοϊδισὴβ (80 (Λ08Ρ9] νγῖϊ 0 88οχὶ- 
ὅσο οὗ ἷἱπ [|1ἴ6.--- αι οηἡ λὰ 7οωγπεν ἰο οπιο, ἃ 
φίοτίοιφ ἐϊϊωείταίίοι οὗ ἐλε ἐγω(ὶ, ἰλαί (δὲ δίγεησίλ οΓ 
ἐλε Σοτὰ ἐς ππαάξ ρῬεγγεοί ἐπ ἰλὲ ιοεαζηεϑὲ 077 ἀὲδ 867- 
οαπίδ [2 ΟὐοΥ. χὶϊ. 9]: 1. Ηδ ἀθρδσίβ 88 ἃ ὈΥΒΟΏΘΣ, 
διά, πουογίθο θβδ, 15 ἃ ἴγθθ σδῃ ἰη ΟΒσϑὶ, ἔγθθ 
ἤἔγοιῃ ἔδϑδασ, δηὰ δἱἶτο ἰῃ ὑμ6 ϑρίγτὶι, τυ 8116 [8080 
ἯἘΟ 861} υῦῖι ἢ πὶ, ρα συ γ:οαὰ ὈΥ ἔθασ, ἸοοΚ ἴογ- 
μαγὰ ὙΠ ἰοστῸΥ ἰο 80 ἀθησοῦ Μοὶ 8 αἱ Βαηά; 
11. Αθ. οὔθ ἱζπογδηὶ οὗἩ ἰμ6 868, Διο ΟΧΡΟΓΙ- 
δῃρσοα βοϑιηθῃ, δηὰ γοί μο χίνοβ ἐμϑιι ἴδ 6 νγὶβοϑὶ 
ΘΟ. 861 ἰῃ αχίθσῃδὶ τιδίΐοσβ; {Π1, ΑΒ 8 ἸΏ δῇ ὙΟΓ- 
ᾺῪ οὗ ηο γτεζασά, ἢ ἷβ8 ουϑυ-Ἰοοἰςθα ὉΥ ἐμθ ἡου]α- 
Ἰγ-τηἰπάὰοα, Ὀυὶ ἰὰ (88 ΒΟῸΓ οὗὅ ὑχ186] ἢθ ΟἾΘΟΓΒ δπὰ 
δαβίαϊ 5 81} ἢὸ βΒυχτουπά δἷπι; ΡΥ. ΑΒ ἃ βιἷρ- 
Ὑτοοϊκοα τη, ᾿9 18 οσαδὺ ΔΒΠΟΣΘ; ΠΟΥΘΡ ἢ 61688 ἢ0 
ΟΔΥΣΙΘ5 ἩΪΓῊ Εἶτα (μ6 603Ρ9], ἰο ψ πΐοὴ Βοπλθ δπὰ 
ἰμ8ὸ νι οϊθ γον] ὰ 676 ἰ0 ὈΘ 2846 βΒυθ]96ι.--- αι 
ἦμ ἰλὲ φίοτια, οὐ, 1} αοὐ δὲ 70. τι, τολο οαῆ δὲ 
ἀσαΐπδί 63 [Βοπι. Υἱῖδ. 81]: 1. Νοῖ (μ6 νπᾶβ 
δηὰ (δ νγανϑβ, ἢ 41} {801 Ὑἱο] 6 Π00, [ὉΣ {Π6ῸΥ 
δ΄6 σοηίγο] θὰ ὈΥ ἰμ9 ΑἸπϊκὶγ; ΠΠ1. Νοΐ τχθῃ, 
τὶ! 41} ὑπο ῖν οἷδῃὴβ δηὰ ἀθνίοοϑ, ο σ᾽ ἰη9 1 οτὰ 
δΔγ8: “Τ6Κα δουη86] ἰοχοίμον, δὰ ἰΐ 8}}.8}} Θοτλθ 
ἴο δουρί [186]. Ὑἱ]}. 10]; 1Π1. Νοὲ οὺξ ονῃ 
Ἰοδυῖ, ὙΣῈῈ 61} 116 ἀουδὶβ δῃηὰἃ ἴθδυβ, [ὉΣ 8} 9 6σοἴ- 
ἔογιϊης τογὰβ ἃσθ μβοδρὰ ἔγοιη δθουο: “"ΕθΔΓ 
ποι᾽", γοσν. 24.----7Τ΄ὴε Ολγιείἑαη᾽ 2 οοπυΐοτί απα πιδαης 
97 «αὐεῖν ἀμτγίπσ ἰδ δίογτιν οψασο ΟΓ ἰὐε: 1. Ῥτυ- 
ἄθῃοο διὰ ζογοϑὶ καὶ, 88 81} ὑθῖλροταὶ ὑμίη σα ΓΘ 
Ὀποοχίδίη, τόσ. 9, 10; 11. ΕὙΔΙΘΣΓΏΔ] υπΐοῃ δπὰ 
βάθ ἐγ ἰπ 86 Βουν οὗὨ ἀδηβοῦ, τον. 21, 24, 80: 
ΠῚ. ΕἸγιρποββ δὰ σϑϑο]υίοι ἴῃ βδου δοίης ἰθιι- 
ῬΟΓΔΙ ἐμ ΐη 8, γον. 18, 19, 88; ΙΥ. Οορβάθῃοο δοὰ 
ἔγυβί ἐπ αοὐ, διαὶ ἐμ βίογιμδ οὗἉ ἰθιμρίαἰΐοη, γ60Γ. 
22-25. Υ. ατγαδίοίαὶ υ8ὸ οὗ ὑμ9 τηθϑπβ οὗ 97806, 
γοόγ. 84-.86; ΥἹΙ. Βοροῖυ! οοπίθηιρίδίΐοη οὗὁὨ ἱπὸ 
ἘΘΑΥΘΩΪΥ ἰδπὰ οὗ γτοβί, τοῦ. 44.---7λε δἠΐρ ο.) (δε 
Ολεωτελ ὁ.) Ολτίδε, ὁπ ἰδλδ δἰογτην οοεαπ ο ἰδ6 τοογϊά: 
Ι. 186 ἀδημοσβ; (4) ΘΟὨΪΓΔΡΥ πϊηβ, γοσ. 4, 14; 
(δ) υμννῖδο ῥἱ]οὶδ, τορ. 11, 12; (6) βυρογβαουβ 
ξοοάδ, τοῦ. 18, 19; (4) οομίοπάϊηρ Ῥδγιΐο8, ΥῸΣ. 

80, 42; (6) ἰάάθῃ ΤΟΟὶ8, γον. 29, 41. Π. 1.6 
ἸΩΘΔῺΒ Οὗ βαΐοίγ; (α) ἰμ6 ἐθδυϊ ΠΟΥ οὗ ἀογτουῦΐ 
ἸΘΒΟΏΘΥΒ, γοσ. 9, 21: τ) (86 ἱπδισχυοιϊομπβ οὗ ἐδ9 
αἰνίπο νγοσὰ, συν. 28 ἢ ; (6) ὑμὸ οΘοῃβοϊδίξομβ οὗ 
86 ΒΟΙΥ Κ'δογαιλθηίβ, υοσ. 8ὅ; (188 ὈΙοββίης οὗἨ 
ὈΘΙ ΣΟΥ ῬΥΔΥΘΓΒ, γῸ Γ. 8δ: (6) ἐλ 9 βδυϊὴρ βδπὰ 
οὗ 86 δἰ αοά, τον. 24, 84, 44.---- ΤΒουρἢ 
(80 βΒοοάβ σοωρδδϑβ ἃ8 δουΐ [9ΖΟ0η88} ἰϊ. 8; Ρδ. 
42: 71], δοιὰ, Ο ἱογὰ, δοϊοδὲ πεῖ ὑπ γ Ῥθορ]6᾽", 
γογ. 89-44: 1. Ατηϊὰ {μὸ ὈΠ1ον8 οὗ ουὐϊτψαγχὰ 1178; 
Π. [π δ βίοστῃβ οὗ ἱπσασὰ ἱθιηριαἰίοηδ; ΠῚ. [ἢ 
{μ6 σοῃβ[οὶβ οὗὨ ἐμο Ομ γἰβιΐδη ΟΒυτο.--- Τ΄ε οοπ- 
δοίϊηρ υοταὰς αὐάγεεεεα ὃν ἰλε Σοταά ἰο λὲδ δεγυαηέ, 
τοῆδη ἀὶδ ἰϊϊὲ ἰδ ἵπ ἀαηρεν, γοῦν. 28-26ὅ: 1. Ηθ εὐ- 
ἰο8ἰ5 {86 ζαϊι Ὁ} οὐοάϊΐοποο οὐἠἨ 8 βούυβδῃηίδ: 
(ΠΟΥ βίοοά ὈΥ͂ πιθ, οἱ. τόσ. 28; 11. Ηὁ σο- 
ΠΟῊΒ ἰῃ6 ὈΓΟΠ)Ϊ86 οὗ αϊνίπηο συϊάδποθ: “ΕΘΑΓ 
ποί, Ῥαυ]: ὑπο τηυϑὲ δβίδηά, οἱο.᾽ υϑνγ. 24: 1Π]|. 
Ηο Ὀοδίονα οὐ Ῥβαϊὶ 41} ἰμ οδο οὐ ψοπὶ ἐμαὺ ἃΡο8- 
116 Ἰοοῖκ9 τψῖι Ἰονο: “αοἀ Βαδὶἢ αἴγϑη {μ66, οἰο.᾽ 
ΥΟΥ. 24.---7λὲ ἰλουσλία απὰ ἱπίεπίδ ΟΥ̓ ἰλα λεατί, αϊδ8- 
εἰοδεα απιϊα δίοτπιδ, ΟΥ̓ τολεπ ἀεαίλ ἰδ πραγ: ἰμ 6 ἢ 
ΙΏΔΥ ὯΘ ροτγοοίνοῦ, 1. ΤῈ9 υἱΐοσ Ἀ6]}1οββιι688 οὗ 
186 τπιϑῃ οὗἉἩ (86 νογὶα---ἷβ τϑπὶ οΟΥἁἨ ΘΟ 86], δοὰ- 
ΓΤαρο, Ἰονθ, τοὺ. 22, 80, 88, 42.Ὀ 11. Τὴ ἰσχὺθ 
τοδί οθ8 οὗ (δ 6 ΟὨ γἱβιίδη----ἷβ ἔχυϑὶ ἴῃ αοά, μὲ 
ΡῬγῦθϑθῆοο οὗ τηϊηα, ᾿Ϊ8 ἸοΥϑ, τοῦ. 2]1--2ὅ; 8]--8. 
ΠῚ. Τὴ βΊοΥΥ οὗἉ {μὸ [,ογά----ἷθ ΑὙΤᾺ] πιδ)οδὶν, 
πἷ5 τ κϊθουβ λυ χηλθηίβ, εἷβ σοι ραβδί ομαὺθ σΥ866, 
γον. 20, 24, 2, 80, 44.----Τὰςε δεα, αἰιοανε απ ἐχαϊίεα 
δοέπε ΟΥ̓ (ἦε λοΐψ αεἰδ ο,Γ αοά: 1. ΟὗὨ ἷ8 οτοαιϊγθ 
ΡΟΤΟΥ, βίηοο (88 ἀδγβ οὗἩ ογοϑίϊοῃ: “80 ϑρἱσὶ 
οὗ ἀοἀ πιονϑαᾶ ὕροῃ ἰδ ἴδοθ οὗ ὑμ6 ψψαίοσβ." [θῃ. 
Ϊ, 2.7: 11. ΟΥ̓͂ ΙΪ8 ἱπιραγίΐα) }υϑιῖοθ, δῖποο ἰλ6 ἀδΥ8 
οὗ ἱμὸ ἀοϊυχο; 1Π|. ΟΥὨ δὶβ βαυΐϊῃρς 7806, Βῖποθ ἐδ9 
ἐλπιθ οὗἨ ΝΟ 5 ἀ θ᾽ σου θ6, πὰ οὗ 18γ86}᾽8 Ρ88- 
88.329 ὑβγουρἢ ἰμ6 Βοὰ 8968.---[7.ε δλίριστεοζ ΟῚ ϑέ. 
αμῖ, ἀεδοτίδεα Αοἴς, ΟὮ. χχυΐ. 1. Τ 6 ἴδοι 8 ὁ0η- 
ποοίοα σι} ἐΐ; (α) [18 ῬΌΓΡΟΒΘΟΒ οὗὨ ἰδ σόογαρθ; 
(δ) ὑμ6 ππύδυοσδϊο οἰγοιϑίδησοβ ὉΠ6ΘΣ ὙΠ16Ὰ 
186 βῃὴρ 88110; (6) 80 οδἰδδίγορμο. 11. Τδὸ 
οοπάμοί οὗ Ραυ], αὔἴοσ {π6 σοιηταθποοπιθηὶΐ οὗ ἰδ 9 
γογᾶζο; (α) Ηἷ8 ῥχυάθηοο; (δ) ἴον; (6) ζδῖι. 
(866 ἰδο Τοτοχοίπᾳ δἰκοίοθϑ). [1Π|. ΤἘ6 ἸΘΘΒΟῺΒ 
ὙγΒΙ οἷ ἐΐ ἰθδο 68; (4) 88 ἴο 88 τηγβίθσϊουβ ῥῆ ψα 
οὗ Ὀ᾽νίπο Ῥγονίάθησο; (δ) 85 ἴο ἐδ ὑσῖα]β οὗ {89 
δουυδηὶβ οὗ αοἂ; (6) 88 0 δΒ9 βογοσχοϊβηίυ οὗἢ 
6οὰ.---Τ.] 

ἘΔ.--ἸἘΧΡΕΒΙΉΝΟΕΒ ΑΝῸ ΑΟΥΒ ΟΥ ΤῊΣ ΑΡΟΒΈΤΕ ΔΈ ΜΑΤΑ. 

Οβάρταε ΧΧΥ͂ΠΠΙ. 1--10. 

1. Απάπδοη. {ΠΥ [076] ΓΘ οϑοδροὰ [Ἀβἢοτθ], ἔμπα ὑπ 6 [το] Καθ [ϑοογίαϊ 64] 
2 ἰ8αὺ {π6 ἰδία νγὰβ [18, χαλεῖται] ο4]1ὁ6 Δ Με] 14 [Μ 44]. ἘΑπὰ {86 ὈΑΓΡΆΤΟΙΒ ὈΘΟΡΪΘ 

[086 Βίγδηρεῦβ, βάρβαροι] βΒμονγοα τι8 πὸ 1016 ΚἸ πη 688: [ὉΓ {80} Κἰηα]οαΣ ἃ ὅτο, δυὰ 
ΤΟΟΘΙΥΘα 18 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 0η6 [8 8]}, πάντας], Ῥοοδαδο οὗ [86 ρῥτοβοηῦ γαίῃ [οὐ {86 ταῖη ὙἘ]ΟῈ 

8 δὰ Ββοῦ 1η], δπα Ῥϑοδῦβο οὗ [86 οο]ά. ἘΑμὰ [Βὰ{] τβθη Ῥδὰ] μδὰ ραϊῃογθα δ᾽ θαῃᾶ]ο 
οὗ δύο κβ, δπὰ Ἰαϊὰ ἐΐλεηι οἡ ἐμ ἄγο [οπ ὑπ 6 ρι]6 οὐὗὐἠἨ ποοά], ἔθ γθ οδτὴθ ἃ ὙἹρὸσ ουαὐ οὗ 

4 [{86γ0 οδτηθ ἔοσίι ἃ γἱροῦ Ὀϑοδῦβα οἱ, ἀπὸ,"] [6 ποδί, δηα ἐδβίοποα ου Ηἷα Ββαπά. ἘΑπὰ 
80 
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[8|} ὙΠ 6 {86 ῬΑΓΡατίδη8 [0.6 ΒΙΓΔΏΡΘΓΒ] ΒδΓ ἴπ6 νεποπιοις Ὀοαϑὺ [{Ππ6 Βεδβὶ, ϑηρέον) 
“Ὡρ [ΠἸδΔηρΊΏ 9] οὦ 18 Βαηὰ, ΠΥ βαϊά δἃπιοὴρ ὑδμοιηβοῖνοβ, Νὸ ἀουδὺ {815 τπδὴ ἰδ ἃ 

ἸΩΌτάθγοῦ, ἡ ΠοΏΣ, (ΠοῸρΡἢ 6 Βα ἐβοαροα [Π6 868, γοῦ γϑῆρϑδῃοα [τοι σὶ θυ 110η} βαβογοί 
δ᾽ υοῦ ἴο ᾿ἰνό. 
6 ἔγτοῃιυ ὨΙΒ6] ἢ, ἀπιτι Ἢ 

[1δαῖ, δὲ] (ΠΥ ἸοΟΟΚΘ 

ἘΑπὰ ἢ [Βαυὺ δο, 6 μὲν οὖν] Βῃοοὶς οὔ᾽ {86 ᾿δαβὺ [{ΓΘῊῪ τῈ6 Βαδϑί οἵ 
Ἰη {Π6 ἔγο, δηὰ [ο]ὺ [δα ετοά, ἔπαϑεν] πὸ Βδγτ,. 
γΠ6η Β6 ββου]ὰ μανθ [ΠΟῪ δχρθϑοίθα {μδὲ μ6 ψου]Ἱὰ ὈΘΟΟΠ.6] 

ἙἘΗΟΥΡ οὶ 

ΒΎΟ]]Θη, ΟΣ (8|1}6ὴ [ον ποῦ]ὰ [11] ἄοτστι ἀοδαὰ βυάάθη]ν: Ὀαὺ δὐου ὑπο ὺ δὰ Ἰοοκεὰ 8 
ατοαῦ 1110 [88 ΠΟΥ, ΠΟΎΘΥΘΙ, γα θα Ἰοηρ], Δπἃ ΒΔ ΠῸ ἤδῖτα 60Π|6 (0 [5800 ἐδιδὲ 
ὨΟΥΒΙ ἢ; 8188 Ὀ66}}} Εἴτῃ, ἐὮΘΥ Θμδηροα {8611 τα 68, ἃπα βα]4 {πδὺ 6 δὲ 8 ροὰ. 

7 [Ιπ1}9 β8π|0 απαγίοτβ [Βαϊ ἴῃ ὑπ ὨοὶρῃΡοτγμοοά οὗἉ ἐδμαῦ ρ͵]866} 6 Γ6 ροββδββίοπβ οἱ 
16. σΒΙ6Υ τηδὴ οὗ "86 ἰΒἰαπά, ὙὮΟΒΘ πᾶπὶθ 8 ῬΆΒΙΙΒ [(Π6 τεῦ τηδη αὖ {δ6 1β]απὰ, 
Βϑηηοα ῬΌΡ].Β, ροββοββοα δὴ θϑίδθ]; Ἧὧἂὥ[Ο γον α 8, δΔῃηα ἰοαρθοα τβ ἰἴχοα ἄδγβ σουσ- 

8 ἰθουβὶυ. 
8δη4 οἵ 4 Ὀίοοαγ ἥυχ [8 ἀγβδηίθγυ"]) 

9 δὶΒ ΒΔ η 48 οη ἢϊπι, δηα 64] θα Ὦ1πὶ. 

ἘΑΛπά [Β17 1Ὁ σᾶπ|6 ἴο ρᾶ88, ὑμδὺ (δο λῖμοῦ οὗ ῬυθΙΪῸΒ ΙΔῪ δὶς κ οὗ ἃ ἴξνυο 
; ἴο σοι δὰ] ϑηϊοτοα πη, δηὰ Ῥσαγοά, δηὰ Ἰδιὰ 
ἘΞο ΓΝον,, οὖν] ψβθη ἐπὶβ τγὰβ ἄοπθ, οἴ  Β 8180, 

τ ]οἢ δα ἀἰδααβαδβ ἰῃ ἐμ6 ἰδβαπά, [ἴοπο, ὑΠ6 ΟΥΒΘΙΒ (οἱ λοιπ.) αἰδο, ου {86 ἰβ]απᾶ, τᾶῖο 
οα: 10 Πεᾷ ἀϊκθαβ68,] σᾶτηθ, δῃἃ γχοτθ δ68 ἜΥ.ΒΟ δἷβο βοῃογϑὰ τ ψ10} ἸηδηΥ [βῃονσθὰ 8 

ΤΩ} 1[0]1] Ποποῦτβ; δηὰ πθθη ͵ὸ ἀεοραγίοα [πὸ δρδαίῃ ρμαὺ ουύ (0 568], {πο Υ ἰδάοά 
[δρρ]164] τῷ π|ῦἢ Βα 6} ὉΠ ΡΒ 88 ὝΘΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥΪ. 

αν. 1. ἐπ 6 Ὀοϊίοτ αἰϊοδιοά μαν [οἵ ἐεπί. τέο. Υἱσ. ὉΥ Α. Β. Ὁ. Οοά. Βίη.; Υαῖς. (οὐσποεύπ8)} μα ὸ ἐρέα τα 
τ οἷ ἰα Του πὰ ἢ ἡλκ τ ΚΠ .8. ἘΠ: διαὶ Ρογϑοῦ ἰα δάορίεὰ Ὀν ἴδοι. Τίθες., ως διὰ ΑἸ. 186 
Ηἰγά, Ὀγ ΟΥίεην., Κααρρ, δ, ΤΠο.16, οἷο. 
ῃ ογάςογ ἴο δἰ οἰ, χχνί!. 99.-- 

9 τπϊγὰ βόῦβοῖ ἯΔΔ ΡΟΓΏΔΡΒ δι δι υἱοᾶ, 85 ΜΙ ΟΥΟΥ πὰ ΑἸοσχά οοπηοεΐαστο, 

8 γοτ, 2. ἀνάψαντες [οἵὗὨ ἐεχί. γες.] (6 Τουηᾷ, [Ἐ ἰκ ἔτι, ΟἿἹῪ 15 ἔντο τπδηπδοσίρίδ [(. Ἡ. τηοϑὲ πη τπβοῦ]εα, οἷς.], τ ΒΠῸ ἱὰ 
ἴ.ιο τη [οὐ ν [οἵ [9 ὉΠο0}4}85, Α. Β. Ο. Οοά. 8ίη., δηἀ δοτθ πα δοι [68] [6 αἰ τη }}9 ἴογιω, ἅψαντες, 18 ὀχ εἰ δἱ 1. ἃ; Ποντόνοτ, τὰ 
Ρτοροκ το ἀνα τε ῬΓΟΌΒΌΪΥ ΟἿἹῪ ἀγορροὰ [ὈΥ ἐγδηδεσίροσε.--- δοι. Βοτη. δηὰ ΑἸΖ. οπιίς ἴπ6 Ρτγοροαίτοη. ΜΟΥΕΥ [κ ἴπ- 
ἙἸΠ ΘΩ͂ ἐ τοκασγὰ ἐξ δ ογἰχίηδι, δῃὰ δβυρροδοδ 
ι:.-Τὰ. 

ἢ (πὸ 4] ἰοἱἴοσ οἵ 180 ρῥγοοϑάΐπρ ἡμῖν, τῶ ἐδ οδίιδο οὗ [86 οξαϊδαίοῦ οὗ 

8 γον, 8. 8. [τι [6 [πεογίϑά Ὀθίοσο πλῆθος ὈΥ 140}... ΤΙ δΟἢ., διὰ ΑἸΖ, ἰῃ δοοοσάδηοθ πε Α. Β. Ο- Ταϊς. (α φυσπέσπι): 
ἴκ οπρα [ἢ ἐεσέ. τέο. ἀπιὰ ὈΥ ατίοοῦ. δΔηὰ ἴπαρρῃ, οἷς. οἱ ἴὸ δ ΒΟΥ Υ οἴ Ο. Η.---ΤϑοΏ. ἱπττοάθοσο ἐδ ἴῃ ἔπο ῥὑτίηϊοδα οὐϊοςι 
οἱ Οοι,, Βίπ. ἰ δι} 8} 8 ΤΥὦἃἑμ6, απὰ ΓΟΙΏΔΥΪΝΟ: ὁ τὶ ποδοίο δὴ ῥγίπια τῆ πτὶ ΡΟ] οἴππ) ἀἰοΆση.ἢ 

οἴ ἐεσί. τες.Ἶ ἰδ ἴοτι ἃ ΟΠἸΥῪ ἰπ πὶ πυδοῦ 66 [πὰ σΠυτοὶ {αἴ ΠοΤα, 4. 
. 6. α. Η΄-. ΠῚ ΠΙΔΗΥ του δοι}68) Ἔχ εἰ ὈΓ ἀπό. 816. 18 ὩΟῪ 

Ἡδϊοἢ δοὴ., ΤΊβοἢ.. Βοση., δηά ΑἹ. εἰν {9 δατῃθ Υϑγβο, ίος ἐξελθοῦσα, οἵ ἐεχί. τες. τ Β (ὁ εἢ). 
ἢ., [86 ἰοτγΙ δισξελθοῦσα ἰ6 δκυυδεπἰοὰ Ὁ. 1,Δοῦ., ΤΊδοΝ., ΒοΥΏ., δά ΑἸῖ. οὐ {86 δηϊδοσγν οὔ Α.6. 

4γ ον. 8. Ὁ. ἐκ [δἴϊοσ ἐχιὰ 
αἴ 10 Ὁποῖα! πη πθοΓΙρί [Α. 
16 πὸ χορ ]η 
Ὁ. δυά σοί. 

Οεεῦσ .Ε ΜῈ ΟΈΓσΑ, Τρθραν 
ουμά κ61δὸ ἰη σὰ. πῃ. δὲιά 

ς δο 
Ἰαῖτου οοιηρουῃὰ [6 ποῖ 6Θἰδουοτο ἰοπὰ [ἢ [9 Νὸνη 7οσξ., δηὰ 8 δὲὲ ὈΠΌΘΠΑΙ δῇ ἃ τΠΟΓΘ ΟΣ Γοδαῖυο ἕοτιο (διά, “16 δεσρεῶῖ 
εἰϊ ρα οὐκ ἐλγοιονκ ἴθ εἴς Κα." ΑἸΠΟΓα), ἰΒ τοραγάϑα δἷϑὸ ὮὉῪ ἀο οι δυὰ ἈΟΥΟΡ δ 189 ογὶ χί μῃδ] τοδάϊηᾳ.- - Τὰ. 

δΎροΥ. δ. [1πηϑ᾽οδά οἵ ἀποτινάξας,͵ οἱ ἱεσί. τοῦ., 1} Β (ὁ 611). διὰ δἷδοο σοά. βἰπ. ψ ποῦ Ἰδος. δπὰ ΑἸ. δὐορὲ, Βεδβοὶς διὰ 
ΤΙροῆ. γομὰ ἀποτιναξάμενος, Οὐ ἐπ ΔυΪΏΟΤΙΥ οὗ Α. 6. Η.. πιθοῦ 68, δΔηὰ ἔδίποσα. 

86 ἰη ἐεσί. γϑς., δι ΤΊΏΔΩΥ τα! Ὡ δ0Ό]68, ΙΔοῖἢ., Τίκος., δοὰ ΑἸ. δάορέ ἂνςεν- 
χ δ ; οἱ. χνῆ!. 16," (ἀὁ ὕ7ο:16).--ΤᾺ.] 

δος, 8. [Πδϊοδὰ οὗ ἴΠ6 ἔοτπη δυςεντερί 
φερίῳ, Μοὶ ἴδ ὀχ ἐτοὰ ὈΥ Α. Β. 6. Η-, δηά αἱϑοὸ Οοά. δίη.---Τ}} 8 ὨΘΌΤΟΥ ΓΙ, ὈΘΙΟΏ μα ἴο ἴἢ0 

Ἰατ, οὗ ἐεσί. τεο., αὶ ἢ α. Ἡ., [πὸ ΡΙΌΓΑΙ ἵἕοττω, τὰς χρείας ἱαΒ δἀορίοὰ ὃγ 1Δοἢ., Υος. 10. [1πσίοδὰ οὗ [ἢ9 δἱ 

“ ἘΠ}9 χηϊά 10 ἰ6 ἃ σογγοςιος ἴο απ εὩ. 

Ἰαΐογ Οσροκ. (Δ στ οτ).-- -κ.) 

δῃὰ ΑἸΩ, οὐ {πὸ δ ΠΟΥ οὗ Α. Β.: ἰξ [6 8160 (συ πὰ ἔῃ Οοά. δίη.-- ἘΠ ΡΊΌΓΑΙ ἱπ ἃ οοττοοϊίοη, ὧδ ἴὸ πδϑίδ πΈσα δὰὶ 
ἴο Ὀ6 ΣΙΔΏΥ, δῃ 0 8180 ἰἢ ογάδὺ ἴο δ! εἶ. χχ. δέ." (ἀο Ῥοί6, νεῖ ἢ τ ]οσὰ ΜΟΥΟΣ ΠΟὨΟΌΓΕ: “ (89 ΡἱυΓαὶ ἰδ ἃ κ10685.)-- Τὰ] 

ἘΧΕΟΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἈΙΤΊΟΑΙ 

γει. 1. Απᾶ 895 [ΠΟΥ [ν8] ὑγοῖθ 686- 
οαρϑᾶ [65880Γ6].--- Επέγνωμεν [800 ποὶθ 1 ΔΌΟΥΘ, 
ΔΡΡοπάρα ἰοὸ (μθ9 ἰοχί. Ἠζὲ δδοογίδὶποὰ} ἸΤθοΥ 
ῬΓΟΘΘΌΪΥ Ἰοασθὰ (ἢ Ὡδηι6 ὉΥ ἱμαυϊτίηρ οὗὨ [δΒὸ 
ἹΠΠΔὈἰΑηΐδ, ἸΏΔΩΥ οὗ Ὑο ΜΟΥΘ ἀουθι}688 
ἄνγαση ἰο {9 δβΒροὺ ὉΥ (8 ὙΤΘΟΙ οὗ (89 58}. 
ΤῊΘ πιο οὗ {Π6 ἰδ]αη ἃ γγὰ8 Τδεἰίίε. Αἱ 8 ἔΌΤΤΩΘΥ 
Ῥογίοα, Μ4]18 8 ποὶ Ὀοϊϊουθὰ ὈΥ͂ ΘΥΘΤῪ ἰπῖοῦ- 
Ργθίογ, σι ουΐ ὁχοορίΐοι, ἰὸ ὍΘ (ἴ|ὁὸ 15] α πα ἴῃ 
πρβίίοι; ἐθογο ΟΓΘ δοθ Ὑ0 ΒΙΡΡοΒοα ἱδπαὶ 
δ ᾿ἰδϑ]αῃᾶ, πον οΔ]]οὰ Μοϊοάα, πὰ (6 πονίθογαῃ 
Ῥατί οὗ ἴ80 Αἀγίδίΐος ὅθι, ΟΥ̓ (6 οοδδὶ οὗ }.4]- 
τηδίΐα, δηῃαὰ ποὶ ἔδσ ἤγοῃῃ Βαρυδα, ψγὰ8 τῃηθδῃί. 
ΤῊ1Β ορἰ πίοη νᾶ δαγοοαδίϑα, δ ὑΠ 6 ΘΧϑηρΪθ 
οὗ α Βγεδηϊπο τον, Οοπβίδπιϊηο ῬΟΤΡΉΥΤΣΟ- 
κοπίίιβ, αἱ θγαὶ ὉΥ α ομῃοίιΐδη, πδιηθὰ ὟΟἱοσρὶ, 
δὰ δβυθδοαιθηι Υ ΌὈΥ̓ ἀ6 ΒΒοον οὗ Ηοϊ]απά, 
ΒΟΥΘΤΑΙ ἘΠ ρῚ ΘΒΙΏΘΗ, ΘαρΘοΐΔ ΠΥ Βυγδηί, δπὰ 8180 
Ῥαυϊυβ. Τδο ἔγϑίὶ δυζυϊηθηὺ τ} 16} τγῶ8 δαναπορά 
ἐῃ ἕδνου οὗἁὨ {πὲ8 ορἱ πΐου, ργοσοοάθα ἔγοτμῃ δὴ ὁΓ- 
ΥΟΠΘΟῸΒ ἰηἰοχργοίαίίοι οὗ ἐμ πα “ἀγία, ἴῃ 
οἷ, χχυΐἹ. 27. Βαὶί ᾿ξ οδὴ ἢο Ἰοῦον Ὀ6 ἀουδ οὰ ἐμαὶ 
Δ1α]8, ὁα (δ0 ϑουΐὰ οὗ Κ'1ΟἾἿΥ, ταυδὲ Ὀ6 τιθϑηί, 

ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ θη (86 [0] ον ἱηρ οἰ ουτηβίβῃ 08 8.6 
ἀα] σοπὶἀογρὰ :---ἤγδί, ἐμαὶ Μα]8 1165 πὶ ἰδ6 
ἴΓΔΟΚ οὗὨ 8 Υ6556] ἀγίνθῃ ὉΥ͂ ἃ πον -οδϑδὲ πὶηὰ 
ἕγοτη τοῖο; δβοοοῃάϊυ, ἰπαὶ (6 ΑἸοχδπάγὶδη βδϊρ 
ου ὙΒΐ6 ἢ Ῥδὰ] γὋ8 8 ον γὰβ μἰδοοά [οἢϊ. Χχνῖ, 
11], σνουϊὰ πδίυ γα] ἩΪΗΙΟΣ αἱ Μα]δ, δπὰ ποὶ δὶ 
Μο]οᾶα ; ἐμῖτά]γ, [δὲ (6 ντογᾶρο ἰο [Βμορίστη, 
ΘΟ". χχυἹ[ῃ. 18, 84} Ῥιυϊθοὶὶ, 4095 ποῖ κι ἃ 5Ἐ}Ρ 
88} }1}ὴρ ἔγοτῃ Μο]οάα, θαξ 5 ἴδ Ὁ πιογο ᾿λ οἸ]Πρτοὶο, 
ΕἾ 16 ΒΒΓΡ ῥγοοθοάϑὰ ἔγοπι Μαῖα; δο0 Ηδοκοιῖ 
Οοἴητη. 05 ΤῊΝ ΑΟΤΒ, ΠΟῪ οἄ. 1868, Ρ. 448.-- 
ΟΥ 8. [011 ἀἰδοπββίου οὗ ἰῃ 6 τ. 016 Βι δ] οοὶ, δῃὰ 

ἀοίαἰἸοα οχατηϊηδιΐου δηὰ τοζαίδίϊου οὗ {Π6 δι- 
ξυχιοηίβ Οὗ (6 ΘΙΏΡΘΟΓΟΥ Οοπεδί. Ροτρῶγτ. Οἷοσ- 
εἰ, (00 Βοποαϊοιΐπο, οὗἨἩ αφυβα; Βγγαδπὶ, (οἷο- 
τὶ άρο, εἰο., 860 σοηγδ. δπὰ Η., 1Π. ὑ. 8δ1--857.--- 
ΤῈ.]. Το ἰδοαπὰ οὗἨ Μαϊίδ 1168 ἴθ ἐμ Μϑασίου- 
ΤΆΠΟδΗῃ, ρου 60 τη }}]68 βου ἢ ἔργο ΟΡ Ῥδδβαγο, 
{πὸ δουίβοτῃ ροἰπὶ οὗὨ δεῖν, δὰ δϑους 200 πι1}65 
ἔγοπι {89 οοδϑὶ οὗ Αὐγίοδ.0 [““1ὶ 18 17 πιΐϊθα 15 
Ἰοηριι, 9 τὰ ΐϊο5 ἴῃ 1.8 στοδίοβι Ὀσόδάι, δπὰ 60 
τα Ὶ]68 ἴῃ οἱ σου ἤογοηοο.᾽᾿ (Ηδοϊκοιὶ).---Τ .]. 
κε. 2. ΔΑπδᾶἃ ἴδο Ὀδεράσοι ὑθορ]ο [{}9 

Βιγδῆροτβδ]. [ΚΘ ἰΘΣΊΉ5 (Π 6 ἰβ]απάοτο βάρβαροι, 
πῃ ΤΟΙΌΓΘΩσα ἰο {ποῖ Ἰδηριδρο, δα {ΠΥ ΒΡΟΚΧΘ 
δοὶίμον ασοθῖκ πὸ δἰπ, [“Βάρβαρος,---α δαγ- 
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δατίαπ, ἵ. 6., ῬΓ. Βἰ ΠΕΡῚ α )ογείρηδν, οὔθ Ὑ8.0 ἀο068 ψεκ. 7-10. ῬῈΌΙαΝ, (ἢ 6 Βοιηδς, ἰ8 ἰπἰσοδυοοὰ 
ποῖ υπἀοσβίδπα ΟΣ Βρϑαῖς ἰδ Ἰδηβίδρο οὗ ἃ βδῦ- [88 ὁ πρῶτος τῆς νήσου, γογ. Ἴ. ΤὨΪ8 ἀοβογιρίϊοι 
ἐἰσαϊδν Ρθορ]θ, οἱ. Β08Β. Ζεζ. Ν. 7.---ΟοπιΡ. 
ΒΟ. ἱ. 14; 1 Ὅον. χίν. 11; ΟοἹ. 111. 11.--.ΤῈ.]. 
Τρδὶ (86 ἴοττὰ δ ποΐ ἰπἰοηἀοὰ ἰο ἱπά ᾽ σαθ ἸΏΟΥᾺ] 
τυ άΘΏ 688 [ἱ. 6., 88 ἰ0 Θμδσδοίδσ δῃὰ ἀἰβροβί [1087], 
ΟΡ 8 ψδροὴΐ οὗ ου]ΓΘ, ΙΔῪ ὉΘ αἰδοῖ Υ 866ῃ ἴῃ 
γον. 2, δβροοΐίδ!ὶυ πῃ {89 τοχὰβ: οὐ τὴν τυχ. 
φιλανϑρωπίαν. --ἴὰ τοΐογοποθ ἰὸ ἴμ6 ᾿δηρύυδίο, 
ὑ8ι696 ἰθδηᾶοσϑ ᾿οσο οὗἩἁ Ῥμοοπίοΐϊδη ἀοβοθπῖ, δηὰ 
ἐποῖν τοί οσ-ἰοσαθ 88, τὶϊποαὶ ἀουδί, ἃ Ῥυπὶο 
ἀϊδ]οοί. 

γε. 8-6. ῬΒΟΥΘ οδΠ|0 8 νἱροσ οτιἷ οὗ ἴδ 
Ἀθε8ῖ.---Τὴο βοσροηΐ (ἔχιδνα ἀοβὶ σπαιϊηρ [86 ἴο- 
τὴ 816, ἔχις (89 πι8}]0 [Ὀυΐ 8660 ῬΆΒΒΟῪ ΟΠ ἴδ9 ᾿αίίον 
σοτὰ.---ΤᾺ.}} νταβ, ψιουν ἀου δὲ, ἃ θρϑοΐθδ οὗ 
δου ΟΥ τρὸῦ. ΒΘη ὑμθ ἰθτηρογαίυσο [4118 
ΘΟΠΒΙ ἀΟΥΔΌΪΥ ὈΘ6Ίον, ἰἢ 6 Τηοδ ἰοτηρογαίατο οὗὨ {86 
τορίου τ ΐῖοι (Π6Ὺ ἱπΠΔὈΪϊ, {8 686 τορ 68 ὈΘΟΟΤΏΘ 
ἰοσρίά. ΤΤμιΐδ δουρὶ τὰ ῬΤΟΌΔΟΌΙΥ ἴῃ βυοἢ ἃ 
Βίδίθ, Ὀπὺ γ88 γουδοα δὰ ἱσυϊαιοαὰ Ὀγ (86 Ἀθαὶ, 
δηὰ Βοποθ ἀδτίοθα δὶ (6 βαπὰ οὗ δὰ]. [Ἃμ|κ6 
ἄοοϑβ ποί, ἰύ 18 ἰχσ0θ, ΒΑΥ͂ 1 ΘΧΡΓ688 ἰθΥ7Ὼ8 ἱμαΐ 1ἱ 
1ιδὰ δέει (9 ἀροϑβί]6, απ ἤθη 66 ΒοΙη0 ἰπίοτργοὺς- 
ΟΥΒ δβδιηι6 ἰμαὶ ΒΌ 6 ἢ τῦλ8, δοοογά αν, ποὶ {86 
6830, κῃὰ (80 ἰΐ αὰ τ ΘΓογ ὑπϊηθὰ 1186] ἀγουηα 
Εἷ8 Ὠδπα. Τμὸ παγγδίϊνο, ΒΟΎΘΥΘΥΡ, θΘΘ8 ἴἰο 
ΔΒΒΌΙΩΘΟΤ ᾿ΡῚγ (μδὶ 6 δα δοίι]ν ὈΘ6Ὼ Ὀϊ θη, 
ἴον ἴὶ ἱπίσοάπσοβ {89 ΤΟ] οί ηρ ἴδοὶδ: καϑῆψε τῆς 
χειρός, νοτ. 8 (11 δἰἰδομοα [086] ἰο, Τμδίθη θᾶ οῃ, 
8 μδπα)---κρεμάμενον ἐκ τ. χ., Ὑ6᾽. 4 (1ἴξ γγᾶβ 
ΒΘ; παηκχίης ΟὉ ἷ8. Βεηὰ [Πο]άϊηρ ἴδϑὲ ἰο᾽ {9 
ψουπὰ ὃν [8 του (Μ6γ97)7})---ηά, {πὸ δ]αηα- 
ΟΓ5 ὀχροοίθα ἐμαὶ δ6 που]Ἱὰ Βν07)016 11, ΟΥ 741} ἀονη 
ἀοδά, νοῦ. 6; Ὀθβϑίάθθ, ὑμὶν ορί πο ψ͵δ8 808- 
ἰαϊποὰ ὈΚγ ἱποὶτ Κπον]θαρο, ἀονῖνϑα ἔγοιὰ οχρο- 
τίθησο, ἰδαὶ ἐλ ὈΪϊΐα οὗἨ (μ}8 ΥΣρὸσ οδιιβοᾶ ἄρδιῃ. 
1, μουν 6 6βδ, {π6 Δροβϑίὶο ἀϊὰ ποὶ δυο ἰὰ9 
Ἰοαϑὲ ᾿πΊΌΓΥ, γγὸ τὲ Ὀθ᾽ῖογο ὑπαύ ἢ ΤΣ Βαϊ. τγ8 8 
ἄυο ἰο 16 ἀϊνίπο ρῥγοιϊθοιίζοι χγαπίοα ὑο Ηΐτη, ἴῃ 
δλοσοτάδηποο 1 ἢ 6 ῬΙΟΣἾ80 οὗ 688, Μδτκ χνὶ. 
18. ---ΝΟ Ὑϑῃσποῦβ 6 ΓΒ δ. δὺ ργοϑοηΐ ουπὰ ἴῃ 
ΔῺΥ γματὶ οἵ ὑμοὸ ἰδδπὰ οΥ̓͂ Μαϊίδ, δηὰ ἰδ τηοάογη 
Μα]ιοβο Ὀοϊΐονο ἐμαὶ βίησο {86 ἐἶπι6 γθ δαὶ 
ἴδτον ἰηἰο ἐμ9 γο ἰδ 6 οὔθ Ὑἱὶοἢ δα Ὀϊϊέθη Εἶτα, 
ὑπὸ 016 Γ866 [88 ]οβί 118 ροΐβοη. Τῆς ζϑῆθγα] 
ἵδλοί 16, ἱπάοοά, γυ8}} Κπότη, ὑπδι ἐπ ΟἿΟΣ τορίο ἢ 8 
αἷβο, ἱπ {80 Βδπι6 ῬΣΟΡΟΥ 05 ἴῃ τ ΒσὮ (00 τοοίθ 
ΔΙῸ οἸοδγοά, δηὰ ἰῃθ9 ου]ὶἱναϊΐοη οὗ {86 501] 6Χ- 
ἰοπάβ, Ροΐϊϑοθουβ γϑρί 168 ἀἰβαρρθασ. ΕΌΣ οχϑιὼ- 
ΡΪὶα, ὑ8Ὲ6 Ὑἱρὸῦγ 88 ζυδ τι} ΟΣΧΡρο]]θἃ ὕγοιῃ ἰδ 9 
1616 οὗ Αὐσδῃ, οὐ {δ νοϑὶ οοδβὲ οὗ ϑοοι]δηά, ἴῃ 
Ῥτορογίίοῃ ἰο ἰδ ἵπόσϑαδὸ οὗὁἩ ὑμὸ ρορυϊδίϊοη 
(3 δῖμϑβ βπιῖ}). Βαΐ ἰΐ πουϊὰ 0 αἰ συ]. το ὅπὰ 
ΟἸβο ΒΟΤ ἃ ϑυτίδοα ΟΥ̓ 8Βοϊϊ οὗ θα}.8] οχίοπὶ, τ] ἢ 
8. 80 58..}}} Ῥγορδγοᾶ Ὀγ {80 μΒαπὰ οὗἉ τηδῃ, δηά 
8 ἰπ βῦοι 8 δἰρἢ δίδίθ οὗ ου] ϊναίομ, 35. (9 
το Μά], [ΝἥὝῊοησ ἄοπϑϊ - - - ζΣηυχάθοτϑοε. 
“1 Ὑ͵Ὃ8 ἃ Σαϑὰ Ἰυαάριηθηὶ οτιλ θα 6 ἔμ Ὺ ΒΔ 
ἷ5 σμδὶπβ.᾽" (Βϑηροὶ).--- ΗΕ Ὑϑ ῬΘΥΉΔΡδ 8δι}}} 
ζαϑιϑηθὰ (ὁ ἃ βοϊαϊοσ." (Α10χ.). Οοιρ. οἷν. χἱϊ. 
6; χχἷὶνυ. 28: σχχυΐἹ, 8: χχυδ[θ 16.---Ἢ δίκη; 
ες Ῥεπρεαηοο, ἸλΛ ΓΑΙ], 7μϑέϊοα, οἰ ΠΟΙ 88 δὴ δοὶ οὐ) 
δὴ αἰἰγϊδαίο οὔ αοἃ (οοραγο 2 7688. 1. 9; 
Φυάο 7). Τόσο ἴδ Ὧὸ πορὰ οὗ βιυρροδβίης 8 
Ῥουβοιὶ Πσδίίο, ΟΥ 8 Τοίθσοῃοο ἰὸ {86 Νοιωθβίβ, 
ΟΥ χκοάάοδδ οὗ τοι τ Ὀαιγο ιδιΐδ6, Γορτοβοηίθα ὉῪ 
ἴη906 Ὑτγθοῖς τον ΒΟΪΟΔΥ 85 ἐἰμῆὸ ἀδυρῆίοῦ δηὰ 
ΔΥΘΏΖΟΣ οὗ ἰμ6 ΒΌρτοιαθ οἷ γ.᾽" (Α10Χ.).---ΤΒ.} 

οδππηοὶ 6 ἰηἰοηἀρα ἰο ἱπάϊοαΐθ ΔῺΥ Ῥχοσοάθῃσθ ἴῃ 
ΥΘῺΪ,, Οοἡ δοσοουπὶ οὗὨ Ὀἱτὶ ἢ δηἃ τ δι ἢ : ἴον ἱἢ ἐδ 9 
τὶν 8α ᾿ηἰοπαοα ἴο βἰδίθ βυ ἢ ἃ ἕασὶ, ἰἰ ποιϊὰ 
ποΐ βατθ θη Ῥυδ]υΒ, Ὀυΐ πἷ8 ζδίμου (80 τψγ88 
8.1}} ᾿νίης, τσ. 8), γῇοὸ σοῦἹὰ Βανθ ὈΘΘΠ ΤΟΡΓΟ- 
Βοηίοα 88 {μ6 ἢγβὶ οὐ οἰιἱοῖ πιὰ οὗ [89 ϑ]δπὰ. 
Ηδμοο (86 ΘΧΡγΟβϑίοα, τὺ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ Ὀ6 ἴη- 
ἰοπάἀρα ἰο Βρϑοϊν ἱδὸ στϑηὶ δηὰ δυϊβοσῖν οὗὨ ἃ 
ΤΌΪΟΙ ΟΥ̓ τη ρὶδίγαίθ. ΡΟΝ] 8 τγ88, τὶ που ἀουδὶ, 
186. ΒομλΔἢ σΟΙ Δ πος, ὑπαὶ 18, ἐπ Ἰορσαΐο οὗὨ (89 
Ῥτγϑίοσ οὗ βίοῖγ, ἰο ψβοβθ ῥγονίποθ' Μα] δ ὉὈ6- 
Ἰοηχοά. Τμογα 18 ποὺ ἃ βίῃ ρ]ο ρβαϑβαρὸ Κπόνῃ ἰῃ 
ΔῺΥ δησϊοπὶ τυϊίοσ, ἴῃ τ ΐ ἢ 1818 ἀοϑί πδίϊοι 18 
ἴουπά, δηἀ ἤγοτῃ ὙΕΊΟΒ 1 ΚΘ τσ ΐ ροβδι ὈΪνγ ἤδῪθ 
Ὀογτονγοάᾶ ἰ{. Βιιί, οὨ 6 οἶος μαῃὰ, το ἰῃ- 
ΒοΥΙΡ ώοη8 ΒδΥθ αἴπσθ Ὀθθὴ ἀϊδοογοσχϑα ἴῃ Μαϊ]ία, 
186 0826 ἴῃ ἀτοοκ, {86 οἶον ἰῃ αι ({86 Ἰδίίον, ἰὰ 
180 γϑᾶσ 1747, αἱ 80 ἴοοί οὗἉ ἃ Ρ1ΠΔῪ ἴῃ Οἰκία γ78ο- 
οΒΐ8), συ 1 ἢ σοπίϑὶπ [86 Βᾶτη 6 ΒΟΠΟΥΆΓΥ {{{16, διὰ 
ἔγοτῃ ψ ϊσῖ 1ἴ τηδΥ ὍΘ ἱπἰογτοα (μὲ {116 Ἰα Σ᾽ νὴ88 
Δ ΘΒἰΔ Ὁ] 86 δηὰ οΟ014] {1116, νἱ2., πρῶτος Μελι- 
ταίων---ρτίποορα; τἰλ018 [π6 ῬΙΤΟΡΥΙΟΙΥ οὗὁὨ πὸ {110 
ΜΓ 1ΟΣ 16 ρῖνοδ ἰο {π18 δ, δηἃ τ ΒΙΟΘΒ ἰδ οἰ 6 Ὁ- 
γΐβο ἀπυδι8)}, 18 ΘΟΠ ΗΣτΩΘα. ----Ἴὐ 18. πο ἀἰδεϊ ποι ]Υ 
δβἰδιοα τσλοπὶ {1.18 Ἰῆδη οΟὗἨὨ ΤῺ σϑοοϊγϑὰ 80 μοϑρὶ- 
ἰδΌϊγ. Τὸ νογὰ ἡμεῖς, το ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ τόσ. 7, 
ἴδ ὯῸ ἀοιδὶ [86 ἔθστη ὉΥ ΒΊΟΝ ἐμ9 ΠΔΥΤΑΙΪγΘ 
Ὀ804}}ν ἀοϑίσπδίθθ 86 θη ΓΘ ΘΟΙΊΡΘΗΥ οὗὅὨ ἰγΓὰᾶ- 
γ6]16γ8, δὰ ἰΐ ἰδ οἶον ἴον ἰδ 18 Υθϑδοη, 88 τὴὋ}} 
88 Οἢ δοσουηί οὗ {Π6 ΒΒΟΣΠΘ88 οὗ (μ6 (ἶτ.θ (ΟΠ]Υ͂ 
{πῆγ0 ἄδγϑ, Ὑὰσ. 7, ὙΒΘΓΘΘΔΑ {μ6 δροὰθ οα ἐδθ 
ἰδδπὰ οχιθηἀθα ἰο ἰγθθ τηοπίμβ, υορ. 11) ἐμαὶ 
Βαυτηραγίθῃ οδοποϊυοθ ὑμαὺ ῬυὈ]ὰ8 οπίογίαἰ πο 
8}}086 276 Ρογβοηβ, (ΟΝ. χχυΐὶ. 87). Βὺν ἐπ ποτὰ 
ἡμεῖς ἴῃ τον. 10, πυυϑὺ ΟὈΥΟΟΒΙΥ 6 γχοβίγϊοἰθα ἰὸ 
Ῥαδυϊ δηὰ μὶβ ῬουβΒοῃ δ) ἔγιθηθ, ἱπδβτηυ ἢ 88 ἐδ 6 
ΤΟΙΔΒΙΪ (δαὶ ὑπὸ ν} τοῦθ ““ΒομΟΓΘα ὙΠῸ ΤΔῊΥ 
ΒοΟΠΟΥΒ᾽ ὉΥ ἰδ9 ἰϑδπουβ, Ὀθοοτ 98 1π06]}} 109 
ΟὨΪΥ ὙΒοὴ ἰΐ ἰβ γοΐογγοα ἰο ἰμοῖα, δπα ποῖ ἰο ἐμ9 
Ὑγ}1016 ὨΌΩΌΟΤΥ οὗ 276 ΡΟΥΒΟΙΒ; ἰμυ8, ἰοο, ἡμεῖς, ἱπ 
γῸΥ. 7, Ὑὶ}} ποὺ Ὀ6 ῬΓΟΡΟΣΙΥ υπἀοτβίοοα 1688 ἱΐ 
ὧἰθ ᾿μυθυ για 88 4180 σοΐουστὶ ης ΟὨἹῪ ἰο0 ἐπ ΤΟΤΤΩΘΡ 
(Μογον). Βοβίἀθβ, σβοὰ [κυ ἀ008 τηϑθϑῃ {89 
Ὑ0]0 ΠΌΠΩΌΟΣ, ὃ ἴῃ ΥΟΓ. 2, 86 ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ ΒΒΥΒ-" 
πάντες ἡμεῖς, ἀπ ἰΐ την ΓΟΔΒΟΠΔΌΪ Ὀ6 δαρροδοὰ 
ἐμαὶ {89 βδπὶθ πογὰ (πάντες) του] πανθ οσοσυγτο 
ἱῃ ΥὙο ν. 7, αἱ Τ6ΡῸ τηϑϑῃὶ; ἱπἀοοα, (Π6 γϑοορίϊοι 
δηἀ οπίογί δἰ πτηθηὶ οὗ 276 ῬΘΥΒΟΏΒ δἱ 8 ἴδγπι ἴῃ ἐδ 9 
ΘΟΠΙΓΥ͂, τ οῦ]ὰ 6 ΥΤᾺΣ ΤΏΟΤΘ δδίο δ ϊηρ ἰμδη {89 
ἐλιμονὶης οὗ [80 ΒΒπ|6 ὨΌΠΤΩΌΟΣ ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΠΒ διοϊπα 
8 ἦτο ἴῃ [86 ΟΡΘῊ αἷῦ' [ ἴθ, ὑπο γ Ο ΓΘ, πιοτὸ ᾿ΓΟ- 
ὈΔῸ]6 ἰδὲ Ῥυδ]ΐαΒ Ποδβρὶ Δ ΌΪΥ οπιογίδἰ πο ΥὉΡ 
ΒΟΥΘΡΑΙ ἀαγβ ποῆθ δυΐ ῬΑ], ΑΥἱδίδτοδυθ δηὰ 
1ο, ἀπ, ῬΟΥΒΔΡ8, αἷδὸ ἰδ δϑοριυσίοη 71]1}8.--- 
ὝΊ τοχαγὰ ἴἰο ἐμ βἱοῖσπιοδθ οὗἁἨἩ (86 ἔδίμβονῃ οὗ 
Ῥιυθ] 5, ἐδ τοδὺκ τ ΐϊο ΟΥΒΟΥΒ πᾶνο τηδάθ, 
ΤΏΔΥ ὯΘ 6 γ6 δἀάἀποθρά, νἱξ., {πῶὶ πὸ ψτὶτοῦ οὗ ἐπ6 
Νενν Τοδίδιηθηϊ ΘΙΩΡΙΟΥΒ ἰθο 681} ἰθττὴ8 ἰῃ 19- 
ἔδγθποο ἴο ἀΐἰβθαβοβ, τὶς ἢ συ ἢ ῬΓΘΟΙΒίοἢ 88 [01Κ0, 
ὙΠῸ ἷἰβ, ἱπάοϑα, γοργοβοηϊθα δὲ παυΐῃς ὈΘΘῺ 8 
᾿ιγϑϊσίδη [πΚο, π9 Ὀο]ονϑᾶ Ρμγβίοἴδη.᾿ ΟἹ. 

ἷν. 14.--. ὄ Ε'. σ., πυρετοῖς; “ ΗΡροοΓΑΙΘδΒ 8180 0.808 
1λ6 ρῥἴυτα!. [ὲ ΡΓΟΌΔΌΪ ἱπάϊοαϊο5 {89 ΓΟΘΌΓΤΘΠΟΘ 
οὐ ἔδυνεν δι. {τ τ 5 . [εἰ ν͵δ8 Του οΥῪ 
αϑδοστίϑα ἰμδὲ ἃ ἀὑὐγ οἰϊπιδίο {1 κὸ ἐπδὲ οὗ Μαϊ]ίβ, 
πουϊὰ ποί ροπογαῖθ ἀΥ̓βΘΏΟΥΥ δηᾶ ἰῃδαηιπιαίϊοι 
οὗ (86 ὈοΟ]8; Ὀαὺ Ῥμγαὶοΐδηβ τοδί ἀθαὺ ἱπ ἐμαὶ 
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ἑδίδιι ἃ μδΥθ ΤΟ Ή Υ ἤαση θα ὑπὸ ἰοβ ον ἐπ δὲ 
ἐλιοβο ἀἰβθαβοθ δὺθ ὉΥ ΠΟ Τ68}8 ὈΠΟΟΙΏΠΊΟΙ {ἢ 6 0 
δὶ {μ6 ῥγοδϑηὶ ἀδγ. (Ηδοκοιῖν Νονν οαἀϊίίοι, 1868, 
Ῥ. 400.--ΤΕ 1) 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙΣ,. 

1. σοὰ οὔεγοά ἃ ὑπούο] ἃ ἰδβι τ ΩΥ ἴῃ ἔδυοῦ οὗἁ 
Ἦ15 Ββεγυδηί Ῥδι)---ὅγϑί, ὈῪ ὑσουθηϊπρ ἴ86 τϑῃο- 
ΤΩΟᾺ5 Βουροηΐ ἔγοτῃ ἱπ)} υΥἱηρ Βἰτη ΡΟΥΒΟΠΔ]]1γ---8 πα, 
ΒΟΓΟΠΑΪΥ, ΟΥ̓ ΘΔ ΌΪπρ Βἷπὶ ἰο δἰ δῃηὰ μ68] οἴ σβ. 
ΤΠὸ Βοποῖῃ ΜΠοἢ ὝΘΓΘ, ἱπ τοί στη, ῥδιαὰ ἰο ἴτω 
διὰ δι᾽8. δββοοίδίθϑε, ὙΟσΟ Υἱγίυ δ} } ραϊὰ ἰο ᾿8 
Τοτά. 

2. ΤΒοσο ἷἰδ8 ἃ οογίαϊ ἢ δπιοιπὺ οὗὨ το γ δ] δηὰ σοὸ- 
Ἰκίουδ ἰγυΐ, τ ΒΙοΒ Σδὶ 68 'π 86 500] οὗἁἨ ΕΥ̓́ΟΥῪ 
Ἠυδη Ὀοΐης. Τμδὶ ἔπ 6 ΣῈ 18 ἃ Δίκη Οὐ Νοιηθβϑίβ, 
ὦ 6., ἃ Ἰηοτϑὶ ρουθσηῃσηθηὶ οὗ ἰδ6 ποσὶ, ΥΓΟΠι 
ὙΠ 1ΟὮ (8 6 ΟΥΊΤΩΪΏ8] σϑμπμοὺ ΘΒΟΔΡΘ, 8 πο ΟΘΔΌΪ 
οουργαυθὰ οὐ {86 σοῃδβοΐθῃοθ.---Βαΐ, οα {Π6 ΟΥ ΒΟΥ 
διδηὰ, 6 συ ἢ 18 α1]80 τηοδβὲ β8(]ν ἀϊβίογίϑὰ ἴῃ 186 
πδίυσαϊ δῆ. Τῃ6 ἰβ]δηογ δὶ ὅγδὶ γοζαστὰ Ῥαὺυ] 
88 ἃ Πυυ Γάρσοσ, ὈθοδΌΒ6 0Π6 τηϊδίοσίυηο δὕἴον (86 
Οὐδ Ὀ674119 Βίτη; δήοσαγάδβ, ὑπὸγ ἀο ΤΥ Ὠΐπ), 
Ῥοοῶυδα ἴμ.6 Ὀἱϊΐθ οὗ 8 δοσροηὶ ἀοϑθβ ποῖ βϑσγτὰ Βίτῃ. 
ΦὯἨ6 οβδῆρο ἰὴ (818 σ886 ψγδ88 {86 ὀρροδίίθ οὗ 

ὑ υπάθγρομθ ὉΥ ὑπὸ ἰἀοἰαίοτβ δὶ Τυβίσα, 80 
βγοὶ ἰγὶοὰ ἰο ψοσβὶρ Ῥδυ], δπὰ ἰπθὴ ἰοὸ Κὶ]] πΐἶπι, 
ΟΣ δὶ Ἰἰοαϑδὶ σοῃδβεῃίθα ἰὸ 18 Ὀθΐηρ βίομθα, οἢ.. σχίυ. 
11,18, 19. (Α16χ.).---ΤᾺ.]. Το ἔσθ 6. τηδῃ ἀ6- 

γὶδ ἔγοιῃα ὑπὸ ἰχαΐῃ, {Π.}9 ΙἸΏΟΤΘ ΘΔΔΙΥ Ἀ6 ζ8}18 
ἐο οχύγοσηθδ. 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἧκεβ. 1. Δυἃ ψ8ϑ ΠΟΥ ΓΝΩ] ὍΤΟΙΘ 
Θδοαρϑᾶ, εἰο.---Τ 0 Βμ1Ρ 18 Ἰοδί, δυὶ Ῥαὺυ] δὰ 
8 ΘΟ ΡΔΠΪΟΏΒ ΔΥΘ κΑ παν ἐ ΘΙ ΡΣ 5 δπὰ Κη ὁπ 
ΤΩΔΥῪ ῬΟΥΒΏ, Ὀυΐ {86 Ομ τ δία ΟΒυτοῖ σοΟὨ ἑπι 68 
ἰο δοαί, διὰ ἐβ ψοῃἀογ }}Υ Ῥγοδοσυοά, (ϑίδυθ). 
κε. 2. Απὰ ἴΠ9 ὈδΣΌδσουβ ΡΘΟΡ]Θ [86 

βισδη 618] βουσοᾶ τ πο 11{1]6 εἰ η ἄ)684.-- 
ὁ οἶϊθῃ σϑοοῖτο {6 σγοδίοβί ἔδτοῦθ ἔγοῦι [Π086, 
ἔγοτα σ Βοὰ Μ͵ὸ Βεα Ἰοαδί οὗ 4}} οχροοίοα ἰἰιθι. 
(διίδυο).--- βγη ρδίθγ, δοηρδβδίου, δηὰ Εἰ πάπ688, 
ΔΙῸ ΒΌΟΝ Ρῥγϑοίϊουβ υἱγίυθβ, ἐμαὶ πο (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 
Ῥτδοιϊβοα ουὐθ ὉΥ Ῥδβδὴδ δβηὰ ὈΔΥΌΔΥ 88, {807 
δ. ποίἰοθα δῃὰ σοτωχηϑπ δὰ Ὁγ (μ9 βρίτὶϊ οὗ αοὐ; 
ΘΕΡΘΟΙΔΙΥ Ἡ6η, ἰὼ δαἀάϊίοη, 85 1ὰ {π6 ῥγϑβοπὶ 
0880, ὑπο Ἰωογὰ πϑὰ, ἴῃ μἷβ χζτδοίουβ ρσγουϊάθῃοο, 
τ οΥΪ ἀθα δ δ᾽]ουϊδιΐου οὗ ἴΠ 0 ἀϊδίγοβδ οὗ ἰδ ὃχ- 
υιδίϑα ΟΕ] άσοη πὰ θοσυδηίθ. [1{ αἀοἀ ἀο68 ποὶ 

ζ61}} (0 τονδσὰ τη ῆὸ Γαγη δ ποτὰ ἩΪ ἃ 
Οὔρ οἵἉ οο]ἀ ψγαίϑι ο]ν [Μ|ὶ. χ. 42], μον σγθδιν 
ΒΒ ου]ὰ τὸ, γο δυὸ ΟἸ τ βίΐδηθ, δὰ ἰὸ τ ποτ (ἢ 6 
Κίπάῃεθββ δῃᾶ Ἰουὸ οὗ Θοὰ [ΤῚ1. 111. 4] ΒδΥθ δρ- 
Ῥοδγοά, ὁχοϑὶ 8}} Ἀθδίμθηβ ἰὰ (6 ρῥγϑοίΐοθ οὗ 
ἄλοδο νἱγέμοϑ! (Αρ. Ῥαβὶ.).-- - 986 βίγϑδῃ σοῦ 68} 
ἐθδοῦ ΟΝ γ  αἰΐδηθ 80 ᾿ἴγο οἢ {86 οοδδβί, μον, ἐΠΟῪ 
88ου]ὰ ἱπιλίδιο {80 αοοά ϑδιημαγιίδη. (Β68867). 
γε. 8. Α νἱροσ - - - ἰδαϊϑῃϑᾶ οὐ Ὠϊα Βδῃ ἃ. 

«-- οὶ (0 Ιοχὰ ἀφεϊσηοα ἰο ἱπίγοάυσσο Ἀΐβ 
ΒΡΟΒι]9 ἰο {680 δίγϑΏρΟΥΒ, Ηδ Ῥσυου θ᾽ ροτ- 
ταλιιϊοὰ δὴ ουἱὶ ἰο Ὀ674}} ἴοι, τοι Ρδὺϊ ονογοδπιθ 
ὉΥ ἔδίίμ; ἰΠΟΥΘΌΥ Π6 τη8δὰ6 8 ἐπρτοβδίοῃ οὴ ἰδ 6 
πιοδτὶβ οὗ 8}1] σῇῷο βυστουπάσα Ηἶτη. ΟὖυΣ 884116- 
ἰἄοῃδ δὸ ἰδυβ ἱπίοπά δα, Πκ6 ἃ Ὀ6]1, ἰο αἰϊγδοὶ ἰὸ 
ἘἮΒ {Π|9 ΟΥγ08 διὰ αἰϊθῃίίοι οὔσηθη ; ἰδ 6 ἔδὶ ἢ τ δϊο 

γγὲδ ΧΊΟΣ πον βύςς οἰγουϊηβίδησεα, ΟΣ ἐμ γῇο- 
(ΟΥ̓ ΒΊΟΝ τὸ ζδῖη Ὁ 180 στδοθ οὗ ΟἾχίδί, 15 ἀὁ- 
βὶχυθὰ ἰο ἱπάπι6ο Οἰ 6 ΓΒ ἰο ᾿τυϊίδίθ τ. (ΑΡ. Ῥαδδί.). 
--- Το δεῦρο δι ρίηρ οἱ ἰδ6 Βαπα οὗ ῥδ0], νῶϑ 
8. θεΘΌ Ὁ] Ὀγδοο]οῦ---ἃα Ὀδᾶρο οὗ Βοποτσ. (ἱηά- 
ἘΔΠιτΙ67).---Ὁ ΠΟῪ ΙΔ Ὀοπαυοϊθὶ ΟΝ γ δεῖσαι 
Βαπὰβ δῖοὸ πουπαρὰ ὉΥ ἰΐθ ὈΪΐ68 ΟΥ̓ ῆ Βοιρεοῃίδὶ 
ΝογυοΥί 6 1685, Οοἀ ἀοδίρηβ ἴῃ ἐπὶϑ ΠΙΔΏΠΟΣ [0 
τηδηΐϊζοδὶ πἴ8β ΑἼΟΥΥ ἴῃ ἵμποπι; [ὉΣ Ο τ βι δ 68}- 
ποῖ Ὀ9 Ροϊδοηθὰ. (Β68861). 
κε. 4. ΤΏ δῖ ἐδ 8 τητιτάθσοσ, νυ όσῃ, 

εἰς.---Ενθὴ Βοδίμοηβ δ ἰδυρῃὼὶ ὈΥ {86 ]16}ιὶ οὗ 
πδίυτο μι αοἀ 18 υὕπομληρο8}}]6 ἵμ 15 ἡπεί:οο. 
(ϑίδγὶκο). - ΑἸ δου {π6 ἐγ} Β τεβροσιΐηρ τοίσξ- 
Βυζΐου ΓΤΟΙδῖπβ ἱπβουοὰ οὐ ἰδ6 σοῃδοίθποα οὗ 
τηθῃ, ΠΟΥ ΣΟΡοδίϑα]ν ζ811 ἰο ΔΡΡΙΥ ἐξ ᾿αιολουεῖγ. 
(ΒΙος6.). 

γεε. ὅ. Απᾶ ὯΘ ΒΒοοῖς οἱ 189 Ὅθεδι πο 
[89 Ητο.---αοἀὐ οὐΐοηῃ ἐσθ Ρ 165 ἴῃ Βἷβ βοσυδπΐίϑ 
{88 Ομ σὶβὲ 88 σοοουογοᾶ [Ὁ Ὧδ δ͵5ο {86 ἀστοΐπ- 
108} ΟΥ̓́ΘΡ ὑπ6 Ὀθδδβίδ, συ] ἢ δα Ὀθ6ι Ἰοδί; Οδῃ. ἷ. 
26, 28; ἰχ. 2; 1 ὅ848πι. χτ]!. 84, 86. (ΒίλτΚο).---Ο 
(δὶ νὰ οουϊά ἀ68] πὶϊ δὲη, (μΒαὲ οἹὰ ϑβϑεογρεοὶ 
[Βγν-. χὶ!, 9], το, ἢ αοὐ᾽Β γῬατγτηΐβαίοσ, 80 
οὔἴθη ΓΑ ϑ. 68 ΟὙΥ6 ἢ ΟΠ Ὀ6] ἴΘΥΟΓΒ, 85 ῬΔῸ} ότα 61}8 
Ὑῖἢ (Π6 τἱρον! (14.).--- πὶ δ 10}8]1οὰ 186 
ῬΓΟΙδβο οὔ πα Γογὰ: “1 χῖνο γοῦ ρον Ρ ἴο ἰσχοδὰ 
ΟἿ ΒΟΙΡοπία, οἱἰο.᾽" [Κὸ χ. 19; Μαγκ σΥΐ. 18. 
Νὸο Ῥοϊδβοῃοῦ 8 βούρδηίβ 816 αἱ ργδδοπί Του ἦν ἐδ 
ἰβ] πὰ οἵ Μα]ἰα; ἀπά, δοοοτάϊης ἰο {6 ἰγβα οι 
οὗ 0 Κηϊγχμίδ οὗὨ Μα]ίδ, υἱροσβ δὰ δάϑγδ δῖοι 
8.6 Ὀγουρπὸὺὶ ἰο 86 1δ]Δηά, 1086 ἐμεῖς ροΐβοῃ. Ῥ6, 
ἰοο, ΒΟΡΘ ἰο Τεδοὴ δὴ ἰϑϊδμὰ δἱ ἰμθ οπὰ οὗ οὖχ 
γόογδβο, ὙΒΟΣΟ ΠΟ Υἦρον 11} ἰπ8]οὅ ἃ πσουπὰ (154ἱ. 
χὶ. 8); πὶ1] ἰμδὲ ρεγϊοα δστίνοββ, 1Ίϑξ υ8 Ἔχοσοΐβο 
ΟἿΣ ῬΟΤΤΟΥ 85 ΘΟ σ βι Δη5, δηὰ μοσ] ὑμὸ τδῃοσϊδοῦδ 
Ὀοαδὶὲ, βἷπ, ἱπίο 16 ὅσο, ἰο ἩΔΙοΝ ΣᾺ ὈΘΙΟΏΡΈ.--- 
Ῥδυὶ κπενν ἰμδὶ μ6 που]ὰ 6 οοῃηάυοσίεα ἐο Ἐοτηθ 
88 ἃ τἱϊΐπο88 οΥ Ηΐπιὶ στο Ὀγιΐδοά (η6 Βοδὰ οὔ (86 
δουρϑηὺ [66η. 111. 16], δηάᾶ, Ὀγ ὕδιιη, Βο ἀερτγίνοα 
{86 βοσρϑηὶ οὗἉ ἰίσυεηο; ΗΘΌΓ. χὶ. 88. (Βεββου). 

γεβ. 6. ῬΏΘΥ ομδηβοᾶ τδοῖσ τ ἅβ, δὴ ἃ 
βαϊᾶ ἰδεῖ Βο6 τσ88 ἃ βοά.---ΤΠὸ του] 6 οὗὐ- 
ΒΟΥΥΘΒ ὯὨῸ0 ΓΟΒΒΟΏΒΌΪΕ Ὀουπδ; ἰξ ΟἰΠΟΡ Οχα 5 88 
ἱπαϊνίυα] ἴο ϑαυθη, ΟΥ ἰδτυδίδ δῖτη ἄοντα ἰο 
861}; οἷι. χῖν. 12, 18. (βίδυκε).-- - ΧῸγ, (86 ΔΡροδ- 
119 τοοοϊγθὰ ΒΟΟΣ, δπὰ νδϑ βυ δ᾽ οοϊϑα ἰο αἰ ΒΒΟΠΟΥ 
[2 σον. νἱ. 8]; δὶ 959 πιοπιϑιΐί, δ ἰβ τεβδγὰ θὰ Ἀ9 
8 ΤΠ ΌΣΑΘΥΟΙ; δἰ δῃοίθοσ, 6 18 ο8]16 ἃ ροὰ. Βαϊ 
ἷξε ἴθ τϑιδυ δ ῦ]ο ἐμαὶ (89 ρῬαβδδαρο Ὀεδίοτο τι ἀοοθ 
ποὲ ἱπάϊοαίο ἐμαὶ ἴῃ οἰ ΟΣ ο880 {89 5] 1σλιοδέ ἐτπο- 
(ἰοῦ 88 φγοἀυσοὰ ἰπ Ῥδαὺ]. Κΐπον 6 ἔγδιηϑθ οὗ 
τοὶπα ἴὐ ἰ οὔν ἀμ} ἰο κἰσῖγο ἐἰοὸ δοαυΐτο, δο ἐδπδὶ 
ΠΟ ΟΥ (6 ΒΟΠΟΙΒ ἩΔΙΘ (0 ΜΟΣΪ ΤΩΦΥ͂ ΟΙΟΤ, 
ὯΟΣ {πὸ ἀἰβῆοθοῦ ἰο ἩὙΒΙΘΔ Σΐ ΤΥ δαδ᾽θοὶ υ5, ὁδῃ 
ἀἰδίαγ Ὁ ΟὟΤ ἱπίοσηι δ] σοροβθ. (Αρ. Ῥαδβϑί.). 
κε. 8. Βα ἔαῖμοι οὗ ῬΌΌΙ.4 ἰΔΥῪ κἷοῖ 

“αν. ΨΒοσ 80] - - Π08]90ά ---ΤΒο Κὺππθ 88 
ΜΡ ΒΘΟΝ 6 800 ἰὸ {86 Ὀεοϊονθα ἈΠ] άγθη δδὰ 
{αὶ} } Ὁ} βοσυδηὶβ οὐ αοά, ἰΒβ δἰ γαγβϑ σοινδγαοα, 
ὑδιΡΟΥΆΣΙΥ δπὰ δρΊτ ]8}}γ7; Μα. χ, 42.-.-- 
(Βέδυκο). 

γκη. 9. Ὁ ΘῈ [Πὲ8 τσαδ ἄοσιθ, ΟἾΠΒΟΣΒ 6180 
- « οδδιο, δῃἃ τοῖο Ἠ68]6Ά.---Ἰἰἴ 18. Δ δου οῦβ 
τηϑίίοσ ἐπί πο πιϑ το 18 ΠΘΓΘ τηδαθ οὗ ΔΩΥ͂ οοπ" 
μυυηϊοδίϊοη οὗἩ ἰδ 5ρθοΐ81 ὈΪΘδδίηρβ οὗ ἰδο 608- 
Ρο], ἀυνίηρς Ῥδυ}᾽8Β δνοὰθ ου ἴδ 18]δπά, ΟΥ οὗ ΔΕΥ͂ 
ΟἿΣ οὗ βαϊνυδίΐου ἱπ Ομγδὶ. ΓΘ το ΓΟ Ὺ τορὰ 
ἐμδί ὔϑην οδηι6 ἰῃ ογὰοτ ἰὸ σοχζαὶπ ἐμοῖν ὈΟΔΠΥ 
68}, δἰιδουχὰὰ ἔδυοσδϊο ορρογίιπῖι} 68 ὙΓῈΓῸ 
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δογάοα, πὍδη (ΠΘῪ τοϊραὶ, δὰ, ἰπἀοοά, Βῃοῦ]ὰ, 
Βδγυο ἰπχυϊγοα αἴΐοσ (Π6 ὙὙΔΥ οἵὗὁἨ βαϊνδιΐου. (Β16- 
κε1).---Μόοὴ δτὸ ὙΠ] ρ ἰο ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΠΠ68Π8 ΤῸΓΣ ΤΘ- 
σδονοσίης ἐμοῖν-. ὈοαΪγ Βθ8}0}, Ὀυὺ ἀγὸ οὔνθῃ ἰοο 
δ᾽ οὐ] ὑο βοοὶς ἃ γοωθαν ἴον {6 ἀΐδθδβο οὗ {πο ὶν 
8δουβ. (ϑιαυο).--τὰ τ] βοσυϑδηΐ οὗ ἰδ Τοσχὰ 
ὧδ ποὺ ΟὨῪ σοϑαν ἴ0 βρϑαῖς, Ὀυΐ ΒΘ 8180 ΟΌΒΟΥΥΘΒ 
Β'ϊθηοο, ν θη [6 οδοδδίου τοησίτοβ ἰ. ΑΒ (9 
ΘΥΘΥΥ ἰδὶπρ 686, 80 ἴῃ0γ8 18 8150 ἃ ΒΘΆΒΟΠ ΟΥ 
ἐἶπιο ἰο 86 605ρΡ6] [Ἐρ0]. 111, 11]. (ΤΠ 56 Υ). 

ΟΝ Τὴ ἬΒΟΙΕ ΒΕΟΤΙΟΝ, τοῦ, 1--10.---Ζλε 70οἷ- 
ἑδὴ 7μασπιεπίὶ 9, ἰδε ὡοτί ἃ: 1. ἘοΟ]18}, τ θα ἰὲ 
υάχοβ Ὁπομδυ Δ Ό]γ, τον. 4; 11. ΕὉΟ] 18}, ὙΠ ΘΏ 
ἢν ἡιάχοβ δυο. νον. 6; ἱμβοροΐοσο, 1Π1. [μοὶ 
ἴι ὈῸ ἐλν οδ]οσί ἰο ζ18] (ὮγΥ ἀυ!ν δηᾷ ἰοὸ ἀο φοοά, 
ψἱῖβοῦὶ Ὀοΐπρ ἀἰδιιγθοα Ὀγ [86 λυαάρηηθηΐ οὗ ἐμ6 
ΨΥ, νον. 7-10. (1.1860).---Τὴς υἱτίως οὗ λοερί- 
ἑαϊέψ; 1. Τὶ ἷἱβΒ αβἰθοιηθαὰ διᾶ ργδοίϊβοα οὐϑὴ ὈΥ͂ 
Ῥδῴδῃβ; 11. 1018 8111} τθοσὸ Ὀθσοτϊαίηρ δηὰ ὈΪ]68864, 
ΝὮΟΒ ἰἰ ἰβ ῥγδοιϊβοα Ὀγ Ομ γἰβίλδηβ. (14.).-- ΤἄἊ 
δαδεηεδε ΟΓ διρεγείίἴοα: 1. Τὰ 18 σοι ἱποα ψ ἢ 
811 ἸΩΒΏΠΟΥ ΟΥ̓ ὈΠοΒΑΡ  ΔΌΪΘΏ 688, νον. 1-4; 1, Τὶ 
Ῥτοιαοίοβ 81] ΤΩΔΠΠΘΥ οὗ ἸἀοἸαίΤΟΙΒ ῬΥϑοί 668, ΥὙΘΓ. 
δ, 6. (1ἀ.).---Τ΄λαί ἐλὲ Ολτιδίΐαη, ευενν τολετε ἥπάβ α 
λοπιε: 1. δ ὀχρουΐθῃαθδ {πμ6 Ἰοῦο οὗἩ αοα ΘυθσῪ 
ψ δ ογο; ΠΠ|. Ηο ὅπάβ Ἰονίηρ μϑαρὶβ ΘΥΘΥΥ ὙΠ6ΓΘ; 
111. Ηο ᾿δβ ἂῃ ΟΡροΥ ΠΥ ἴοτ ταδὶ οϑιϊηρ ἸΟΥΘ 
ΘΥΘΙῪ σΒόΓγο. (Ἰὰ.).--- Τὰς ρεορὶς οὗ εϊξία, α εἰγὶκ- 
ἐπ ἱπιασε ο7) ἰδὲ λἀεαίλεπ τοοτϊα : Ἰ. ἴπ μι 61} πορᾶ 
οὗ τοἀοιαρίΐοι ; (4) ΚΊΟΟΠΙΥ Βυρογδίϊ οι, τοῦ. 4, 

6; (δ) πιϑῃϊγο] ἃ ταΐβοσυ, τοῦ. 8, 9; ΠΠ| [πη ἐμοῖν 
ΟΒΡΔΌΙΙΥ οὗ τϑαθιηρίϊοπ ; (α) Κίἰπα Βοβρ δ] ν, 
γον. 2; (δ) ἱπαϊβυϊποὺ δοηβοϊουΒῃ 688 οὗ αοα, τοῦ. 
4. (0) Ἰἰν ῖγ Βα ΒοΘΡ Ὀ]Θ 688 ἔῸΣ ἐπα ΡΥ ΒΒ 008 τηδὰθ 
ὈΥ αἰνίηο ἐμπίηρβ, γογ. 6; (4) οδγποδὲ ἀθβῖγο ΖῸΓ. 
Β6ΙΡ, νοῦ. 9. (4) Ομ] ἀκ σγαιυἀθ ἴὸν Ὀδποδὶϑ 
τοοοῖνρα, γὸσ. 10.---αιμῖ, ἀπά ἐΐδε υἷρεν, ον, Τ.ε 
δεγυαπί 9. Οοά, υἱειυδα α8 α ΟΠ ΉΦΥΟΥ ΟΥ̓ δεέγΡρεη δ : 
ἴα ἰδ ΡΟΤΟΡ οὗὨ 85 [ογτὰ (Μϑσκ χυὶϊ. 18), ῃς οδβίβ 
ἔτοια πΐωω, 1. ΤῈΘ ῬοϊΪϑοῃοῦβ Ὑἱρὸσ οἵ β᾽δηάθν, 
νοῦ. 8, 4; Π. ΤῸ ἀθοοϊίἔα] δαἀάθον οὗ Βαιίίο νυ, 
γον. 6; ΠΠ|. ΤῊΘ ἀδησογοῦβ βουροηίβ οὗ νου] αἶγ 
δΔηχίο θα πα ΟΑΓΘΒ, γον. 8, 9: ΤΥ, ΤΒο οἹὰ βογ- 
Ῥϑῃΐ οὗ β'ὶῃ (00 δρρι γίῃρ υϑσ. 4, “ὦ τυτὰθν- 
Ἐ 08} πρῖξυϑν αγτίυαὶ αἱ Μοεϊέία, α ῥιζβέπιεπί ὁ 
ἐλε αἰυΐγια ῥγοπιῖδε: " Ης δλαἰξ σῖνε λὶδ απσεῖδ ολαγσα 
ΟὔΔΡ ἰδέέ, ἐο Κέερ ἰδλεε ἵπ αἰξ ἐὴν ισαγε,᾽ ῬΒ. χοΐϊ. 11: 
Ι. Τὸ δῆ χοὶ οἵ ὑμὸ ᾿οσὰ ἄγαν εἶπ ουὐ οὗὨ (80 
ὙΑΥ͂ΘΒ Οὗ [86 868; 11. Ῥχοίθοοίβ εἶτα ἕγοτῃ 89 ροΐἷ- 
ΒΟῊ Οὗ Βογροηίβ; ΠΠ. ΙΩΒ ὅῸΣ δὲπὰ {π6 Βοαγίδ 
οὗἨ ὈΔΡΌΔΓΡΟΙΒ ὈΘΟΡ]6; ΠΡ. ΒΊ6ββθ8 (16 μϑα]ϊηῦ 
δοὶϑ οὗ ἢϊ8 Βαηαβ.--- αμῖ (δε ἰγαυεῖζεν, αὐ Μοίΐία : 
18 ὑγαυϑὶθ οχ ἰδὶί, 1. ΤῊΘ Πρ 8 δα βῃδάονυβ οὗ 
ἐμ Βοδίμοη ποῦ]; 11. 789 ΒΟΥΤΟῊῪΒ δπαὰ ͵0γ8 οὗ 
{86 δροβίο!ο οὗσοο; ΠΙ, Τλ6 ποπάουιυ] δηὰ χτὰ- 
οἷουβ ψγδγ8 οὗ ὑπὸ 1ιογὰ.--- Βν ευἷΐ τεροτέ απᾶ 
φοοά τεροτί,᾽" 2 Οον. υἱ. 8: βυσῃ 18 {86 σϑβυϊί, ἴῃ 
οομδβοαυθηοθ οὗ, 1. Τὴ6 ΜΔῪ οὗὨ ἰμ6 ποχ]ά; {Π, 
ΤΒο δυοοδίϊου οὗ ἰμο Ο γι βίδη; 1]. 76 ν]}} οὗ 
89 Τμογχὰ. 

Ο. .--ΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΥ ΤῊΒ 5ΟΘΒΝΚΕΥ ἘΒΟΝ ΜΑΙΙΡΑ ΤῸ ΒΟΜΉῈ. 

Ομάρτεκε ΧΧΥΠΙΙ], 11--1δ. 

11 
σψιηίοσοὰ ἴῃ ὁ 

12 εἷσε οὗὁἨἁ (6 ῬΙοΒΟυΓΣΙ]. 

Απάὰ [β8}} δἴνου ὑγθθ τῃοηδῆβ γὸ ἀθραγίοθα ἴῃ ἃ 8810 οὗ ΑἸοχδηάτία, τυ] ο ἢ μδά 
6 ἰβἷθ, πῆοθ6 βίῃ Μγὰ8 (ὐδδϑίου δῃὰ Ῥο]]υχ [18]6, μανΐηρ {86 πανὶ 

κΑπα ἰδπάϊηρ δὖ ϑὄγγδουβθ, γὁ ἰδγυϊϑὰ ἐΐδγε (ἄγθο ἀαγβῇ. 
18 ἘΛΑπα ἔτγοτα ὑμθηοθ γγχὸ ἔοι θα ἃ ΘΟΠΡΆΒ8, δῃ ἃ σδιὴθ [0 [ὉἼἶ3" ὁδ 6 δγουπά, δῃὰ δγγϊνοὰ 

8.7 ΒΒουΐυϊα : δηᾷ δήθ ὁμθ δύ ἴΠ9 βουϊῃ Μὶπὰ Ὀ]ον, ἀπὰ [88 ἃ βουϊῃ πὶπα βργϑῃ 
11 ρ,] γο οἂπι6 ὑμ6 ἠδχὺ [οη ἐδ9 βθοοπά, δευτεραῖοι] ἀδΔγ ἴο Ῥαΐθο}1: ἘΝ Βοτο [166] 

γὸ ἔοαπα Ὀτοίμγθη, δη ἃ  ͵Ὸ ἀδβἰτοὰ (0 ἰΔΥΡῪ ΜΠ (δη1} Βούθη ἀδγΒ: δηὰ 80 γ7χὰα ϑηῦ 
16 ἰονατὰ [δπἀ ἰπυ8 (οὕτως) γγὸ ὁδπι6 [0] Βοηθ. ἘΔηά ἔτοτῃ ὕμθποο, στ βθη ὑπὸ Ὀγοίσοα 

Βοαγὰ οὗ υ8, ὑΠ6Υ Οδηχθ᾽ ἰ0 τηϑϑὺ Ὁ5 88 ΓᾺΣ 88 ΑΡρρὶὶ Εὐταπι, απὰ {Π6 ΤΉΓΘΘ ΤΔΎΟΥΠΒ 
[πὰ Ττεβ ΤΑθΘΓΠ85]; σΒοπὶ ὙΏθη ῬΔῸ] ΒΔῊ, 86 τὉθδηϊοαὰ (ἰοά, δηὰ ἰοοὶς σουγαᾶρθ 
[σαϊηθα οοη Βα 6068]. 

ΕΥ̓́Ον. 12. Πλποίοδὰ οὗ ἴδο δοσυβαείνο ρίγ. οἵ ἐδχέ. γϑο. ΤΔΟΉ. τορι ἡμέραις τρισίν, οὐ Ἐπ Δ ΒΟΥ Υ οὗἩ Β. Οἰδος 641- 
ἴοΥἵΒ ΚΘΏΘΓΔΙΥ δάπογό ἴο ἐἢο τοδάϊπρ οὗ {πΠ9 ἐεχέ, γες., ὙΓὨΙοἷ 6]8οὸ Οοά. Βίη. ΒυδίΑ 1 η8.--ἘῈ.] 

Φ γον, 14. [1πηϊοδὰ οἵ ἐπ᾽ αὑτοις οὗ ἐεπέ. τες., ἢ α. Π., 1Δδολ., Τίσο. αηὰ Βογῃ. γζορ παῤ αὖτ., τὶ ἢ Α. Β., δῃὰ οἷϑο 
(οά. δίη. ΑἸΖ., νο τοίαϊ πα ἐΠ|6 ἴὌΓΠΙΘΥ τοδάϊηρ, γοραγὰβ ἴῃ Ἰαϊίοτ 88 ἃ “ οογγϑοϊίοη ἴο 1: πηογθ 508] οχρχοδδίου."--Τὰ.] 

δ ον, 16. [Ἰπεϊορ οὗ ἐξῆλθον οἵ ἐεχέ. γεο., αἰ τὰ ας. Η.., [Δοἢ. δηθὰ Τίροδ. τοβιὰ ἦλθον. ΑἸ. τοϊδίηα (86 οομιρουσπᾶ. Α, 
ΦΧΒ Ρἐἰ8 ἦλθον; Β. δηὰ 160 Οοά. Άψ1π. τοοὰ ἦλθαν; ἴοσ ἔπο ἰαῖῖον ἔογια 800 ΤΊ ΠΟΣ, ὃ 13.1.8.-- Ὁ. 

ἘΧΈῈΘΒΤΙΟΑΙ, ΑΝΡ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γε. 11. Διηᾶ αἷϊζοσ ἴδχϑθ σβομῖμβε.---Ἰ (80 
ἴχϑυθ]] ΓΒ σοϊηπιθησοα {μ6 γογᾶρο οαὐϊου {86 δυ- 
ἔπτη παὶ ϑαυΐποχ (6... χχυϊ!. 9), δπὰ ἰΐ, δοοογά- 
ἱαῖν, [6 Βρϑῃξ ὑμὸ τροπίμβ οὗ Νονθῦοσ, θ6- 

ΘΟΙΙΌΘΥ δηὰ ΦδΠΌΔΥΥ οἱ Μα]ία, ὑμοῪ οου]ὰ ποῖ 
Βαγθ οοπίϊπυρὰ [80 γτογᾶχο υὑπὶ}} 1.6 τηολίἢ οἴ 
ΕΘΌσυΔΥΥ, Α.Ὁ. 62. ΤἘΠο Βῃῖρ ἰπ ψ ὶ ἢ ΠΟΥ ΠΟῪ 
θα αγκοά, 4180 θοϊοηροὰ (ὁ ΑἸοχαπάγίϑ [00 Ρ. 
οἷν. χχυϊὶ. 6], δηά ὀχ ἰἱιθὰ ὑπο βἰχη οὗ (6 Ὁ ]ϊ1ο085- 
ουγὶ, ἱμαὺ 8, ἃ ραἱηϊθα Οὗ σασυοα σορσγοβοηίδιΐοι 
οὗἩ Οδϑίοχ δπὰ Ῥο]]υχΣ. δἱ 1819 ῬΣΟΥῪ; ἰδι686 Β6ΣΟ- 
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ὑννΐη ψόσο γοζαγἀθα ὉΥ αἀτορῖκ δηὰ Ἐοιμδῃ 68]]- 
ΟΥΒ 8ἃ8 ἰδοὶν ἰυἱοῖαν ἀοὶι1.68β. Το δῃ}}Ρ᾽5 βίψηι 18 
ἀραϊχηδιοὰ Ὁ {86 ἰθῖπὶ παράσημον. Ἶμπο Μογά, 
ΒΟΎΘΥΘΓ, ΔΡΡΟΔΥΒ ἰο ὍΘ δὴ δ()οοίϊγο, δαυΐϊνδ]θπὶ 
(ο: 2 ίοδειτογμπι ἐθίσιεδια ἰπδισπιία. Μογ τ᾽ Β οὔ- 
ἠοοιίοι ἰο ἐμὲ18 Υἱθῦν, πρὶν, ὑἱμδὲ (86 δαθοίνθ 
παράσημος ἰδ αἰτσαψδ υϑοᾶ ἴῃ 8 ὈΠΙΒΥΟΥΔΌΪΘ 5656 
6. 9... ἈοϊογίουΒ, ΘΧ Βἰ ὈΣἰῃρ ἃ Βρυτΐοιβ ΠΙΔΥΪ ΟΥ 

ΠΏΡΓΕδΒΕ, οἰο.---ΤΒ., 15. υαπΐουπαρᾶ; [ὉΓ ἴῃ (Β6 
ἰαίοσς ἀτγϑοὶς σϊίογα, ὁ. σ., ΡΙαἰϑγοῖ, παράσημος 

᾿ οἴξοη ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 8 ζοοά 5686, δαυϊνα]οηΐ ἰ0 ἐπ- 
διρηΐδ, σοπδρίσι8. 

ψεμ. 12-14. Τὴ6 τόογδρὸ τῶϑ. οοπίϊπυθὰ ππ|]]} 
για οῦδθ νν88 γοδοι θα ; {818 ΟἸΤΥ νγ88 δυο α οη 
{86 δβοιι}- οδϑὶ σοδεί οὐἁ Κ΄ 1Ὁ]γ, δθουΐ οἰ ΠΥ τ 1168 
ἀἰϊδίαπὶ ἔσοτῃ Μ δ) δ ἴῃ ἃ πογι ῃ- ϑαδίουυ αἱγοοίΐ ὁ. 
ΤῊ ποχὶ ροὶπὶ τῶ ἘΠ μΘα σα, ἰπ βουίμοτῃ [Δ], 
ΟΡΡοδβίίδ ἰο (16 βου - δίῃ δηρὶο οὗ 510}; {89 
γ6 8860] δἱ Ἰθηχί σϑϑομβοὰ Ῥαϊθοὶ, (16 ΤΟ 6 ΥῈ 
Ῥοζζυο, δοουΐ βούϑθῃ τ }]686 τυϑδὶ οὐ Νδ]68. [1ἰ 
μαὰ, νιϊμουὶ ἀουδί, Ὀδο ἀοίαϊηοα ἴδχδο ὅδΥβ 
δὶ ΒΥ ΥΔΟΙΙ86 ἔὉΓ ΘΟΠΘΓΟΪΑΪ ΡΌΓΡΟΒΘΒ.--- πὸ πο 8Π- 
ἱπρ οὗ περιελθεὶν 86 ἀου δι}. ΤῈ πογὰ οδϑὴ ἴῃ 
ὯῸ 0486 Ὅ6 ὑπάογβίοοα 88 βδἰδίϊηρ ἰμαι [8.8 γ 6886] 
Βδὰ β4}]6 ἃ θη ΓΟ δγουπα Κι ον (ἀ6 ει 6); ἱξ 
ΤΩΔΥ͂, 10} στοαί οΣ ῬΓΟΌΔΌΣΠΙΥ πθδη {πᾶὶ, οἢ 86- 
οουπὶ οΥ̓͂ πίλνογα 9 πὶπᾶβ, (6 γ6856] δὰ τοὸ- 
Ῥοδίοαϊγ Ὀδθὴ ΘΟ ρ6]] ἃ [ὉΓ βμογὶ αἰβίβδῃοοβ ἰὸ 
ἰδίκα ἃ οἱγουϊίουβ τουίθ. [Μ͵ν. Πού ΒΟ ΥΘΙΔΥ ΚΒ 
ἴῃ ἃ δοίθ ((οηΥὉ. δπὰ Η. ο]. Π,., Ρ. 868): “ΜΥ. 
Βιηΐτμ᾽5 σον ἰπδὶ περιελθόντες Ἰλρδὴ8 Β᾽ΠΙΡΪΥ 
“Ῥοδιϊη κ᾽ 18 Τοσ ἸἰΚΟῚΥ (9 Ὀ6 οογγοοὶ ὑπ 88 ἐμ αν} 
οὗ Μίν. [μουνυΐη, ἢὺ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰμδί “848 ἰμ)6 νὶηὰ 
85 ῬΘΒΙΟΓΙΥ, δὰ (ΠΟῪ ΟΓ6 ὉΠῸΘΥ δμ Ιου οὗ (86 
λεϊκἢ πιουηίδίποιβ σαῆρο οὗ Εἶπα οἡ ἱπεὶν Ἰο, 
{86} τότ ΟὈΪ χοά ἰο βίδα ουὐ ἴο 868 ἴῃ ογάοσ ἰο 
81} {π0 1] 88115, δη ἃ 50 σοῖο ἰο ΒΒορίαπη ὉΥ 8 οἷγ- 
ουἱίουβ βυθορ.᾽ ᾽--ΤᾺ.]. ΤῊΘ γαρὶ ἃ ραβϑδρο ἔγοια 
Ἰλοχαῖὶο [186 τηοάθγῃ πᾶπιο οὗἩ Βδαρίαπι) ἰο ῬοΣ- 
50.0]1}---ἃὁ ἀἰδίθηοοθ οὗἁὨ 182 τη }]68----ἶπ 1655 ἴμ8ῃ ἐν οὸ 
ἀδγπ ΏΔΥ Ὀθ ΘΟΧρ δἰ μοὰ ὈΥ {δ οἱγοιπιβίδποο ὑἱμαὶ 
ἃ ἰδυόγδΌ]ο υἱηπὰ ({1|ὸ6 βου νἱηὰ, γον. 15) δὐ- 
ἰοηάρὰ (6 γϑββοὶ, Τὰ ροσὶ οὗ Ῥαϊίθοῖξ νψϑ8, 
ἀυγίης ἰμ6 σοί γὶ6 8 Ἡ Δ10 ἢ ἱταπῃα αἰ 6} ργοοοάοα 
δυὰ [0] ον οι ἰῃ6 Ὀΐϊγιὰ οἵὗὁἨ Ονίδιῖ, (ἢ χἸχοβί ἱτὰ- 
οὕίδηϊί οὗ 8}} ἰμοβα ζοιιη ἃ οὐ ἰδ 6 οοδϑὶ οὗ "ον Ὁ 
λιν, δὰ 88 δβρϑοΐιγ ἔγοαυθηίθα ὈΥ γ6886}8 

ἴγοιῃ 60 Εδδί. Τ]1ο86 ἐμ δὺ Ὀγουρὶ σγαΐη ἔγοτη 
ἘςΥρὶ, Κοθ γα ἀἰδομπαγροὰ (μ 6 1 σαΥ χο68 δἰ ἰδ δὶ 
Ῥοτί. ΤγδΥΊ]Ὸ 8 ἴσοι ϑυγὶδ 4180 0.80.8} ἀΐδβοιι- 
Αγ κΚοα δἱ {86 βᾶπι6 ροϊηϊΐϊ, δηᾶ βοῆς ῥγοσοοάοα 
ἰο Βοπιο ὈΥ Ἰαπὰ; 866 ΨΦΟΒΒΡΗῦΒ, ““πίφ. ΧΥΪ!. 12. 
1, χυἱοὶ. 7. 2, ψογο, πούγονονῦ, Φοβορ 8 ΘΣΡΙΟΥΒ 
186 ατγϑοὶς ἤδπιθ δ ιιζαατγοΐέα [ Δικαίαρχεια]. 

νεκε. 16. Απᾶ δο νὸ σσϑηῖ τοννασζά [ἰδι8 
Ὅ75 σδΙῺΘ [0] ἙλοΙΏΘ, ἱμαΐ 18, σι Βουΐ ἀοἸαγίης ἴῃ 
ΔΩΥ͂ Βροΐ, αἴτοῦ Ἰοανίηρς Ραυϊοοϊ!. Τὶ σοπηαυὶς 18 
ταδ 9 ρΡγΟΪΘρ 68 }}Υ ; {89 ΒᾺΡΡΙ] ΘΙ ΘΕ ΔΓ ΥΘΓ86 (Υ6Γ. 
16) δἀἀβ ἐμαί, οὐ ὑμ6 γοϑιὶ, Ῥϑὰὶϊ δὰ Ὀθθῃ τοὶ 
διὰ βαϊυϊοὰ Ὀγ ΟὨΥ Βι 188 ΠΏ Ὸ ΘΑ Πη6 ἔγοπὶ Βοιηθ. 
ΤῊΐθ οσσυγγοὰ Ὀοὶ αἱ Αρρὶΐ Ἐοσῦσω, δὰ δὶ 
του ΤΑΌΘΙΠΘθ. ΤῈ ΓΟΓΠΊΘΥ τν88 8 Β18]} ἰόντ, 
δῦουϊ ἤογίγ-ἤγθο Βοϊαδη πιΐ1]68 ἔγομι {86 οἰγ, ὁἢ 
18.909 ἡία «(ρρία, Ἡἰυΐο Ἰοὰ ἔγοια Βομ ἰο Οδρυδ, 
δά ΕΟ 88 Ὡδιηοαὰ ΔΙ͂ΟΣ Αρρίυβ ΟἸδυάϊαβ 
Οδϑουβ, γῆο μδαὰ σοπδίγυοίοα ἰδ: ἰμ6 ον νγὰ8 
δἰἰυδιοα οὐ {89 πογίδβοσῃ Ὀοσγάθν οὗ (π9 Ῥοπίϊμθ 
ΜΔΥ5Π 68. ΓΞ τη 10η8 Ὀοΐἢ ἴῃ ὑπο οι ΟΣ 
ἴο Αἰἰίουϑ, {.- 11: ΑΌ Αρρὶϊ Εοτο βοσβ αυδτίδ: 

" ἀδάογδηι αἰΐδπὶ Ρδ0}}0 δηὶθ Τσγίθυβ ΤΑΌΘΓΠΙΒ.᾽ 

ΤΗῊΗΒ ΑΟἸΡ ΟΡ ΤῊΕ ΑΡΟΗ͂ΤΙ ΕΒ. 

ἀρᾷ ἀπαρὰν τες Ττοβ ΤΆΌΘΤΤ 85 γΞ38 8. ὉΪδοο οἵ οπ- 
ἰογιδι τηδηὺ ἴὉΓ ἐΥΔυ 6 Υ5, ΔΡουΐ ἔθ ταὶ 9 5 ΠΟΘΤΟΥ 
ἰο Βοθ 888 Αρρὶϊ Εοσυμθ. Αβ Ῥϑὺ] δὰ ἰδιτὶ σὰ 
Βούθῃ ἀδΥ8 1 Ῥαϊθο}}, ἐδ 6 ΟΒ ΥἼβι18}}5 οὗ 815 Ρ͵δοθ 
20 ἀουδὶ δἰ δῇ ΘΑΥΪΥ ροσὶοα δσοτατηππὶσδίοα {με ἴπ- 
ἰ6Π]1|χθησθ οὗἁ Ϊ5 δυτίνυδ) ἰο (056 δἱ Βόοτιο, βο ἐπδὲ 
1 τγῶβ Ῥοββὶ ὉΪ]Ϊ6 ΓὉΤ ϑόοῖὴθ οὗὨ ἰμ6 Ἰδ(6 7 ἰο ρὸ ἴοτ- 
ὍΆΓ͵Γα δηα τηοϑοὶ Ὠἷπιὶ αὐ ἃ αἰβίβποο οὗ ᾿ὐτίν Βοτηδῃ 
1168 ἤγοια ἰῃ6 οἱἵγ, δηὰ Ὁ. οἰβεσβ ἰ0 Ῥχγοςεϑὰ 
ΟΥ̓́Θ ΓΟΤΙΥ Τη1]168, ἱπ ΟΥ̓Δ ἰο Ὑγο]οοσαθ δΐτ. 
[Ἑοοῖς οοῦσαρθ; θάρσος. ““Βοίδ ὁοποουγδροτσαθηί 
88 0 δῖ᾽ὶ5 οἵἱοπ αγτίυαὶί, ΔΒ ἃ ῬΥΪΒΟΠΟΥ, ἴῃ ἰδ ταδὲ 
πχθίΓΟΡΟΙ] Β,---ἰ βοοὶηρσ δυο δϑάοοίζοι, ἰὸ ἩΒΙΟΝ 
Ὠ6 νγ88 οὗ 4]} τῦϑη τηοδί 86 }810]6; πὰ δῇςο 
τηθηὶ ἃ8 [0 18 σγεαί τἸσοτὰ 80 Ἰοῃρ, σοπίοι ]δίοα, 
δηα ΠΟῪ δΌοιυϊἑ [0 ΘΟΙΏΤΊΘΠΟ6Θ ἱπ ΒΟΤΏΘ,---ἶῃ 866] 
80 ῬΓΟΙΒίηρ ἃ Ὀορί πηΐηρσ ΤῸΣ ἷπὶ ἰο Ὀθ1Πἃ οἱ. 
(412.)--ΤῈ.] 

ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

Τὶ 88 8 γϑϑῸ]δ οὗ 80 ὉΠΙῚῪ ἀπά γο]δεϊοπβΕἷρ 
οὗ πιθῃ ἰπ Φοβὰ8 Ομγὶβί, τῆ, ΔΙ ΕΒοΌ ἢ ῬΟΥΒΟΠΔΠΥ 
υηδοαυαοϊηἰοα, 8.6 ΠΟΥ 61088 γ.6}}] Κη δᾶ 
ΟἸΟΒΟΙΥ 4}}ὁὰ ἰο οδοῖι οἰμϑὺ, {πδὲὶ (815 τηθοξηρσς 
(τον. 14) Δ]]6ὰ ἰ86 Βοασὶ οὗ Ῥδὺὶ] τι ογ, διὰ 
80 ἀτοδιϊν ἱπογοαδοὰ μἴ8 ΘΟΌΣΑΚΘ, ΥοΣ. 16; ΘΟσαρ. 
Βοι. ἱ. 12. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γΕΚ. 11. Α δδ!ᾺΡ - - Υγσξδβοξθο βίριι ν8β Ο885- 
ἴοσ δᾶ ῬΟΙῸΣ [86 ὨϊοΒουτὶ].---ΤῊο Ὀ᾽οπουσὶ 
ὦ. ε., Οαβίου δὰ ῬΟ]]υσ, πὰ ἢθαί μοι ΤΥ ΒΟ]ΟΡΎ, 

ἴῃ 6. 8018 οΥ̓͂ ΦΌΡΟΥ δηθὰ 1,648.---ΤῈ.} το σο σϑ- 
καγάθα 88 ἰδ ῥγοίβδοίοσβ οὗἁὨ βοδαζδγίῃρ τηθπ; Ὀπὲέ 
{86 ὉΒΏΠΟΡ ὉΠΩΘΓ Ποῖ ῬΔῺ] ΤΟΔΠῪΥ͂ Β8116, νὴὰ8 
6 ΌΒΒΠΘΥ οὗ [8.6 ΟΥΟΒ8 οὗ 7668 ΟὨσ δὶ, ὁπ τ Εἰσὶ 
(89 ὙΟΣὰδΒ 8.6 γι ίθη: “ΒΥ ἰδ δἷριι ποὺ Βα]ὶ 
ΘΟΒηΘΓ᾽᾿ [8 ΔἸ βίο ἴο {π6 τἱβϑίοπ τΒΙΟΝ, 88 
Ευδοῦΐα5 τοϊδίοβ ( Ῥέα Οηξίαπί. 1. 27 ἴ.), 18 6 6πι- 
Ρογον ΟοπδίβπἝϊῃθ ΒΔ} δὶ πυϊά-δγ, υἱζ., 8 σσοϑ8 
ἴῃ ἐμ6 βυ, οχ ἰ δἰ ἐἰηρ ἴῃ ὈΥΣ}]δηὶ ἸοῖίοΣ 5 ἐπ ἰπ- 
Βουἱρίϊου : τούτῳ νίκα.---ἼΒ.7.---ΟἝδίοῦυ δηὰ Ῥο]]υχ 
ΔΙῸ ποίμίηρ, 1 ΟΟΓ. υἱῖϊ. 4, Ὀπὲ 4}1 (86 ΒΒΡ6 ἰδὲ 
ΒΆΪ ἀχὸ ἰῃο [ογα 5, δῃὰ ἰδοδα ἶἢὸ 841} ἰπ {ἢ 6. 
νῖςὰ ΒΗ ΚαρΊΥϊη, ΒΟ πῸ ΒΑΡ ἔγοΟτ ΔΩ͂ 
ἸΔο]αίγοιϑ ὈδηηΘΥ. Ηογοΐπ ἰπο86 πῆο δυσσοοᾶ 
(9 Δροβί]6 οὗ 9 αοη 1165 πὰ οομπδβοϊβίξοη, τ θῃ 
(μὸν ϑ8οὶ ον τὴ} ἐπ ὈΔΏΠΟΣ οὗ ἰμ6 σσοββ, δαὶ 
Β8}} ἰπ γοθ86}8 1Πδὺ ὉΘΔΡ 886 ἰπμποὶσ ΔΌΜΟΣ ἐδ 
βοϊάθῃ 6417 οὗ ““ΜομοΥ-τδκίης.᾽᾿ (Β65867). 

γεβ. 13. Απᾶ ἔἤζοπι ἴΠΘΏ09 - - - ἴο ΕΒο.-. 
εἴπ: .--Τ}Ὸ παγγαϊϊνο ὈοΙΌΣΘ Ὸ8 βίδίϑβ ἰδδὶ 189 
ΔΡΟϑι]6 ΥἹϑι ἃ ΤΩΒΔΗΥ͂ ὉΪδοθβ, Ὀθσὶ ἀο068 πο δὰ 
ἐμαί ἃ Βροοὶδὶ ὈΪοβδίηρ διἰἰοη θὰ {686 Υἱδῖίβ. Ηβ 
ὙΑ8 δ ὈΓΊΒΟΠΘΓ, δΘου]ὰ ποὶ ΘμοΟ086 8 ΟὟΙ ΘΌΌΣΒΘ, 
ΒΟΠΙΌΪΥ δυθι θα ἰο ὑπΠ6 Τιοτὰ, ἀπά τναὶϊϑὰ Ὁ σ 
.ιῖ8 ἱπείτυοιίοηβ. Νονοσί 6 1685, (86 αἰνὶπο ῥσο- 
ταβ τγϑϑ [16]16ὰ : “«ἼΘη (πΐ8 σοτηοίν ἰο Ῥ8855, 
(1ο, ἱξ γῇ} δοιιθ,} ὑἐμβθῃ 888}} ἐμὸν Κκπον ἐπδὲ 8, 
Ῥσορμοί μβδῖΒ θὰ διῃομῃᾷ ἰμο..᾽᾽ Εσοκ. χυσχὶδ, 
88. ΤΒΪΒ 8 ἰδ δ880 1} Δ6]116: δηὰ ἰδ9 
ΟΥΟΣ ΟΪδοθβ 8180, ΒΟ ἢ ΓΘ ΠΟγα τηρηιϊοποᾶ, 
ΔΙΌΟΙ ΔΓ 5 χϑοοϊγοα (86 Θοδρο]. 9 μαυο, ἱβεοσο- 
ἔογϑ, πὸ γϑῶδοῃ ἰο ἀθβροπά, 1 86 ἀϊνῖπο Ὀ]θαδίης 
ἀοθβ ποῖ ἱπιπιθαϊδίοὶΥ Ὀθοοπηθ ΥἹΒῚ 6 ἱὰ ΘΥΟΣΥ͂ 
8ροῖ ἱπ τοι (9 ΓΜαχὰ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ῃ8. [ωμθὲ υ8 δαὺ- 
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ταὶ {π6 τοϑαϊὶ οὗ οἿσ ἸΔΌΟΙΒ ἰο Ηΐτ ; ΥῸ δ] ἐμοῦ ἢ 
{16 8004 ᾿ῃΔ} Ὀ6 ὈυγΙο ΖῸ0Γ ἃ ΒοΆδοῃ, ἐδ ἔγιιϊ 
Ὑ11 1 ἄπο ἰπ|ὸ ΔΡΡΟΔΥ. Μίδηγ ἃ βοχυδῃὶ οἵ 
οδι9 ἀοβοοπὰβ ἱωὶο 6 χτᾶνο, δηὰ {πὸ βροὰ 
ὙΊΟΝ Β6 δὰ ΒΟΤῺ ὈΥ ἷὶ8 Ῥγοδομῖηρ, 818 ἔθΆ ΓΒ, 
Δα ἷ8 βυ δου ρθ, Ὀαρὶπβ.ἰ0 οοῖμθ ἤΌγῚ ἢ δηάᾶ 
βουτγὶϑ ΟΠΪῪ δἴοΡ 18 ἀδραγίαγο. (ἀρ. Ῥαβϑί.). 

γΕΒ. 14. ὕοιθ ψνὸ ἰοπῃά ὈτΘΌὮΙΘΩ .--- 
πο ρῥβϑορίο οὗ αοὰἂ δ.ὺὸ ΘΥ̓θοσῪ ψΒ6ΓΟ, ΔἸ Βουρῇ 
ΠΟΥ ΠΠΔΥ ὈΘ σοπορϑ]οα ἴγοπι ΡῸ]19 γἱονν. [μοὲ 
ΠΟ ΟὯΘ ΒΔΥ͂: “1 ΟὨΪΥ διὰ 16ἴἸ.᾽ 1 ΚΙΊΏΡΒ χὶσχ. 14-- 
18. (ϑιανκο).---ΟὨ ΓΙ ΒΕ 18 }8 ΓΘ Βρ: τ 8] Ὀτοίμ θα, 
ΟῚ 6 βδῖη6 ΒαΐδοΣ Ὀσχαὶ ἩΣΒ {μ6 πογὰ οὗ 
ὑσαἢ [9 81|.ἱ. 18} : ἴθ ν ἢδυθ [89 5δ1ὴ6 ὈτοΟΙΒ6Γ--- 
Ομ γὶδὶ [Η6Ὁ. 11. 11], διὰ {860 ἸοοΙΚ ῸΣ (π6 δαῖηθ 
ἐπ Σὶίδποο, Βομι. Υἱϊῖ. 16. Ηδποα τη ΒΒοι]ὰ 4]} 
Τοξαγὰ 680} οἶος ψὶῦ ὈτΟΙΒΟΥΥ Ἰον9.---(ἰἀ.).--- 
Τὴθ δοαγίβ οὗ ἴἵ0Κ0 δὰ Ῥϑὺ] ψόγο 8116 ψ 1} 
0, ψ θη ὑπ 6γ Τουπὰ ὈγοίΒσΘΩ αἱ Ῥυΐθο]. Τὴ 
ΒΟΒΟΥΒ  ΒΙΘΝ 6 ΧῸ Ρδὶα ἰο ὑβόῖὰ αἱ Μοὶ]ϊα το Υς 
οὗ 110 δοσουπΐ, θα ΘΏ (ΠΟΥ πιοὶ τὶ} 6}}}- 
ἄγϑη οὗ 6Οοά, ἐμὸν ἀδαοπιθὰ ἐμαὶ ὑμ ον Βαᾶ ἔουῃά ἃ 
ΤΟΣ ἰγοδβυσο. [ὁ 1Β ἃ Β0Γ6 βίχῃ ἐμαὶ ΟἿΌΣ ΒΘΘΥΙΒ 
ῬΟΒ58688 80 ἰχσὰθ ΡΟΥ͂ΘΥ οὗ ἔδινη, ΒΘ τὸ ἰουθ 
6 Ὀσχοίδγοη, ἀοεῖσο σοι ῖος υὐν ἢ ὑμ 6 αι, δπὰ 
ἃτα βἰσοηρίμοηρα ὈῪ ἰμοὶν ἴδ: 1. Ῥδὰ] ζαϊμοα Π6 
ΘΟοΌΓδΩο, ΏΘη, ΔΙ͂ΟΣ Βαυπρ ὈΘ6ΘῺ ΟΠ ΒΟΣΓΟῸ Πα- 
οα ὃγ γυὰθ [Βοϑἰμβθη} 808 θη, 6 αρδὶη ταὶ 0} 
ὈΥΘΙΆΓΘΩ ; 6 ΤΟΙ ΔΙ Π6α Βούθῃ ἀδγ5 10 ἤθη, 0 
ἀουδὺ ἴῃ οτάον (δὲ ἢθ τσὶ Ρ888 8 δυπάδυν σψὶἱ ἢ 
ἐοῖα, Ῥγοοϊδῖτ ὑπὸ ποχὰ οὗ 6οἀ, δα δοπιηθιηο- 
Ταίο ἰη6 [ογἀ 8 ἀθαὶῃ ἴῃ ἰμ9 Ηοὶν ϑαρρογ, ἴῃ 
ΘΟΙΠΡΘΩΥ͂ ΜΓ πο. Μίαν αοὐ, ὉΥ ΗΒ ΗοΪΥ 
ϑρίσιῦ, πιδὶ ἰδ ἴῃ 8 Βυ0 ἢ} ροπαΐηθ ὈΤΟΙΒΟΥΪΥ͂ 
1ονθ. (ἀρ. Ῥαβί.).---αΟαπᾶ βονγο νυϑοῖ τουυνασὰ 
Ἑλοταθ.--ΝῸ ἀουδὺ {μ9 Ροϑι]θ δηῃὰ ἷ8 δοπὶ- 
Ῥϑηΐσηϑ ΒΓΥΘΥΘα ὑπαὶ ρα ζδη ᾿ταροῦὶαὶ ΟἿ 
δον οιηοίΐοι δηᾷ δηχίουβ οχρροίδίϊοηβ, ἡ θὴ 1(8 
Ἰοῖν θυ! αϊηρδ πιοὶ ἐμοὶ υἱὸν. Βαὶ (π6 ποτ οὗ 
ἐμ ΒΟΙΔΠ ΘΙΠΡΟΙΟΥ ἰῃ ἰθ8. Ρᾳ]Δ66 νγοι]ὰ ἢπγο 
8180 Ὀ6Θἢ ἀδΟΡΙΥ τηογρά, ἱΥ ἢ6 οουἹὰ ἢδνο δὰ 8 
Ῥτοϑοης πηθηί ἐπα δἱ 1818 τηοϊηθπὺ ἃ ΡΟΥΤΟΣ, ἰπ [ἢ 6 
ΒΟΙΎΪ]6 ἔογ πὶ οὗ ἃ Ψ6 719} ὈΓΊΒΟΠΟΙ, νγ88 ΘὨΓΟΣΙ ΩΣ 
ὈΥ {89 ρμαΐοβ, Ὀοΐοσο σι πΐϊοῖ ὑἐπ6 Βομδη ἘΠΙΡΙΤΟ, 
δᾶ, ἱπάοροά, ὑμ6 τῖοϊο μοδίμοη σουἹὰ, νουϊὰ 
δὶ Ἰηΐο {80 ἀυβί. Τὺ νγἃ8 8 781 ἤϊοτο ἀθοΐβῖνθ 
τηοχαθηὺ ἤδη ὙΠΘῺ, ΟΠ 8 ΖΌΓΠΙΘΣ ΟσΟΔΒΊΟῚ, [116 
ΟΥΥ 8 Βοδγα; Παπηπίδαϊζ απίε ρογίαϑ! 

γξκε. 1ὅ. ΕἾοσα ἴΏΘΏΟΘ - - - [89 Ὀχοῖδτθα 
- τ- - οἂπι6 ἴο ζωϑϑὶ ὑ8.---Πο Ὀτοίῃγοη οὗ Βοηιθ, 
Ὑ80 ὑπ8 ομοογοὰ πὸ μοαγί οὗ Ῥϑὺ] ὉΥ δομϊης 
ἰο χηϑοὺ δἷτη, ἀἰβραγοά ὈΥ ὑμδὶ δβοί ἃ σοῃβί ἀθσδὶθ 
ἴονο, ΒΙῸΣ 88 ἰδοῦ ομὸ οὗὁἩ ἰμθ ζγιϊί8 οὗ {89 
Ἐρ᾿δβέ]ϊο μπαὺ δὰ ῬσουϊουβὶΥ Ὀθθη αἰτοοίοὰ ἰὸ 
πο. ᾽ ὁ σδῃ ὑμπῈ8 ρου ΟσΊὰ τη ὴΥ δὴ δοί, ν ΐοὶι, 
τἰϊτδοιῦ οσοδβί οὶ ΘΧΡΘΙΒ6, Ὑ1}} οουΐοτι δπὰ 
βοοίμο ὑμ6 ΒοΑΣ8 οὗ οἰ οσβ ἀυτίπρ [86 νυν ΘΑ ]ΒΟΤῚΘ 
οῦγΠοΥ οἵ ἴθ. (Β1ορ61).- - ] Βοσ νυ 9 Ῥδα] 
ΒΔΎΌΤ, Ὧθ6 1᾿Π8η]το Θοῦ, δηᾶἃ ἴοοὶε οοτχαβθ. 
--ἼἼ με δρίγι οὗ αοα πο ἱπάϊοαίοδ, ὑπαὶ ΔΙ Ποῦ ἢ 
Ῥδὰ] μαὰ ΣΙ ΒοσῖΟ ΤΌΣ ΒΗΘ 80 ΙΏΘΔΩΥ ΡΧΟΟΐΒ οὗ 
ὑπὸ ΡΟΎΘΓ οὗ 88 [αἰ 1}, ἃ9 πουθυίμ 616 858 οομ πο 
1ο ὍΘ ἃ [60601]10 υτηδη Ὀοΐηρ. ΝΌΟΝ, ὙμΘα Π6 ΤΥ 85 
Β0 ΘΔ ἰδ6 Οἱ, ἷβ 66. 1 78 ΙΏΔΥῪ ΒΑΘ ΒΟΠ10- 
Ὑ δὶ γϑβοι  ὈΪ]9ἃ {Π086 οὗ ἃ ἀοἰ παυθηΐ 80 ἷ8 8 ὁΡ- 
Ῥτοδοβίης 86 ῥἷαοθο οὔοχ οουίου. Βα ὑβουρσιὶβ 
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δα ὕδασβ 6 ἸΏΔΥ Βάγο οηϊογίδι πα! ὙΠ ἰσῶ668 
οὔ ἃ ψοαῖς 911} ΙΏΔΥ Βαᾶαῦθ {πο δρρθᾶιϑαΐ 
Ηοηοθ Θοἂ Ββἰχθηρίμβοηθα δηᾶὰ δποουσγαροά Στὴ 
δηθῖν ἰδτοῦσῃ {86 ὈΘΙΊΘΥΘΓΒ δὲ Βοιθ. (ἀρ. Ῥαβί.). 
ΤῊ 18 Θηΐγϑηο9 οὗἩἨ Ῥβϑὰ] ἱπίο ἐδ ΟἿΥ, ἴῃ ογάοσ ἰὸ 
ΔΡΡΘΑΣ 88 8 δοδσυβοα ροσβοῦ ὈθίοσΘ {π6 ἱπρογὶδὶ 
ἰἰθυηδ), δῖον Βδυϊὴρς Ὀθοὴ Μο]οοτηθα δηα 60ῃ- 
ἀυοίοα ὉΥ 18 ἔγίθῃβ, ἡδίυγὮν τοι ὰ8 οὗ 
ΓΒ Χ᾽Β ΘΓ ηο6 ἰπίο {86 οἷἵγ οὗ  ΟΥ5, ΈΘΤΘ 
Β6, ἰοο, 88 0 ΔΡΡΌΘΔΣ ὈΘΙΌΓΘ ὑμ6 ΘΙΆΡΟΓΟΥ [1π 
{89 γϑὰν 1621]. (111 67). 

ΟΝ ΤῊΞ ΜΨΗΟΙῈΕ ΒΕΟΤΙΟΝ.--- 7. δἰ εδεῖπσε οΥ ΟἿ γί. 
ἔΐαη 7εἰϊοιοδλῖρ, γον. 14, 18. ἡ Ἐ ΤΑΓΗ ΑΒῊν 
7όγηῖδ πιαπχίπα ἱπίο οπεὲ 7απιὲὶν οΓ ΘΟοά: 1. Τὸ ννὰϑ 
ἐπ ΟΥ̓Χ Π8] ΡΌχΡΟΒΟΘ, δὲ 189 ογθβίϊοη, ἱμαὺ τπδῃ- 
πὰ βῃουϊὰ οοπϑυλαϊθ οπὸ ζϑιϊν; 11. ΤᾺΣΟΌΡὮ 
Βἷῃ, Θημἑ θη ογοα ἱπίο (λ6 πγου]ά; 1ΠΠ|. ΤΏ του ἢ 
ΘΟ γὶβῦ, Ῥθ806 ἷἰβΒ ἰο 6 τοβίογοα ἰο 0 ΘΑΥ .---- 
([4,).--Ηοτο Βαῦθ ὙἷΡΟ 0 οοῃ ϊπυΐηρ οἷν, Ὀαΐ 
6 866}. Οη9 ἰο οοταθ᾽ [ΗὈΓ. χὶϊὶ. τὰ ΠΕ μαν ἐπρ 
Ῥαιΐ δείοτε ἐλ ραίεδ 9.7 ἤοπιε: 1. ΑΒ ἃ ΒΟΙ61638 
ΒΓΔ Ώ 6 Γ--- δὴ γοὶ ψοϊσοταθα ὈῪ Ἰονίης ὈγοίΤθη ; 
11. ΑΒ δὴ 6011-ἀοον ἴῃ Ὀοπα8---δηα γοί ὈθΑΥΪηρ ἷἱπ 
15 οασχί (ἢ 6 στδοίουβ ἰθβίο!ν οὗ αοά; 111. Α5 
ἃ τἸηδὴ ΔρΡΡοϊηίθα απο ἀοδιδ (ἔῸΥ, δὲ Δ ΘΟΥ ΘΙ ΟΣ 
ἰδίου ρουϊοά, 116 ττλϑ ἰο ΒΌΣΤΘΠΟΥ ἢΪ8 16 τὶς ΐῃ 
ἴο86 νγ8}}8), -τ-δηὴὰ ψτοί, 88 ἃ ΘΟπαΌΘΧΟΙ, γί ην- 
ΡΒΘΠΟΥ ρμ]δαϊϊπας ἰμ6 ὉΔΏΏΟΡ οὗὨ ἰμ6 ογῸ88 οἵ 
ΟἸαῖβὺ ἴῃ (80 νΘΙῪ οἱίδ46] οὗἨ Ἀοδι μοι ΐβτ.--- 716 
αγτίυαὶ 9. Ῥαμΐ αἱ Ζέοπιο----ἰἣς ἀτορ ἵπιρογτί ὁ ἐλ 
ἐυεηί : Ἰ. ὙΠ τοβροοὺ ἰο ὑμ9 δροβῖϊθ; (α) {89 
ταϊϑϑίου οὗ 8 1176 18 δϑοδοιαρ) βῃθα ; (δ) (8 τηᾶγκ 
ἰονατὰ τ Δῖσἢ Ἦθ ρΓεΒβθα, 18 ἔχοα [ὈῬ]}]. 11}. 14]. 
11. ὙΠ σοϑροοὶ ἐο {80 ποαΐμθη νου]ὰ; (α) ὑδμ6 
αν οὗὨ ἰΐ8 σταοίϊουβ ν᾽ δ ἰδίΐοη ἈΥΥΪν 68; (δ) Ὀπὲ 4180 
{86 ἀΔΥ οΥ̓́ΉΙ6 ἀοραχίαγο οἵἉ (8 ΚἴΟΥΥ. [{Π|. 18 
τοβρϑοῖ ἰο Φυάδίδια ; (α) {86 δροβὶ]θ οὗὁἩ [89 ὅϑη- 
{1168 ἔχ ΓΒ ἰο ὶ8 ΟΥ ῬΘΟΡΪΘ πὶ Βοτη6, ἔογ ἴμ 6 188ὲ 
πο; (δ) ἰδοὸ Κἰηράοπιη ΠΟῪ ῬΆ8868 ΟΥ̓́ΘΔΡ (0 {89 
αομεἾ]68 νον. 28], δὰ Βοπιθ (8165 (86 ροἶδοο οὗ 
Φογυβαθῃ. ΙΝ. 1 τοβροσὶ ἰο Ομ τΙβ δηϊν ; 
(α) Ὀϊοοάγ σοπίοδίβ αὐγαὶ ἰὲ ἱπὰ Βοιμο; (δ) αὶ 
4180 τηοϑὺ ρ]οσίουβ υἱοίοτί 68.--- αι δηίΓ απ 66 
ἐπίο ἤοπιο, αμαὰ Ολτγίδι᾽ 8 επίταποε ἱπίο «ετγιδαίφηι: 1. 
ΕΔΟὮ ΘηύοΥΒ ἴῃ {86 ἔογπι οὗὨ 8 βοσυδηῦ; Π. Εδοῖι 
8 γχεοοῖνοα πὴ ῖ ἸοΥα] δοοϊδιαδίίομβ [Μαϊϊ. χχὶ. 
9]; 1Π. Ἐδοὺ βιθθοα ΘΕ ΒυθογΒ ἃ υἱο]οπί 
ἀρδί}.---- Ζῇ 7ταίεγτιαὶ τοσερίϊοπ 97) ἰλ6 αροδίἰς Ῥαιμ 
αἱ Κοπιε, α ὀεαμί ἢ ἐπωδίταίοπ οὗ (λ6 σοπιπιι πίοι 
97, δαϊπίδ: ἵ. Τὶ απἰὶοΒ (86 οἱ] άγϑη οὗ ἀοα; 11. 1 
βιιθάιιο5 ὑμ6 Κίηχάοπιϑ οὗ ἰμ6 που]; {Π1,| ἢ Ῥγο- 
οἰδίπιβ ὑῃ9 ἤόπορ οὗ (89 [οτὰ.---Γον. 14, 1ὅ. 
Τρίοπάβ απα ἐποπιΐεα: Ἱ. Ἧο ταϑοὺ ψὶ1ὰ Ὀοὶπ ἱπ 
(86 νου]; (α) δυο} νγ)1838 ἐδ: 9 ὀχροσίϑθηοσα οὗ (9 
βοσυδηβ οἵ ἀοἂ τηϑπἰϊοποὰ ἴῃ (86 Βογὶ ρίαΓΘΒ ; (ὦ 
ΒΌΘΙΝ ἰδ 8511}} (η6 οχροσγίθῃοο οὗ 18 βουυδῃίβ. ἢ 
ΤὨοΘ οδιι868 τ Εἰ ΟΝ αἰὐγδοὶ (Π6 γι ΘΒ Ὁ ΟΥ ΘαΡ ἐΥ 
οὗ οὐ Βεσβ; (α) βοιμϑίϊπλθβ ΟἿΣ ΟΠ ῬΟΥΒΟΏΔ] δοίδ; 

(δ) βοπιοίξπηθβ ἰμ9 ῥθουϊίδν οἰσουπιδβίθῃοθθ 1ῃ 
ὙἘΙΘΝ τὸ ὅτὸ ρῥἰδοοὰ. 1Π1{.- Τ8ὸ οοπαιοὶ τΒΙΟΘᾺ 
86 Ομυϊβίΐδη οὔβοσυοδ; (α) ἰονγασάβ ἔγίθηαβ; (6) 
ἰονγαγὰβ οποπιῖθθ. ΡΥ, Το Ἰοββοῦθ ΒΊΟΝ {89 
Β )] οὲ ἰ686}165; () ἐμ ἀϊθογάογοὰ βίδα οὗἨ [ῃ9 
σοῦϊὰ τ ον δα μ88 ῥγοἀυσεοᾶ; (δ) ἐμ ρῬογίθοί 
Ρθδ6ο ψ ποι ἔσθ αὶ ἢ ἰὰ Ομσ δὶ ψουὰ ῥγοάσοθ 
ἷῃ {86 τγοΥα.---Ἴ 8.1. 
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ΞΒΕΟΤΙΟΝΨ. 

ΤῊΕ ΑΒΟΡΕ ΑΝ ΤΑΒΟΙΒΝΗ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΞ ῬΑΠῚ ΙΝ ΒΟΜΕ. 

Οβάρτεβ ΧΧΥ͂ΙΠΠΙ. 116-81. 

Ά.-- ΤῊ Ὲ ὈΙΒΟΌΒΒΙΟΝΒ ΟΥ ΤῊΞ ΑΡΟΒΊΙΕ ὝΙΤΗ ΤῊΞ ΕΒ ΑἹ ΒΟΧΕ ΤΕΒΜΙΝΑΤΕ ὙΠΤῊ ΤῊΣ ΒΕΚΟΤΙΟΣ 

ΟΣ 1ὙὯὯΞΕ ΟΟΒΡΡΕῚ, ΒΥ ΤῊΞΕΜ. 

βαάρτεβ ΧΧΥ͂ΤΠΙ. 16-29, 

1. Απαὰ τβδη Μὸ 6816 (0 Βοπιθ, {86 δεηὐατίοη ἀο] σογθὰ ἐπι6 ῬΥΪΒΟΠΟΙΒ ἰο ἐδ6 οαρίδίῃ 
οὗ (Π6 ρυδτά: νυ [Υετῖ. 16. Βυῦ πῇδη γ͵ὸ ἀγγίγοα αὖ Βοιμθ,"} Ῥδὺ] γαβ βαξβοσοὰ 
Γ[ρϑγη {64} ὑο ἀπτ͵θ}} ὈΥ Β΄ 561} πὶῸἢ ἃ [0Π6, τῷ] Βο! ἀ1ογ (δῦ ἱκορύ [π|0 ριυιδγὰ θα] Ηΐπι. 

17 ἘΛπά [Β}] 1Ὁ οαπιθ [0 ρᾳ88, (Παὖ [οπι. (δ 80} αἴνον ἴτϑϑ ἀδυβ δὰ] [ἀδγβ, ὑμδὺ μι 7] ς8]}}- 
οἀ τὉΠ6 οθ΄ οὗ [διηοηρ] {Π6 Φ 6018 ἱοροίμογ: δηὰ ὙΠ Θη ΠΟΥ͂ ἬΟΙΘ ΟΟΠπι6 ἱορείβοσ, ἢθ 
δα αηἰο 6), Δ οῃ δηὰ Ὀγοίμεοη [Υ6 πιθη, ὈγοΟ ΓΘ], ὑβουρ 1 μανθ σου 64 πο- 
ὑπῖηρ; δρδὶπϑὺ (ἢ 6 ῬΘΟΡΙ6, οὐ [68] ουβίοπιβ οὗ ουν [86] ἔξ ΠΘΓΒ, γοῦ γγὰβ 1 ἀ θ᾽ ἱνγοὰ [88 

18 4] ῥτίβοηϑῦ ἔγοπι ὁ δγυβαίθη ἰΐο ὑ86 ἢδπαᾶβ οὗ 6 Ἐοιηδῆβ: ἘἜἾΒΟ, πβθη {ΠογῪ Βδά 
ΘΧΔΏλη6ἃ τηο, που] πᾶν [ππ6γ6 πιϊηἀοα (ἐβούλοντο) [0] ἰοῦ πι6 ρο, Ὀϑοδυβα ἔβιδσα γγ88 

19 πὸ οδῦ8θ [τϑ ΠῸ ρα ]ὺ ποσί] οὗ ἀδδὶῃ 'π 6. ἘΒυῦ σθη (π6 9608 Βραᾶκο δοβιηβὲ 
{{,1 νᾶδ οοηδβίγαϊ θα ἴ0 Δρρϑαὶ απίο (ϑβδὺ [πο (6 ΘΙ ρΘγΟΣ"; πού ὑμδῦ 1 ι8α δυρδε 

20 ἰο δοουδβοῦ ΠΥ Ὠδίϊοη οὗ. ἘΕΟΥ {818 οαυδα ὑμογοίογθ αν 1 0810 ὉΣ γοὰ, (0 866 ψοῖ, 
δηὰ ἴο ἘΠ ψΠἢ [(0 δά ἀγ688] γοῦ: Ὀδοδῦβα ὑμαὺ ἔοσ ὕμ6 ΒΟρ6 οὗ Ιβγϑ6] 1 δὰ βουπὰ 
πο [1 ΘΔ ΟἹ πι6] {818 σῃ δίῃ. 

21 ἙΑΛυά [Β1]7 (ΠΥ βαιά απίο Ὠἷπι, 6 ποῖίμ ον σοοοϊ νοα Ἰο ίογα οαὐ οὗ ὁ πᾶθδα Θοποοτη- 
ἱπρ {Π66, ὨΘΙΟΠΘΙ ΔῺΥ͂ οὗὁἨ 086 Ὀτοίμγθη ὑμδὺ οδθ ΒΗΘΊΉΤΘα ΟΥ̓ Βραῖζθ ΔΗΥ͂ Βασι οὗἩ (66 
[πον αἰὰ ΔΗΥ͂ οὁη6 οὗ [86 ὈτΘΙΒΓΘῺ ΘΟπι16, Μγ80 ΒΕ ΘΥΘα ΟΥ̓ ΒρδΪκ6 ΔΏΥ͂ 6Υ1] ὑπϊηρ {(τι---πο- 

22 νηρόν) Θομοθτγηΐηρ {Π66.1. Βα [Νανουίῃθίοβθ, δὲ] γ16 ἀθϑῖγο ὑο ἤθδῦ οὗ π66 τ ῆδὲ (πο 
{μὴ πκοϑῦ: ΓὉΓ 88 δοῃποθγηΐϊηρ ὉΠ 15 βοοῦ, γ ΚΩΟΥ͂ {Παὺ ΘΥΘΥΥ ἩΆΘΓΘ 10 18 Βροκθῃ δρδὶηβὲ 

23 [{δδὺ 11 ΟΥΘΤΥ ὙΒΘΓΘ τηθοίβ ΜΠ οοηὐγδα ἸοὉ]0η}. ῬΑπα πβθη ὑπΠ6Υ δὰ [Βὰὲ 1867] 
ΔΡΡοϊηίβα ἷπι ἃ ἀΔΥ, [πα {86}} ὑπ γθ οδπιθὺ ΠΏΔῺΥ (0 ᾿1πὶ ἰηΐο ἀΐξ ἰοάρίηρ; 0 πΒοπι 
[6 ὀχρουῃάθά δῃηά ἰδβιϊβϑαὰ (86 Κιηράομ οὗἉ αοἀ, ροτβυδαϊπρ [Β6 πὶ [δ βοτὰ ἢδ βουσπὶ 
0 ΘΟ ἿΠ667 ΘΟΠΟΘΥΗ ἢρ᾽ ὁ Θδαδ᾽, μΟΌΒ οαὖ οὗ ὑπὸ ἰατγ οὗ Μοβββ, δῃὰ οι οὔ {Π6 ῥσοροίβ, 

24 ἔτοπι [ϑατ]ν ἴῃ {{|6]7 τηοτηΐπηρ; {1}} ανθπίηρ. ἘΛπὰ βοιλθ βεϊἑονοᾶ ἐμ {πῆρ ΒΟ ἢ πο γο 
Βροκθη [πᾶ βοὴ 6 γθ δοηυϊηοοά (ἐπεέϑοντο) ὈΥ ὑμαὺ ὙἈΙΟΝ ἢ6 ΒρΑ].6], δι ἃ βοισιθ 

2ῦ [κι οὐ6γ8] θο]ϊονϑα βοΐ [οἱ δὲ ἠπίστουν). ἘΛΔηά σπϑη ἴΠῸΥῪ ἀρτϑϑα ποὺ [Βαϊ 88 ὑδενΥ͂ 
Ἰὰ ποί ἐΈτοοῚ ΔΠΙΟΠΡ ὑπιθιμβ ᾽ν 68, (ΠΟῪ ἀσρατίοα, δῇνδσ {πὶ Ῥδὺ] μδὰ βροίκβῃ οπβ [ον 

ἕν] πογά, Υ 6}} [Υ̓ ΘΓῪ Δρργοργίδίοϊυ, χαλῶς] βπρακα ὑπο Ηοἷν αοβύ Ὀγ Εἰβαῖδβ [18818}}} 
20 {π6 ργορῃεῦ ὑπίο ουτὸ ἰδίμογθ, Ἐβαγίησ, 60 ἀοΐο {18 ῬΘΟΡ]6, δῃὰ βαυΐ, Ηθδγίπρ γ9 

Ὑγ6] {[ν1}}] πϑᾶγ, δῃὰ β}}4}} [ππ}}} ἢοῦ ἀπάογβίαπα ; δπὰ βϑοῖπρ' [τυ 086 6068] γ6 588]] 
21 [πτ|}}] 806, δῃὰ ποὺ ρογοοῖνο: ἘΕῸΥ {86 Ὠϑαγὺ οἵ ὑμ18 Ρ60}]6 18 Ταχϑα στοβϑ [88 ὈθοΌτοθ 

[80], δηὰ (Π6]Γ ΘΆγβ δῖ ἀ0}} οὐ Ὠϑατίηρ, δηὰ {μϑὶγ ΘΥθ8 ἤδνθ ὑπο 0 ο]οβαά; Ἰαϑὺ (Ποῦ 
βου [80 {Πδὺ {Π6Υ Βῃου]ὰ ποι] β66 σψὶθ ἐλεῖγ ογθϑ, δη ἃ ἤθδσ ὑπ ἐλοὶγ ΘΆΤΡ, δηὰ ὑη- 
ἀογβίδπα σὶτἢ ἐλεὶγ μθαγί, δηὰ βῃουϊὰ [πο] 6 σοπνογίθαϑ, δὰ 1 βΒου)ά [ηο1} διοδ] 

8 ὑπο. ἘΒ6 1 Καονη ὑμβογοΐοσο απΐο γοα, ὑπὸ {86 [{πὺ {}18}] δαϊναύϊου οὐ (ἀοὰ ἰ5 
.29 βοηῦ ὑπίο ὑπὸ (ἰδη 168, δπὰ ἐλαέ {μ6 . ψ}} [θη 168; ὑΠ6 Ὺ Μ|111 4180]. ἤθᾶγ ἰ. ἘΑπὰ 

τ 6 ἢ 86 πιδὰ βαϊὰ {π686 ποτάβ, ὑπ6 68 ἀθραγύθα, δπὰ ᾿μδὰ ρτϑαὺ σϑδβοῃὶπρ' διμβοηρ 
ὉΒοΙηΒοῖν 68 [οπηιΐξ ἐλὲ τολοῖε ΟΥ̓ νον. 29.351. 

1 γον. 16. ΤΊιο Ὁ] ονπίηρ πογάπ [[ἢ ἐεχέ, γες.Ἶ ΔΓΘ ΓΓΟΡΦΌΙΥ δρυτγίοπ : ὁ ἑκατόνταρχος παρόδωκε τοὺς δεσμίους τῷ στρατο- 
: πεδάρχῃ. ΤΠΘΥ δγὸ ναητίπης ἰῃ ἴΠ6 οἱ ἀδθβὲ τιδηυδογίρίδ [Ἁ. Β. δῃὰ δὶδὸ Υ}κ.), δηὰ νγογο, 10. Ἐδΐδ τοβφοῦ, τοκασάθα δὲ Ἂρῃ- 
τίουδ αἰγοδὰγ ὈὉγ Μ|11, Βοηροὶ ἀπὰ ΟγίοβΒοὮ ; [ΠῸῪ ἤδνο, εἴησο, ὕδο σδηοο]]οὰ δγ λοι ηδηὴ δὰ Τ]σεοϊιοδοτί. Νὸὼ γεαδοῦ χδ 
ΒῸ δεοίμιρα ἴοσγ ἴπ οπιϊββίοη οὐ ποῖα, ἐἦ ΠΟΥ ῬΟΤΟ ροθυ πο, Ἡμογοδα ΤΏΘΥ ΠΙΔῪ ΠΑΥΘ ΘΑΒΙΪῪ ὕδϑῃ ἱπίεγροϊαϊοά. Μέογοῦ 
τηαϊπίμ! πα [Πα ΓΠῸΥ ἀγὸ κοηυίηπο, νι ί που, ον ονοῦ, δ ἀυσίπα οουν ποίησ γχκυμοηίδ. Ηδζο, ἴοο, [η9 1651: ΟἿ οἵ ἐδ γϑ- 
ΘΘΏΕΥ ἀἰϊθοονογοὰ Βαϊ εἰς Οοάοχ βυιοῖαίηθ [6 γοδυ}ῖ8 οὗἩ ἙγἢἸοδαν [ὈΥ δ1δοὸ οὔτ ς [6 νὴ 10}9.--[Ὡο ἐάπέ. γϑο. σοιτ 60 
δίων {Π0 ἈΡονο ἴππ6: τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη, σ}Ἰ6 1Δοἢ., δα ἰη Οοά, Βίη., τοαᾶϑ : Ρώμην, ἐπετράπη τ. Π.-- 9 ποχιὲν ὅζὸ 
Τοπῃὰ πῃ Ο. Ἡ., δηὰ τροδὶ οὗἁἩ [Ππ6 πιίπυδβου]οδ, δηὰ 8150 ἰῃ ΤὨΘΟΡὮΥ!., Οδουπι.---ΑἸῦ,, το δάορίδ {6 ορίηοη οὗ ἀθ Ῥέοἴ 6 δοὰ 
Μογόν τοίαί δ ἴη0 ὙΟΓΝ 88 χοηῃυΐηθ.--Ἑ. 

6Υ. 17. αὐτόν ἰπ [ΔΓ ὕθίῖοῦ δἰτοδῖοα τὸν Α. Β. σοάὰ, 8!:., γαἱς.] μα τὸν Παῦλον [ἡ οἢ χοδάϊης [5 ἐουσιὰ ἐπ 6. Η Κ6- 
οοῶξ οὐΐίογα ΚΟΏΘΓΔΙΥ δάορὶ αὐτόν.---ΤᾺ.] 

7 
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δαΣ. 19. [Ιποιοδὰ οὗ κατηγορῆσαι, οὗὨ ἐεπέ. τέο., τί α. Η. (ἀπὰ τοϊαϊ οὰ ὮΥ ΑἸ), Τδοῖι., ΤΊΘΟ;., δὰ Βογη., τὶ τ Α. Β., 
διιὰ αἷκοὸ Οοά. Βίη., γοδ κατηγορεῖν. “10 δογίβί [8 ἃ τ ϑομαηΐσαὶ σογτϑοϊΐοη ἴο Βα ἐπικαλέσασθαι." (Μογο6:).--ΤῈ.} 

4 αν, 23. ἃ. ἧκον [οἵ ἐεχέ. τες.) (8 ποῖ Ὀοτίοσ δυδέαί θὰ ὈΥ Θχίογῃδὶ ἐδβιίπιοην [ὉΥ α. Η.] ἔμδῃὶ ἦλθον [το ἰδ ἰοπὰ ἴῃ 
Α. Β. δπά Οοΐ. βίη. δπὰ ἰδ αὐορίοα ὃγ 1ὼ86Ἀ. δΔηὰ ΑΓ]; Ὀσῖ οὐ δοοοππὶ οὗ ἴπο ἰπίογμαιὶ ουϊάθηοο, (ΡΥ ϑοΐβοὶ Ὀϑόδτδο ἥκω ἰδ 
1666 πὶ ἰη {μΠ6 ΝΟῊ Ἐσβί.), [ὃ δου Ὀθ ργοΐογγοα ἴὸ 89 Ἰαϊίοσ. [10 ἀοϑῶ οΐ οἰδανμοτε ΟΟΟΌΣ ἰπ 16 ΑΟΤ8.---ἰ Βοδί ἀθ8,".-- 
οὐὰδ ἀὁ6  οἰΐο, αποιίης ἤγοτη Ῥαδδον, αα συεγὃ.--- ὁ 88 [6 ρΓοδβθηΐ ἴθη80 οὗ ἤκω 8}Γ 888 {πὸ δ0Ώ89 οὗ 16 ἱπιρογίοοϊ (μυ]κ6 
χυ. 217), οαγοΐαϊ (Αἰἰ10) πτίιΐοτβ ἀο ποΐ ΘΕΙΡΊΟΥ͂ [δ9 ἐπηρογίοοϊ ἔθη56.) Ηὸ τοραγὰβ ἦλθον, δοσογάϊ ΚΥ, Δ6 ἃ ᾿ἰδίοῦ σογτϑοίίοι. 

δον. 23. Ὁ. [τὰ, θοΐοτο περὶ τ. Ἴησ., οἵ ἐξαξ. γεο., “ἢ ΟἸ., [6 ἀγορροὰ ὮΥ [,δοἷι., ΤΊΒ0}., Βοτῃ., δῃηὰ ΑἸἹζ, ἰἢ δοοογάδῃοϑ 
αι Α. Β. Η.-, δοὰ α͵80 Οοά. Βίη.--“ ΘΟ ΡαΓΘ οἷ. ὙΠ}. 12; χῖχ. 8.» (Μαγοῦ).--Ὰ.] 

6 Ψοι, 26. Τὴ οχίογηδὶ δα ι πον ἶδ5 ἐπὶ γον, γοβροο νυ, οὗὁἩ ἡμῶν (ἐκαί. τεο.), μὰ οἵ ὑμῶν, ἃτο οἵ θᾳιΔ] τ οα μέ. ΤΔ0ὴ. 
διὰ Τίδοι, ὑσχοΐοσς ὑμῶν, [τ ποῖα ΑἸΐ. ΘΟὨΟΏΓΒ]; [ἴ ἰ8 Τουπὰ ἐῃ ἴΠ6 ΑἸἰοχ. [4.}, δῖ. [Β.] ἀπὰ δ παὶοῖς πιδηυδοτίρίβ. 8.11, 
ἔτ ΑΥ παΥ9 ΘΘΒ ΠΥ Οσςσυτγτοα, ἘΠΑΐϊ, δα {80 δά γοδθ πποαυ νοῦ} γ ΘΕΘΏΗ06. 8 ἑοηθ οὗἉ ΓΘΌΙΚΘ, ΟΟΉΣΙΔΘ ΤΙΔῪ δνο δΒυρροδοῦ 
ἘΒδδῖ 5800 οὐρὰν ἴο σα υϑεϊ πἰἴὸ ἐμ6 δοοοπὰ 10 Γ 1Π6 ΟΥΚΙΏΔ] γί βογδοῦ. [Ἡμῶν ἕἰᾳ Τουηὰ ἰη (ὐ. Η., δὰ ΨΠᾳ. (ποδέροι), πὰ 
δοπιδ στοὰ ΤΑΊ Βοτα, τ ὮΠ16 οἴ ΓΒ οὔ ἴπο ἰδέϊοσ, μά [πὸ ϑγζ. υϑγβίοῃ θχ ἰδ ὑμῶν. Αοοογάϊης ἴἰο ἀθ γοϊίο, ποῖ [8 ὁΧ- 
ἐϑτδὶ ΠΟΥ ἱῃίογΑ)] οὐϊάθησο ΘὨ {168 ὑμῶν ἴοὸ 0 ῥγοίθγσθῃσθ. 1,ΘΟ ἢ] 0 ΓΒ ΟὔΒΟΓΥΔΊΙΟΗ, δῦογο, {πῶὶ ΘΟΡΥδίδ ΠΥ Ὦδνθ δ Ὁ- 
δτιἑαϊοὰ ἴδ9 Ὑ τῳ ῬΌΓΒΟΏ, 6 ἰῃ δοεογάδῃοο ὙΠ [80 Υἱὸν οὗ Βογιι. δὰ ΜογοΥ ; (δ 9 ἰαίίοῦ γϑΐδγβ, ὉΣ δὴ ἐϊυδίσαϊίοη, ἰο 
ςὮ. νἱ]. 81, 52.--ΤῊᾺ. 

τ Ψοτ. 26. {Ππειρδὰ οἵ εἰπέ, (ἐπί. γο6.), τ ἈἰΟἢ ἰᾳ (ὯΘ Τῆογθ Ὡβαλὶ ἴογπι οὗ [86 2 βογ. ᾿πιρογδεϊνϑ, 8 1988. 5018] ἴοτΙ εἰπόν 
(ἴον ποῖ 666 ΊΝΕΕ;; Ονγαηε. δ. Τ. ὁ 8. 1. Κ᾿, δῃά ὁ 16, ππᾶογ εἰπεῖν) δα 66 βαρδι δὰ ὈΥ͂ δῖον ογ τἰοα ΚΘΏΘΓΔΙΥ, [ἢ δο- 
ςφοζάδῃοο ψ ΠΑ. Β. Ε. Ο. ΒΗ. δυὰ . ϑίη., τοδὶ τ βου ]68, οο. ΟὐτΡ. [6 ογἰ (ἶσα οαϊοβ οα Μαγι χὶϊὶ. ἀ; [ἶκὸ χσ. 

ΤΕ. 
8 μὰ 27. [Ἰυϑἰοοὰ οὗ ἐδιο τοδάΐη σα οἵ ἐξα. τές.) Υ12. ἐπιστρέψωσι, δὰ ἰάσωμαι, Α. Δῃὰ Ε.. ΘΧὨΪΌΙ. ἐπιστρέψσονσι; Α. Β. 

α. Ἡ. ἰάσομαι. Οὐοά. Βίη. τοι ἐπιστρέψωσιν (8:}.), Ὀι ἰάσομαι (ἰπάϊς.), ἀηὰ [ἰδ δοοοταβ ἩΠῚῊ ἐπ 808] μΥἱηἰοϑὰ ἰοχί οὗ 
πο δορί. ([8δὲἱ. νἱ. 10), ΔΙ ποῦσ ἢμ6 Οομρὶοξ, ΡΟ. δπὰ δούοσαὶ πιδημπδοτίρίδ οὗ [89 ΑἸοχ. τογϑίου, οχῃὺϊ ἰάσωμαι. 
Ομ. 18 οτἰ εἰσαὶ οὐϊτίομβ οὰ Φοῖπ χὶϊ, 40.--ΤᾺ. 

ον. 28. τοῦτο τὸ σωτ. ἰδ ἴπὸ τοράϊης οὗ ἴδο [ὮΣοθ9 οἱ ἀδ8᾽ Τα ὩδοΥΡί8, ἰποϊυάίηρς 0 Β[ηδίεο Οὐάοχ, δὰ δοιὰ, ἢ δὸ- 
ςοτάδηοσο υἱῖῃ ἐἰδο ορὶ πίοη οὗἨὨ [(Δολ!. δηὰ Τ Βοἢ., Ὀ0 γοχζεσχαθὰ ὧδ χϑθΐηθ; ἴοσ [ἢ ο ἴοῃ οὗ τοῦτο σδὴ Ὀ6 ΓΟΓΟ ΒΑΘ Υ 6Χ- 
Ῥ αἰ ποὰ ἐμβαη ἴδ. 1ηβογίίοη οὗ ἰδ ἰῃ (ἢ Τοχῖ Ὦν 8 Ἰαἴου ἢδηά. [Τοῦτο ἰθ οπρί ἰθὰ ἰη ἐεσέ, γεο., ἷτ} Ε. Ὁ. Η., πὶ [5 ἐπβοσιϑᾶ 
86 εἰλϊοὰ αὔογτο, Ὀγ Δοδ η4 Τίεοδ., ἀπα 4180 ὈΥ Βογῃ. δηὰ ΑἸί., οὐ ἴΠ6 δ ΒΟΥ Υ οὗ Α. Β. Υπϊρ. (λοο), δὰ ἈΘΥΘΓ ΠΟΠΟΌΓΒ 
σι ἢ (θ. ΤῊΘ ΡΓΟΠΟΌΙ ἰδ οπηὰ ἱπ ἐμθ ΟΣ χίηδ] ἰοχὶ οὗ Οοά. βίη., θυ ΤΙδοομἀοτῇ γοιλυκα οὐ ἐξ: “ Ο ἱπιργοῦυαν. 
-ὰὰ 

ιν Ψψεγ. 29. Τῆο τ ΐιο]6 οὗ γοσ. 29 ἰ6 δρυσίοιιβ, παπιοὶν : Καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον οἱ ᾿Ιονδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν 
ἁαντοῖς σνζήτησιν. Τιΐδ τοάίηρ ἰδ να τίηρ ἰπ Α. Β. ἘΔ, 88. ν ὁ}} )δβ ἴῃ ἰὴθ Βπαι(ἰς Οοάοχ, ἀπὰ ἰβ δ]8δὸ οὐ ἐϊοὰ ὈΥ Βοπὶθ 
το ΘΟ }]65 δηα νοσϑίοηβ [5 ἰου πὰ [ἢ (Π6 Βαῖηθ τη δον ρῖθ, πδαιηοῖν α. Ἡ., τ πο ὀχ Ὁ 1Π6 ἱπίογροϊδείοι ἐπ Ὑοσ. 16, 
δῦοτο. Το σῃο]6 νὸβ δα ἀϑὴ ὮγῪ οοργίδίβ {ἢ [86 ἐπήθηΠ] 0 οὗἨ ἀρροπαΐης α δι(πρ οοὨο]ιβίοη ο ἔθ βοθῦθ. [186 ἯΠΟ]Θ 
γογδο ἰδ οπι ἰθἃ ὈΓ 1Δ6ἢ. ἀπὰ ΤΊβος.; ΑἸ οτὰ ἱπβογίβ τ ἰὴ Ὀγδοκοῖβ. 1 ἰθ ποῖ οπηά ἰῃ Α. Β. Ε-.. 88 1ϑο ΠΟΥ ΓΘΙΠΑΓ Κα ΔΌΟΥΘ, 
δηά, ΔἸ που ἰπδογίθα ἰῃ [Π σοϊαπιοῦ δα (ἰοἢ οὗὨἩ 0 ψυϊκιεῖθ, ἰδ ποῖ Τουηά ἢ Οοά, Απίδείπ8.---") 9 οί 8 ἀἰδροθθὰ ἴο 
τοσοῖνο τῆ6 6 Γ86 85 κοπυΐπο; ΜΟΥΘΣ ΓΟΠΊΔΓΚΒ ἰπαὶ 1η9 ΒίΓοηροσὺ δι ηθηΐ ΤῸΓ ἐΐδ ΟΠ ΪΏΘΏΟΘΒΑ, 18 [89 ΟΟΟΌΓΣΤΓΘΩΟΘΘ οὗὁὨ ΟὨΪΥ͂ 
ΥΟΣῪ Ὀπἰπιροχίδηϊ τϑγίου δ γϑϑ πα ἐπ ἐΠπ090 ΤΠ ΔΠΌ ΒΟΥ ρ'8 Ὠϊοἢ οοπίδίῃ [{.--ΤῈ.} ὃ 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

γκη. 16. α. Αμηἃ τ Ὦθῃ γγἷὸ Οὗ: 6 ἴο ΕοπιΘ9. 
--Ῥδὺ] οηίογοα ἰμθ Οἷἱγ ὉΥ (0 γα Αρρὶβ 
ἐβνοῦρσὰ {πὸ Ῥογία ὅδρθηα, ποῖ ἔαρ αἰβίδηϊ ἔγοπι 
{πὸ Οδδβίσαπι Ῥχίοσίυπι, ψὨϊοῖ 88 Ὀ011} ὉγῪ 
δ αὐδηαβ, ὑπ6 ἔανοσὶίο οὗ ΤΊ ογίΒ, 8η4 γγὰβ βἰίυ- 
αἰοὰ ἰο ἰμ8ὸ0 οδϑί, [Ιὰ 18 ἐσθ ἐμαὶ ὑπῃ0 ψοσὰβ ὁ 
ἑκατόνταρχος - - - στρατοπεδάρ χῃ 86 ΒΡΌΓΣΙΟΟΒ [860 
ποίθ 1 δρουθ, δρροπαάρα ἰο {πὸ ἰοχὺ]; 8ὲ1}}, 807 
ΘΙ Ὁπαουθίοα]ν οογχοοί ἴῃ ροϊπὶ οὗ ἔδοὶ. ΒῸΣ 
186 γωγζεοίἑ ργείοτίο, Ὀθβ ἀθ8 ἃ υϊηρ [ἢ 6 ΒΌΡΤΘΠΙΘ 
δοπιηδηᾶ οὗ (80 ἱτιρογῖαὶ χυδγὰ, ποϊὰ ἴῃ συδίοα Υ 
8}} {ο86 ῬΥΪΒΟΠΟΥΒ ἴγοπι {6 ῬΓΟΥΣΠΟΘ5 ὧδ ΘΓΘ 
ἴο Ὅο ὑγρὰ Ὀδίοσο {μ6 Θαροσοῦ. [ΤὙΔ͵ΔΠ 88 Υ8 
(Ρειν. Ερ. Χ. θδὅ) οὗ δυο ἃ ῬΤΙβομΟΥ : “ υἱποίεϑ 
“πε αα ρμγαϊεσίοα »γιείοτι πιεὶ ἀεδεί." Ουοίοα ἴῃ 
Οοηγό. απὰ ΗΝ. 11. 818. π. 11.---Τπ.].- Το ροϊπΐ 
18 οὗ γογῪ 1116 ἱπιρογίδηοο ὑπαὶ 116 ΒΡΘΆΪΩΒ ΟὨ]Υ 
οὗ οπὲ [τῷ στρατ.} ΘΟΙΘΠΟΡ, (ΠΘΓΟΔ8. ἰμ 6 γ0 
ὝΟΙΥΘ υ808}}Υ ὑπὸ γὙὸῪμο Ὠ6]ἃ δομηδη, δπὰ ἰἰ γγ88 
ΟἾΪΥ ἀυγίηρ (6 γχοΐρῃ οὗ ΟἸδυάΐυδ ἰ᾿αὶ ΒΟΣΥυΒ 
Αἰγδπΐιβ, πο] ἃ {86 δρροϊηϊμηοηΐ 88 δοίδ ργοῖθοι 
ΓΑσ. ἅππ. ΧΙ. δ2; ΧΙΨΝ. δ1.7); ἴθ Σ νγ δββίπιθ 

6γ6 ἐμαὶ ἐπ ραϑϑᾶρο ἰπ αποδίϊοῃ, ΥὙϑὺ. 16, 68 
υβὶ βϑἰαίθα δῦογυοϑ, 18 8ὴ ἱπίδυροϊδίζοη. ΕῸΓ ὑδμὸ 
ΒΔΙῺΘ ΓΘΒΒΟᾺ ἔλαΐξ ΤοοΟϊκοπίης οὗ {86 δροβίοὶτο σῃσο- 
ΠΟΙΟΔῪ (ΘΒΡρΘοΙ Δ ἴῃ ἰδ τοβροοϊϊγο σον οὗ 
Αηκον [7πη|Ρ. ταί. Ῥ. 101] δπαὰ 1686197) 10868 8 
Ῥϑτί οὗἁ 118 ἴοσοθ, νυ ἰσ ΘΒ 08 8ἃ5 ἃ συΐϊάθ ἰδ 
ἕλοι ἐμαὶ Βυγγυβ αἰοὰ ἴῃ ὑπμ0 Ὀορὶπηΐηρ οὗ {6 
ΥοδΣ 62, οὗ ἰπ ἐδο τποηΐῃ οὗ Μαγοὶ οὗ (μαὶ ὙθΆΣ, 
δέλον τ] οἢ 186 Θοηπιδηά γγ88 δραῖη βῃδγοὰ ὈΥῪ 
ὑννο ΖΟΏΘΓΒΙ8; [ὉΣ [86 βίαι ϑιθηΐ οὗἩὨ [Κο, τ ΒΙΘ ἢ 
18 οΘοπιθἱ θα τὶ ἐμαὶ ἀαίο, τ θὴ υἱονγοὰ 88 88 
ἱπίογροϊδιΐοα, οθα868 ἰο 0 ουϊάθῃοθ. [““ϑοῖηθ 
δδνο ἱπίογτεα ὑπαὶ 88 ΟἿΪῪ 0Π6 (ΘΟΙΠ Δ 546}) 18 
ἈΘΓ6 τηϑοιϊομοά, Ζΐ τηυϑὺ δυο ὈΘΘῺ ἐμ 18 ῬΘΥΒΟᾺ 

(Βαγσυβ). - - - ἴ[ὰ 18 ονἱάθηὶ, Βόσονοσ, ἐμὲ πῸ 
ΒΌΘΙ σοποϊυδβίου σδῃ Ὀ6 ἀγαννῃ ἔγοια ἰδ 1860 οὗ 
{86 ΒΙ ΠΡ ΌΪΑΥ ΠΌΘΟΥ, ὙΓΙΘῊ ΤΩΔΥ .8ὲ 8Δ8 γ»Υὺ6}} ἀ6- 
ποίρ ὑμ6 059 Οοἡ ἀυ γ, ΟΥ 6 ἰδκδῃ δὰ θαυ ϊγϊθης 
ἰο οπὲ οὗΓ ἐλθ ργείεοίβ. ΟΥ δουηταϑη4618.᾽" (Α16Χ.). 
ΤῊ1Β ἰβ δἷ8ο ἴπ6 ἱπίοχρσχοίδιίου οὗ ΜΘΥΘΣ, ψὰὸ 
Δ445: “ΤῈ Ἰδηρυδζο ἀο68 ποί ἱπῃρ}Ὺ (δαὶ {}10 
ΘΟΙΔΙΔΠΘΔΘΣ ἰῃ αἰιοβίϊοη ρεγδοπαζίῳ ἰοοὶς ΘΟ Γζο οἴ 
{86 ρυὶβομονβ."" -- Ἑ.] 

ὁ. ον (8ὸ ἕδνονυ ψ ἰοἢ τγϑ χγδηϊοα ἰο Ῥϑαὶ]), 
πϑιροὶν, ὑμαΐ 6 οου]ὰ ἀν 79}} καϑ᾽ ἑαυτόν, ἱ, ε., τοί 
ΟἾΪΥ δρϑγί ἔγοπι (86 οὐ βὸσ ὈΧΒΟΏΟΣΒ, Ὀυΐ 8180, 88 
ἱξ ΡΡΡΘΆΓΒ ἔγοιῃ υ6 Ὁ. 17 δῃὰ υϑσ. 80, ἴῃ ἃ ρσχίνδαίθ 
Βοῦβο, ΠΙΟΩ 885 ὙΘΥΥ͂ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴῃ ἰδ6 ἱπιπιθ- 
ἀΐδια υἱοὶ ἐγ οὗἩἨ 186 ῥτεοίογίυτω, 6 τῦδ8 πὸ ἀουδῦ 
Ἰηαορθίοά ἴο 16 Βοσοιηρδηγίηβ γοροσὶ οὗ {86 Ῥχο- 
ΘυΣΑΙΟΣ Εοδβίυδβ, δηα 8180 ἰο {8 ῬΘΓΒΟΙ8] ἰπίογ668- 
βίοῃ οὗὨἩ ὑπὸ σϑῃίυτχίοη Ψυ]105β. Βα 84 Ῥχρίου δ 
80] ἴον Ἀπαυ ΘΘ Σ ΟὨΔΌΪΥ αἰνγαγβ δἰϊοη δὰ ᾿ιἷπὶ 8ἃ8 ἃ 
ξυλτὰ, νῆο ναϑ, δοοογάϊηρ ἰο 86 Βοϊηδη ου8- 
ἴοτα, αἰἰδομβοὰ ἴο Ἀ18 δύῃ ὉΥ ἃ οδαδΐη, υϑὺ. 20. 
[“ δ οσοοὶ βο] ϊοσβ σοὶ ουθὰ οδο Οἱ ΟΣ ἱπ [89 
ῬοΥΪοσβη06 Οὗ {818 οΟὔἶοοΘ. Ἡδφηοθ, 88 Ραμ] βίδίθϑ 
ἴῃ Ρ.]. 1. 18, 6 Ὀθοδῖλο, πὰ ἐΐθ δουγϑο οὗ ἐΐπιθ, 
ῬΟΙΒΟΠΔΙΪΥ ΚΠΟΎΤΩ ἰ0 ἃ χγϑδί πυΟΣ Οὗ {6 ΡΓγε0- 
ἰογῖδι Βοϊάϊθτθ, δῃὰ (μβτουσῃ ἰμοῖ ἰο ἐμοῖσ δοσα- 
Τά 68, οἱο.᾽ (Ηδοϊοίι).---ΤἙ.. αάεπι οαίεπα δὲ 
ομδίοαίΐαπι δἰ πεϊέίοηι εορμίαί. (ϑππεοα, Κρ. ὅ.). 
γε. 171-20. α. ῬΏΣοΘ ἄδνβ δϊοσ 80} δ΄- 

τὶναὶ, δ ἰαυϊοαὰ ἰμοΒὸ 0 Ῥγοβί θὰ ΟΥ̓ῸΣ ἰδ 
Φ ον 88} σοι ἐ δὲ ΒοΙΩΘ, ἰο Υἱϑῖ(, π. υ;Σ- 
ἱπᾳ (86 ὅτβί ἴγϑοο ἄδυϑ ἢ6, ραγίὶγ, βου ρὶ ΣΟΡΟΒΘ, 
ΔιΟΥ ὑη0 ΒΘΎΘΓΘ ᾿ΟΌΓΣΏΘΥ ἩΒΙσΩ π6 δα δοσοιὰ- 
Ρ ἰβμοὰ, δηθὰ ᾿ὶὸ τπῇδῦ να, ῬΑΥΟΎ, ἀθνοίοά (ἢ9 
{π|6 ἴο (80 Ογἰβιΐδηβ ἰῃ ἐδ οἰ(γ, Βοπιθ οὔ σι οτα 
μδὰ χοῆο ἔου γδγαὰ ἰοὸ τηθοὶ Ηἷπι, δηὰ τις 4}} οὗ 
σγοτὰ ἢ6 δα ἔὉΓ ΒΟΙγΏΘ γ68ΓΒ ἰοπροὰ ἴο Βαῦθ ΡῈ Σ- 
ΒΟΏΔ] ἱπίογοουτβο, οι, ἱ. 11 ΒΕ. Βυϊ 18 ἢγτεὶ 
Βίθ05 οἢ ραϑδίηρ Ὀογοπὰ {πὸ ΘΟΙΩΡΑΓΔΟΤΟΥ ὨΔΣ- 



474 ΤΗΕ ΑΟΤΗ͂ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΊΕΗ. 

ΤΟΥ͂ Οἶγο]9 οὗὨ βοβὸ Ὑθο Ὑ6ΥΘ ΔΙΣΓΟΔΑῪ σοηγθγίβ, 
γγοτο ἀϊγοοίοα, ἴῃ δοοογάδῃσο ἱ 1} 156 Θα 8 }18ῃφα 
Ῥτίποῖρὶθ δηὰ .ιἷ8β σοπιοη Ῥχϑοίΐοο, ἰοννγὰβ [8- 
Το]. Αμπὰ 88 (ἢ οἰσουϊμηδίδποοι ἰῃ τ ἰοῖι ΒΘ 88 
Ῥὶαςοά, ἀἰά ποὶ 6) οὐἦν ἷπὶ ἰο 866Κ {86 7678, δῃὰ 
ἴο δηΐου {Π61} ΒΥπδροραθ, 88 ἢ δα ἀο0πη6 ἰῃ ΟΡ 
Ῥίδεθβ ἰπ Αβία δηὰ ΕΌΓΣΟΡΟ, 80 ΟΡ ΘΟΌΓΒΘ ΣΘ- 
τηδὶ πο ὑμδὴ ᾿Πδὶ ἢ6 Βῃου ἃ γϑαυοϑὶ (6 ΤΟΡΓΘ- 
δοπίδιϊνοβ οὗ πὴ 79 »}8} ὁοπαγοχδίϊοη (0 δοιηθ (0 
5 Ἰοασὶπρ. 680 οὨ᾿ϑέ πμθὴ οὗ ὑμ6 96 })18 ὝΘΓΘ, 
Μἱποὺΐ ἀουδί, ῬαγΊ]γ, (μ6 σΌΪΘΓ8 οὗἩἨ (ῃ 6 Βγπη8- 
ἄοξυο, δῃὰ, ῬΑ γΙΥ, ΟἸΒΟΓΒ 1086 Ροδὶ 0 ἴῃ 80- 
6181] 10 νῶβ οοῃϑρίοσυουδβ. ΤΉΟΥ δοοογάϊη ον 
σοι 64 τὴ μἷ8 γοαυοβί, δὰ οδὴο ἰὸ Δί. 
[πῃ ΓΘΡΙΥ ἰο δὴ οδ᾽θοίΐου ϑὰθ ὉΥ Ζ6116Υ ἰο {}}0 
ἰδίον σαὶ ὁδδσδοίος οὔμὸ παγγαίΐνο, ΜΙ ΘΥΟΣ ΒϑΥΒ: 

Φ“ω σϑημοὶ ΒΌΓΡΣΙΒΘ 8 ἰδὲ [μυἱκ6 ζΌΣΗ ἰΒ 68. ΤῸ 
ἀοἰδ}}8 τβρϑοιϊης 186 Βοιμδὴ σοηρτορδίϊοη, [ῸΣ 
ἰι ἴδ 1Ἀ}6 οὈ͵)θοοὶ οὗ (86 ὉθΟΚ ἰο τοϊδίϑ ἐλὲ αεἰς ο7 (δέ 
αροείἰεε.᾽" --τ ὙΠ} τοζαγὰ ἰὸ εἰς τὴν ξενίαν, γοΣ. 
28, Ὑὸ ἀγἴὸ σοῃηνίῃορα, τὶ Ἡἰοβοῖον, (δὲ 1ἰ ἐδ (0 
θ ἀἰδιϊηρι 8 6α ἔγομι τὸ ἰδιον μίσϑωμα ταρῃιλοποα 
Ὀοῖονν, νον. 80. Το Ἰδιῖοῦ ἮδΒ δ λιχεά ἰοάσίησ, 
ἢ ἢ Ὧθ ἰοοκ 0Γ ἷ]8 Ρουπι πθηΐ γοϑίἀθθοο; δηὰ 
{86 πιρῃϊοι οὗ (ἢ ΠΩΟΏΘΥ ἢ6 γοοοϊνοα ἔγοτῃ (δ 6 
ῬΒΙρΡίδηδ (ΡἈΪ]. οἷν, ἦν.) ΒΟΌΣ 98 (0 βιοῦν {μα μ6 
ποιὰ ποὶ ποοα ἐμ πιρ8}8 οὗ δἰγίης ἃ Ἰοάχίησ. 
ΤῈ ξενίᾳ (λοδρι 0.) πὰ 0 1168. {8.9 ἐθιη ΡΟΓΆΓΡΥ ΓΘδὶ- 
ἄθησο οὗ 8 χιυισδὶ νὴ} ἢ γι 668, 88 πῃ Ρ]]οῖηοη 22. 
Νοιΐηρ 18 τότ ᾿ἰΚΟΙΥ ὑμβδη ἐπαὺ Ααυϊΐα δοὰ 
Ῥυίβο!]α γα γΘ 818 Βοβίβ δ Βόπθ, 88 ΤΟΥ ΟΥΥ δἱ 
Οοτίί.᾽" (Οοπγ. δπὰ Υ. 11. 882. ἡ. 1.)--ΤῈ.] 

ὁ. ᾶθῃ δῃὰ Ὀσϑῖβυϑῃ, οἱο.--- 8 δά γοϑ8 
ἰο {6 Δβϑοιῃ ] θα 76 ν}8 18 Θβϑδπ 8 }}} Οὗ ἃ ῬΘΓΒΟΊ δ] 
πδίιγο, δὰ 8 ἰηςοπαοα (ο δοιιηίοτϑοῖ οογίϑίη 
Ρτγθλυάτοο8 νν σὰ 16 Βοιμδὴ 96νγ28 ταϊχΐ δηὐογ- 
(6΄η, πῃ σΟΩΒΟ]ΌΘΠΟΘ, ραγίΐν, οὗ Ῥδ}᾽8 ἱπιρ  β0ῃ- 
Ἰηθηΐ ἰῃ σΟΠΟΥΔΙ, ΡΔΙΙ]Υ, οὗἨ ἐμ ἴδοι ὑπὰὶ μ6 δὰ 
ΔΡΡοα]θὰ ἰο ἰδ ΘΙΏΡΘΓΟΥ, δη, ῬδυΪΎ, οἴ ΔῈΥ 
Β]α 6.8 ἡ δἰ σ ἃ ΘΥΘ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὀτουρσλὶ ἔγοιῃ δυ- 
ἄρθρα. [Ἃἢ οτος ἰο 7080 γ ἰδοῦ, 6. ΔΒΒΌΓΟΒ 
(θπὶ, 'ὰ {6 ἢγβὶ ρῥἷασθ, ἐμαὶ 818. τη ΡΥ ]Βο τα θηΐ 
δηὰ [πΠ6 ἀΟΙΙΥΘΓΥΥ οὗἩὨ ᾿ἷβ Ρούβοῃ ἰο 9 ΒΟΙΏΒΏΒ, 
ἀἰϊὰ ποὶ ργοοθϑὰ ἔσγοιι δΔΗΥ͂ οἴθηοο ψ οι 6 δὰ 
σοτημ 6 ἀραϊπδίὶ {86 Ῥθορὶβ οὗὨ [β8γ86] οὐ (δ 6 
Μοβαΐο ἰμδι υὐλόπβ, νοῦ. 17. Ηδθ πιαῖζοβ {818 ἀ6- 
οἰδγαίίοι ὙΪ} ρογίθοὶ ρσοργίοΐυ, ΤῸ πὸ οδ6 οου]ὰ 
Ὀοϊϊονα ἰδαὺ 6 δὰ Ὀθθὴ κΌ ΠΥ οὗἩἨ ΔῺΥ ΟἸΘΠΟΘ 
δαδὶπϑί μἷ8 μαϊΐοη. Βαυὶΐ (06 αββουίΐομ ἐπὶ δὶ, 
ὉΥ Ῥγχγοοϊδίπΐηρς ἷ8 ἀοοίγῖηθ Θομσογπίηρς Ομ γἰβὶ 88 
{6 οῃηὰ οὗἉ ἰδ ΔΚ [Βοιι. χ. 4], δὰ δββ81] 6 ἐἢ6 
ΤΠ δ θη] ὈΓΪΠΟ10168 οὗὁὨ {μ6 141}0Ξ»,) ὁδῃ 6 πιϑὰθ 
ὉΥ ἐμοβθ δΊοῃθ, Ὑπὸ ζὉΤΠπ 8 ΘΓΓΟΠΘΟΊΙΒ ΟΡ ὨΪΟῺ 
γοβροοιίηρ ἷ8. Γ6Ά] Ροβιϊ οι ἴῃ γοίθγομσθ ἰο (86 
Ἰδνν ; ΤῸΣ 86 Θηϊογίδ δ (1160 υἱϊηοδί ΓΘΎΘΓΘΠΟΘ [ὉΣ 
ἷϊ, 88 8ῃ βοίυδὶ γουοϊδίϊοη οὗ ἀοά, δπὰ ᾿ι6 ἀοοβ 
Ὡοί 6888} ἰὴ Νίοβϑιο ἰπϑιϊιαὐϊοῃβ ὑμοηΒοῖνοδ, θα 
ΟὨΪΥ πιδἰ δ᾽ 8 ὑμπδὺ ὑπ0Ὺ 8.ὸ ποὶ σοιηροίοηϊ ἴο 
ΒΥ δηᾶ βανὸ τὴ, Ηθησθ ἴπ686 δβίϑδίθιη θη δ 
οὗ Ρδι}] δσὸ ἰη ροσίθοίὶ δοσογάδῃησο Ψ 1 {}.16 γα ι. 

6. ῬδᾺ] ἀθοϊαγθβ, ἰῃ {Π6 Βοοοηα Ρ͵Ϊδοθ, γον, 18, 
19, (Βα ΒΒ ΔᾧΡ;ῥ068) ἰο [86 ΘΙΏΡΘΡΟΣ 8) ὈΘΟΟΙῚΘ 
ἐπα ΒΡΘΏΒΔΌΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, ΟὨΪΥ Ὀοσϑυβο ἰΠ6 6 078 
Ῥτοιοβιθα δραϊηϑί Ϊ8 δοαυϊ4), ἰο οὶ ἐμ Βο- 
ταδὴ δ ) ον 98 ἰυάχοα ἷπὶ ἰο 6 οπηί(]6α, 
[“ΤῊ18 Δ ᾿δΥθ Ὀ6Θὴ αἱ οὁ.), χχυ. 8. ΤῈ ρο8- 
Β᾽ ὈΣΠ1Π ὴ᾿γ οὗἨἁ Β6ἢ ἃ τ ]6 886 18 δδβοσίοα Ὁγ Αρυῖρρϑ, 
ο". χχσὶ. 82."" (Α1}.)-- ΤῈ}. Ηο δάὰβ δαὶ, ἴῃ 
ταδιεϊηρ (8 ΔΡΡΘΑΙ, ᾿ξ δὰ ποὺ 66} ἷ8 ἱ θη 108 
ἴο Ὀτΐπρ ἔτ γα ΔΏΥ δοουδβδίϊου διραὶηδὶ ᾿ι18 ΟΕ 

ῬΘΟΡΙῈ ὈοῦΌγο {86 ΘΙΏΡΟΤΟΥΡ, ΒΠοσο Ῥδὰ] ἰοστοξ 
ἴϑτϑεὶ, ποί ὁ λαός, 8 ἴῃ τοῦ. 17, Ὀαΐ τὸ ἐϑνος μου, 
Ὀθόδα86, ἴῃ 118 γοβροοί, 6 υἱϑιυυοὰ ἴξγϑεοὶ, ποὶ 88 
(86 ΡΘ60}]9 οὗ ἀοά, Ὀυΐ 848 ἰδ 6 παίΐοῃ ἰο πβῖοῖ Βα 
ΒἾτ.5861} Ὀσ]οηροα, δηὰ ἰο ψβΐον, ἴῃ Υἱὸν οὗ (8μ6 
Βοιῖδη Βοδὰ οὗ (μ6 χονϑγπιηθηΐῖ, 6 οὐρὰ σεσίδὶπ 
ἀυι108 οΥ̓͂ ραϊτ᾽οὐΐΒτη.----ῬΘῸ] ἀθοασοβ, ἴπ (δος κπϑὶ 
ΡΪδοο, ὑμδὺ (686 οδΌΒ68, Πϑιηοἶγ, (μ6 μοῃοϑβὶ δή 
ὈΡΥΐχμΣ δοηϊ τθηΐθ τὶ τ ΒΙΘ Β6 τοραγαρα ἷ8 
ῬΘΟΡΪο, δοιιἱ πο τ (ἢ ἔδοὶ ἐμαὶ πὸ δὶ ὕθθῃ 
Ὀουηὰ Ὑ11} 8 ομδὶπ 8016 }} [ὉΓ {πΠ6 ΔΓ οββίδηῖο ΒΟΡΘ 
οὗ ἴϑγϑδϑὶ, Ββδὰ ἱπά σά ἴα ἴο ἰἱπυτίο ἔμ 6 πὶ, ἢ ΟΣ- 
ἀον (μὲ δὸ πιϊριιὺ βθὸ6 δηὰ βρεαὶς τὶ (Β6πὶ. 
ΤΟ ὮΟΡΘ οὗ [5186]; 866 οἢ. χχνὶ. 6-8.---ΤῈ ἥ. 
ἐρίκειμαε ΔΙἸαὰοΒ ἰο ἰι6 οἰτουτηδίδποο {μ8ὲ 15 

ΓΙᾺ Ὑγ88 ΘΠ ΟἾΓΟ] Θὰ Ὀγ (86 ομαῖπ. [“ΕῸΣ περίκειμαι 
ΜΠ 186 δοσυδδίϊνο, οορ. ΒΟΌΣ. νυ. 2; Κυρκκ: 
Οὐδ. 11. νυ. 147; ΦΖΑ΄0ο088 αα «πιλοῖ. ἘΣ. Ρ. 18." 
(Μογοῦ)--ΤῈ.] 
γε. 21,22. Απᾶ ἴδον δβαὶᾶ, οἱο.--- - 9 διῖ8- 

[ΟΥ]6 8] Πδγϑοίοσ οὗἩ (6 ΧΟΡΙΥ οὗἩ (86 ἄενα, ΥἹἱΖ., 
(δὲ ὑμ 6} δὰ σϑοοϊνθα ποῖ μοΣ ΔΩΥ σι 6 ἢ ΠῸΡ 
ψΟΥΌ 4] οομπμτη ΠΟ 088 ἩΒΙΟΒ ΟΤΘ ὑπίβ νοσϑθϊο 
ἰο ῬϑᾺΪ ῬΘΥΒΟΒΑΙν, π88 ὈθΘη ἔγοαυθπίγ δηὰ 
ΒΔΓΒΗΪΥ ἱηριρποά. [{ 88 Ὅθοπ δββοσίοα ἰδδὲ 
ΒΌΆΘΝ 8 ΓΘΟΡΙῚΥ οου]ὰ ποὺ ῬοΟΒΒΙΙΥ δυὸ ὈΘοη τη8468 
Ὁ. ἔθ, δά ἐμαὶ, ἤϑποο, {π6 ὙΠ80]6 βίδιθιηδηΐ 15 
Ἰπογοα  Ὁ]6. ΤΒοδ 80 δβαορὲ (Νἷ8 νίον, {πῖπὶ Σὲ 
ὁιυθὶ δὰ ῬΤΟΡΟΣ ἰο δββυτηθ ἰδδὶ 6 Βοδη 76 Ὁ} 
τηυδύ ὨΘΟΘΒΒΆΧΣΙΥ Π6Υ6 τοσδοῖγθα ἰπέοτγτοδι 08 τὸ- 
βροοίδηρ δ] ἔγοῃ (86 βδῃβοάσϊη δὶ ουυβδΊ οι. 
ΟΙΒΟΣΒ ἤᾶγΥρ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἴῃ Ορροβιοῃ ἰο (18 νῖονν, 
ἰπϑἰβίοθα τὰν στοαὶ ᾿ιδέΐοθ ὁ (6 ζ0] ον σου- 
δἰ ἀοταιἷο8:--- Βδείοτε (6 δρρθὰὶ οὗ Ῥδϑὺ] νδβ 
τλδάς, 8}0 Ἰοδάδσβ οὗ ἰμ9 Βαῃβοασγίη σου]ὰ Βᾶτθ 
δα ΠΟ ΥΘϑϑοῦ 707 τὶ ἰηρ ἰο (86 9. 18} σοτηταῦ- 
αἰίγ δ Βοιμο ἰῃ σοΐθσοησο ἰο ἶτω, ζ0Σ. ἐμὸν δὰ 
ποὺ ΟΥ̓  σϑιηοίο] Υ οχρθοίθα Β00}} Δ ἰββὰο (Μ6Υ 6 Σ). 
Βυϊ αἴενρ ἰ8 Δρρθδ] ν88 τηδάὰθ, ἰπΠΘῪ πὸ ἸΟΏΒῸΤ 
δὰ ἰὴ ὑο ΘΟΏΥΘΥ ἐπί] Ὄζοποθ ἴ0 ἐς Βοιηδῃ 
{95 ὈΓΘΥΪΟΠΒΙΥ ἰο 1.6 ῬΘΥΒΟΏΔ] δισῖγαὶ οὗ δι] 
(Βει οὶ, ΜΙ Υ 6), 88 Βὸ ῬΤΟΡΘΌΪΥ οοταταθποθὰ Ἀ15 
ΦΟΌΓΠΟΥ ΒΟΟῺ 86 Γ 80 ΔΡΡΘΑΙ πδδ τηδᾶς [ςὶ. 
ΧχΥ. 12; χχυϊΐ, 1. .«“Ηδὰ 8ὴΥ (πιθββθ ρου οὗ 
(80 ϑδμημοαγη) Ἰ6Ω τὶ Ἀπ ἃ ἔθ ἀδγβ, ἐμ 6 βϑιὴθ 
βίοσῃι νου] ἤδγΥ ἱῃ 81} ργΟΌΔΌΣ Ἐν ἀοιδϊηοα [Π χὰ 
ΟΥ̓́ΘΣ {π0 τ ϊηΐοῦ, δηὰ (Π6Υ̓ οουἹὰ ποὶ οΟγίδί ὨΥῪ 
ᾶγὸ ταδὰθ 8 08} ἀαΐσκοῦ σόογαχο ἰμδῃ Ῥδυ} 
ΒΡ ἰο Ῥυΐ(θ0}}.᾽ (Α11.) --ΤῈ.].-- ΤΆ οτο ἐδ, Βον- 
ΟΥ̓͂Σ, 8ηοίΠ Ὁ οἱγουτηδβίδπσο, ὙΠ ΙΪΘΝ ΤΥ ΒΟΟΣ 
ΒΌΓΡΓΙ βἰ ἢ, ΠΑ ΟἾγ, (Πα  {μ680 Ἐομδὰ 9618 ἀ0 
ποῖ ΔΡΡΡΘΩΣ ἰο Βαύο τοοοϊγθὰ δὐϑὴ Ῥγί νιον δπᾶ 
Ἰποϊἀοπίβ] γ, ΔΏΥ ἰηἤοστηδίϊου τεβροοίΐης Ρδὺὶ] 
ἔτοτῃ 91:78 οὗ Ῥα]θϑιΐηθ, γο ΟΣ Ρδϑϑίηρ ἰΠγοῦ ἢ 
Βοῃθ. ΝΟΥ͂ ἰΐ τυυδὲέ Ὅ6 δάμιϊ θα, ἐμαὶ ἐπογ ἂο 
ποὺ αἰδβίϊ οὶ] Βδὺ ἱμαὶ ἐμὸν παὰ ποὶ Ἀϊ μοσίο 
ποασγὰ αν ἰλίπησ ιυλαίευεν δοποργηΐηρ 88}: ἴῃ- 
ἀερά, {μον {μποιηβοῖνοθ δοϊπονϊοάροα, τον. 22, 
{μπαὶ ΟΣ  β  β  Υ̓͂ ΟΥΟΤΥ ΈΘΥΘ ποῦ ΣῈ σοπίτγα- 
ἀϊοίϊοη. Ηδθηος ὑμοΥ λαά μοασχὰ οὗἨ Ἀγ βεϊδαϊν, 
δια οὗἩὨ ἰδ ἀϊθρυΐθ5β νΐοῖ, ἴῃ δΟΠΒΘαΌΘΠπΟΟ οὗἙ ἱἰΐ, 
δὰ δυΐίβθῃ ἴῃ ΥΑΥΪΟΌΒ ΟἾΒ068; 8π4 ἰΠ6Ὺ Βδὰ 88- 
ΒΌΓΘΑΙΪν 8180 μοασὰ οὐὗὁἩ ἰδ ἱπάϊν:υ 815 νσσῖο ὕσο- 
οἸαϊταοα ὑμ ΟΟΒ5Ρ6], οβρθοΐδ)γ οὔ Ῥδὺ] Βἴτηβο], 
ΑἹ] ἐμαὶ {807 ἀθῇν ἴβ, β ρὶν, ἐμαὶ ἐμὸν μδὰ 
διραγχὰ ““ΔΥ ἰΒὶπρ 6ΥἹ]]᾽» [᾿ - - πονηρόν], ἰδαὶ ἰπ, 
ΔΩΥ͂ τἈϊηρ {Π|8ὺ τΥ88 ΤΩΟΤΘΙΠῪΥ Ὁδ, ΘΟΗ ΘΓ; Εἶπα. 
ΤῊΉΘΥ ΠΠΔῪ ΠαΥΘ ΟΧΡΓ δβϑὰ {βοιηβοῖνοβ ἰὰ (8 
ΤΏΔΠΠΘΥ, ῬΑΥΟΥ, ἔγοῖὰ Ῥσυ θη 18] οοπεαϊ ογαὶ οη8, 
ἴῃ τἱοὸν οὗ (λ}6 ἱπηροσὶδὶ οουτὶ ἀηὰ ΔΙ ΒΟΥΣῚ, ἔγοσι 
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ὙῚΟΝ ὑπ ΒοΙηδὴ 9005 δὰ δΙσοδν ρσγοαῖν βυΐ- 
οχοὰ, διὰ, ΡΥ γ, ἔσοῃα ἃ ἀθβῖσο ἰοὸ ΘῃσΟΌΣΑΖΟ 
Ῥδὰ] ἰο βροδῖκ ἰο ἐβοὰὰ νἱτπουΐ σόβοῦυο. [1 ἰμῸγ 
ΟΌΒΟΥΥΘ 81:16 η00 ὙΠΕῃ γτοϑροοὺ ἰο ἰδ ΟΒ γι βίη 
σοηφτγοραίίοη ᾿ἰ8617 νυν 10} οχ᾽βιθα ἰπ [86 οδρί δ], 
ἐμ18 οἰγουτϊηβίδηδθ, ΒΘ Ἧ6 ΘΟΙΒΙ ΘΓ ἰδ 6 ΡΘΟΌΪ 1 Σ 
Βίϑίο οὗ δαὶ γβ ἴῃ ἃ στοδὺ οἱἐν {πὸ ομηθ, οδῃ {}10 
1688 ΒΌΣΡΥΪΒΘ 118, 88 1ὑ ἰ8 Δρραγοῃὶ ὑμαὺ [ΠῸῪ ΔΓ 
ἐπιθη 0}}8}}} ΤοΒοσυϑα ἴῃ {861} Γϑιανϊ8. [ΔΙΘΥΟΡ 
δοΙο δ4ἀ85: “ΗονΘΥΟΥ σδυϊουϑ δηα ΟΠ οἾ8}}ν το- 
Βογυθὰ (ΠῸῚ 8ΓΘ, (86 6 18} σοπίοτηρίὶ οὗἁ ΟὨ τῖβί!- 
ΔΗΪΟΥ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 ΡΪΔΙΉΪΥ Β6θη."--ΤᾺ.. ΙΓ{Π 60 δο- 
π8}}} ΟΣΟ 8 σοπίγδαϊοίλοι Ὀοίνθο 86 ὕδοίὶ οὗ 
ὑπὸ οχίβίθῃοο οὗ ἃ Ὁ σι βυϊδα οοηρτορδίϊου δἱ 
Βόοτθ, οἢ ἰδ ὁη6 Πδηᾶ, δὰ ἐμ18 δοὺὶ οὗἩ ἱφπουΐης 
Δ, οἡ ἐπὸ οὐδοσ, 86 πασσαίοσΣ τασδὶ μᾶγο θθΘη 6Χ- 
ΠΟΘΙ βου - δἰ μιοά, 17 1π {πΐ8 Ρῖδοο, γοσ. 22, μ6 
ζοτροὶ ἰμαὶ Βο ᾿ιδᾶ, 8 ἴδν Ὑθῦβοὸ8 ΔΌΟΥΘ [0 }.Ψ 
16], Βρόκοι οὗ ἰδ Ομ σ᾽ βίΐδη οοηργοζϑίλου οὗ {89 
οὐίγ. 

γεε. 28. ῬὮΘΥΙΘ Οδσῃθ ΣΏΘΏΥ, οεἰο.---Αὐ (86 
Βοσοπα τηροίϊηρ, ποὺ ΟἿἿΥ ἐμὸ οὨϊοῦ ϑιλοης (Β6 
6008, Ὀυὶ 4150 8 Ἰωοἢ ἸΑΡρΟΝμ ΌΠΩΣ [πλείονες 
σϑη16 ἰο Ρϑ}], Απάᾶ οι {μ18 οὔδαϑίοη 86 ἀθ] ἑν οτὸ 
8. ΟΟΙΏΡΓΘΏΘΗΒΙνΟ αἰβοοῦγθο, τ ῖο ἢ οσουρίοα ἐμ 6 
ὙΏΟ0Ϊ6 ἀᾶγ. Ηο δυσηἰδηοα ἃ ὑνοΐοϊ ἃ οχροβί(οη 
(ἐξετίϑετο): Ἀ6, ἃχβί, ἔθβ Βϑαᾶ τδ9 ᾿κὶηρἄοτσα 
οἵ Θοᾶ (διαμαρτύρεσϑαι), ἐ. 6., 6 δΔππουπορά [86 
ἴαοὶθ οὗ τοἀδιιρίζοῃ ἀπά οὗ ἐμ6 οβί δ Ὁ} Βηῃτηθηΐ οὗ 
1Π6 Κίηράοιῃ οὗ αοἀ ἰΒγουρι Φοδὺ8 Ομ γῖϑι; Β6 
Τα τη 8 6α, πῃ ἰμ6 βοοοπὰ ρ]αοο, οογίδῖῃ Θσ ΪΔ 8 - 
0100}5 ΘΟΠΟΟΤ Ως 9685, Ὑ Ισἢ ι το ἀογι γοα ἔγοτη 
16 ΟἹὰ Τοβιίδιημοηί, δηἃ ποσο ἱπίοηἀοὰ ἰὼ 6οη- 
Υἶπο9 (86 τη β οὗὐ μἷὶϑ ΒΘΆΓΘΣΓΒ {πείϑειΨν). ΤΒὺ8 
ἢ ἤγβι ἀθ] γογθα 15. ὑθϑιϊ ΟΩΥ͂ ἴπ ἔδγοῦ οὗ (86 
ΒΙβίουῖσα] ὕοβὰ8 οὐὁἁἩἨ ΝΆΖΔΓΟΙΝ, δὰ ἐμ θη ἀοιλου- 
βίγαιϊβαά ἐμαὶ 376 ψὰ8β ὑπ 6 Μοββῖδὴ ῬΥΟΤΪβοἃ ἈΠῸΟΥ 
ὑμ6 Ο]ὰ σονθηδαῃί : [δ ἰαίίος οοηδίλιυ οα Ἀ18 πιδΐῃ 
διραιϊηθηΐ. 
κῃ. 24-27. Αμπὰἃ δοτὰϑθ Ῥοϊὶονοᾶ, οἰο.--- 

Ῥαὰ] δυσοοοἀοδα ἱπ ΘΟ ηοΐπρ ΒΟ οὗ 18 ἈΘΔΥΘΥΒ 
(ἐπείθοντο), Ὀὰχὶ οἰμοτβ σϑβἰβίθα, δῃὰ χοΐιϑοα ἰὸ 
Βοϊῖονθ. Τμοὶτ σοηβιοίί πα ορ᾿πἰομβ γοσο ἀοιδί- 
1688 διια ]Ὶ δχργοββοᾶ (ἀσύμφωνοι), Τὶ τγδ8 {μ6 
Ἰδηρύδχο οὗὁὨ ὑηδο]ϊοῦ, υἰϊοτοὰ ΌὈΥ Ββοῖμθ οὗ ἰο59 
Ὸ ὍὍΓΘ ῥγοβοαί, ἰο ψ σι {86 οοποϊυἀΐηρ χθ- 
ΤΆΤ οὗ 9 ΔροΒι]9 γοίοσγοα; ἰὰξ τγὰῶϑ ΟἹ υοσᾶ, 
ῥῆμα ἕν, Ῥγοποιπποθᾶ 8 ΟΥ ΤΏΔΩΥ οἰ γ8 Ββαδὰ Ὀθθὴ 
ΒΡΟΚοη, αὶ ἴἰὰ νγᾶ8 ἃ ψογὰ οὗὨ (6 ὙὉΥῪ ἀοοροαὶ 
ἱπιρογί. [10 οομβὶβίθα β' ΠΡ ἰπὰ ἐμ ᾳαοίδίϊοι οἴ 
8 ῬΥΟΡΒοίΐο ἀροϊαγαίϊου χοϑρϑοίἑης [5.γ861᾽8 Βαχσά- 
1688 οἵ Βοαχγί, πολ (6 Δροβύ]θ οὈυϊουθ}γ δρ- 
ῬΊο5 ἰο ἷ8β ον {ΐππ68, δὰ ἰο ἐδ6 ΠΟΙ ΙΘΥΟΣΒ 
0 ὝΘΙΘ ὑπὸ πὶ ργοβθηί. Τμαΐ (Π18 18 116 οογγοϑοὶ 
ἱπιογργοίδιϊοι, ρΡρθδσβ ἔγοιλ ἰι6 οοπίοχί, 68ρ6- 
οἶδ} γον. 28, δπὰ ἔγομι (86 νοτχά καλῶς, τοὶ, 
ῬΓΘΟΪΒΟΙΥ͂ 85 ἱπ Δίδι ἢ. χνυ. 7, ἀθϑοσυῖθο8ὰ ἀθοϊαγδίΐοηῃ 
ΟΥ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἰμδΐ τηλΥ, τὶ ὑπ 6 αἰτηοβί ρσορσίοίυ, 
Ὀ6 ΔρρΡΙ1θἀ ἰο 86 ργοβϑθηί οᾶϑθὸ. [ νγδβ, ἱπάϑαα, 
{86 Ῥγροβο οὗ αοά ἰπδὲ 86 ποτὰ ψ πῃ ἢ Ηο 8ἀ- 
ἀγοββοὰ ἴο {86 ῥσορμοὶ, βου] ὍΘ ρΡγοοσ]αἰαθὰ ἰοὸ 
186 Ρδορὶθ ([88ἱ]. νἱ. 9, 10), δὰ ἰπ 8ὸ ἔδυ {86 
πογὰβ: ἐλάλησε - - - πρὸς τ. πατέρας ὅτ διῚῪ 
οἤόοϑθη. Τὴθ ρδββαρο, ἔγομι ἀκοῇ ἰὸ {16 πᾶ, ἰβ5 
ἰδ κϑὴ Ὑογθοιπι ἔγοια ἐμ 6 ϑορίυαρίηί. Τμο ἀϊ- 

. ΥΩ ΘΟΙΏΙΩ8Α: πορεύϑητι, οἰο., ῬαᾺ] δΔρΡΡΙ1οὰ ἰο 
ΕἾ 8617 δὰ δἴβ στηϊβδίου ; δορ. οἢ. χχυὶϊ. 17. 
ὟΥΘ]1] αραϊσοὸ ἴ89 ον Οδοδῖ, οἱο.---Ουοὰ 
Ρἰσίίατῃ βδποίαπι Ἰοᾳιθηΐθπι πάππον ροίαδ αὐϑπὶ 

Ῥχορμοίϑδιωη, δὰ ἤάρθῃ, οσγϑου]λ γνδ]ὶοῖ : πδῖὰ απ 

Θοὺβ 86 ὑπ δυᾶϊτὶ ροβίυ]οί, πο δἰἑίοῦ ροίοβί 
οοπδίαδσο ἀφοίσίηθο δυοίουϊ 8, αυδηλ Βὶ δὺῸ 60 
ϑοίδιη 8 Ῥγοΐθοίβπι 6886, πο ἴὰ ΒΟΙΐπατῃ δαρὶΐθ 
πϑίδιῃ. (δ ]ν η).-- -Οο] Ὀτὶβ οϑὺ ἷσ Ἰοοαβ, αὐυἱὰ 
ΒΟΧΙΘΒ οἰἰδίασ ἴῃ Νουο Τ᾿ ϑβίάτιηθηίο (14.}, πδΙροΥ, 
ὈΘΒ168 ἐμ ρῬγοβοηῦ σμδρίον, ἴῃ Μαί. χὶϊ!, 14 
παρὰ Υο]. 1. Ρ. 240); Ματκ ἱν. 12; ΤυΚα Υἱ}]. 
0; Φοδὴ χίϊ. 40; Βοπι. χὶ. 8.--Τν.] 
ΕΚ. 28. ΒΘ ἐξ Ἰσθοννῃ ᾿ποχϑίοσθ πηῖο 

γοιῖ.--Τῆο σοηδοαῦθησο οὗ {μ18Β Βασάῃρθβ οὗ 
᾿ϑαγί οὐὗἁἩ ἴβσϑρθὶ, ψὩ 1] ἢ τγὋϑ τηδηϊζοδίοα 4180 ἴῃ 
Βόοτηθ, ἰ5, [μαΐ τ8 15 δεϊναίϊοι οὗ Θοᾶ (τοῦτο 
[ὁο Ρ. ποίθ 9, Δρροῃάοᾷ ἰο ἐμ9 ἰοχί, δου] τὸ 
σωτ. ἃ. 6., ὙἈΪΟΘΝ 18 {μ18 ἀΔὺ Ῥτοοϊδὶ 64), 18. βοῃξ 
πὑπίο ἰμ86 Οδῃι1165 ΤῸΡ ἐλεὶ ὈΘΠΘΙΗ͂Ι. ᾿Απεστάλη, 
1|κὸ πορεύϑητι ἴῃ γογ. 26, γοΐοσβ ἰο {86 Δροβίο]σ 
Ἰιϊββίοῃ οὗ Ραὰ]. Τὸ νψογὰ “4180 [καὶ], δοι- 
ποοίοα τ  Ὲ “ΠΟΥ ΜΠ] ἈΘΑΡ,᾽ σοηϊγϑβίβ (ἴῃ δα- 
αἰζίοι ἰο ἐμ οὔοσ οὔ βαϊναίζοῃ ὉΥ 04) {πθ δο- 
οορίδῃδο οὗ 1818 βαϊγδαίϊοσ ὉΥ ὑμ6 ἀθῃ 68, τ ἢ 
{9 οὐ συνιέναι, βαρέως ἀκούειν, οἴα., ΟΥ̓ΤΒΓΡΘΟΘΙ; ἡ. 6., 
{10 6806] νὉ01}}} ποῖ ΟὨ]Υ 6 Βοῃὺ ἰο ἔμ6πι, Ὀαὲὶ ὑπο ν 
Ὑ111 4180 ΘΔ 1. 

[ὕππ. 29. 866 ποίοθ 10, ἃθογοθ, δρροπάσϑᾶ ἰο (89 
ἰοχί, “1 ((λ6 γ6γ89) δοῃίδὶμβ ἃ παίι ταὶ ἱΒουρἢ 
ποὺ ὨΘΟΘΒΒΔΥΎ οἷ086 οὗ {815 ὑγδηβδοίϊοι τ} ἢ 
ονν8 δἱ Βοόμῃιο, οἱο.᾽" --- 718 18 ἱῃ ὁ 6 Β6η86 ἐδθ 
ΘΟΠΟ]βίοη οὗἨ ῬΑ} 8 τα ἰΒΙΡΥ, ἱ. 6., 80 ΤΆ 88 ἰΐ 
οχίεπαρα Ὀοϊὰ ἰο 2957} δῃὰ ὟΟοηίἑ]οβ, οἱο.᾽᾽ - 
(ΑἸοσχδπαο.).---Ἴ.] 

Ι . 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. Τμὸ δροβίϊο οὔ ἰδ αθῃ 68, τὺ 88 ΠΟῪ 
Τοδοδοα ἐπ οπα οὗ ἷβ οΘοῦγθοὸ αὐ Βοπιο, ἀἰ ϑοὶβ 
ἢ15 δἰϊϑηίοη, γδί οὗὨ 8]}1}, ἰο (8 6γδ6] 168, ὈΘΙΌΤΘ 
[6 Ῥχοοϊδίταβ ὑπὸ κἰηράοιι οὗἩ  αοα ἴο 811 ψιλοῦ 
ὀσχοορίΐοι, ἐμὲ 18, 8180 ἴο ἐμὸ Οθ} 1168. [Ιηϑἰοδά 
οὗἩ ἱδκίηρς οἴδηοο δὲ {π18 σοῦσβο οὗἩ {86 Δροβί]θ, 88 
ΒΟΙῚΘ μᾶγο ἄομο, δηἃ σορσγοβοηίης 1 88. ἱποοη- 
οοΐνδῦ]6, ἱπ δὴ μἰβίοτὶ δὶ ροϊμί οὐἁὨ υἱανγ, ἱπὰ {86 
6886 οΟὗἨ ΡῈ], γῆ ἴἯἃΑ85 “80 }:{{}0 Ὀουπᾶ ὉΥ μὲ 
Ἰανν, 80 ἰχσυὶν ουδηρο]1 08}, δηὰἃ 50 Σοδὰγ ἰ0 60π)- 
τηπηϊοδίθ ὑμ6 Ο05Ρ61] ἰο δῖ πὶιίμβοαΐ Ἔχοθρίΐοιῃ,᾽, Ὁ 
γγ͵Ὸὶὼ δᾶΥΘ ΓΘΙΒΘΙ ΓΟΆΒΟῚ ἴ0 ΒΟΠΟΥ Ὠἶπὶ ΖῸΣ ἰ8 60Π- 
ΒΒ ΠΟΥ͂ (ἸΙουδαίῳ τε πρῶτον καὶ "Ἔλληνι, Βοπι. ἱ. 
16), δπᾷ δἷ8 ρἰγίης ἴονο δηὰ ον ἰο 18 οσῃ 
ῬΘΟΡ]6 (οορ. Βομι. ἰχ. 4 4.), 1} το ἢ ΒΘ ν͵γ885 
᾿ηϑρῖγοα ὈΥ ὑπὸ ϑρί τὶ οὐ ΟἾγιϑύ. [618 οὐ τη ΓΟΪΥ͂ 
8 Ὠδίυγαὶ δηὰ ρμαϊχίοιϊο ἔδοϊζησ, Ὀὰΐ ἱπ σϑϑ! ν 
ἔτ Ἰουὸ ἴον ΟἾγ 88 5 Κ---ὰ χζοηυΐηα ἰονα οἶ 
ΘΒ ἶΘ8, --- Υ Β16}} ΠΘΓΘ ΘΟ ΓΟΪΒ Δ]; ΔΙ πουρὶ ΒΘ 
Βεδά βυβογοα 80 τοι ἔγομι πἷὶβ οὐ ὈΘΟΡΪΘ, 8 
θη ΟΣ ΔΒ ΠῸ ὙΪΒῈ 0 ΡΡΘΔΡ 85 ἰΠ6} ΔΟΘΌΒΟΥ, 
γον. 19, Ὀαΐ, ΟὨ {89 ΘΟΒΊΓΑΥΥ, ἀοβῖσγοϑ ἄγϑὺ οὗ 4}} 
ἰο ΟΡ ἰο Β6ῃ 86 Βαϊ γαϊϊου οὐ ΟἈ γ ϑί, 

2. Ῥαὺ] ἄγβὺ δ ἢ]8: 8 δπὰ 7801 65 ἷ8 ΡΣ βοῃ δὶ 
δοίβ, δηᾷὰ ἰὑ 18 ΟὨΪΥ δου σαγὰβ ἰμδὶ 6 ῥγ οὶ τα8 
86 αοβροὶ ἰο ἰδ 6 2698. Τὴ σουγδο Μ])ὶ 8 ΥΟΥΥ͂ 
λυάϊςεΐουβ, 88 Βα οου]ὰ ποὺ ὀχροοὶ ἐμαὶ ἴον σψου]ὰ 
Ἰἰδίθη ἰο ἷβ ψόοτὰβ 0} ἔαγυοσ, ἴῃ οα56 [ΠΥ 6ῃ- 
ἰογίαϊ ποά ρῥχογυάϊσοβ ἃραίΐϊηβὶ 18. ῬΟΥΓΒΟΔῚ οδᾶ- 
τδοίοσ. Ηο ποί ον ὀχ ιιοαὰ τυϊϑάοπι ΟΥ̓ Οὔ- 
ὙἱΔΟ ΩΣ ΒΩΥ ΤΟΡΓΡΟΔΟᾺ ΜΒ1Ο ἢ. ΠΟΥ͂ πα ΐ ΒΌΡΡΟΘΘ 
ἰδὲ ἷα ομαγϑδοίοσς ἀοβογυοᾶ, Ὀὰμὲ ἢ6 αδ]80ὸ ὑδ8 
ΤᾺ}}} οοπήοτγιαοα ἰο {π 6 ἸΩ0Γ8] σμαγδοίον οὐ Οσὶβί 
δὰ ΟΥἰβεϊδηϊΥ; ΓῸΥ “ὁ σογγυρὶ το σϑηποὶ 
Ὁγίης ἰοσί σοοά ἔγαϊ!,᾽ Μαίιι. υἱἕ. 18. 

8. Ῥαὺ] ὀρ σίθῃμοοβ 9Π00 πιογθ, πῃ Βοπιο, ἰδαὶ 
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ἐθὸ 768 δὸ ἀδοϊἀϑάϊγ ορροβοὰ ἴο ἐμ Θοβρεὶ. 

Απὰ οὔοϑο τθοσὸ δα ἰυτηϑ ἔγομι {86 ὩΠΌΘΙ ΘΥΣῺ 
“ον ἰο {86 αςδπι]98, ὉῚ σοὶ ἰμδὸ ψοΣσὰ 18 ΠΊΟΓΘ 
ζαυ ΓΔ} τοοοϊγοῦ, 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΣ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

Ψεκν. 16. Ῥ81] τσδᾶ εὐυϑοτιοα ἴο ἅνν9}} ὉΥ 
Ὠἰμλδο].--- Το σδὴ Ὀ6 ὮΒΡΡΥ ἴῃ ΔΩΥ δβροί, ἰζ {86 
ἔτϑοο οὗ αοἀ δρϊά68 νὶ ὰ8. (βίαν κο).--- ποι ἃ 
ΤΩ ̓8 ΨΆΥΒ ῥίθαδβδο Θοά, Ηο ἱποϊίπθθ {μ6 Βαδγὶβ 
δου θῇ οὗ Θμ Θπιϊ68 (0 δον ἷπὰ ἔδνοτ.---(1ὰ.).-- -Ἴ ἢ 
διὰ οὗ ἐμαὶ αοὰ ψ8ο μδὰ γκυϊάοα {Π6 δροβί]θ ἰοὸ 
Φογυβδίοτη, δηἀ ἀυγίηρ 4}} 18 ἀ  ο}} ἸΟΌΓΠΟΥΒ, 
δοοογαϊΐης ἰο Ηἰἶθ οὐ σοιηδοὶ, δβυδίδιῃβ ἱδπδὶ 
αὶ! ἢ] βοτυδηὶ 6180 δἱ Βοιῃθ. (Αρ. ᾿αϑϑί.). 

γεβ. 17. Αὔξϑσυ ἴσϑθο ἄδγαε 80] οαἹοᾶ ἴδ 
οὨἱοῖ οὗ τἴῃ9 δονσα τοξοῖδο:.---Ἰἰ Γοαυ 05. ΠΟ 
1{|190 οὔογι ἰο γτοϊδίΐῃ ΟἿΌΣ διἰδοβιηθηὶ ἰ0ὼ οὔῦ 
ῬΘΟΡΙΘ διά οἂῦ τποί μοῦ - Βαγοι, ὙΒΘῺ τμ6 οὗ 
ΔΟΙΒΟΣΙΥ ἴῃ 86 Ἰδίιον ἰγοδί ὺ8 ὙΠῚ|Ὶ ρΡΟΒδ ἰῃ- 
}υδιῖσο. (Βίοροεν).--Ηθ το σοτηροβοά (9 ἱποοιὰ- 
ῬΑΓΘΌΪΘ Πγπιῃ ἰπ ῬΓαΐδθ οὗ ὑπαὶ οσμασὶ ιν ὙΒΊΟἢ 
4 ὈΘΒΓΘΙᾺ 8}} ἐπ μ5Β, ἀπ ΒΟροὶ 411 ἐπ μβ,᾽ ἀἱὰ 
ποῖ ΠΙΟΓΟΘΪΥ οχίοὶ] δυσὶ ΒΑΡ Υ, Ὀὰΐ 4180 Θχ ΘΣΡ]}- 
δοὰ 1ἰ ἰπ ἰιἷδ Εἰ ἀπ σοπάιυοι; 88 ΟὗΘΠ 88 ἴθ 6ἢ- 
οουπίοτοα ἐδ ἀοδα ἢν ΘητἰΥ οὗὨ 8 ὈσοίγθΏ, δπα 
διβοτοὰ δῴοόον οὗ ὉΟΑΥ 8δῃηὰ δρίὶτὶϊ δηιϊὰ {πον 
ΟΓοὶ ρογϑϑαουοη8, 80 οἴἴθῃ, ἰοο, ἀϊὰ Βο οχ ὶ ὶϊ 
Ῥαϊίθποθ δῃὰ δορϑ. (Βδυιηρδυίθῃ).---ἰὶ Δ Ὀ6 
ἀουνιοα ἩΒΘΙΒΟΥ ΔΩΥῪ ἰοδοίοῦ ΜὙἘΠῸ ΘΥΟΥ σΔΙΔΘ ἰο 
ὃ δίγδαηχο ῥἶδοϑθ, δρροδγοὰ ὑπο οἱγουδίδησοδ 
ἸΏΟΓΘ απ αἰ ἰδ πθγο 0866 οὗὨ Ῥα0] δἱ {π6 
ἐἰθ θη Π6 οηἰογοα Βοπιθ. ΝοΥΘΥ61655, ὯΟ 
000 ΟΥ̓́ΘΥ ΔΟΟΟΙΡ ἰ8η 94 δᾶ τη] 6} 88 (}}18 Ὑϊΐπ 686 οὗ 
Φοδβυβ, γιὸ 88 Ὀουπὰ νψὶ 1} ἃ ομδῖῃ. ΕῸΣ 8 ὅσϑ 
εκἰονγοὰ τὶν ἱπ ἰπι--τδὴ δγάθηΐ ἀθδίσο ἰοὸ ἰθδι} ΕΥ̓ 
οὗ Φο808, δηῃὰ ἰο πίῃ (9 8ο}]5 Ἔνθ οὗ ἱπλὈϊ ογοὰ 
ἔοοβ ; δπὰ πο αἰγὶ ῃθ 68}1 ν ἰσ 86 8α χοοοὶγοὰ, 
ξυϊάοὰ 41} ἷα βίϑρβ, τωδὰϑ ἢἷβ ῥδίδβ δίγαὶ κί, 
οΡϑπρά, δὶ δἷβ8 ΔρῬγοδοῖ, {μ6 Βθδυὶβ οὗ τηϑῃ, δηὰ 
οαυδοὰ “818 Ν ὑμὴν ἰο ἄγορ ἔδίῃϑββ.᾽" [ἢ"Ῥ8. χυ. 
11]. [α ἴθ, {που ογο, ΌΥ Ὧ0 ΠΙΘΩΠΒ ὨΘΟΘΒΗΔΥΥ 
μδὶ ἃ ἰθδοθοχ βΒουϊὰ ργθβοηὶ ἢ τ 86] ἴῃ δὴ ᾿τ- 
ῬοδίπΩ ΠΙΒΏΏΘΥ, ΟΥ ὯΘ γϑοοὶϊὶγοαὰ δἱ ὃ ΠΟῪ Η]800 
ὙΠῸ χγοδὶ ραγδᾶὰθ. Βυὶ ἰΐ ἰδ οὗ νυἱίβὶ σοπβδο- 
αύθῃσο ἐμαὶ 6 Βῃου]ὰ 6 ἃ βογγυδηί οὗ 2688, ἱμδὶ 
μΒο βῃουϊὰ ἱδακθ ᾧὉρΡ ἷ8 ΟΥὔῸΒΒ δηᾶὰ ζοϊϊΐον {ἐμῸ 
δαγίουν, δαὶ ἀοὐ δβῃουϊὰ ανο οα]]οα ἰπ ἴο ἐδ αὶ 
Ῥίδοθ, δηὰ ἱἐμπαὺ 8 βοαγὶ βῃουϊὰ Ὀυγη πὶ {86 
Ἰοῦο οὗ δοβὺβ δηὰ υἱνὰ 6 ἀθδῖγ ΤῸ [86 δαϊγαϊΐοη 
οὔ τωϑπ. (ΑΡ. Ῥαβί.). : 
κε. 19. Νος  [Ὀ8Ὲ 1 μεαᾶ διιρῃϊ ἴο βοοτιδθ 

ΤΥ παῖΐοι Οἵ. ---ΑἸ] ἰὴ 6 τηδ]ΐσδο οὗ 1.18 ΘΏ ΘΠ 168 
{αλϊ]οὰ ἰο ογοδὶθ ἰῃ εἶπ 8 ἐμὶτϑί ΤῸΓ ΤΟΥΘηβ6, ΟΥ̓ 
δύῃ ἰ0 δΓΑΙΚΘα ὑπ τ Πα] δβοηιτοθηίθ. 1ἰ τγἃ8 
ποὶ δὶβ νὰ ἰο δοοιιβο ἐμθ: ἢἣθ ἀοδβὶγοα, οὐ ἐδπὸ 
ΘΟΠΙΓΘΓΥ, ἱο ὍΝ ἰμ6 ἰηβίγυτηθηΐ οὗἩὨ {πο ὶν ΘΟΏΥΟΥ- 
βίου. Τδυβ δἷ8 οοπάποϊ ἔκγηϊβῃθα ὑπ6 ουϊάθῃοθ 
δαὶ ἷθ 010 πβαΐιγο τῶδ σοπίτγο θὰ ὉΥ ἀἰϊνὶπθ 
ἔτϑοσ, δηα ἰπδὺ {Π6 Ἰονο οὗ Φ6δὺ8 δὰ Βδαρρτγοββοά 
4}} ΒΟΉ Β᾽ ΕἸ ΥΘΠΘΒΒ, 841} 861{-ν}}}, δηὰ 411 ἀοδίγα ἰὸ 
Θχϑ] ἰσηβ6}ἢ. (ΑΡ. Ῥαβί.). 

γεβ. 20. Βοοαῦδο ἴδμδῖ ἔοσ ἴ86 ΒοΡρθ οὗ 
Ιδταθ} 1 δὰ Ὀοπῃηᾶ νυνὶ τ τ816 ομδίῃ.--- ΤΠ Θη 
{8}8 ΒΟΡΘ ἰ8 ΘϑίδὈ} βμϑὰ ἰπ (86 Βοαγὶ, γγὸ σδὴ (9 
ΤΏΟΓΡΘ ΘΆΒΙΥ δηἃ ἸΟΥΓΟΪΥ ὈΘΔΥ ΟἿΣ ομδΐπθ. Απὰ 
{πὸ ἱμότῃ, ἴοο, ἰῃ 8 ἤθβῃ, 8:6 Ἰηθββθη χοῦ οὗἁ 
Βαίδῃ, τὶν 41} ἷ6 Ὀυδοίλης [2 Οογ. χὶϊ, 7], τρῶν 

ἰδυν δ6ὸ ταβαυϊδμοᾶ, (Αρ. Ῥαδέ.).-- - πὸ ἴτοι 
οἰιαΐῃβ νι ϊοῖ ἃ ἰγὰθ [5γϑ6 116 Ὀθδσθ ἔοῦ {86 Βορθ 
οὗὨ [5.86], Δ.Θ 8 ΟΣ ΒΟΠΟΣΘΌ]6 Ὀδάρο ἴω ἔπε ΘΥ68 
οὗἨΙ86 θοἀ οἵ ᾿δτδοὶ, ἱμδὴ 411 ἐμὸ οβναῖτιβ οὗ φοὶὰ 
Δ 8 {86 ποι] δάμπηΐσοβ. (1 πα διητ δ᾽). 

γεβ. 21, 22. ὅγο Ὡοϑίτδοσ στθοοὶνυϑᾶ ᾿Ἰϑῦῖθσα 
« - οοποθσχῃΐηᾷ ἴΠ66, οἰο. Βεῖ - - 85 οΟοΣ- 

οϑσηΐηξρ ἰδἰ6 αθοοὶ, τὸ ἰκῆονν ἴμδὲ ΘΥΘ ΣῪ 

Ὅ8616 ἱἰ ἰα δροϊεθ δξεαίϊπσῖ.---ΤἈῖδ6, ἐμ Ώ, τῶ 
(86 τοβυϊῦ διθοης (86 ον), δὐοσ 8 στβοὶοῦβ Υἱαὶ- 
ἰϑιϊοη οὗἨ ἐδ Σ γοδσα! ΤΟΥ ΒΡΟΪΚΘ δρδϊπδὶ (89 
οβρεὶ ΘΥθυ ὙὮΟΓΘ; {86 “5 ΚῈ " οὗἩ Ομ σίῖβι, οοῦ- 
σογαΐπρ τ δῖοι Κἴ 608 Βαὰ ῥγορμοδιοᾶ {{1ι|κὸ 11, 
84), γγὰ8 δθδὴ ὙΒΘΓΟΥ͂ΟΙ 9Φ6}0}78 ἀνγοὶί, ἔγοῖ δετα- 
Βα] θτὶ ουθῃ ἰο π6 ὁπ 48 οὗ ἰμ6 φασίῃ. (ΒΒ 6βϑεσ).-- 
ΤῊΘ ροὸῦ 7618 δεἱ Βοῖθθ ΚΗΘῊ Ὡοιδῖπρ ταοσὰ οὗ 
(89 πιαδίίον πῖον δὰ] ργοβοπίοα ἰο (δοὶσ διίθ8- 
(ἴοι, ἐπ8ῃ ὑμαὶ ἰ86 ἀοοίσ!πο οὗ ΟὨ τὶβὲ, τ Βῖ ἢ 867 

68]1οὰ ἃ ““8θ6οί,᾽" τηοὶ σι οουίγϑαλοιίοι ᾿ῃ ΕΥ̓ΘΕΥ͂ 
ῬΪδοο. 
ΤΘΡΟδΘ ἰ00 6} οσομδάθῃοθρ 'π (λ6 ᾿υἀφτηοπὶ οἵ 
τη6}---ΟἰδὸΥ ΩΡ] ΟΣ ΕἸ Ὀοϊϊονίησ ἰδαὶ τ δῖοὰ 
οἰμβοσα Ὀοίΐονο, ἃ Ϊ 
ὈΪπὰ δαὶ," ΟΥΤ 
(8δὲ τ ΔΊΘΒ 186 τυ] Τεὐοοὶδ. (ΑΡ. Ῥαϑὶ.).- 
ΤῊΟ δροὰ Κἴπιθου ἰδ δἰγθδν υπάεγείοοα ἱμπδὶ 
ΟἸτἰδι νγυδ8 βού [ῸΓ ἃ εἰκῃ ἩΞΠΊΟἢ ΒΒ οΏ]α 6 Βρόξοῖ 
δραϊηδί. 
ὙὮΟΝ χοπαΐηο ΟἿΣΙ 8188 ΣΩΔΥ ὯὍδ τοσορπιῖσοά--- 
[86 ΓΘ ΘΥΘΥῪ ΨΈΘΓΟ Βροΐζθη δρδίηϑὶ. (ἀοδδπας) 
--.ἩΔιὰ γοῖ, [86 ἀοοιγπο οὗ ἐμῖ5 [60016 “500. Βι1λ8 
Ὀοσοῖηθ ἐδ τοὶ χίου οὗἩ ἰμ6 πον], διὰ 45 ουτοσγ- 
ὁοπιθ ἰδ 6 ΘὨταἑΥ οὗ ἴβτδ6] δῃὰ οὕ Βόπιο, που 
5 ποτὰ ΟΥ ὈΟΎ,, ΒΟΪ6ΙΥ Ὁγ 186 Βαντάϊο 8] 1ηαᾳ οὗὨ 189 
ἀϊνίπο ποτὰ. (θοῦ. δηὰ 8β}.). 

Τἷβ ἰβ ἐδια οὐἱὶ πῖον γοϑο 8, τη πὸ 

οπἰοσχίδίδῖης {86 ““ 0011167᾽ 8 
Ιγ δῃὰ ᾿προίΠΟΌΒΙΥ τελεία 

Βυοἢ 15 ἐμ οδασαοίογί δεῖς ἔδωϊοσο ὉΥ 

γεε. 28. Ῥοσαυαάίπρ' τμπϑΣ σοπ ΟΣ κα 
ὅοαυπ, Ὀοὶὰ οὐ οὗ 89 ἰδυν οὗ Βδοδϑα, επᾶ 
οἂὖὲξ οὗ ἴ86 ῬτΣορδοῖδ.--- οὸ Ὀοίτοῦ τοοίϊβοα 0 Σ 
οοηγϊποΐης ἰμὸ δον ἰη8ι 76615 18 {86 ἔστε λῖε8- 
δ'8}, οδὰ 6 δΔαορίοε, (0 8π ἱἰπδὶ οὗὁὨ οοπαυοίϊης 
(Βεαιὶ ἰο ὑπὸ Ἰδνν δῃὰ {16 ρῬγορβείδ. 
ἙἘΊΟΩ τποσηΐπ ἘΠ1 ουϑηΐῃᾷ. 
{πὶ ζα Ὁ} δηὰ υπτγοδγίεὰ οδοτσὶ οὗἩ ἐπ δροβϑίὶθ 
Ρυϊ (ἰο Βιαῖωα 189 ἸΚ ΘΟ ΔΙΤΑΙ ΕΒ οὗ ἐ 066 ἰδ ΟΠ ΟΣΆ, 
Ὅ0 τοδίγιοί ὑμοὶσ οδηοἶδὶ ἸΔΌΟΓΒ ἰο ἐπ ΡΕΪΡΙ,, διὰ 
τοραγὰ ἰΐ 88 ἃ δἷπ ἰο ὀρθὴ ὑδοῖγ μοῦβ68 0 δισωκεποὰ 
ῬΌΓΒΟΩΒ ὙΠῸ βϑοὶς ἰπβίσυοίϊοῃ  (ΑΡ. Ῥαϑί.).-- τ 

Βιδσυκο).-- 
ουἱϊὰ ποὶί 

Ὅ6 ἀοδῖσο ἰοὸ ΚΠΩΟῊῪ 26δὺ8 δοοογάϊηρ ἰὸ δε ἱστῶν, 
δηά ἰο δοΐοσς ἱβτουσὰ εἶπα ἱπίο (89 Κιπράοι οὗ 
αοὰ, γὸ τηυδὺ αἰ ΚΘΛΥ ΒΟΔΙΟᾺΝ {πΠ6 ΞΟΣΙΡΙΌΣΘΕ, 
δηὰ ποὶ βρϑϑᾶϊ]γ ἀϊθοοπίδπυο ἐμδέ οτκ ; τα βου] 
ταῖν οχμὶ οἷς [μ6 αἰπιοδὶ ἀἰ!ζοποο, θυ θη 85 Ῥδὺὶ 
ΒΕΓ Ῥγθδοῖθβ δοποοσπίηρ (86 ποτὰ {111 δυθηῖς 
οο98. (Βορξαίσκγ). 

γει. 24. Απμᾶ δοπιὸ Ὀο]ουθᾶ, εἰο.---ΤῊς 
βθοὰ οὗἩ ἰδὲ ποσὰ Βοσο ζ6]}}, 'Ὼ βοὴθ 68.568, ὈΥ͂ 88 
ὙΘΥΒ146, ἰπ ΟἸΘΓΒ, ΡΟΝ ΒίΟΩΥ ῬΪδοθβ ΟΥ δ:ὼ 
{ΠΟΥΙΒ : ΠΟΥΘΣΊΒ 1688, βοῖια {εἰ} πο κοοὰ πα μα 
ΓΜδίίμ. χε, 4 8.1.-- -Τὸ βοῶ ἰμ9 Θ05ρ6ὶ 15 [89 
ΒΔΥΟῸΓ οὗ Ἰ᾿ἰξο υπίο 16; ἰο οἰ Β6γβ, {8:6 Βδυοῦσ οὗ 
ἀοαὶ απίο ἀθαῖῃ. [2 Οογ. ἰϊ. 16]. (ϑίδυϊο). 

γεε. 25. Απὰ ΨψὮθη μον δρτοϑᾶ σοὶ 
δ οηρ ΘΙΏΘΟΙνΘΕ.--- ΟἸὨγϑὶ, τἘΠῸ ἰδ ΟἿΓ 

Ῥεδοθ δηὰ {119 βοῖὶ9 Ὀοπὰ οὗ ΒΟΙΥ ὑπΐομ, οὁσόδβίοη8 
οοπέοῃίΐοι οὐ θὰ διποηρ (Β080 ὙΠῸ μαὰ ὈΥΘΥΪΟΌΕΙΥ 
Ῥθοη ἱἐπιϊπιαίο ἔγίοηβ, ὑ86 ἴσὰθ οδυβοὸ τὶ 6 

ἰγδοϑὰ ἰο 186 πιδ]ῖο6 δηαὰ οοστιρὶ πδίασο οὗ ὑπῦθ- 
Ἰίΐοσοσβ. Ἡθα ἰμ68ὸ 79 »ν8 Δββορ 6 [05 [8:9 ΡΌ7- 
Ῥοδο οὗ ποαυΐπρ Ῥδὰὶ, ὑπ} δγὸ οὔ οδδ σηϊπὰ; Ὀαι 
αἴϊον ᾿ἰοιοαίηρ ἰο (86 ρῥγοδοβίηρ οὗ 86 Αἰοποπιεδί, 
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ἔδογ Ὀοχίπ ἰο ἀϊδοτ, δηα ἔοστι ὑνγοὸ ποϑέϊ]9 ραν ΐθ8. 
Β.}}1, να οὐχλὶ ποὶ ὑο ΒΏΡΡΟΒΟ ὑδμαὶ {18 ἀἰβδβοηδίοη 
ἀϊὰ ποὶ ατῖϑο υπὶ}} ἐπ ὁ ἀ08Ρ6] τῊδϑ ρτοδομϑα; 816} 
ἀϊβοοχά, οὐ ἰδ ΘΟΒίΣΑΓΥ, ΔΙΓΟΔΑΥ οχἰβίθα ἴῃ 86- 
ογοὶ ἰπ ἰδ9 μοδγίδ οὐὁ τῶϑη, Ὀυὺ τγγᾶβ ποὺ τηδὰθ 
τοδηϊοδὺ υπ1}} ἐδ 6 ργοϑοηΐ τιολθηΐ δα ἀγγὶνοα. 
50, ἰοο, ἐδ Ἰἱρμὺ οΥ [πὸ δὰπ ἀοο8 ποῖ ογϑδαῦθ ΠΟῪ 
οοἴΐοτβ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ΟΣ  ὈΪ1ι8 (9 αἰ ἜΤ Θο6 Ὀοίν 660. 
ἐβόῖα, ὙΒΪΟΒ αἀϊὰ ποὺ ΔΡΡΟΔΥ Ὑ1110 ἀλΥ ΚΠ 688 
τοϊχηοά. (ΟΔ]ν]1η). 

ψεβ. 96. Ηἰϑασίπβ γ768 588}} Βϑδσι, δι 5881] 
ποῖ τπηᾶροσβιδηᾶ, οἱο.--- ἃ ΒΤ ΔΤ ΤΙΔΉΏΠΟΣ 
ΖοόΒὴ ἀταβ 8 ΚΘΏΘΥΔῚ ἰπΐογθησα ἰῃ ἢἷβ 605ρ6], 
ΟὮ. χὶϊ. 87 δ΄., ἔγοτα (9 ἀϊδοοῦγβοβ οὗ 7988. (Υ1]- 
ἸΙ : 
ἐν 27. ἘοΥ ἴ86 πϑασὶ οὗ [16 ῬΘοΟρὶθ ἰδ 
Ὁϑυϑχϑᾶ βγοβΣ, οἱο.--- θη ὑπ ΔΡΟΒί]68 ΒΡρ6δΚ 
ΟΥ̓ 86 ἀϊνῖπο Ἰυάρηοηὶ οὗ [6 Βαχαθπίηρ οὗἨ {89 
Ἰοασί, (ΠΟῪ δἰ σγαγθ ἱπίθηὰ ἰο ἰθ86 ἐμαὶ ὑπὸ ἀθ- 
βἰσχαοίίοι οὗ ἴΒοβ6 πο ὑμὰ8 μαγάθῃ {μθιηβοῖυϑβ 8 
ὍΥ ΠΟ 6818 ἰ0 ὉΘ ΔΒοΥΙ 64 ἰο αοἀ 88 {8.6 ῬΥΣΤΠΔΥΥ 
δδυβοθ. Τ 8 Παταθηϊηρ 15. ποῖ ΟἿΪΥ ἰμ 6 παίυγαὶ 
Τοδβαϊ οὗ 6 οοῃἰθιηρίμουβ πορ]οοὶ οὗὨ ἀϊνίηο γΤ806, 
Ὅαϊ ἰδ, δ [89 58116 [ΐπι6, ἃ ἀἰνὶ πο ἡυαἀρπιϑηὶ τ ΒΙΟὮ 
Ῥ6731}}5 ἰποδο σθοὸ μοϊὰ {πο ἰγαΐῃ ἰὼ ππνὶμίθουβ- 
Ὧ6088. [Ϊκ ΘΥΘΡΥ Οἶμονρ ἀοοίχίμα, ἱμδὶ οὗ (86 
Βαγάοηϊηρ οὗ 86 μϑδγέ ββου]ά θ6 ρυ] ον ῥτο- 
οἰαϊπιοὰ, Ὀυΐ γγὸ Βῃου]ὰ δὸ οῃ ΟἿἊὟ ρυδτὰ ἰ6δὶ τὸ 
ΒΡΟΔΙΚ ἰΥΤΟΥΘΥΟΠΕΙΥ οὗ αοα δηὰ ἀϊδοουγᾶρο ὃ6- 
πὶσπιθα ταϊπάβ. (ἀρ. Ῥαβί.). 

γε. 28. Ὁ πδῖ [89 [818] Βαϊ νδίίου οὗ Θο 
ἐ ποῖ ὑπο τ86 Θ θη 1168, οἰο.---Τ 8, τ ἢ }]6 
Ἧ 810 ρασίης δὖ ἰδ6 ἀδνκ β6θηθ οὗὨ ἐμο σοὐθοίϊοῃ 
οὗ ἴ5.ϑ9], {δ9 Ἰἰχδὶ οὗἨ ἐδ 6 ἔθᾶυθδ οὗ ργϑοθ δρζδίη 
ΔΡΡΘΔΙΒ, 88 8 βρη μδὶ ἐμ Γογὰ 18 ποΐ ΔΙ ΒΥ8Β 
σψ τοί [186]. ᾿τἱξ. 16]; Ὀὰὺ ΤΟΙ ΘΙ ΌΘΓΒ μὲ ὁΟΥ0- 
Ἀδαΐ, δὰ ὑ8ὸ ΒΌΓΘ τοθγοΐοβ οὗ θδυϊὰ [᾿οὶϑ χὶδὶ, 
84]. (᾿ϑοπῖ. δηὰ 8.).---ΑἸ δου ρ ΟἿΣ ἈΘΆΣΟΣΒ 
ΤΩΔῪ ὈΘΟΟΙΏΘ ἀἰΒρ]685θα, γὁ δ΄ ὑοΐὶ ρογἰ θα ἰο 
ΦΒ0ὉὙ ὈΪΠΠΊΟΝΒ ἴ0 811} δτῃ0108᾽" (ΕΖοϊ,, χὶὶ, 18). 
Ἰ 186 Φοννβ γὉ11}1} ποῖ δοϊηθ ἰο ἐμ ατοδὶ ΒΌΡΡΟΣ οὗ 
αοά, ἐμ αθη ]ο8 τῦῦ 1 811 18. μοιιδο, [λὐϊκο χῖγ. 
16,18, 28. (Βιδνῖκο).-- ΠΟῪ τ }} [4160] ᾿θᾶσ ἐξ. 
---ἮὙο, ἴοο, δ’6 οσὸ ἱποϊιάρα, ὟΑοἀ Ὀθ6 ρῥγαϊβοά! 
(Βεδβοσ). 

ΟΝ ΤῊΞ ὙΗΟΙΒ ΒΒΟΤΙΟΝ.--- αι 8 ζαγοισοὶΐ δ6᾽- 
πιοη, αὐάγεεδεά ἰο ἐλα εις αἱ ἤοηιε: Ἰ. ἨΪ5 Ἰαβὶ 
ἐθδΈ ΟΩΥ ἰο ΒΪΜ ἱππόοθδοθ, γαῖ. 17-20; 11. Ηα 
16δὲὶ οοῃΐοδδίοι οὗ 7ο885 ΟἸιγὶϑὶ δ ὑ86 Μοβδίδῃ, 

γον. 28; 1Π΄. ΤᾺο Ἰαδὶ οὔϊιδίοη οὗ Ηἷ8 ἴοτθ ἰο μἷδ 
ὈΘΟΡΪΘ, γον, 17, 19, 20; ΤΥ͂. Τὴο 1δϑὲ Ὀἱον οὗὁὨ μῖ8 
ἬἜΘΔΙΩΘΥ ΟὉ δαγἀοποα μοαγίβ, τον. 2ὅ-28.--- 7.4 
ολαΐπε 9. Ῥαιΐ, γον. 20: 1. Α Ὀδάρο οὗἉ ἱπίδιαυ ἴῸν 
μἷθ ἀο]υἀ θὰ ρϑορὶθ; 11. Α θβάρο οὗ ΒΟΠΟΣ ἴον (818 
Τα Ϊ {Π [Ὁ] βογυδηΐ οὗ {πὸ ογά; 1Π1. Α ρῥτγϑοϊουβ σ0}- 
δοϊδίζομ [Ὸ} 4}} {1|ο80 ὙῸ Βυ ΒΓ [Ὁ [Π6 δ8ῖχο οὗἁ 
{86 συ ἢ.----7λὲ 8εοί τοὐϊοὺ ἰ8 δὐυέτῳ τολεγα δροζεϑη 
αφαϊπδί (τοῦ. 22), ἀεπιοπϑδίγαίεα ργεοίδεῖψ ὃ ἐλ ο»- 
»οδίϊοη ὁ ἐλε τοογϊά,, ἰο δὲ ἐΐε ελοδεη ρμεορί6 οὗΓἹ Θοά: 
ἴον, 1. ΤῊΘ ΒΑ 6 8 Ἡ Β16 ἢ ΔΥΘ ΟΥΘΥΥ ΝΉΘΣΘ τηΔ9 
δραϊηδι ΟἸ γ βιἰδηϊγ, τοΐαϊθ ὁδὸν οὐ Γ---ἃ Ῥγοοῦ 
οὗ 18 υπάθη δ ]6 ἰγα ἢ: 11. [πὶ ὑπ6 τϊ δὶ οὗ 80 
ΤΩΔΏΥ ΘΕΏΘΙΛἑΘΒ ΟἿ (89 τὶρύ Βαηὰ δηα οα {δ ]6 ἢ, (Π 6 
Ἰ1|16 δοοῖς οὗὁὨ ΘΟ; ΒΒΟΥΒ πο Θαϑοα, ὑ8{1]} ἐδ Ὀδσατηθ 
8 ΟΒΌΤΟΙ {Ππδὺ τ ]68 86 που]α---ἃ Ῥγοοῦ οἵ 18 1ἢ- 
ἀοδίγυ οί  Ὁ]ο υἱΐα] ρόνοτ.---7λε {ισογοϊα ἰοί ο ἐλε 
αϊυΐπε ὡοογά, ιυλεγεῦεῦγ τέ πᾶν δὲ »γεασλεά, εὐεπ 0 
ἐλε οηα οὶ ἐπι, γον. 34: Ἰ. Τὸ βοῃγθ 1ὑ Ῥγουθδ ἰο ὈΘ6 
ἐδ δβαύουγ οὗ 1176 απίο 11ἴ6: 11. 7ὸ οἴπασβ, (89 
ΒΆΥΟῸΣ οὗ ἀθαὶἢ υπίο ἀθαίῃ. [2 Οο7. ἰδ. 161.---Τὰε 
αιὐοὔεὶ γμασπιομί 97 λαγάπεϑε ὁ} λεατί: Ἱ. Ἰηδιοϊοά, 
ποὺ ὈΥ δῇ υπιηογοῖζαὶ Οτοδίογ, Ὀυὺ ὮὉΥ 8 σεἰχμίθουϑ 
Φυάᾶρο; ΠΠ. Μογὶ θα, ποὺ Ὁγ ρανγίζσυαν δηὰ μοϊπουβ 
δἷη8, Ὀὰΐ ὈΥ δὴ οὈδίϊμαιθ γοβίβίδῃησα ἰὸ βδυϊῃρ 
ἔταοο; 1Π]|. Ῥχοοϊαϊτηθα, χνυοΐ [Ὁ {86 ῬυΓΡΟΒΟ οὗ 
ἀν νης θη ἰο ἀοδραῖν, Ὀυὺ ἔον ἐμαὶ οὗἩὨ δινδίϑῃ- 
πᾷς ἃ ΒΒ] υἰλτῪ ἔθδυ.--- τ". 86 ἰ{ κηποιοη πἰπίο ψο (λαΐ 
ἐλε [188] δαϊυαίίοη οΓ αοα ὁ δεπί ὑπίο (λ6 Οἰεηζε5, 
απὰ ἐλαὶ ἰδλὲν οὐϊξ ἔδαν ἐὶ,᾽" (γον. 28)---α ιτοαγηΐπσ 
αααγεδεοα ἐο Ολγίδιαηδ 97) πιοαογη ἐΐπιεδ: ἰὸ 8 ἴπ.- 
ἰοπάρά, 1. Το γοῦυκο ἱμοιὰ ἴον Ὀοΐπρ οο]ὰ δηα υἢ- 
κταΐοῦαϊ; 11. Τὸ ρυὶ ἔποπὶ ἰο δῆδιηθ, ΌὉΥ ὀχ ἰ ὈΪ τ ρ 
86 ΘΕ ΘΤΉ 688 τὶ τ ἢ ῬΑρΆΠ8 5661 βα]γαίΐοῃ; 
ΠῚ. 7ο τοιαϊηὰ ὑμθαι οὗ ὑπο ἐπιροπάϊηρ ἡυ ἀ ρτηθηΐβ 
οὗ ἀοἂ, ον. 11. ὅ.---ἰπἰὸγ. 29. 77: »γἱσαίε ἀΐδοιι8- 
δίοης οὕ Ῥαιῖδ υἱειοϊδὴ ἀδαγεγε αἱ οπιε, οὐ, Τα 
ὁοπυεγδίοη ΟΓ᾽ ἰδὲ ὕεε; Ἰ. Το οἰγουμηδίϑοοδ 
Ὑ ΙΟἢ οοσαϑίοηθα ὑπ 986 αἰ βου βϑῖοῃβ ((Π6 ΔΓ 688 
οὗ Ρδυὶ, οἱο.): 11, 16 βυδ᾽οοίβ ((86 ΜοΒδί ΒΡ 
οὗ Φ6808---ἰ(ἢ Θμαγδοίθρ, οομαμοί, οἷο., οὗ Ῥα]); 
Π|. Τ6 Ῥγοῦ8Ὁ]9 δοῦγ86 οὗ δγζυπιοηὶ οὗ 680} 
Ῥασίγ; ΓΝ. Τὴ ἱπδυθησοβ ὉΥ πιο ΒΟΙΘ Ὑ67Θ 
οοῃαυοσίοα ἰο ἔαϊί ἴῃ ΟἸχίδὶ; Υ. ΤῸ οαυδ68 οὗὨ 
{9 σοπίϊπυσα δ] η685 οὗὨ οἰδογα; ΥἹΊ. ΤῈ ΤΠ ΘΔῺΝ 
τ 108 {86 ΟἸ τί ϑΐδῃ μου ὰ ϑταρίου ἱπ Ἰδθοσίηρ 
(ογ, Τὸ βρὶ τὶ ἰὰ πίοι ἰμὸ ΟΠ τ δίϊδη βου]ὰ 18- 
ὍΟΓ) ἔοχ ὑμ6 σοπγοσβίοι οὗ ἐμὸ 768.--- 8. 

ἘΔ.--ἘΡΑΌΙ, ῬΒΟΟΙΔΙΜΒ ΤῊΞ ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΥ 60Ὁ ὈΌΒΙΝᾺ Υὸ ΥὙΒΑΒΒ ΑἹ ΒΟΜΒ, ἩΠΤΉΟΙΤ ΠΙΝΡΕΒΑΝΟΣ, 
ΑἸΤΗΟΌΘΗ ΗΕ 18. Α ῬΒΙΒΟΝΕΒ. 

σμάρισ ΧΧΥ͂ΙΠ. 80, 81. 

30 Ἀπὰ [Βὲ] ῥ6.}" ἀπο [τϑπιδϊπϑᾶ, ἔμεινε] {π|0 Ὑ0]6 Ὑθᾶτβ ἴῃ Ηΐβ οσσῃ Εἰτθὰ ΒΟΌΒΘ, 
81 δηά τοοοϊνϑα 841} [παὺ σαπιθ 1η πηΐο ἈἾπι, ἘΡΙΟδοΒίηρ (86 Κιηράομῃ οὗ ΟΘοά, δηά ἐδδοῖ- 

ἴῃ; [8ο86 ὑπ ηρα ἩΒΊΘΒ ΘΟοηοογη [{οο]ρ' ΘΟΠΘΘΥἾηΡ]} 86 Πμογὰ “6808 Οτὶβύ, τιν 8]}} 
οοηβάθησθ, 0 τηδῃ ἔν] ἀἀΐηρ Βῖπὶ [οοπβάθποθ, πὶ πουῦ ΒΙπάδγαηοο, ἀχωλύτως]. 

Ἵν. 80. [ΤΠ πογάβ ὁ Παῦλος, οἵ ἐενέ. γες., τὶ} 6. Η.. ὅγτ., οἵο. δγϑ ογηἰοά ἰη Α. Β. ΚΕ. Υα]κ., δ ἃ ἀγὸ ἀγορροὰ ὮΥ 
Ἱδοῖ., Τίθοι., δὰ ΑἸ. 85 ἃ “" ἘΠΡΡΙΡΟΘΌΤΑΣΥ Ἱπδογείου."--Ονὰ 

.ΒΑΥΒ: “' Ἃ Ἀγίτηα δῦ σιργδδοσίρίστη υἱάθέιν.""-- οο Ἰοΐζοῦ 4, δι: 8116 ς ἰῃ δίδϑ, Δρροδσθ ἃῦογο---α--ἰπ γαν. Τὶ 
πογὰ ἴο «ἀμινεν.--ἴᾺ.} 

δῖη., ὙΠ ΟΝ οὐ ἐδ ὁ Παῦλ., οτἰ κί η4}}γ τονὰ ἐνεμιναν; ἴῃ 
γγϑοῖϊϑδά (89 
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ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ, 
χη. 80, 81. α. ΑΒ Ῥα] τ;͵δὄϑ ἃ ῬΣΒΟΠΟΡ, Ὧθ 

δουϊὰ ΘΓ ΠΟ ΠΙΟΠΘΥ͂ ὮΥ͂ ΤΙΔΏυ Δ] ἰΔΌοΥ; {μθ τϑηί 
οὗἩ ἰδ οὐ ἰσχοᾶ Βοῦδ6 ν88, ἀου 1688, ραϊὰ 
ὈΥ {86 ΟΕ γ βίη οὗὁἨὨ Βοσῃθ, δ᾽ μου οἰ μο᾽ 60Ὲ- 
ἄτοραιϊοηβ δ]80, Κὸ ἰπδὶ δὲ ῬΒΜ ρρὶ [ὈῬ}]]. οἰ. 
4), ϑεκιβί δα ἴῃ βυρρουίηρ Εἶτα, 

ὁ. Τιῖϑ ΠΟΟΚ Ν 88, πα οΒ. 1 0 8Δ0]Υ, ποί ]ἸοΞ υπ- 
δηϊβηθά, 88 ϑ' Ἀ] ΘΙ ΘΥΓΤΏΒΟΒΟΣ ΒΌΡΡΟΒΘΑ, ἰῃ ΘΟΏΒ6- 
αυθποο οἵ βοῖὴθ πἰμάογδηοο πο υκο δοοϊάθῃ- 
(Δ}}}γ οποοιπίογα; 1 18 ΘΑΌΔΙΥ ᾿ταρτο 80]6 ἐμαὶ 
{μ6 δσοποϊαἀϊηρς ρΡαρί οὗ {86 ὈοοΪς Βμοιυ]ὰ παν 66 
Ἰοβί, 88 βοιιοίι δοηὐοοϊαγοα. 80 Γοπιασῖς, οἢ ἐδ9 
οἰμὸῦ Βδαηὰ, πιο ΜΟΥΘΡ ΒΘΥΘ ΙὩΔ.κ68, ΟΟΥΤΟ- 
δροηάα ἰο 4}} (ἢ. οἱ Γουτηϑίϑη68, δηα ἰ8 ἰπ δοοογά- 
Δ 606 ὙΠῺῚ ([Π6 Γι, ΥἱΣ. ἐμαὶ (86 1481 ὑνττο ΥΟΥ5868, 
88 [ΔΓ ΔΒ (λὲ δίψίε ἰθ Θὐμοθγηῃθᾶ, δ σουπάρα δπὰ 
ΒΟΏΟΓΟΙΙΒ, 8π6 οΘοῃϑδίϊιαίο ἃ δἰ ες σοπο]αδίοι οὗ (80 
0.016 πδγσγαϊϊνο. ΕῸΡ Ῥχϑοϊδοὶυ δϑ δἱ 86 ο1086 
οὗ [κο᾽᾿ Ε αοΒροϊ, 6. χχὶνυν. δ2, δ8, ὑπὸ οσσὰαρδ- 
(ἰοῃβ οὗ (86 δροδί]οβ ἀπ γὶπρ αὶ οογίδίη ρουὶοΐ, δΥΘ 
ἀρβοτὶ ὑθὰ ἱπ ἃ βοῃΐίθῃοο οχ ἰδ εἶπα ἃ δυο Ρἷ6] 
οοηδίχπιοίϊ οη, 80 ΠοόΓα, ἰοο, ἢ 6 δοσουηὶΐ οὗ ἰδ 18- 
ὉΟΓΒ οὗ Ρδὺ]} ἀυγίπα 8. β.}}} Ἰοῆχοτ ρευϊοα, ἴθ γτη]- 
Πδίο5 ΜΓ ὑπο οΟἰδιΒ65, ἰὼ ΒΊΟΝ 8. δἰ ΠῚ ΔῚ ΡΔΓ- 
εἰς! Ρἷ4] σοπδιγαοίίοη 18 ἰπἰσοἀμοοα. [8369 ἵντΤᾺο- 
ὉΌΟΤΊΟΝ, ἢ 2.--Οπ ὑπ9 Βυ Ὀδοατθηί Βίβίοτυ οὗ Ρδυὶ, 
ἷ8 ϑυρροδοὰ Ἰουγχῆον ἰο ϑραίη, οίο., {π6 ἐΐπηα οἵ 
18:0 οοτηροπίϊίοη οὗ 80 ἰδτοο Ῥαδδίοσαὶ Ερὶβι168 
(Τίς. ; 1. διὰ 1. Τὶπ..} οο. εἰο., 866, ἱῃ δὰάϊίου 
ἰο Φ. 7. τδῦ Οοϑίοσσθθ᾽ Β οι ΘΙ ΔΥΥ ΟὉ {8686 
Ἐρίδβι1]οβ, ἱπ ἃ ϑυθβοαυθηΐ γνοϊυμθο, 8150 ΟΟΝΥΒ. 
δἀηὰ Η.: ζιΐε, οἵο. οΥΓἹ 5ι. Ῥαμΐ, ο]. 11. Ρ. 460, 
οἷν. 27 (νιιϊίθα ὈΥ ΟΟὨΥὉ.), δηὰ ". δδὶ, ΑΡΡΕν- 
ῬΙΧ.---ϑϑο, οδροοὶδ!υ, διθοι ἰδ 6 τοδὶ σϑοθῦί 
δυϊμοΥγὶιϊοθ, ἩΤΓΙΚΒΙΝΟΒΗ᾿Β αεπογαὶ 7ηἰτοσμοίίοπ ἰὸ 
186 Ῥαβίογαὶ Ερίβι]θβ, δηά {μ0 βρϑοΐδὶ 7ηπγοάωο- 
ἐΐοπδ ἰο 680} οὁη68 οὗ (6 (Πγο60---ἰὰ ἰδ Οοιϊμσιθῃ- 
ΔΥΥῪ, σοπϑδιϊιυϊίηρς γοὶ. Υ. 1 Αιλ. οἵ ἰμο οοπίΐπα- 
αἰΐοη οὗ ΟἸδιδυβοη Β ΟΟΙΙΠΘΠΙΔΥΥῪ οἢ ἰδ ΝΟ 
ἸΤοδίαπιθη!.--ΤΕ.] 

ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1 ἰ8 ἰχυὰθ ἐπαὶ, ἃ8Β ΔΓ 88 ἰδ χοίϑ ΔΓ6 60ῃ- 
οδγποά, ψὸ ρμαΐϊηζι}}γ ἔθοὶ [86 πδηΐί οὗ 8}} ροβὶ εἶνθ 
8δηα ἀϊγαοοὶ ἱπο Γηλαῖ οι τἱ τοχαγὰ ἴο ἰδ 6 τηΔη- 
ποῦ ἰη ψπΐολ [6 ο856 οὗ Ρδὺ] 885 Ὁ] ἰτλδίον ἀο- 
οἱάραᾶβ. Πονονοσ, τ ΐϊΐϊθο 6 ΟΧὨἰἰοα 8. πΟΌΪ6 
Βρϊγὶ. απ σγολὶ δά! 88 δὴ δροβί]ο, 8.11}, Βὸ 
ᾺΒ ΠΙΟΓΟΙΥ 86 Βοσδὶ ἃ, δηὰ ποί ὑπὸ [οτὰ βδπὰ 
Κίης Ηϊπηβο] . 2688 ΟἸἈσὶ δὲ σοὶ π8 88 ἰπ9 Εὶπρ 
-τϑυοὶ ἰδ (μ)9 σοποϊυδίοη οὗἉ ἐμὲ8 Βοοῖς. ὙΠΉ116 τὴ Θ 
σοπίθπιρ]αίο (80 ρτοδὶ ἴδοὶ ἰδὲ [6 Κίηράοχῃ οὗ 
αοὐ δηὰ ἰδὸ αοβροὶ οὗ Φοδϑὺβ Ομ σῖδί ἃσὸ ρῥτο- 
οἸαἰ πιο ὉΥ (μ6 Δροϑέϊθ οὗ ἐμ θη ( 1168 ἀυιτῖηρ 80 
Ἰοης 8 ρογὶοα, δηὰ ννἱ} πὸ ἰηάἀογϑῆοθ ὙΒΑΙΘΥΘΥ, 
ἰῃ Βοτηθ, {δ ΘΟ. ΤΆ] οἷΐγ οὗἩ ἴΠ6 ποῦ, {86 μΡθ᾽- 
Βοη οὗ Ῥδὺ] Αἰταδο  ἱπα ροΥ ΟΡ Ὁ] γοοθάθϑ ΤΤΟΙᾺ 
ΟἿΣ Υἱθοῦν. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 806. Διὰ Ῥαὺὶϊ ἅννοϊ! ἔἴνσο σἘΟ]9 
ΥΘΕΙΒ - - - Δη τϑοοὶνϑᾶ 4]1] [πδῖ οὐσηθ ἐμ 
πρῖο Ὠίχη.---ἸἾ Ῥα0] τγ͵δ)θ Ῥογιϊ((οὰ ἰο δἶτο δ 
Βοῦδ0 [ὉΣ Εἰ π)5617, πὰ δηογοὰ (πὸ υγίυϊορο οὗἁ 

τοτηδιηἷηρ ἴῃ ἱξ, ὙῸ ΤΏΔΥῪ τοροτὰ {ἰπΠ6 ψδ0]6 οἷτ- 
ΘΌΙΩΒίΔΠΟΘ 85 006 ΟὗἩὨ ἰΠ6 ΓΒ γΟΓΆΌ]6 τοβυϊία οἵ [86 
ζ.}} γορουίβ Ὑῖο ἢ Ἐδβίυα δὰ τπδαθ οὗ ἷβ οβδε, 
πα δ8 ἃ Ὀ]οοδίηρ τ πὶσοὴ 0] ον ἷβ δὶ ξι] 168. 
ΟΕΙἸΠΠΟΗΥ͂ ἰὼ {δ6 ἰσχυίῃ, δὲ ὕδβασοα, Αἱ ἐμὲ πϑιιο 
ἰτλ6, 6 Ὑγῶϑ δι ]θοϊοὰ ἰο ὁ ἩΒΊΟΒ, ον- 
ΟΥ̓ΘΡ, {8:9 γΟΪυπίδτῪ σοπ τὶ θυ 0}}5 οὗ ὑμ6 ῬΒ1}}ρ- 
ῬἰΔῺ8 δϑϑϊϑιϑοά Ηἷταὰ ἱπ Ὀεδυίηρ, ῬΆ1]. ἔν. 10.-1 4. 
(ΒΊοψε:).--ἼΠογθ δ Ὧ0 Βαγαβμῖρα πδῖςμ 6δῃ 
50} ὴὙὕ τ ἐπ πορΙοοίΐηρ ἰμ6 ἀυΐΐ65 οὗἉὨ ουν ο6]] ἔπ; 
Μδϑίιν. χὶ. 2; 1 Ὅοσγ. υἱῖ. 20. (βιδσῖκο).---Ἐῤ6- 
οϑἰνϑᾶ 811 ἐμδὲ οαπιθὸ ἰῃ ππῖο Ὠίπ.--- ἩΒδὲ 
ἃ ΠΟὉ]6 ομαυδοίδν [μδὶ βοσυδπὶ οὗ ΟἸ σὶϑὲ ρβοββεβδ- 
98, ὙΠΟ ἷ5 τοδὰθ 4}} ἰμβίηρ ἰο 4}} το [1 Οὐχ. 
ΙΣ. 221, ΠΟ Κη α]γ χϑοοῖγϑβ 841} ἐμαὶ βοοῖκ δου. 
Βοὶ δὰ δσοιλΐογὶ 0. ὑμοῖρ βου δ, δὰ τῶο ὁρεδ8 
.ὴϑ Βουδο δηὰ Ηἷβ Ββοαγί ἰοὸ 411 γῆο ἀεβίσε ἰο 86 
Βαουθὰ! [1{ 18 ποὶ γ76}}, ΒΘη ἱξ 18 σοροσίοα οὗ 8 
Ραβίοσ, ἐμαὶ δ ἰβ αἱ ΒΠ σὨΪέ οὗ δοοθϑα. ΟΌσ [τὰ 
Φόδ8ὺ8 οἴθη ὁδποουπίογχοα Ὠγροογίίδα δὰ ἀδοδίτοσα: 
ὨογοΥ  Β6͵988, πὸ δἰγδΥθ βουρηέ ἱμοὶσ βρί σι] 
ὙΟΙΐΑστο, δηὰ πὶβ Ἰδηρύθαρο "δ: “"Βΐτὰ ἐμπδὲ 
Θοτπθὶ ἐ0 19 ἴ Μ}}} ἴῃ πὸ νῖϑθ οαδὶ ουἱ.᾽ [9085 
Υἱ. 87]. (Ἂν. εἶπον 

γξβ. 81. Ῥσθδοδβίηρ ἴ89 κἰπρᾶοσῃ οὗ Θοᾶ, 
οἰο.--,ξαοὰ ΟρΘῃ8 ἃ ἀοοσ ζο᾽ μἷὶβ γοζὰ ἴῃ 8 ᾿γοῦ- 
ἀνία δηα υὑποχροοϊοα ΒΩ, οἷν. χὶν. 27: Ὁ]. 
ἷν. 8. θη ἰμ0 ΘΒΌΓΟΝ ΘΕΪΟΥ͂Β Ῥ6806, να 5ΒΒοιϊὰ 
[Π6 ΤΏΟΤΘ αἰ] σΘΆΓΥ Ῥγοοϊαῖπι ἐπα ἐσυΐῃ, δπὰ ῥσε- 
ῬΔΥΘ [ὋΣ αίυγο ἰγ18}8, οἢ. ἰσχ. 81. Αἴδὲε Οσίοὶ 
δα βοΐ {80 ΗοΟἿΥ βϑ'ρ:στῖί, Βο οσδυϑοὰ δ΄ῖ5 Οοδροεὶ 
ἰο 6 τηδὰθ πόση ἰο [Π6 τ 80}]90 ποσὰ, ποὶ, δον- 
ΟΥΘΡ, ὙἱΓ8 86 δ᾽ ἃ οΥ̓́ΘΔΣ Δ] τοδροπα, Ὀὰὶ ὈΥ [δ 
Ῥγθδομίηρ οὗ ἐμ ποτὰ, απὰ Ηὸ ᾿85, ούϑῖ 10 ἐδ6 
Ῥγοβθῃύ (λπιθ, ὈθΘ. 18 δἰτιϊρ εἰν Ῥτοίδοίοσ. ΜδῪ 
Ἦδ οοπίΐπυθ ἰο0 οαυ86 ΗΒ νοχὰ ἰο Ὀ6 δυοσν σε σο 
ῬΓοοΪδίπιθα, “πὸ ταδὴ ἐογυἱ ἀΐπρ,᾽᾽) πηίο {Π6 5ΒΑ]- 
νδίϊου οὗ ΤΩΔΏΥ 8018, ἃπὰ ππὶο ἐδ φἸΟΤΥ οὗὨ Ηἰδ 
τοδὶ πδιηθὶ (Βίδυκο).--- ΘΟ Βῖηρ, “- - - τς 
811 οοῃμδᾶἄορῃοο.--ΟΥἨἁ ἐμ5 οομδᾶθιηοθ οἵ ἐδ 
ΔρΟΒίΪο δἱ οΐῃθ, γὸ δυὸ δά ϊτ οὶ] ουὐΐάοποθ 
ἴῃ ἐμ9 Ἐρίϑι168 ἰο ὑπὸ Οο]οδαίδπα, ΕΡ᾿ιϑβίδῃβ, Ρμηὶ- 
Ἰρρίϑηβ, δηὰ ἰο ῬΒΊ]θοι, τὶρ τοῦτο πυλ ιδῃ 
ἴῃ ιμδὲ οἱγ; (ΠΟΥ͂ ΓΘ 8}} ἔγασγδπὶ στ {86 οἱ] οὗ 
ὅογ, τ βορον  Φοδὰβ μδὰ δηοϊπίθὰ δἶτα, (Β66- 
8017).---Ἰἦό δὴ ἰοτοϊ δὲπρ ὨΐσΩ.---ἰἰ ττδβ, ἰπ 
{8μοβο (1168, Θοπδίογϑαὰ ἃ ΥΘΓῪ στοδὶ τθσον, τ ῖ6 8 
(0 ἀοδροὶ οουἹὰ 6 Ἰεοκοθεῆ" πὶιβουὶ διπάον. 
δη6α; ἱΐ γ)Πὃἂὰβ ἃ ΒΟΊΓΟΘ οὗ δοτηΐοτέ ἰο ἐδ 6 Υ5, πὰ 
(ΠῸῪ αἰ ΘΟ ετρ]ογοὰ {μ6 (6 ἀυγίηρ ποῖ 
{μ6γ δουϊ]ὰ Θδηΐον ἰξ. Βαϊ νγθ, οὨ ἴΠ8 ΘΟΠΙΓΒΙ, 
ΜῈ 086 ᾿ἸΟΤΕΥ 8858 80 Ἰοπᾳ Ὀδθὴ οδἰδ Ὁ] 9 δα, μδτὰ 
ν6}} πἰρὶι ἰοτροίϊθῃ ΠΟῪ ρτοαΐ ὑἐμὶδ ἸΏΘΤΟΥ 18. 48 
6 ΠΔΥ͂Θ ὑβΟΓΘΙΌΤΟ ΟΡΡοτι ΕΣ, 1οὲ 5 Ἰδθοσ, δυὰ 
4ο ροοά! [6]. νἱ. 10]. (ΑΡ. Ῥεδὶ.).---Κμαὲ 5 πο- 
Ὁ16 ἰμοιηὁ---ἰἢ 6 ῬΤΟΡΤΘΕΒ οὗ (πο ΘΟοπροὶ ἔτοπι 76- 
ΤΌΒΒΙ] Θὰ ἴο Βομλθ---ἰ(ἢ6 ὙΤΣΣΘΣ οὗἁὨ (9 θΟΟΪ οὗ ΤῊΒ 
ΑΟΤΒ ἰΔ8 οβοβοῆϊ ΠΣ γ7}}} 1ὰὶ θ6 σαγτῖθὰ Ὁδοῖ 
ἰο Φογυδαϊ οι ἀοὰ ορ!ογοὰ οτοπ εἷβ σαοδὶ 
ΤΊ ΒΥ οπἀονοὰ βοσυδηΐβ ἴθ ἀοἷηρς Ηἰἱβ ν1}} ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ (μοὶγ οὗ ΒρΘΣΘ. [ὑ νὸ)ὲε σίυϑῃ ἰοὸ Βὸ ΟἿ ἴο 
ΒΌΓΨΟΥ {π6 Ψ)ῆ0]9 ο]ὰ οὗ Ἰᾶῦογ; ἐμαὶ Κποπ)ὶοὰκο 
186 ογὰ τεβοσυϑὰ πηὶὸ ΗΪπιθοὶῦ, Ὁ Οοὰ! ΤῈῪ 
κίπράοια οσοῃηθὶ (ΒΘ (61).---Νοιπἰ ρίδη ἀΐης 61} 
{686 ῬοΥβοοαίοη8, 86 οΒρ6] δανυδηοοὰ τι} 
ΒΘ. Βυοσα88, ἐμαὶ Γὺκο ἰΒ ΘΔ] Θὰ ἰο οοποϊαο 
᾿ιἷὶ8 πδυταϊϊνο οὗὅὁἩἨὨ ΤΗῈ ΑΟἿΒ ΟΕ ΤΗῊΞ ΑΡΟΔΤΙΕΒ ἐπ 
ἴμ686 ἰθύτηθ, ΜΒ] ΟΝ Γαθθα Ὁ]6 δὲ “ΑΒΘ; }᾽" 8Ρ- 
Ῥοπάσρα ἰο 81} ἰπ8 Ῥχοιιΐβοα οὗ ἀ6οὰ. Τπὺ5 ἰδὲς 
Τοίθσθμοο δὲ ἐμ ο1096 οὗἨ {86 ὈοΟΚ ἰο (δος “τ σ- 
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ἄοχι οὗ Θοἀ᾽", πιοϑὺ ΒΑΡΌΣΪΥ ΘοΥγοβρομὰβ ἰο {89 
Ὀορὶπηΐπρ, 68. ἱ. 8. (1116 7).--Ἴὰ (μ6 νϑϑὶ δὰ 
ὙΥ δ ἐγ οδρίΔ] οὗ ἐπα στοϑὲ θπιρῖτο, Ρ80] ῥγο- 
δἰαίτηϑ πὸ ταῦ δηα ΟἼἸΟΣΥ οἵ {μ6 ἰηράοτα οὗ 
Οοῦ, 45 4 κΚίηρσάοπι οὗ ἰ8ὸ ϑ')ργῖϊ, τ Βοθο ““ἤγαὶϊ 
ἦθ ἸοΥϑ, 700, Ρθῶσθ, Ἰοηρ- βου, ΦΖΘΏ ΊΘΏΘΒΒ, 
ϑΞοοάποθβ, 10}, πη ΘΟ ΚΏΘΒ8, ἐθια ρουδῃοθ᾽᾽ [648]. ν. 
22. 28]. Τὴ υἱάΐπρβ οοποογπίης ΟἈσιϑί, (89 
Ῥγίποθ οὗ ρο8660, δου πὰ Ὑοπὶ 8}} ἐδίπρ5 ἱπ ἐμ 
κί πράοπι οὗἨἁ αοἄ, Ὀοίδ 8π)8}} διηιᾷὰ ρτϑαΐ, ΓγΘΎΟἾΥΟ, 
Ῥοποίγαίθ οὐδ ἰπίο ἐμ ρ81860 οὗὨ {86 ΘΙΏΡΘΙΟΥ 
ῬΗΠ. Ἀ. 18). Τὰ Ῥδὰὶ ομρ]ογοὰ (μ6 {ἶπη6 
ατἰης προ Ἀ6 Ὑγ88 8 ὈΓΙΒΟΠΟΣ, ἰπ ΘΒ Δ Ὁ] ΒΒ ϊης 

ἐμαὶ ἱτηροτίδηϊ οοηρτοραίίοη δὲ Βόῖλθ, τυ 10} τγῦ88 
ἀοριϊηοα ἰο Ὅ6 ἰλ6 τιοὺμον- συ γοῖ δηά, ἱπαἀοοὰ, 
{πὸ τα ββ ΟΔΥΥ ΘΒ ΌΓΟΙΝ οὗ 4]} ἰῃ6 ΘΟὨβΤοβΑΣ 0.8 
πίοι, δα 0818 ρμοσὶοά, γογο φαϊῃοτοὰ διηοὴς 
1.6 Θσὁη 168. (θοδ δηὰ 83}.).---Ἰαϊο ἄοθβ ποί 
ΒΡ ΔΚ οἵ δΒυρθοαπθηὶ ουθηίβ, 88 ἰὑ γγ88 ποὶ δἷ8.:- 
ἰοηιίου ἰο ἩΓΪΘ ἃ ὈΙΟΩΥΑΡΆΥ οὗ 8.ι. Ραυ]. Ηθ 
μδὰ πον οχ ὶἱθα ὑπὸ τίσ οὗ ἀϊγίηο ρ,Ύδοθ6, 
δηὰ ἐὴ0 ΡΟΣ οὗ ἰδ Ἰοτὰ Φ6Ε.5, 85 γουϑδ]οϑᾶ ἴῃ 
186 ῬΤΟΒΤΟΒΒ οὗ ἐδὸ Οδύτοῖν, ἤγοτη ἐμ Μουπὶ οἴ 
ΟἸΐνοα ἰο ἰμ8 οἷΐγ οὗ {ὑπ6 βούθῃ Ἀ1}}8; χυϑδαίοσ 
ἐδίησα ἢ6 οου]ά ποὲ το]ϑίθ, δηα ΤΉΘΟΡΆΙΠ 5 μδὰ 
ΠΟῪ Γοϑδὰ οπουρὰ ἴῃ ΟΥΟΘΥ ἰο ο61086 τὶ ““ΗΔ8]- 
161 }6}ι.᾽ ἐπβυου θὲ ἐσ θα 0.5, ἰμ6η, ἱπυξίδίθ Ῥαϑυὶ], 
δὰ ἰδΚ6 ἷὶβ ΒΟ ἷο, δἀδηιδης 6, ΒΟῸ] 88 ΟἿ ρμϑί- 
ἴοτῃ, 80 ὑδπδί, 70] οὶ πρ ἱπ ἷ8 τγαῖζθ, Ἧὧὦ ἸΠΑῪ 
ΒΑΙΘΙΥ 881} ΟΥ̓ΘΡ [ἢ 9 δίοστου οσθδῃ οὗὨ 116, δὰ 6ῃ- 
Ὧἐθν (ἢ τΑΥΘ616858 ΒαύΘἢ ΟΥ̓ Ρ6800, δπὰ ἐπ οὈἰαΐη 
ἐμαὶ βδ᾽ ταίϊϊου τ 16} αοα 85 ργοραγϑὰ ἔου ὑπ ο86 
Ὑ80 ἰοτο ἶπι, ἱπγοῦ ἢ (86 στᾶσα δηὰ Ἰουθ οὗ ΟὟΓ 
Τοτὰ 72651ι5 ΟἸγΥἶδὶ, το ᾿ἶνοθ δὰ το ρηβ τὶ ἰῃ6 
Ἐδίδοῦ πὰ ἴμ6 ΗοΟΥ Ο)ιοβί, ἱπ ΗΣκΦ τηδ) ΘΒ Υ δπὰ 
ἸΟΣΥ, Ὀϊ]οββοὰ ἕοσγϑυθν. (Ὁ πτυϑοβίουι, αὐποϊοᾶ ὮγῪ 

Ὡἢ. δπὰ 8ρ.). 
ΟΝ ΤῊΝ ΜΉΟΣῈ ΒΕΟΤΙΟΧ.--- Ραμ, ρυεασλίπο {ὴθ 

ζἀἰπσάοπι ο7 Οοα ἐπ οπιε: 1. Α φἰοτίουβ ἔα] ΔΙ πηοηὶ 
οὗ (6 Ῥγοσιῖδο Ἡ σὴ ὑμ9 Τοτὰ δὰ, δὲ ἐπ Ὀ6- 
αἰυπίης, σίνοη ἰο δἷ8 βοσυδηΐ, οἢ. ἰσχ, 1δ: 1. ἃ 
βοϊδθτημ δῃηὰ ἱπιργοδδῖνο ῥγϑαϊοίΐοη οὗ {ἰὴ ας γ9 
υἱοίονίοβ οὗ 80 Κίηρσδοτη οὗ ἀοὰἂ οἡ ΘΑ Γίἢ.---- σώ, 
αὐ ἤονπιε: 1. ΑἜ Ἰὐνὶηρ τοοῃυϊηθπὶ οὗἉ αἰ ν᾽ ΠΘ ΤΏΘΓΟΥ ; 
ΠῚ. Α βϑϊηῖηρ ΘΧΘΙΡ]6 οἵ δροδβίο]ο Βα οὶ ἐγ; 11]. 
Α )ογίῃ! μοραϊὰ οὗ Ομ γῖδι Β γοΐρῃ οὐοσν (86 Ὑ80]6 
ψου]ὰ; ΠΥ, Α Τρ Βθ Ώ ΟΡ, δή ἀγοβϑίης (δ 6 οἴὔοίο 
᾿ϑαϊ βοπΐδια ΟΥ̓ (86 ἐἰη68, δηἃ υἱϊογίπρ ΒΟ] ΘΙ Ὼ 
ΑΓΒ σοβροοίπρ ὑπ ἰυά ρθη οὗ αοα.--- 
ῬΡαιιζ 2 ππίτν 977 ἰισο ψεανς αἱ ἤοπιο, ἰλε ογοιοη ο 
δὰ αροείοἶξο ἰαδογδ: 1. 1π ἰ 6 σοπῃίσο οὗ 86 Βοβίἢ- 
6 ὙΟΣΪὰ 6 ογϑοὶβ (86 ΟΥΓῸΒ5 οὗ ΟἸἰσίβί, ὈθΌΤΘ 
οἷ 4}} ΒΟΔΙΆΘΩ ὑδπι 068 8.6 ἰ0 5' πὶ ἱπίο {89 
ἀυπὶ; 11. ΑἸΒουρἢ δα) οἰοα ἰο Ὀοα γ χοβίγαϊπί, 
86 Ῥσχουΐὰοβ τ (ἢ ἐσθ Ῥϑβίογ αὶ] Βα θ} 1 γ δηὰ Ἰουο 
ΘΥΘΏ [0 ἷὶ8 αἰδίϑδηϊ οοῃστοραίίομβ ((Ὸ ΕΡί δι] 5 
ττϊτίοη ἀυγίηρ (818 ἱπηρυβοπιηθῶ); 1Π1. ὙᾺ116 
δὶ εἰς [ῸΓ (86 64]} οὗ Ὠΐδ Τογὰ, ἮὮΘ ῬΓΘΡΆΓΟΒ ἴο 
868] (6 ΟΣ οὗἨὨ δι᾽8 11ξ9 ἢ} ἷ8. Ὀ]οοά.---  γοηι 
«7εγυδαίοπι ἰο ἤοπιε! ΒΒ Θἢ γ͵λ5 ἴδ6 ΘΟΌΥΒΟ6 οὗἨὨ [86 
Θοπρεῖ, ἃ8 ἀδβουὶ θὰ πῃ ΤῊΒ ΑΟἿΒ ΟΥ ΤῊΞ ΑΡαδ- 
ΤΙῈ8. [18 Ῥδίδ γὃδ8 τοαᾶυκο, 1. Βγ (6 81 Ὁ Υ] Π0Ὲ 
διηα ἱκποπιΐηΥ οὗὨ 118 Βογαὰβ: Π1. ΒΥ ὑμῖν πογοὶσ 
ἔλ}1} δηα βγάθηι Ἰἰοσο: [Π|. ΒΥ (μ6 υἱοίοσὶθβ 
κοϊποὰ ἱΒτουρὰ ταῖρι ἀθοάβ, δηὰ αἰνίηθ τηΐτα- 
6105; ΙΡ. ΒΥ ἰδ9 ἀδαοῖοι οὗ {μὸ Ὀ]οβϑίπβθ οὗἁ 
ἄτδοθ δηὰ βαϊναϊϊου, ἀθδίχηϑα ἴον {86 Ῥγοδϑηΐ 
δηα διΐυτο ΚΘΏΘΓΑΙ0Π8.--- Ραμ, ἐλ ὑτγεασλεν δοιπά 
τοἱλ α ολαΐπ, οΥ, 7λε υοτὰ 9,7, οα ὸ ποὶ δουπὰ [2 
Τίσι. 11. 9]: τ βοσβά 0 80 08η60 θροΐ Οο ΘεΣ δ; 

ὙΠΟῺ 1ἰ τγ8 οὐδὲ οὔΐξ οὗὨἩἨἁ ὠΦοΓΌβδ] τω, [86 δποῖθης 
οἷἐγ οὗἩἨ αοά, Ῥαὺϊ ογϑοίθα μὶβ ρυ]ρὶϊ ἰῃ {πα σδρὶ- 
ἰ4] οὗὨ (86 αδμί]ο ποῦ]ά; 11. Βοϑίγαϊηθαὰ ὉΥ 20 
ΘΑΥΓΆΪΥ ῬονγοΡ; ἰῃ6 ΡΟΊΡΟΣ οὗἨ ΒΟΙΩΘ τγἯα8 828 11{{]6 
8ΔΌΪ6 848 ἴῃ μδιγοὰ οὗ (6 683, ἰο 61086 1Π6 τοῦ ἢ 
οὗ {860 δῃοβίϊο; ΠῚ. σοῃπδηρα [0 0 ῬΑ ΘΌΪΑΡ 
ἱπαϊνἱάυα]: οὐϑθῃ αἵϊνου Ῥαὺὰϊ δὰ ἢηϊβῃοα δΐβ 
ΘΟΌΓΒΟ, δηὰ 5Β08]60αἃ [158 ὑδΒ. ΠΟΥ ΠῚ [18 Ὀ]οΟά, 
{89 Ῥγοδοβίηρ οὗ {6 ὁτοββ σοῃἰηπθὰ 1.8 νἱοἰογῖου 8 
ΘΟΌΓΒΘ ΟΥ̓ΟΣ ὑπο γγου]ὰ.---αυΐ, δἰ ἃ ῬΥίϑΟΠΥ αἱ 
οπιο---ἰο- ἄαν, αδ τοοῖΐ αα 1800 ψϑαγ8 ασο: ΑἸ Ποῦρἢ 
δἷβ ᾿τπιρυἱδοηπιθῃΐ ΤΑΥ͂ ΠΟΥ͂, 88 Ὑ76}} ΔΒ ΤΟΤΙΏΘΥΪΥ, 
ὉΠΑΟΥ {Π6 ΒΟΙΏΔΏ ΘΙΏΡΟΓΟΤ, 0 τα] ὰ δηᾶ ποὶ ἱρ- 
ΠΟΙΝΙΙΟΒ, δι}}}, Ὧ6 σομίϊηθ9 8 ὑο 6 8 ῬΓΊΒΟΠΟΡ 
πον (ἢ 6 βρ᾽ γι 8] ΤΌΪΟΥ ἴῃ Βοταθ; ἴῸΥ,. 1. Ραυ, 
ὑμ6 ΒΕΡΔ]α οὗ ϑυδῃροὶΐοαὶ ΠΙοσίν, 18 θουπα νὰ 
ἐὴθ οπαδΐη οὗ Βυπηδη ἐγδαϊιίϊοηβ: [1. Ῥαι], [89 
ΡΓΘΔΟΠΟΡ οὗἉἨ {π8ἰ Υἱρίθουϑη 6585 Ἡ ΒΊΘὮ 18 Ὁγ ἔα ἢ, 
8 Ὀουπα ὃγ {πὸ ᾿ἰαῦν οὗ τὶ συ θοῦ 688 ὈΥ οαἰναγὰ 
ΟΣΚΘ; ΠῚ. Ῥ8ὰ], (ῃ6 τῆδῃ οὗ δροβίοὶἱο ῬΟΥ ΟΣ 
δηὰ Βυυ Ἕν, 8 Ὀουπὰ ὈΥ͂ (λ6 ΡΟΙῺΡ 8π αἰ βρ]αῦ 
ΟΥ̓ ῬΔΡΑ] οἱδίταβ ἰο 1:6 ρονογῃτηθηὶ οὗ {6 νοσ]ᾶ, 
--)ὸ πιαη γοτδίἀαάϊΐπσ ἀπι [πὶ ποὺ  Εἰπἄ Γ8 66] ᾽" 
--͵ἱλὲ εἰσπίήεαπὲ οοποϊιαϊησ τοοταδ 97 ἐλε δοοῖ οὗ 16 
Αἱ 90 ἰδὲ Α»οείἶε8: 1. ΤΏΘΥ ἃΓ0 τοῦδ ΡΓΟΟΘ]ΑΣη- 
ἴῃς 86 ΥἹοΟίΟΤΥ ραϊποα ΟΥ̓ΟΡ δηοϊοηί Βομιο---ἃ 
νἹΟίΟΣΥ ΑἸἑκΚο οὐον μοϑίῖϊθ 96:18 δῃηα Βοβίῖ]6 αθῃ- 
1166; 11. ΤΟΥ ὅσο νοτὰβ οὗ ψδγηΐηρ, δα ἀγοββοὰ 
ἰ(ο τιοάργτη Βοπιθ, ἩΔΡΒΪῺΣ ἰὑ ἀραϊπδὺ Δ.Υ ἰπ|- 
Ρΐουβ δῃὰ ναΐῃ αἰϊοτηρὶ ἴο αυθποῖ (86 ψογὰ οΥ̓͂ 
αοὰ; 1Π. ΤΉΟΥ δῇὸ πογάϑ οὗ δαιπηοηϊ ον, δἀ- 
ἀτοββοα ὑδίμο Ενδηκθὶσα] ΟἸΌγΟΙ, Ἔχ ουιϊηρ ἰΐ 
ἰο ΔΡΡΙῚΥ νὰ ἃ σταίοζα! θρὶγὶ τὴ9 ἔγθο δῃα υῃ- 
Βἰηδογοα ποτὰ οὗ Θοά; ΙΥΡ΄. ΤΉΏΘΥ ἃγὸ ψοσὰβ οὗ 
Ῥγοιχἶβο, ἱπίθηἀθα ἴον ἰδ σπτοῖ οὗ ἰμ6 αΐαγο, 
αἰχϑοίϊηρ αἰἰοηίίοι ἰο (89 ἐἶτη6 ΟΥὨ ΘΟ διιτηχηδίϊοι, 
ὙΠ 6η (86 αὍΒρ6ὶ ν1}} Βανὸ βυράποι! [ῃ6 ψγΟΥ]α.---- 
Τὰς Βοοῖ οΥ᾽ ἐδε Αοἰς οΥ ἰδὲ .“4»οδίϊες, ποὶ α πιεγὰ 
ασπιεηί! Ιὰ 'ἰβΒ ἔσὰθ ἰμβαὶ ψὸο σϑδϑὰ {π9 πὰ 
ΒΟΟΏΘΣ ὑπ 8η τἢι του] Βαγο ἀσδίγοα, [Ὁ ἔμ 6 Γ0 ΔΥῸ 
ἸΑΔΕΥ͂ ἰπἰθτοβίϊηρ Βα δ᾽ Ό 8 οΥ̓͂ οὶ ἰὺ 4068 ποὶ 
ΒΡΟδΙΚ ἰπ ἀοίαϊ]: δὲ ἐμ βδηθ {ἶπι6 ἰὺ ΓὈΓἾΒΒ 68 
18 τ} 41} ὑπαὶ τγθ Ὑ68}}} ποοὰ. 1. 1ὑ ὀχ Ὁ118 
(λ9 Τουπάϊηρ οὗ 6 ΟΒΌΓΣΟΝ δρδὶπβὶ τὶ ἢ ὑπ ραῖθβ 
ΟΥ̓ Β611] σδηποί ὑγουδὶὶ; 11. 10 ἀοβουῖ 68 ὑπ6 τ οὶ- 
ἀονῖα] του κβ οὗ δ οχα] θὰ βαυϊουγ, το 18 τὶ (ἢ 
διὲβ ΡΘΟΡ]6 δΊ τυ αν, 6Υ 6} τπὶοὸ ἐμ δπὰ οὗ 6 ψ οσ]ὰ; 
111. 1ὺ 18. ἃ στοὰ παΐπο, δα γ ἸΒΒϊηρ τ ΒΟ] βοπλθ 4ο- 
ἰγἴηθ, οἴϊοϊοης σοπβοϊαίΐουθ, ἀμ ϑηδουγδρὶης 
ΘΧΘΙΏΡΪΕ6Β [ῸΣ (9 ομυχοι ἴῃ 84}1 Δρ68.---7ὴε ἰγαη- 
δί(ἰοπ ὕγοπι ἰλ6 ἀΐδίοτῳ 97 ἰλε Αροδίζεδ, ἰο (δε ἀϊκίοτῳ 
ΟΓ ἰδε Οὐλωγοὶλ: 1. Τὶ 18, υπἀου ὈΘαΙΥ, ἃ τούγορτοβ- 
δῖοι ἔγοιη ἴμ6 ροηΐθοοϑίϑὶ βθδβοὴ οὗ (6 ἤτϑὶ 
ταϊταοϊθβ οὗὨἩ ἰμ6 βρίγὶυ---ὕτσοιη ἐμ6 ρουϊοὰ ψ βρῶ ἢἧ 
αὶ! ἢ Ὀορδη ἰο βουγ8}----ἔγοσα {8.6 ΘΑΥΪΎ ρον οα οὗ 
(86 ἢτβὶ ἰού [Βδϑγν. 1ϊ. 47; 11. 1 δ, πϑυθγί 6 1688, 
δΔοσοσΐϊηρς ἰο ἐμ6 αἰνπ ον Δρροϊμί θα ογάοσ, 88 
δάνδῃσθ ἔγοτα ἃ ρδίγΥοΒ8], ΠΑΤΤΟΥ, ΒΡΒΟΓΟ, ἰο [89 
Ἰοηρσίι δηᾶ Ὀσοδά ἢ οὗ ἐμ του] α--ὐσότα [86 10Υ δηὰ 
δηΪτιδίϊοι οὗὨἨ δ ἤϑδϑι ναὶ, ἰο ἐμ Ἰδθον δπὰ ἰοἱὶ οἴ 
σοτθτηοι Ἰ1{6---8πᾶ, (του ἢ [86 δίχα 16 οὗ (Βοιυ- 
ΒΒΠαΒ οὗἨ γϑδγβ, ἰ0 ἃ ὅπαὶ υἱοίοσυ, θη, ἰὼ (ἢ 9 
ΘὨΌτΟΙ ἰσϊυπρμδηΐ, ἰμ6 ῥυἱξίῖνο ροπίθοοβί ] 
σοηκτοζαίίοη Μν1}} τοι ρΡοαγ, κου θα, Θπ]αγμοα, 
δηὰ ρονγζοοιϊοα.---7Τλε δἰἰοπὶ αἀἰδαρρεαγαπος οὗ {Ὺδ 
αροείϊε Ῥαωὶ αἱ ἰλ6 οοποϊωδίοη ΟΓ ΤῊΣ ΑΟΤΒ ΟΥ ΤῊΒ 
ΑΡΟΒΤΙΕΒ: ἰὶ ἀϊγοοίῖβ οΌσ αἰἱοηϊίοι, 1. Τὸ {π 6Χ- 
αἸιοὰ Ποτὰ οὗ ἐῆ6 ΟΒυτΟΙ, τ ῆο δοϊάθβ, σα ἈΠ ΘῺ 
Ηΐδ βοσυδηὶβ αἀἰβαθροαν; ““9}6δ5ὺ5 ΟἸ σδὶ ἰμ6 Βδῖ9 
γοδίοσχάδγ, δηὰ ἰο-ἀάν, δηὰ [Ὁ οὐοσ." [ἘΘΌΤ. 



480 ΤῊῈΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῈΕ ΑΡΟΗΤΙΕΗ. 

ΧὶΪ!. 8]; 1Π. Τὸ (μδὲ ἈΔΡΡΥ τοδί, ἱπίο πβῖο [89 
ζαὶ ΚΠ] δβοσυδηὶβ οὗἠἨ αοα το πίον, ποι ἰδ 6 
Βδυθ δορὶ οἰϑὰ {8.6 ὙοΣῚΚς δδοϊ ποθ τὸ ἐμβοπὶι; [1]. 
Τὸ {πὶ ἸδῦοΣ οὗ δ᾽} δηὰ οὕ Ἰοτο [1 Τ688. ἱ. 81, 
ἩἘΠπϊοΝ ἰπ086 ἩΪΠΟδΒῸΒ ὙΠῸ ἬΟΣΟ χβὶ οἸΟΘΘΩ, 
μανυὸ ἰοΐ Ὀοἰπά ἴον ἀϑ8; ΤΥ. Τὸ ἐμαὶ στοαὶ ἀδῪ 
οὗ δἰοσπῖν, τ ὶο Μῇ}}} Ὀτίης (0 ἡσμὶ 8}1} ὑπδὶ 81}}} 
Σοὶ Π8 ἀδτὶς ἰπ (86 αἰνὶποὸ συΐάδηοο οὗ 186 6}}1}- 
ἄτοη οἵ α6οά, δηὰ ἰπ (δ ἰδβίογυ οἵ Ηἰβ κί πράοχ.--- 
Ῥδὰ] ΠΟῪ οὁ68868 (0 ῬΥΘΔΟΣ [Π6 αο05ρ6] ; πονογίο- 
988, ἐμαὶ ἀοβροῖ δυϊάθβ; “(πὸ ποσὰ οὗἉ ἰμὸ 1ογὰ 
Θηδυσοί [0 οὐοσ.᾽" (1 οί. ἰ. 26; 158]. χ]. 8). 

7λε ρεγηβαηθπος οὗ λὲ ΘΟοερεῖ: 1. ΠῚυπιτδίζονβ οἵ 
(818 Ῥϑσιβδμομοο; (α) ἰβ6 ταυδρθδ οἵ {ἰἶπη8: () 
{10 δϑβϑδι}δ οὗἨ ἰΐβ δῃβδϑγιΐθα; (6) {8:6 δοττυρίϊοη 
οἵ 18 ἐγ 6 45---Γ7Ὸ 41Κὸ ὑ5180}6 ἰ0 δεδοὶ ἰι. ΠΠ, 
ΤῊΘ οδ0 868 οὗ ὑπ18 Ῥδστοβηθηοο οἴ (86 ἀοπρεὶ ; (α) 
[18 (χ ἢ : (δ 118 Θοσγεβροπάθμησο ἰο ἰπὸ τεδη(β οὗ 
τΏΘ 0 ; (6) ἐπ ἀϊνίπο ρτχοίθοϊζοπ. 1Π. Τμο εἴοοι 
ὙΠΊΟΒ Σὲ ΒΒου]ὰ Ῥγοάυσοθ οὐ {86 τοῖα οὗἩὨ Ιη6Π; 
α)ὴ ἰο δα θη 8 βαῖὶα ΔΊΔΥΙΩ ἴπ {μ086 ὙΠ0 Το- 

290. 1; (δ) ἰο δοηγῖμος {86 ταϊπαὰβ οὗ [Πο86 πδὸ 
ἀουδὶ; (ε) ἰο βἰσοησίμου ἐπ ἕδιὶ οὗὁὨ {μ6 ΒΌΠΙΝ]ς 
ὈΘΙΙΘΥΟΣ.--ἼἉ.] 
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